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E
Árið 2010 var veðurfar óvenjulegt einkum um sunnan- og 

vestanvert landið. Mjög hlýtt var í veðri, þurrt og snjólétt. ítið 
var um illviðri. Í Reykjavík var meðalhiti hinn annar hæsti 
síðan mælingar hófust 

Mestur hiti sem mældist á árinu á mannaðri veðurathugunar-
stöð var . september á Mánárbakka á Tjörnesi 2 ,7 stig og á 
ómannaðri stöð á Möðruvöllum í Hörgárdal sama dag 2 ,9 stig. 

vanalegt er að landshámark mælist í september. Mestur kuldi 
á mannaðri stöð varð á Grímsstöðum á Fjöllum 2 . desember 
-26,2 stig og við Mývatn á ómannaðri stöð 22. desember -2 ,6 
stig.  Mest sólarhringsúrkoma á mannaðri stöð mældist á 

vískerjum í ræfum 26. september 179,  mm. Á sjálfvirkri 
stöð í Grundarfirði mældist sólarhringsúrkoma 5. mars 170,6 
mm. 

Í Reykjavík var meðalhiti ársins 5,9 stig, sem er 1,6 stigum 
yfir meðaltali áranna 1961-1990. Sólskinsstundir í Reykjavík 
voru 1.6 1, , sem er 257 stundum meira en í meðalári. Mestur 
hiti í Reykjavík á árinu mældist 17. júlí 21,2 stig á mannaðri 
stöð. aldast varð í bænum 2 . desember 10,  stiga frost. 
Ársúrkoma í Reykjavík var 592,  mm sem er næstminnsta 
ársúrkoma síðan mælingar hófust. 

Á Akureyri var meðalhiti ársins ,  stig. Sólskinsstundir á 
Akur eyri voru í meðallagi. Mestur hiti á Akureyri á árinu 
mæld ist . september 2 ,6 stig, en kaldast varð 22. desember, en 
þá mældist þar 17,1 stigs frost. Ársúrkoma í bænum var 521,  
mm.

Í jan ar var kalt í byrjun mánaðar, en síðan voru óvanaleg 
hlýindi. Í Reykjavík fór hiti í 21 dag ekki niður fyrir frostmark. 
Janúarþurrkamet voru sett víða m.a. á Akureyri. Ekki var 
mikið um illviðri í mánuðinum, en óveður gekk þó yfir landið 
sunnan- og vestanvert 21. janúar. ndir Eyjafjöllum fór vindur 
í 50m sek. í hviðum. Þak fauk af húsi á eflavíkurflugvelli. 
 Í fe r ar var veður mjög hlýtt og víðast hvar var snjólétt. 
pp úr 20. kólnaði þó nokkuð og tók að snjóa. Snjóflóð féll í 

Mýrdal og miklar umferðartruflanir urðu. Töluvert snjóaði í 
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Reykjavík.  Í mars var veðrátta hlý og hægviðrasöm. uldar 
voru þó nokkrir síðustu daga mánaðarins, einkum norðan- og 
austanlands.  pr l var nærri meðaltali ef litið er til hitafars. 
Svo mikið snjóaði að bjarga þurfti fólki í Víkurskarði og 
einnig á Fimmvörðuhálsi. Tveir urðu úti á hálendinu norðan 
Þórsmerkur. 10. dag mánaðarins varð tjón á Árskógssandi 
vegna hvassviðris.  a  var hlýr lengst af en frostakafli kom 
þó norðanlands og austan.  Í j n  var almennt hagstæð veðrátta 
og í Stykkishólmi var mesti hiti síðan mælingar hófust, en þar 
hefur verið mælt síðan 1 5.  Í j l  var veðrátta áfram hlý og 
þurrviðrasöm einkum um suðvestanvert landið. Mjög þurrt var 
á landinu norðvestanverðu en nokkuð úrkomusamt um landið 
austanvert. Þurrka gætti í ám og vatnsbólum á Vesturlandi. 
Í byrjun mánaðarins gengu tvær djúpar lægðir yfir landið. 
Þrumuveður kom sunnanlands hinn 20.  Í ág st var áfram hlýtt 
og var þetta einn af fimm hlýjustu ágústmánuðum frá upphafi 
mælinga á vestan- og suðvestanverðu landinu.  Í septem er var 
áfram fremur hlýtt á landinu en þó heldur svalt við ströndina á 
Austurlandi og austast á Suðurlandi.  Í o t er var enn hlýtt 
fyrri hluta mánaðarins en þá kólnaði og var hiti í meðallagi og 

Veður l ða á ingv llum . j l . itinn var n r  stig. 
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jafnvel undir því.  Í n vem er var oft fremur kalt og um miðjan 
mánuðinn var mjög snjóþungt um landið norðaustanvert.  Í 

esem er var veðrátta fremur hagstæð einkum sunnanlands og 
vestan. 17. desember gerði óveður víða um land og komst vindur 
í 25 m sek. á nokkrum stöðum. 

Sumarið var hið heitasta síðan mælingar hófust, meðalhiti í 
Reykjavík var 11,7 stig.

af s. Hafís var í fyrstu viku árs nokkuð nálægt landi úti fyrir 
Vestfjörðum, næst tæpar 20 sjómílur norður af Hælavíkurbjargi 
og norðvestur af Barða. . janúar var ísjaðar um 20 sjómílur 
norðaustur af Horni og norðvestur af Straumnesi. Ísjaðarinn 
hélst á þessum slóðum um sinn og 1 . janúar var hann aðeins 
1  sjómílur frá Straumnesi og daginn eftir 12 sjómílur frá 
Hornbjargi. Er á leið janúarmánuð færðist ísinn enn nær og 
rak suður með Ströndum. Þá var dreifður ís úti fyrir Húnaflóa 
en meginjaðarinn hélst á þessum slóðum næstu vikurnar. 

S amm egism r ur fir Re jav . ufu lstrar eru frá ellis
heiðarvir jun.
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Allmargar tilkynningar um borgarís úti fyrir Vesfjörðum bárust 
seinni hluta janúar. En merkustu fréttirnar komu 27. janúar, en 
þá varð hvítabjörn á vegi manns í slandi í Þistilfirði. ýrið 
hefur komið langleiðina til lands á óséðri ísflekadreif.

Hafís úti fyrir Vestfjörðum hélst yfirleitt í meðallagi næstu 
mánuði. m miðjan júní var ísspöng um 25 sjómílur norður 
af Horni, en eftir það, fram á haust, var einkum tilkynnt um 
borgarís á siglingaleiðum. Í ískönnunarflugi 7. desember var 
ísjaðarinn næst landi um 22 sjómílur frá Horni, um 25 sjómílur 
frá Straumnesi og um 5 sjómílur frá Barða. Hinn 10. desember 
var ísjaðarinn einungis um 10 sjómílur norður af Horni. æstu 
vikur barst ís suður með Ströndum en megin ísjaðarinn var um 
tíma um 25- 0 sjómílur úti fyrir norðanverðum Vestfjörðum og 
Hornströndum en færðist fjær er leið að árslokum.

rýsuvíkurkirkja brann til grunna 2. janúar. Eldsupptök voru 
talin af manna völdum.  Eldsvoði varð í húsi við Hverfisgötu 
7. janúar. Einn maður lést í brunanum og húsið er stórskemmt 
ef ekki ónýtt.  27. janúar kom upp eldur í hesthúsum í Víðidal. 
Þar voru um 16 hross og tókst að bjarga þeim öllum. 

21. febrúar kviknaði í húsi í Stykkishólmi. Einn maður 
var í húsinu og var hann fluttur þungt haldinn með þyrlu til 
Reykjavíkur.

16. mars kom eldur upp í yfirgefinni fiskimjölsverksmiðju í 
Sandgerði. Miklar skemmdir urðu á húsinu.  2 . mars kom upp 
eldur í veitingahúsinu Batteríinu, sem er á milli Hafnarstrætis 
og Tryggvagötu. Það var reist sem pakkhús árið 1 7 en seinna 
notað sem kaffibrennsla . J.  aaber. Húsið skemmdist 
mikið og er talið að kveikt hafi verið í því.  Útihús á bænum 
Tjörn á Vatnsnesi brunnu til kaldra kola 2 . mars. Þar drápust 
um 200 landnámshænur.

9. júní kom upp eldur í trésmíðaverkstæðinu Selósi á Selfossi. 
Miklar skemmdir urðu. 

12. október kviknaði í dekkjaverkstæðinu itstop við Rauð-
hellu í Hafnarfirði. Mikið tjón varð. 
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1 . desember varð eldsvoði og sprengingar í álveri Al oa-
Fjarðaáls á Reyðarfirði. Skemmdir urðu verulegar.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út 2 .70  sinnum 
á árinu 2010 (20. 1  árið áður). Eldsútköll (dælubílar kallaðir 
út) hjá liðinu á árinu voru 1.2 7 (1. 56) og sjúkraflutningar voru 
22. 16 (19. 57).  Á Akureyri fór slökkviliðið í 2.2  útköll 
(2.072) ýmist vegna bruna eða sjúkraflutninga. Af sjúkraflutn-
ingunum voru 0 með flugi ( 95). 

Árið 2010 var í heildina litið hagstætt til búskapar en breyti-
legt eftir svæðum. Gosið í Eyjafjallajökli hafði töluverð áhrif 
á nýtingu úthaga og heyskap, einkum undir Eyjafjöllum og í 
Mýrdal. Sláttur hófst á venjulegum tíma um land allt.

e fengur o.fl.
Talið er, að rúlluhey og ferbaggar pakkaðir í plast hafi numið 

1.976. 96 rúmmetrum (1.9 5.176 árið áður). Annað vothey 
var 59.  rúmmetrar ( 7. 75 árið áður) og þurrhey 69.121 
rúmmetri (122.1 7).  Frærækt nam 15,  tonnum af óhúðuðu 
fræi (1 ,  tonnum árið áður).  ornuppskera var 16. 00 tonn, 
600 tonnum meiri en árið áður. ornbændur voru alls  ( 7  
árið áður). Áætla má að hirtur hálmur sé um helmingur af þunga 
kornsins eða rúmlega .000 tonn miðað við 5  þurrefni. 
Hálmurinn er einkum notaður til svepparæktar en einnig sem 
undirburður undir nautgripi og hross. 

Vetrarhveiti var uppskorið á a.m.k. tveimur bæjum, Þorvalds-
eyri undir Eyjafjöllum og Miklaholti í Biskupstungum. Hveiti-
akrar voru alls um 25 hektarar og uppskera um 100 tonn sem 
talin er með í heildaruppskeru korns. Þá var ræktuð fóðurrepja 
á Þorvaldseyri og unnin repjuolía úr fræinu sem notuð var sem 
orkugjafi á dráttarvél á bænum.

Upps era
artöfluuppskera var meiri en árið áður og er talið að um 

12. 60 tonn af kartöflum hafi komið til nytja á árinu hjá 
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þeim sem hafa kartöflur til sölu (9.500 tonn árið áður).  
Tómatauppskera var 1.652 tonn (1. 1árið áður), gúrkuuppskera 
1. 5  tonn (1. 52), paprikuuppskera 1 6 tonn (177), blómkáls-
uppskera 11  tonn (101), gulrótauppskera 612 tonn (720), 
hvítkálsuppskera 25 tonn ( 72), kínakálsuppskera 16  tonn 
(221), spergilkálsuppskera 10  tonn (107), gulrófnauppskera 

 tonn (9 9), salatuppskera 100 tonn (109) og sveppauppskera 
579 tonn (55 ).

Berjaspretta var víða mjög góð og mátti stunda berjatínslu 
langt fram á haust vegna góðrar tíðar. 

Sláturafurðir  mj l  o.fl.
Slátrað var 55 .260 fjár í sláturhúsum (5 2.276) árið áður). 

Af því voru 519.112 dilkar (506. 51) og 6.15  fullorðið fé 
( .12  árið áður). 

Meðalfallþungi dilka var 15,95 kg, sem er 0,1 kg meiri fall-
þungi en árið áður. indakjötsframleiðslan var 9.166 tonn 
( . 1 árið áður).  Slátrað var 21. 5 nautgripum (20. 57). 

autgripakjöt var . 95 tonn ( .761 árið áður). Slátrað var 6.751 
hrossi ( .1 6), og hrossakjöt var 799 tonn (1.01 ). Slátrað var 

n un ir s u á Seljav llum un ir jafj llum. 
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79. 9 svínum ( . 67) og var svínakjötsframleiðslan 6.15  
tonn (6. 75). Alifuglakjötsframleiðsla var 6.905 tonn (7.176 
árið áður).

Útflutningur lifandi hrossa dróst töluvert saman á árinu 2010. 
Út voru flutt 1.275 hross (1. 96 árið áður). Mest var flutt út til 
Þýskalands, 2 hross. 

Mjólkurframleiðsla var 12 .17 .257 lítrar hjá aðildarfélögum 
SAM  Samtökum afurðastöðva í mjólkuriðnaði (125.569. 61 
árið áður). Smjörframleiðsla var 1.576 tonn (1.571 árið áður 
765) og smjörvi 765 tonn (7 ). Framleidd voru 22 ,  tonn af 
léttsmjöri ( 26) og 5 tonn af klípu.

Afurðahæsta kýr á landinu var rk 166 frá Egg í Hegranesi, 
en hún mjólkaði 12. 1  kg. Hún var einnig með mestar afurðir 
árið áður. Mestar afurðir í sauðfjárrækt á árinu á búi með yfir 
100 ær voru á Sauðadalsá í Vestur-Húnavatnssýslu ,6 kg á á. 

Minkabú voru í árslok 22 (sama tala og árið áður). Auk þess 
rekur Samband íslenskra loðdýrabænda einangrunarstöð. Verð 
á minkaskinnum var hátt á árinu og er nokkur áhugi erlendis að 
stofna til minkaræktar hér á landi. 

a  og silungsveiði 
Sumarið 2010 var la veiði í ám sú næstmesta sem sögur fara 

af. Meiri veiði hefur aðeins verið skráð árið 200 . Alls veidd-
ust 7 .962 la ar á stöng úr ám landsins (7 . 0  árið áður). 
Af þeim var 21. 76 sleppt aftur (17.17 ) eða 2 ,6 . 15.90  
la ar veiddust í net í ám (9.607), en frá hafbeitarstöðvum 
komu engir la ar. ær öll la veiði í net er nú í jökulánum á 
Suðurlandi, Þjórsá, lfusá og Hvítá. Heildarafli landaðra la a 
í stangveiði og netaveiði var samanlagt 69.  la ar og vógu 
þeir 1 9.7  kg. Af þeim töldust 5 .6  smála ar og 10.7 5 
stórla ar.

Mesta la veiði á stöng þetta árið (miðað er við veidda la a) 
var í Eystri-Rangá 6.2 1 la  ( .2 7 árið áður). Í öðru sæti 
var tri-Rangá og Hólsá með 6.211 la a (10.7 9 árið áður), 
Miðfjarðará varð í þriðja sæti með .050 la a ( .962), Þverá

jarrá í fjórða sæti með .7 2 (2. 70), Blanda í fimmta sæti 
2.65  (2. 5) og orðurá var í sjötta sæti með 2.271 la  
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(2. 5). æst á eftir þessum se  komu angá, Selá í Vopnafirði, 
Haffjarðará og Grímsá Tunguá. 

Veiði á urriða var mest í Veiðivötnum 19.079 (20.5  árið 
áður). Þá kom a á í Þingeyjarsýslu ofan brúa með .9  veidda 
urriða (2.01  árið áður), í þriðja sæti var

Fremri a á á Ásum með . 76 urriða ( .009). Af bleikju 
veiddist mest í Veiðivötnum 10.6  (9.67 ) og í öðru sæti 
var Hlíðarvatn með 2.626 bleikjur ( .66 ). Í þriðja sæti var 
Víðidalsá Fitjá með 1.72  stangveiddar bleikjur (9 6). 

mislegt
Fimmtánda búnaðarþing eftir sameiningu Búnaðarfélags 

Íslands og Stéttarsambands bænda hófst í Reykjavík 2 . febrúar 
og stóð til . mars. Jón Bjarna son landbúnaðar ráð herra flutti 
ávarp við setningu þingsins. Haraldur Benediktsson var endur-
kjör inn formaður Bændasamtaka Íslands. andbúnaðar verð-
launin fengu ábúendur á Hrauni á Skaga og Grænhóli í lfusi. 

Bændur undir Eyjafjöllum urðu fyrir tjóni af völdum ösku 
sem lagðist yfir tún þeirra. Tjónið varð þó minna en menn 
óttuðust, því að grasvö tur varð sæmilegur.

Við veiðar  ingvallavatni.
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vefsótt herjaði á hestastofninn og varð til þess að fresta 
þurfti landsmóti um eitt ár. 

Tré ársins var valið álmur ( lmus glabra) við Heiðarveg 5 
í Vestmanneyjum. 

fjáreign 
Búfjáreign Íslendinga (bráðabirgðatölur) var í árslok 2010 (í 

svigum tölur frá 2009).

autgripir   7 .7 1 (7 . 9 )
Af þeim mjólkurkýr   25.711 (26. 9)
Sauðfé  79.65  ( 69. 29)
Hross 77.196 (77.15 )
Svín   .615 ( . 1 )
Varphænur 17 .515 (199.95 )
Minkar (fullorðin dýr)  7. 09 ( 9.065)

rá afhen ingu viður enninga á naðar ingi. .v.  arete . 
Ra lle  Steinn R gnval sson og uðlaug hanns ttir á
en ur á rauni á S aga  n jarnason lan naðarráðherra  

rist j rg vin s ttir og unnar rnarson á en ur á 
r n h li.
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Refir (fullorðin dýr)  5 ( )
anínur  21  ( 69)

Gæsir og endur 1. 6 (1.107)
alkúnar  2. 05 (905)

Geitur  729 (655)

Útflutningur
Á árinu 2010 ó  útflutningur á landbúnaðarafurðum á föstu 

gengi nokkuð eða um 20,6  og nam .970 milljónum króna 
(7.6 7 árið áður). Útflutningur landbúnaðarvara skiptist þannig 
í milljónum króna 2010 (í svigum tölur frá 2009)

Afurðir sláturdýra  .927 (2.9 5)
Fiskeldi 2.75  (2.72 ) 
Búfé  902 (99 )
Aðrar land- og sjávarnytjar  70  (5 6)
Mjólk og mjólkurvörur  5  ( 2)
Aðrar landbúnaðarvörur 1  (11 )

E
m ttis  og s slunarmenn r isins (skipaðir eða settir frá 

nefndum degi). 
1. janúar  Ingibjörg Benediktsdóttir forseti Hæstaréttar, Geir 

Gunnlaugsson landlæknir, ristín Ingólfsdóttir rektor Háskóla 
Íslands. Hún var sjálfkjörin þar sem hún bauð sig ein fram.

1. ágúst  Bryndís Sigurjónsdóttir skólameistari Borgar holts-
skóla. 

1. október  Björn o ga forstjóri andspítalans, Hilmar dds  -
son rektor vikmyndaskólans, Jón Ásbergsson forstjóri Ís lands -
stofu, Viðar Már Matt híasson hæstaréttar dómari.

m ttismenn  sem fengu lausn 
Þorsteinn Þorsteinsson frá embætti skólameistara við Fjöl-

brautaskólann í Garðabæ.  Guðmundur Bjarnason frá embætti 
forstjóra Íbúðalánasjóðs.  Hjördís Hákonardóttir frá embætti 
hæstaréttardómara frá 1. október.
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m ttismenn sveitarf laga
Eftirtaldir urðu nýir bæjarstjórar (17). Jón Gnarr (borgarstjóri 

í Reykjavík), Guðrún álsdóttir ópavogur, Guðmundur Rúnar 
Árnason Hafnarfjörður, Eiríkur Björn Björgvinsson Akureyri, 
Ásta Stefánsdóttir Árborg, Árni Múli Jónasson Akranes, áll 
Björgvin Guðmundsson Fjarðabyggð, aníel Jakobs son Ísa-
fjörður, Björn Ingimarsson Fljótsdalshérað, Róbert Ragnarsson 
Grindavík, Sigurður Valur Ásbjarnarson Fjalla byggð, lafur 

rn lafsson lfus, Sigrún Árnadóttir Sand gerði, Ásgerður 
Sturludóttir Vesturbyggð, Arnar Þór Sævarsson Blönduós, 
Sveinn álsson alabyggð, Ásgeir Magnússon Mýrdalshreppur, 
Gylfi Þór Þórisson Reykhólahreppur.

mis st rf 
Í janúar var lafur rn Haraldsson ráðinn þjóðgarðs-

vörður.  Hrólfur lvisson var ráðinn framkvæmdastjóri Fram-
sóknarflokksins frá 1. janúar. 

orgarstj ras ipti  Re jav  voru . j n . n narr t  á 
við l lav l unum  orginni af nnu irnu ristjáns ttur.
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Í mars var Bragi Björnsson lögfræðingur valinn skátahöfð-
ingi. Hann hlaut 9 atkvæði á skátaþingi, einu atkvæði meira en 
Hrólfur Jónsson slökkviliðsstjóri. 

Í apríl var Höskuldur lafsson ráðinn bankastjóri Arion 
banka í stað Finns Sveinbjörnssonar.  Í sama mánuði tók 
Hjálmar Jónsson við formennsku í Blaðamannafélaginu í stað 
Þóru ristínar Ásgeirsdóttur sem dró sig í hlé.

Í maí var ristín Steinsdóttir kosin formaður Rithöf unda-
sambandsins.  Í sama mánuði var lafur Rafnsson kosinn 
forseti FIBA Europe þ.e. evrópska körfuknattleikssambandsins. 
 Í maí var Steinþór álsson ráðinn bankastjóri andsbankans í 

stað Ásmundar Stefánssonar.
Í júlí var rri Hauksson ráðinn framkvæmdastjóri Samtaka 

iðnaðarins.
Í ágúst var Runólfur Ágústsson ráðinn umboðsmaður skuld-

ara. Hann hætti eftir þrjá daga. Ásta Sigrún Helgadóttir var 
ráðin í hans stað.  17. ágúst tók Haraldur Flosi Tryggvason við 
starfi forstjóra rkuveitu Reykjavíkur en Hjörleifur varan lét 
af störfum.

Í byrjun nóvember var Sigurður Erlingsson ráðinn fram-
kvæmdastjóri Íbúðalánasjóðs. 

E
Vinsældir lafs Ragnars Grímssonar voru taldar hafa farið 

va andi á árinu einkum eftir að hann synjaði I esavemálinu 
staðfestingar og knúði fram þjóðaratkvæðagreiðslu um það. 

okkur hundruð manns komu saman við Bessastaði 2. janúar 
og afhentu forsetanum undirskriftir 56 þúsund Íslendinga, sem 
báðu hann um að nota málskotsréttinn og skjóta málinu til 
þjóðarinnar. Það var svokallaður I esavehópur sem hafði for-
göngu um þetta mál. Til þess að auka áhrifin af þessari heimsókn 
til Bessastaða var skotið upp neyðarblysum og virtist um tíma 
sem eldur væri uppi við forsetasetrið. lafur Ragnar synjaði 
I esavelögunum staðfestingar 5. janúar. Mikið var deilt um þessa 
ákvörðun jafnt heima sem erlendis. Alþingi kom saman . janúar 
til þess eins að setja lög um væntanlega þjóðaratkvæðagreiðslu. 
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lafur Ragnar r msson til nnir að hann hafni I esave l g
unum . jan ar.
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Forsetinn fór í opinbera heimsókn til Indlands og hófst hún í 
Mumbai 12. janúar. Með forsetanum var 0 manna sendinefnd 
frá ráðuneytum og ýmsum fyrirtækjum. Enginn ráðherra var 
með í förinni. lafi Ragnari voru veitt ehruverðlaunin fyrir að 
efla samvinnu með Íslendingum og Indverjum.  lafur Ragnar 
sótti þing fjármálamanna í avos í Sviss í lok janúar. Hann 
átti þá sjónvarpsviðtöl á nokkrum stöðum og kynnti málstað 
Íslands í I esavedeilunni, þ. á m. við Sjónvarpsstöðina C . 
 Í viðtali við Bloomberg fréttastofuna um íslensk stjórnmál, 

I esave, Evrópusambandið o.fl. kom í ljós að forseti Íslands er 
ekki hrifinn af Evrópusambandinu. Hann spurði t.d. í hæðnis-
tón  Hvers konar klúbbur er þetta eiginlega.   lafur Ragnar 
flutti ræðu við setningu heimsþings um jarðhita sem haldið var 
á Bali 26. apríl. Forsetinn sótti ína heim í byrjun september og 
flutti ávarp í íslenska skálanum á heimssýningunni 2010. lafur 
Ragnar fjallaði um losun gróðurhúsalofttegunda. 70 manns 
voru í fylgdarlið hans.

Mohamed asheed forseti Maldiveeyja kom í opinbera 
heimsókn til Íslands í mars. Hann kynnti sér einkum orku- og 
sjávarútvegsmál.  Forseti Eistlands Toomas Hendrik Ilves og 
kona hans Evelin voru í opinberri heimsókn á Íslandi dagana 
10.-11. júní.

Hagur íslenskra iðnfyrirtækja annarra en stóriðjufyrirtækj-
anna var heldur slakur á árinu 2010. Framleiðsla gekk þó vel í 
sementsverksmiðjunni á Akranesi og hjá járnblendifélaginu á 
Grundartanga. rónan var ekki hagstæð þeim fyrirtækjum sem 
framleiddu fyrir innlendan markað.

Álframleiðsla 
Starfsemi álfyrirtækjanna Al an á Íslandi hf. í Straumsvík 

og orðuráls hf. á Grundartanga gekk áfram mjög vel á árinu. 
Framleiðslan var í hámarki, þ.e. um 1 0.000 tonn í Straumsvík 
og 260.000 tonn á Grundartanga. Framleiðsla hjá Al oa-
Fjarðaáli á Reyðarfirði var um 50.000 tonn. 
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Útflutningur 
Útflutningur á iðnaðarvörum nam á árinu 11.012 milljónum 

króna, og er það 2  aukning frá árinu áður (2 .6 1). 
Útflutningur í helstu tegundum (meira en 5.000 millj.) af iðn-
varningi árið 2010 í milljónum króna (í svigum tölur frá 2009)

Ál 222. 5 (170.66 )
ísiljárn   1 .791 (16. 5 )
yfjavörur  15.676 (11.97 )

Tæki og vörur til lækninga  6. 6  (5.7 5)
Jarðolíur og olíuvörur  5.7 0 ( .967)

Hinn 1. janúar 2011 var íbúatala Íslands 1 . 52 ( 17.6 0 árið 
áður). Af þeim voru karlar 160.006 (159.9 6) og konur 15 . 6 
(157.69 ). Fjölgun Íslendinga á árinu var 22 eða 0,  (1.2  
fjölgun árið áður). Aðfluttir til landsins voru 5.625 en brott-
fluttir 7.759. 1. janúar 2011 voru 25.69  erlendir ríkisborgarar 
búsettir á Íslandi eða ,1  af mannfjöldanum. ánir á árinu 
voru 2.017, 106  karlar og 95  konur.

Á árinu fæddust .907 lifandi börn ( . 5). Af þeim voru 
1.750 börn ógiftra mæðra. Foreldrar í óvígðri sambúð áttu 2. 0  
börn og foreldrar ekki í sambúð 5 . 

1. janúar 2011 voru 76 sveitarfélög í landinu og fækkaði um 
eitt á árinu. Í 5 sveitarfélögum fækkaði íbúum á árinu. 

Af íbúum landsins voru 251. 7 í Þjóðkirkjunni hinn 1. 
janúar 2010 (25 .069 árið áður), í Fríkirkjunni í Reykjavík 
.227 (7.920), í Fríkirkjunni í Hafnarfirði 5. 6  (5.2 ), í háða 

söfnuðinum í Reykjavík 2.906 (2. 5 ).

nnur s ráð tr f l g  
Rómversk-kaþólskir  9.672 (9.2 1)
Hvítasunnumenn 2.109 (2.05 )
Ásatrúar  1. 02 (1.275)
Búddistafélag Íslands   0 ( 0)
Aðventistar  770 (7 2)
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Vottar Jehóva   69  (6 5)
Vegurinn  6 7 (7 5)

rossinn  6 0 (6 6)
Baháísamfélag  9  ( 12)
Félag Múslima á Íslandi  7  ( 0 ) 
Söfnuður Moskvu- atríarkatsins   (297)
Íslenska ristskirkjan  277 (260)
Serbneska rétttrúnaðarkirkjan  201 (169)

irkja Jesú rists h.s.d.h.   1 0 (1 2) 
Betanía   176 (167)

efas-kristið samfélag  151 (151)
SGI á Íslandi  1 5 (95)
Boðunarkirkjan  10  (91) 

en á Íslandi- átthagi   75 (69)
Sjónarhæðarsöfnuður  62 (61)
Samfélag trúaðra  5 ( )
Baptistakirkjan   29 ( )
Reykjavíkurgoðorð  20 (20)
Heimsfriðarsamtök fjölskyldna  20 (17)
Heimakirkja  11 (11)

Í öðrum trúfélögum og ótilgreindir voru 19.6 7 (22.202), utan 
trúfélaga voru 10. 6 (9. 09). 

Íbúatala íslenskra kaupstaða og bæja var 1. janúar 2011 sem 
hér segir (í svigum eru tölur frá 1. janúar 2010)

Reykjavík 11 . 9  (11 . 26)
Mosfellsbær .6 2 ( .55 )
Akranes 6.62  (6.5 9)
Borgarbyggð . 76 ( .5 2)
Snæfellsbær 1.72  (1.702)
Stykkishólmur 1.100 (1.092)
Vesturbyggð 90 (9 5)
Bolungarvík  (970)
Ísafjarðarbær . 2  ( . 99)
Blönduósbær 90  ( 2)
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Sveitarfél. Skagafjörður .110 ( .1 1)
Fjallabyggð 2.0 0 (2.066)

alvíkurbyggð 1.960 (1.9 9)
Akureyri 17.75  (17.57 )

orðurþing 2.905 (2.926)
Seyðisfjörður 66  (706)
Fljótsdalshérað . 01 ( . 67)
Fjarðabyggð  .5  ( .6 1)
Sveitarfél. Hornafjörður 2.119 (2.0 6)
Vestmannaeyjar  .1 2 ( .1 5)
Sveitarfélagið Árborg  7. 27 (7. 11)
Hveragerði 2. 16 (2.291)
Grindavík 2. 21 (2. 7)
Sandgerði 1.6  (1.710)
Reykjanesbær 1 .971 (1 .091)
Hafnarfjörður   26.099 (25.91 )
Garðabær   10.909 (10.6 )

ópavogur   0.779 ( 0. 57)
Seltjarnarnes   . 20 ( . 95)

rá fn  ornafirði.
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Þessi sveitarfélög önnur en kaupstaðir og bæir (kauptún eða 
byggðarkjarnar og sveit) höfðu fleiri en 500 íbúa hinn 1. janúar 
2011 (í svigum eru tölur frá 1. janúar 2010). 

Sveitarfél. Álftanes   2.  (2.52 )
Sveitarfél. lfus   1.915 (1.952)
Rangárþing eystra  1.7 1 (1.7 5)
Rangárþing ytra  1.52  (1.5 )
Sveitarfél. Garður   1. 52 (1.515)
Sveitarfél. Vogar  1.161 (1.206)
Húnaþing vestra  1.122 (1.116)
Eyjafjarðarsveit  1.025 (1.025)
Bláskógabyggð 9 5 (9 5)
Þingeyjarsveit 9  (9 2)
Grundarfjarðarbær 90  (90 )
Hrunamannahreppur   795 (7

alabyggð 6  (69 )
Vopnafjarðarhreppur 66  (6 )
Hvalfjarðarsveit 617 (62 )
Hörgársveit 600 (607)
Flóahreppur 59  (602)
Sveitarfél. Skagaströnd  5 0 (519) 

anganesbyggð 505 (521)
Skeiða- og Gnúpverjahr.  505 (517)
Strandabyggð  501 (50 )

Fámennasti hreppur landsins 1. janúar 2011 var Árneshreppur 
á Ströndum með 52 íbúa og hafði reyndar fjölgað þar um tvo á 
árinu 2010. æstir honum komu Tjörneshreppur með 57 íbúa og 
Skorradalshreppur einnig með 57.

a minton. Meistaramót Íslands fór fram í TBR-húsinu 
og lauk því 2 . mars. Helgi Jóhannesson (TBR) varð Íslands-
meistari í karlaflokki, en Ragna Ingólfsdóttir (TBR) í kvenna-
flokki. Magnús Ingi Helgason (TBR) og Helgi Jóhannesson 
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sigruðu í tvíliðaleik karla fjórða árið í röð en Ragna og atrín 
Atladóttir sigruðu í tvíliðaleik kvenna. 

la . H  fékk alla titla karla sem keppt var um í blaki. 
Þeir urðu deildarmeistarar, Íslandsmeistarar og bikarmeistarar. 

venna lið A lék sama leikinn og sigraði þrefalt. 
orðtennis. Íslandsmótið fór fram í Reykjavík 7. mars. Í 

ein liða leik varð Guðmundur E. Stephensen (Víkingi) Íslands -
meistari í karlaflokki sautjánda árið í röð, en ilja Rós 
Jóhannes  dóttir (Víkingi) í kvennaflokki. Í tvíliðaleik karla 
sigruðu Guð  mundur E. Stephensen og Magnús . Magnús son 
(Víkingi) og í tví liðaleik kvenna ilja Rós og Eva Jósteins-
dóttir. Guð mund ur E. Stephensen sigraði í tvenndarleik ásamt 
Evu Jó steins dóttur. 

ri s. Íslandsmót í sveitakeppni í opnum flokki var haldið 
í Reykjavík í apríl. Sveit Grant Thorntons sigraði og hlaut 290 
stig. Sveit Verðbréfa varð í öðru sæti með 252 stig og sveit 
Málningar í því þriðja með 2 5 stig. Í sigursveitinni voru Sveinn 
R. Eiríksson, mar lgeirsson, Sigurbjörn Haraldsson, Magnús 
E. Magnússon og bræðurnir Hrólfur og ddur Hjaltasynir.  
Íslendingar urðu í . sæti á Evrópumótinu í Madrid í lok júní 
með 2 9 stig. Ítalía vann með 1  stigum, ólland fékk 0  stig 
og Ísrael 0 ,5. Íslendingar munu spila á heimsmeistaramóti í 
Hollandi 2011.

imlei ar. Íslandsmót var haldið dagana 27. og 2 . mars. 
Íslands meistarar í fjölþraut urðu Thelma Rut Hermannsdóttir 
(Gerplu) í kvennaflokki og Viktor ristmannsson (Gerplu) 
í karla flokki, en hann sigraði áttunda árið í röð. Thelma Rut 
Hermanns dóttir sigraði í öllum æfingum svo sem á tvíslá, 
á gólfi og í stökki. Viktor ristmannsson sigraði í tveimur 
æfingum, en Róbert ristmannsson (Gerplu) sigraði einnig í 
tveimur æfingum. 

ið Gerplu varð Evrópumeistari í hópfimleikum kvenna. 
Mótið var haldið í Svíþjóð í október. 

rjáls r ttir. Meistaramót Íslands innanhúss var haldið í 
augardalshöll dagana 6.-7. febrúar. ÍR sigraði í flokkakeppni 

og fékk 0. 27 stig, Fjölnir varð í öðru sæti með 1 . 59 stig 
og FH í þriðja með 15. 1  stig. Bestu afrekin unnu þau Helga 
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Margrét Þorsteinsdóttir í 00 m hlaupi, 55,52 sek og ðinn 
Björn Þorsteinsson í kúluvarpi, 1 ,21 m.

Víðavangshlaup ÍR var haldið í 95. sinn á sumardaginn fyrsta. 
Þátttakendur voru um 00 og hlaupnir voru 5 km. Sigurvegari 
í karlaflokki varð Björn Margeirsson (FH) á 15, 1 mín, en Íris 
Inga Skúladóttir (Fjölni) sigraði í kvennaflokki á 1 ,0  mín.

Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum fór fram á augar-
dalsvelli 9.-11. júlí. ÍR sigraði í sveitakeppni og fékk nálega 
tvöfalt fleiri stig en keppinautarnir í FH. Það var kvennalið ÍR 
sem réð úrslitum. Grindahlauparinn ristín Birna lafsdóttir 
(ÍR) vann besta afrek mótsins í kvennaflokki. Hún hljóp 
100 m grindahlaup á 1 ,12 sek. Í karlaflokki vann Þorsteinn 
Ingvarsson (HSÞ) besta afrekið. Hann stökk 7,62 í langstökki. 

5. bikarkeppnin í frjálsum íþróttum var haldin á Sauðár-
króki 1 .-15. ágúst. ÍR sigraði og hlaut 17  stig. FH sigraði þó 
í karlaflokki. ristín Birna lafsdóttir var sigursælust í flokki 
kvenna. Hún vann bæði grindahlaupin og 00 m hlaup.

Reykjavíkurmaraþon var haldið í 2 . sinn laugardaginn 21. 
ágúst í allgóðu veðri. Björn Margeirsson sigraði í Mara þon-
hlaupinu á tímanum 2 ,57, en þetta er í fyrsta sinn síðan 19  

erpla varð  . s ti á vr pum tinu  h pfimlei um.
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sem Íslendingur sigrar. Af konum fékk Rannveig ddsdóttir 
bestan tíma, 2 57, . Skráðir keppendur voru 10. .

Ásdís Hjálmsdóttir (Ármanni) setti Íslandsmet í spjótkasti 
15. júní á orðurlandameistaramóti unglinga í ópavogi. Helga 
Margrét Þorsteinsdóttir setti met á sama móti í sjöþraut og fékk 
5.721 stig. Viku seinna bætti hún þetta met á móti í Tékklandi 
í 5. 7  stig. 

Á Evrópumeistaramótinu, . deild, sigruðu Íslendingar í 
þremur greinum, Ásdís Hjálmsdóttir í spjótkasti, ristín Birna 

lafsdóttir í 00 m grindahlaupi og Guðmundur Hólmar 
Jónsson í spjótkasti. Íslendingar urðu í . sæti.

Á Evópumeistaramótinu í Bar elona í júlí höfðu sjö Íslend-
ingar heimild til þess að keppa. Einn heltist úr lestinni og voru 
það því se  sem kepptu. Það voru Ásdís Hjálmsdóttir í spjót-
kasti, Björgvin Víkingsson í 00 m grindahlaupi, ðinn Björn 
Þorsteinsson í kúluvarpi, Þorsteinn Ingvarsson í langstökki 
og Helga Margrét Þorsteindóttir í sjöþraut. Mestar vonir voru 
tengdar við Helgu Margréti, en hún meiddist eftir  greinar. 
Hinir keppendurnir voru langt frá sínum besta árangri. 

slan smeistarar  h gglei   golfi á iðja ergsvelli  irgir 
eifur af rsson og inna hanns ttir. 



(120)

l ma. Íslandsglíman var háð í apríl. étur Eyþórsson (Ár-
manni) sigraði, hlaut Grettisbeltið og varð glímukóngur Íslands 
í fimmta sinn. Grettisbeltið var veitt í 100. sinn. étur varð 
einnig Íslandsmeistari í -90 kg flokki og opnum flokki. Svana 
Hrönn Jóhannsdóttir (GF ) sigraði í svokallaðri Freyjuglímu, 
sem háð var í tíunda sinn, og hlaut Freyjumenið. Svana Hrönn 
sigraði fimmta árið í röð. 

olf. Íslandsmótið í höggleik var haldið á iðjabergsvelli í 
lok júlí. Birgir eifur Hafþórsson (G G) varð Íslandsmeistari 
í karlaflokki og Tinna Jóhannsdóttir ( eili) í kvennaflokki. 
Þetta var fjórði Íslandsmeistaratitill Birgis eifs, en í fyrsta sinn 
sem Tinna verður Íslandsmeistari.  Í byrjun ágúst urðu þau 
Birgir eifur og Valdís Þóra Jónsdóttir (G ) Íslandsmeistarar í 
holukeppni á Garðavelli á Akranesi. 

an nattlei ur. Haukar urðu deildarmeistarar í karlaflokki 
með 0 stig. Valur varð í öðru sæti með 27 stig og Akureyri í 
því þriðja með 2  stig. Valsmenn urðu einnig Íslandsmeistarar í 
karlaflokki eftir sigur á Haukum í úrslitakeppni. 

erglin  ris au s ttir Valsst l a l fir slan s meistara
i arnum  han olta. Valur varð slan smeistari  venna

flo i  f rsta sinn   ár. 
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r ttamaður ársins  var han oltamaðurinn le an er 
etterson.
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Valur varð deildarmeistari í úrvalsdeild kvenna og hlaut  
stig, Fram varð í öðru sæti með  stig og Stjarnan í þriðja með 
5 stig. Valur varð Íslandsmeistari eftir 27 ára bið. Úrslita-

rimman var við Fram og sigraði Valur -1.  Í úrslitaleik í 
bikarkeppninni í karlaflokki sigruðu Haukar Val 22-19.  Í 
bikarkeppni kvenna sigraði Fram Val með 20 mörkum gegn 19 
í úrslitaleiknum. 

Íslendingar tóku þátt í Evrópukeppni í karlaflokki í janúar og 
lentu í riðli með Serbíu, Austurríki og anmörku. Íslendingar 
gerðu fyrst jafntefli við Serbíu 29-29 og við Austurríki 7- 7. 
Síðasti leikurinn í riðli Íslands var við ani og tapaðist hann 
22-27. Þegar komið var í milliriðil var fyrst leikið við róatíu 
og varð jafntefli 26-26. Íslendingar unnu síðan Rússland - 0 
og oreg 5- . Íslendingar urðu í 2. sæti í milliriðlinum 
en töpuðu síðan fyrir Frökkum 2 - 6. Síðast var keppt við 

ólverja um bronsverðlaun þ.e. þriðja sætið en þeim leik töpuðu 
Íslendingar 26-29. Þetta er næstbesti árangur karlalandsliðsins í 
handbolta. Aðeins silfrið í eking 200  telst vera betri árangur.

Íslenska kvennalandsliðið tók þátt í Evrópukeppni sem haldin 
var í Árósum í desember. Íslendingar kepptu í B-riðli og töpuðu 
öllum leikjum sínum. Fyrst var leikið gegn róötum og tapaðist 
sá leikur 25- 5. æst kom Svartfjallaland 2 -26 og Rússland 
21- 0. orðmenn sigruðu og urðu Evrópumeistarar. 

sho . Skautafélag Akureyrar varð Íslandsmeistari í karla-
flokki í íshokkí. Félagið sigraði Björninn í úrslitakeppni 6 2. 
Íslenska landsliðið keppti í 2. deild á HM í Eistlandi um miðjan 
apríl. Það varð í þriðja sæti og hreppti með því bronsverðlaunin. 

r ttamaður ársins. Ale ander etterson handknattleiks-
maður var kjörinn íþróttamaður ársins 2010 af íþróttafrétta-
mönnum. Hann hlaut 07 stig af 20 mögulegum. Gylfi Þór 
Sigurðsson knattspyrnumaður var í öðru sæti með 2  stig og 
Íris Mist Magnúsdóttir fimleikakona í því þriðja með 171 stig. 

r ttir fatlaðra. Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra fór fram 
í mars. eppt var í sundi, bogfimi, frjálsum íþróttum, lyftingum 
og borðtennis. 92 keppendur voru á mótinu.  Íslandsmót 
Íþrótta sambands fatlaðra í frjálsum íþróttum fór fram í Reykjavík 
5. júní.  kepptu á mótinu m.a. spretthlauparinn Haukur 
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Gunnars son sem hóf keppni að nýju. Athygli vöktu svonefndar 
Suðra systur, Sigríður, Hulda og María Sigurjónsdætur frá Mið-
Mörk undir Eyjafjöllum, en þær hrepptu fjölda verðlauna. 

. Á orðurlandamóti sem haldið var á Íslandi fengu 
Íslendingar tvenn gullverðlaun, fimm silfurverðlaun og níu 
bronsverðlaun. Þormóður Jónsson varð orðurlandameistari í 
plús 100 kg flokki og Maya Staub sigraði í plús 52 kg flokki 
kvenna. 

arate. Íslandsmót í kata fór fram í íþróttahúsi Hagaskóla 
1 .-15. mars. Íslandsmeistari karla varð Elías Snorrason ( FR), 
en hann keppti í fyrsta sinn á Íslandsmóti enda aðeins 16 ára. Í 
kvennaflokki sigraði Hekla Helgadóttir (Þórshamri) þriðja árið 
í röð. Sveitir Þórshamars sigruðu í hópkata bæði í karla- og 
kvennaflokki.

Íslandsmót í kata og kumite fór fram á Varmá í Mosfellsbæ 
20. apríl. ristján Helgi Carras o sigraði í karlaflokki en Hekla 
Helgadóttir í kvennaflokki.

nattsp rna. Breiðablik varð Íslandsmeistari í knattspyrnu 
karla utanhúss með  stig og markatöluna 7-2 . Þetta er í 

reiða li smenn með slan s i arinn  nattsp rnu sem eir 
unnu  f rsta sinn. 
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fyrsta sinn sem Breiðablik verður Íslandsmeistari. FH varð í 
öðru sæti með sama stigafjölda og ÍBV í . sæti með 2 stig. 
Haukar og Selfoss féllu úr deildinni. Víkingur Reykjavík sigraði 
í 1. deild með  stig og Þór-Akureyri varð í 2. sæti með  stig 
Þessi lið fluttust í úrvalsdeild. Fjarðabyggð og jarðvík urðu 
neðst í 2. deild. 

Í úrvalsdeild kvenna sigraði Valur með 5 stig og markatöl-
una 2-15. Þór A varð í 2. sæti með 7 stig. Breiðablik kom 
næst í . sæti með 5 stig.

ÍBV og Þróttur Reykjavík sigruðu í 1. deild og flytjast í 
úrvalsdeild. FH og Haukar urðu neðstir í 1. deild. 

Gilles Mbang ndo (Grindavík), Alfreð Finnbogason 
(Breiða  bliki) og Atli Viðar Björnsson (FH) urðu marka hæstir 
í úrvals deild með 1  mörk hver.  Í úrvals deild kvenna varð 

ristín r Bjarna dóttir (Val) marka drottning með 2  mörk og 
Mateja ver (Þór A) varð í öðru sæti með 16 mörk.  Alfreð 
Finn  boga son og óra María árusdóttir (Val) voru valin leik-
menn ársins, en ristinn Steindórsson og agný Brynjars dóttir 
voru valin efnilegustu knattspyrnumennirnir.

FH sigraði í bikarkeppni karla í annað sinn. Úrslitaleikurinn 
var við R og sigraði FH -0, dæmdar voru tvær vítaspyrnur 
á R og skoraði Matthías Vilhjálmsson úr þeim báðum. Hin 
mörkin skoruðu Atli Viðar Björnsson og lafur áll Snorrason. 
Valur varð bikarmeistari kvenna, sigraði Stjörnuna 1-0 með 
marki atrínar Jónsdóttur. 

Íslendingar léku á árinu  landsleiki í undankeppni HM. Fyrst 
var heimaleikur gegn orðmönnum . september. orðmenn 
unnu þennan leik 2-1. Heiðar Helguson skoraði mark Íslands. 

æst var leikur gegn önum í aupmannahöfn 7. september 
þar sem anir unnu 1-0. Síðast var svo leikur gegn ortúgölum 
á augardalsvelli 12. október. ortúgalar voru með kappann 
Christiano Ronaldo í sínu liði, og hann skoraði fyrsta markið 
eftir aðeins þriggja mínútna leik, en ortúgalar bættu tveimur 
mörkum við og unnu -1. Heiðar Helguson skoraði fyrir Ísland. 
Íslendingar voru því stigalausir eftir fyrsta árið í sínum riðli, 
sem var H-riðill. 

Íslenska kvennalandsliðið lék se  leiki í sínum riðli í undan-
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keppni HM. Fyrst var leikið gegn Serbíu ytra 27. mars og 
vannst sá leikur 2-0. Hólmfríður Magnúsdóttir skoraði bæði 
mörkin. æst var leikið í róatíu 1. mars og vann Ísland 
þann leik -1. atrín Jónsdóttir, Margrét ára Viðarsdóttir 
og Rakel ogadóttir skoruðu mörkin. Þriðji leikurinn var 
á augardalsvelli 19. júní gegn orður-Írum og hann unnu 
Íslendingar 2-0. Mörkin skoruðu Sara Björk Gunnarsdóttir og 

atrín Jónsdóttir. 22. júní var aftur leikið á augardalsvell inum 
og nú við róatíu. Þessi leikur var sigur fyrir Ísland -0. Mörkin 
skoruðu Hólmfríður Magnúsdóttir (2) og atrín Jónsdóttir og 
var þetta 100. landsleikur atrínar. Segja má að úrslitaleikur 
riðilsins hafi farið fram á augardalsvelli 21. ágúst. Þá sigruðu 
Frakkar Íslendinga 1-0. Einn leikur var þó eftir á árinu og var 
hann útileikur gegn Eistlandi 25. ágúst. Ísland vann með fimm 
mörkum gegn engu. Mörkin skoruðu Margrét Viðarsdóttir (2), 
Sara Björk Gunnarsdóttir (2) og Edda Garðarsdóttir.

Íslandsmeistarar FH léku í 1. umferð forkeppni meistara-
deildar Evrópu við Bate, meistaralið frá Hvíta-Rússlandi og 
töpuðu báðum leikjunum, 5-1 á útivelli og 0-1 á heimavelli. 
 R-ingar kepptu við Glentoran á orður-Írlandi í 1. umferð 

í EFA-bikarkeppninni og unnu þá -0 heima og gerðu 2-2 
jafntefli ytra. Í 2. umferð lentu svo R-ingar á móti úkraínska 
liðinu arpaty viv og töpuðu báðum leikjunu gegn því.  
Fylkir keppti í forkeppni Evrópudeildar EFA við hvítrúss-
neska liðið Torpedo odino og töpuðu báðum leikjum sínum. 
Heimaleikurinn tapaðist 1-  og útileikurinn -0.  Breiðablik 
keppti í 2. umferð forkeppni EFA og tapaði báðum leikjum 
sínum gegn skoska liðinu Mother ell 1-0.

Hátt í 100 íslenskir knattspyrnumenn léku erlendis á árinu 
og náðu fáeinir því að leika í efstu deildum. efna má þá sem 
lengst komust í bresku knattspyrnunni  Grétar Rafn Steinsson 
lék með Bolton í ensku úrvalsdeildinni, Aron Einar Gunnarsson 
lék með Coventry í 1. deildinni, Gylfi Þór Sigurðsson lék 
með Reading í ensku 1. deildinni en var síðan seldur til þýska 
liðsins Hoffenheim fyrir 6 milljónir punda. Heiðar Helguson 
var í liði R, sem lék í 1. deild, Eggert Gunnþór Jónsson lék 
með skoska úrvalsdeildarliðinu Hearts. Meðal þeirra sem léku 
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í Skandinavíu voru Veigar áll Gunnarsson, Stefán Gíslason, 
Indriði Sigurðsson og Árni Gautur Arason.

rfu nattlei ur. R-ingar urðu deildarmeistarar í karla-
flokki með 6 stig, eflavík varð í 2. sæti með  stig og 
Grindavík í því þriðja með 2 stig. Snæfellingar urðu Íslands-
meistarar eftir sigur á eflavík 2. Í lokaleiknum sigraði 
Snæfell 105-69.  Í kvennaflokki urðu R-ingar deildarmeist-
arar og Íslandsmeistarar eftir sigur í oddaleik gegn Hamri -2. 
Í lokaleiknum sigraði R -79.  Snæfell varð bikarmeistari í 
karlaflokki, vann Grindavík 92- 1 í úrslitaleik. Í kvennaflokki 
unnu Haukar bikarinn með sigri á eflavík -77. 

Signý Hermannsdóttir ( R) og Hlynur Bæringsson (Snæ felli) 
voru valin bestu leikmenn ársins.

raftl ftingar. Íslandmót var haldið um miðjan mars. Auðunn 
Jónsson varð Íslandsmeistari karla. Halldór Eyþórsson setti 
Íslands met í 2,5 þyngdarflokki. Hann lyfti 2  kg. María 
Guðsteinsdóttir sigraði í kvennaflokki. Borghildur Erlingsdóttir 
setti fjögur Íslandsmet í 60 kg. þyngdarflokki. 

l mp ulei ar. Vetrarólympíuleikarnir voru haldnir í Van-

Sn fellingar fagna s num f rsta slan smeistaratitli  rfu
olta.
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ouver í anada dagana 12.-2 . febrúar. Íslendingar sendu fjóra 
keppendur á leikana og tóku þeir þátt í Alpagreinum. Bestum 
árangri náði Björgvin Björgvinsson en hann varð . í stórsvigi 
af 102 keppendum. lympíuleikar fatlaðra fóru fram 12.-22. 
mars. Erna Friðriksdóttir keppti í Alpagreinum. 

S á . Skákþing Íslands var haldið í apríl. Hannes Hlífar 
Stefánsson sigraði í 11. sinn í landsliðsflokki. 

Reykjavíkurskákmótið var haldið dagana 2 . febrúar til 
. mars. Þetta var 25. Reykjavíkurskákmótið. 110 skákmenn 

kepptu og þar af 20 stórmeistarar. Hannes Hlífar Stefánsson 
varð efstur ásamt þremur erlendum stórmeisturum. 

S ða r ttir. Skíðamót Íslands var haldið á alvík og í 
lafsfirði í lok mars. Elsa Guðrún Jónsdóttir frá lafsfirði 

var sigursælust í göngu kvenna og fékk alls fern gullverðlaun 
þ. á m. í boðgöngu sem lafsfirðingar unnu. Akureyringar 
sigruðu í boðgöngu karla. Þeirra fremsti göngumaður var Andri 
Steindórsson. Björgvin Björgvinsson frá alvík sigraði í svigi 
og stórsvigi karla sem og í Alpatvíkeppni, en systurnar Íris og 
María Guðmundsdætur frá Akureyri unnu sigra í Alpagreinum 
kvenna. María sigraði í svigi en Íris í stórsvigi. 

S vass veggtennis . Íslandsmót var haldið í Reykjavík 2 . 
apríl. im Magnús ielsen sigraði í karlaflokki í 15. sinn. Hann 
vann sigur á Þorbirni Jónssyni -0 í úrslitaleik um efsta sætið. 
Rósa Jónsdóttir sigraði í kvennaflokki. Hún vann sigur á Ágústu 

lafsdóttur í úrslitaleik.
S lmingar. Íslandsmót í skylmingum með höggsverðum fór 

fram í skylmingamiðstöðinni í augardal 21.-22. nóvember. 
Ragnar Ingi Sigurðsson (FH) sigraði í opnum flokki karla í 1 . 
sinn. Gunnar Egill Ágústsson (FH) varð í öðru sæti. Þorbjörg 
Ágústsdóttir (SFR) sigraði í kvennaflokki í sjötta sinn á sjö 
árum. Gunnhildur Garðarsdóttir varð í öðru sæti. FH sigraði í 
liðakeppni. 

orðurlandamót í skylmingum var haldið í Finnlandi í lok 
apríl. Ragnar Ingi Sigurðsson varð orðurlandameistari í karla-
flokki og Þorbjörg Ágústsdóttir í kvennaflokki.

Sun . Sundmeistaramót Íslands innanhúss í 50 m laug var 
haldið í augardalslaug 19.-20. mars. Eygló sk Gústafsdóttir 
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var sigursælust á mótinu og fékk  gullverðlaun. Bryndís Rún 
Hansen úr sundfélaginu ðni á Akureyri setti eina Íslands-
metið, sem sett var á mótinu, 27, 5 í 50 m flugsundi. Jakob 
Jóhann Sveinsson fékk Sigurðarbikarinn fyrir besta afrek 
mótsins.

Bikarkeppni í sundi var haldin í Vatnaveröld í Reykjanesbæ í 
lok maí. Sundfélagið gir sigraði í 1. deild kvenna með 1 .90  
stig, Íþróttabandalag Reykjanesbæjar varð í öðru sæti og 
Sundfélag Hafnarfjarðar í því þriðja. Sundfélag Hafnarfjarðar 
sigraði í karlaflokki með 1 . 20 stig, en gir varð í öðru 
sæti með 1 . 95 stig og Íþróttabandalag Reykjanesbæjar í því 
þriðja með 12. 05 stig. Hrafnhildur úthersdóttir fékk flest 
stig kvenna, 2.215 en Jakob Jóhann Sveinsson hjá körlum 
2.202.

Íslandsmót í 25 m laug var haldið í augardalslaug 1 .-15. 
september, sett voru nokkur Íslandsmet. Eygló sk Gústafsdóttir 
setti tvö Íslandsmet í 100 m baksundi á 1.02,1  og 200 m bak-
sundi á 2.12, . Hrafnhildur úthersdóttir (SH) setti met í 00 
m fjórsundi á . 7,5 . Hún var í boðsunds sveit SH sem setti 
Íslandsmet. Sveit SH setti einnig met í 100 m skriðsundi á 
. 1,52. oks setti Ragnheiður Ragnarsdóttir ( R) met í 100 m 

skriðsundi á 5 ,65 mín. 
Hrafnhildur úthersdóttir varð í 16. sæti í 100 m bringusundi 

í desember á heimsmeistaramóti í 25 m laug í ubai á tímanum 
1.07, 0. Jakob Jóhann Sveinsson varð 27. af 57 keppendum í 
200 m bringusundi, 2.10,92.

ennis. Íslandsmót í tennis innanhúss var haldið í tennishöll-
inni í ópavogi í byrjun apríl. Raj umar Bonifa ius varð 
Íslandsmeistari í karlaflokki og Sandra ís ristjánsdóttir í 
kvennaflokki. 

Íslandsmót utanhúss var haldið í byrjun ágúst í ópavogi. 
Arnar Siguðsson (TF ) varð Íslandsmeistari í karlaflokki og í 
kvennaflokki varð Sandra ís ristjánsdóttur (TF ) Íslands-
meistari. Arnar og Sandra sigruðu einnig í tvíliðaleik. 
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restastefnan var haldin í Garðabæ í lok apríl. Biskup taldi 
í setningarræðu sinni að siðferðisgrunnur samfélagsins hafi 
gliðnað og sagði  Grunnstoðir samfélagsins gengu úr skorðum, 
löskuðust, ýmsar hrundu. g svo bifuðust kraftar náttúrunnar, 
eldur kom upp, vatnsflóð dundu og askan og eimyrjan féllu 
yfir byggðirnar.   Mikið var rætt á prestastefnunni um vígslu 
samkynhneigðra. Þá var rætt um mál lafs Skúlasonar biskups, 
sem dregið var fram í dagsljósið. Mikill áróður var um þessar 
mundir rekinn gegn kirkjunni. 

irkjuþing, hið 1. í röðinni, var haldið í Grensáskirkju í 
Reykjavík í nóvember. Rætt var um fjármuni kirkjunnar og 
tekin ákvörðun um fækkun prófastsdæma úr 12 í 9. Þá var 
talað um sölu á 26 fasteignum í eigu kirkjunnar. Meðal þeirra 
voru prestssetur í Hraungerði í Flóa, Holti undir Eyjafjöllum og 
Mosfelli í Grímsnesi. Alls voru lögð  mál fyrir kirkjuþingið. 
Þriggja manna nefnd var skipuð til þess að rannsaka starfshætti 
kirkjunnar og viðbrögð vegna ásakana á hendur lafi Skúlasyni 
biskupi. 

ir jan á S arði á an i.
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Þessir guðfræðingar tóku vígslu á árinu
Cand. theol. Bryndís Valbjarnardóttir til prestsþjónustu í 

Fríkirkjusöfnuðinum í Reykjavík (16. maí).
Cand. theol. ristinn lason til prestsþjónustu í Skálholti 

(2 . október). 

Séra Hildur Eir Bolladóttir var skipuð prestur í Akur eyrar-
prestakalli, Eyjafjarðarprófastsdæmi frá 1. júní.

Séra Arna rr Sigurðardóttir var skipuð prestur í Glerár-
prestakalli, Eyjafjarðarprófastsdæmi frá 1. júní. 

erra arl Sigur j rnsson og s ra eir Waage r ðast við á 
is upsstofu. n  af lafi S las ni á vegg.
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okkur úr hópi látinna (getið er starfs, sem hinn látni er 
einkum þekktur fyrir).
  5. jan.   étur Sigurðsson framkv.stj. á Breiðdalsvík
   f. 22. janúar 1917.
  6. jan.   Jón ornelíus Jónsson úrsmíðameistari
   f. . apríl 1915.
  7. jan.   Stefán Sörensson háskólaritari
   f. 2 . október 1926.
  9. jan.   Halldór Bjarnason sagnfræðingur
   f. 27. október 1959.
  9. jan.   Sigurður Guðmundsson vígslubiskup
   f. 16. apríl 1920. 
10. jan.   Marteinn H. Friðriksson organisti
   f. 2 . apríl 19 9.
10. jan.   Björn nundarson tryggingayfirlæknir 
   f. 6. apríl 1927.
10. jan.   Hjörleifur Sigurðsson listmálari
   f. 26. október 1925.
1  jan.   Gunnlaugur Finnsson bóndi í Hvilft og alþm.
   f. 11. maí 192 . 
1 . jan.   atrín J. Smári varaþingm. Alþýðuflokks
   f. 22. júlí 1911.
1 . jan.   Bjarni S. Ba hmann forstöðumaður
   f. 27. apríl 1919.
1 . jan.   Þrándur Thoroddsen kvikmyndaleikstjóri
   f. 17. júní 19 1.
1 . jan.   Guðmundur árusson frjálsíþróttamaður
   f. 2 . nóvember 1925.
1 . jan.   Sigurður Elí Haraldsson kaupmaður
   f. 16. nóvember 192 .
15. jan.   Eggert Steinsen verkfræðingur og bæjarf.
   f. 5. desember 192 .
  1. febr.   Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra. 
   f. 22. júní 192 .
  . febr.   Björn Jónsson skólastj. og skógræktarmaður
   f. . júlí 19 2.
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  . febr.   Sigsteinn álsson bóndi á Blikastöðum
   f. 16. febrúar 1905. Elsti karlmaður á Íslandi.
  7. febr.   Ruth ittle Magnússon söngkona
   f. 1. júlí 19 5.
15. febr.   Ármann Snævarr háskólarektor
   f. 1 . sept 1919.
15. febr.   Þorsteinn Geirsson ráðuneytisstjóri
   f. 15. febrúar 19 1.
  2. mars   Jón Hnefill Aðalsteinsson prófessor
   f. 29. mars 1927.
  5. mars   nútur Hallsson ráðuneytisstjóri
   f. 0. desember l925.
  7. mars   Finnbogi . Eyjólfsson sölustjóri
   f. 25. júlí 1925. 
  9. mars   Jens . Guðjónsson gullsmíðameistari
   f. 21. júlí 1921.
  9. mars   atrín ristjana Thors leikkona
   f. 10. mars 1929.
12. mars   Ingimar Sveinbjörnsson flugstjóri
   f. 25. desember 19 . 
1 . mars   Eggert Magnússon listmálari
   f. 10. mars 1915. 
16. mars   áll lafsson bóndi í Brautarholti
   f. 16. mars 19 0.
17. mars   Marías Þ. Guðmundsson framkvæmdstj.
   f. 1 . apríl 1922.
0. mars   Jón Magnússon sýslumaður

   f. 0. nóvember 1926. 
  . apríl  Jón Böðvarsson kennari og leiðsögum. 
   f. 2. maí 19 0.
12. apríl   Sigurveig Guðmundsdóttir kennari 
   f. 6. september 1909.
1 . apríl   Þorvaldur Garðar ristjánsson forseti Alþingis.
   f. 10. október 1919.
22. apríl   Þorkell Grímsson safnvörður
   f. 1 . apríl 1929.
  . maí   Sigurður Sveinsson borgarfógeti
   f. 27. janúar 192 .
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  7. maí   Fríða Á. Sigurðardóttir rithöfundur
   f. 11. desember 19 0.
15. maí   Séra Erik Sigmar prestur í Vesturheimi
   f. 12. júní 1922.
21. maí   Halldór J. Jónsson safnvörður
   f. 17. október 1920.
21. maí   lafur B. Finnbogason kaupmaður
   f. 1 . desember 191 .
2 . maí   Einar B. varan kaupmaður
   f. 9. nóvember 19 7.
2 . maí   Filippus Hannesson bóndi á úpsstað
   f. 2. desember 1909.
2 . maí   Þórhallur Halldórsson mjólkurverkfræðingur
   f. . desember 1922.
27. maí   Séra Bragi Friðriksson sóknarprestur
   f. 15. mars 1927.
2 . maí   Jón Eiríksson bóndi í Vorsabæ á Skeiðum
   f. 20. október 1921.
1. maí   Erla Elíasdóttir aðstoðarháskólaritari 

   f. . apríl 1925.
1. maí  Jón Jónsson fiskifræðingur

   f. 9. júlí 1919.
  1. júní   Birgir Finnsson alþm. og forseti Sameinaðs þings.
   f. 19. maí 1917.
  . júní   Herra étur Sigurgeirsson biskup
   f. 2. júní 1919.
  . júní   Árni G. étursson ráðunautur Bún. fél. Ísl.
   f. . júní 192 .
  . júní   Gunnar Helgason hrl.
   f. 1 . ágúst 192 .
12. júní   Stefán Eiríksson slökkviliðsstjóri
   f. . október 19 .
1 . júní   Guðmundur Georgsson læknir
   f. 11. janúar 19 2.
20. maí   Sveinn lafsson myndskeri
   f. 27. apríl 1925.
27 júní   Gísli Sigurðsson ritstj. esbókar Mbl.
   f. . desember 19 0.
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27. júní   Þorgeir Einarsson tækniskólakennari
   f. 2 . júní 1927.
2 . júní   jartan G. ttósson prófessor
   f. 1 . janúar 1956.
0. júní   jartan Guðjónsson listmálari 

   f. 21. apríl 1921.
  . júlí   Haraldur Þórarinsson fréttaritari í vistási
   f. 27. maí 192 .
1 . júlí   Sonja B. Helgason forstjóri estis
   f. 2 . apríl 192 .
17. júlí   Gylfi Baldursson talmeinafræðingur
   f. . nóvember 19 7.
19. júlí   Jakob Smári prófessor
   f. 11. janúar 1950.
20. júlí   Benedikt Gröndal forsætisráðherra
   f. 7. júlí 192 .
20. júlí   Jón Trausti Eyjólfsson hárskeri
   f. 22. nóvember 1927.
29. júlí   Ingólfur Hjartarson hrl.
   f. 7. september 19 2.
  . ágúst   Bogi Ingimarsson hrl. 
   f. 16. júní 1929.
  5. ágúst   Þórður Bjarnar Hafliðason Íslandsmeistari 

í svifflugi.
   f. 20. mars 19 2.
  6. ágúst   Auður Jónasdóttir kennari 
   f. 1. apríl 191 .
15. ágúst   Guðrún Vilmundardóttir húsmóðir
   f. 7. desember 191 .
17. ágúst   ddur Benediktsson prófessor
   f. 5 júní 19 7.
1 . ágúst   Stefán Bjarnason verkamaður
   f. 7. maí 1910.
22. ágúst   Séra Ágúst Sigurðsson sóknarpr. og fræðim.
   f. 15. mars 19 .
2 . ágúst  Steinn Þ. Steinsson héraðsdýralæknir
   f. . febrúar 19 1.
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2 . ágúst   Björn Ingvarsson yfirborgardómari
   f. 20. maí 1917.
0. ágúst   ristán J. Gunnarsson fræðslustjóri

   f. 29. nóvember 1919. 
  . sept.   Heimir Þór Gíslason skólastjóri
   f. 15. mars 19 1.
  5. sept.   Þórunn Gestsdóttir blaðamaður
   f. 29. ágúst 19 1.
7. sept.   Gunnlaugur Snædal læknir
   f. 1 . október 192 .
11. sept.   Baldur álmason útvarpsmaður 
   f. 17. desember 1919.
15. sept.   ristinn ristmundsson skólameistari 
   f. . sept. 19 7. 
2 . sept.   Jóhann Ágústsson aðstoðarbankastjóri
   f. . maí 19 0.
26. sept.   Jóhannes Arason útvarpsþulur
   f. 15. mars 1920.
1. okt.   Jón Baldvinsson listmálari
   f. 29. október 1927.
2. okt.   Séra Magnús Guðjónsson sóknarprestur
   f. 26. júní 1926.
5. okt.   Hörður Haraldsson kennari og frjálsíþróttam.
   f. . júlí 19 1.
5. okt.   Rúnar I. Sigfússon verkfræðingur 
   f. 10. janúar 19 9.
19. okt.   Hrafnkell Helgason yfirlæknir
   f. 2 . mars 192 .
20. okt.   Benedikt Bjarnason kaupm. í Bolungarvík
   f. 9. maí 1925.
21. okt.   Hreinn Halldórsson kaupmaður í Melabúðinni
   f. 29. júlí 19 5.
22. okt.   Hilmar Ingimundarson hrl.
   f. 27. nóvember 19 .
26. okt.   Egill Ágúst Ja obsen læknir
   f. 19. ágúst 19 .
0. okt.   Ingi R. Jóhannsson endurskoðandi og skákm.

   f. 5. desember 19 6.
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6. nóv.   Hannes Flosason tónlistarkennari 
   f. 12. mars 19 1. 
11. nóv.   Guðmundur Jónsson píanóleikari
   f. 1 . nóvember 1929.
21. nóv.   Garðar álsson skipherra
   f. 22. mars 1922.
22. nóv.   Jón G. Bergmann aðalgjaldkeri Iðnaðarb.
   f. 1. október 19 0.
2 . nóv.   Ingibjörg R. Guðmundsdóttir fomaður andssamb. 

ísl. verslunarmanna og varaforseti ASÍ
   f. 19. ágúst 19 9.
25. nóv.   Séra Sigurður Sigurðarson vígslubiskup
   f. 0. maí 19 .
27. nóv.   Erlingur Þráinn Jóhannsson forstöðumaður 
   f. 10. október 19 .
27. nóv.   Sigfús Haukur Andrésson sagnfræðingur
   f. . ágúst 1922.
2 . nóv.   Elsa E. Guðjónsson deildarstjóri te tíldeildar á 

Þjóðminjasafni.
   f. 21. mars 192 .
6. des.   Geir Hlíðberg Guðmundsson læknir 
   f. 11. ágúst 195 .
12. des.   Friðrik Helgi Jónsson prófessor
   f. 1 . nóvember 1951.
12. des.   Sólveig Guðmundsdóttir lögfræðingur
   f. 1 . nóvember 19 .
22. des.   Grétar Áss Sigurðsson viðskiptafræðingur
   f. 22. október 19 5.

l gos
m klukkan 2 . 0 hinn 20. mars opnaðist um 500 m löng 

eldsprunga á Fimmvörðuhálsi. Hraunrennsli var nokkuð úr 
tveimur gígum sem nefndir voru síðar Magni og Móði og hraunið 
sem rann frá þeim var nefnt Goðahraun. Það féll um tvö gil niður í 
Þórsmörk. Eldgosinu á Fimmvörðuhálsi virtist vera lokið 1 . apríl. 
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ýtt gos hófst aðfaranótt 1 . apríl á hábungu Eyjafjallajökuls. 
Afleið ingar þessa goss urðu miklu meiri en hins fyrra. Ham-
faraflóð ruddist niður Gígjökul í farveg Markarfljóts og rauf 
hringveginn. Grafnir voru skurðir til þess að bjarga Markar-
fljótsbrúnni. m 700 manns urðu að flýja heimkynni sín vegna 
hættuástands. Fóru þeir m.a. í húsakynni sem björgunarsveitar-
menn útbjuggu á Hvolsvelli. 

Gjóskustrókur barst upp í efri loftlög og þótti nauðsynlegt 
að fella niður flugferðir um mikinn hluta orður-Atlantshafs 
og Vestur-Evrópu. Féllu flugferðir niður í tæpa viku í apríl. 
Flugbannið hófst 15. apríl en því lauk að mestu 21. apríl. Flug-
félög urðu fyrir miklu fjártjóni og farþegar misstu af ferðum 
sínum. 

skufall var mikið víða um Suðurland en mest undir 
Eyjafjöllum, í Mýrdal og Þórsmörk. Bændur höfðu miklar 
áhyggjur af skepnum sínum en þær virtust geta staðið þetta 
af sér. Eitthvað af skepnum var flutt í önnur héröð. skufall 
stóð yfir í rúman mánuð. Þannig var mikið öskufall 1 . maí og 
flugáætlanir fóru aftur úr skorðum. Í apríl og maí dró úr ferða-
mannastraumi til landsins og óttuðust margir hrun í þessari 

rá el gosinu á immv rðuhálsi.
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atvinnugrein einkum á Suðurlandi. Til þess kom þó ekki enda 
var miklum fjármunum varið til þess að kynna landið. Eyja-
fjallajökull reyndist hafa áframhaldandi aðdráttarafl fyrir 

osm ur st gur upp af jafjallaj li . apr l. Seljalan s
foss til h gri. 
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ferðamenn. Gosinu í jöklinum var talið lokið í kringum 25. 
maí. 

laup  fl ð og s riður
Seint í júní kom hlaup úr austari sigkatlinum í Skaftárjökli. 

Það var með þeim stærstu sem vitað er um eða 1. 00 rúmmetrar 
á sekúndu. Fyrr í mánuðinum kom hlaup úr vestari katlinum og 
var það um 600 rúmmetrar á sekúndu. Magn þessara hlaupa var 
mælt við Sveinstind. 

arðs jálftar
Fyrri hluta ársins fundust tíðir jarðskjálftakippir undir Eyja-

fjallajökli.

D rar ið
27. janúar varð vart við hvítabjörn á Sævarlandi í Þistilfirði, 

nálægt eyðibýlinu slandi. ögregla var látin vita og með 
leyfi umhverfisráðherra var björninn skotinn. Þetta reyndist 
vera þriggja ára birna. Talið er að um 500 hvítabirnir hafi 
sést hér við land frá landnámsöld.  eyft var að veiða 1.272 

s ufall r jafjallaj li nálgast ggðina.



(1 0)

hreindýr.  1  langreyðar veiddust á hvalvertíðinni, en stofn 
langreyða er talinn vera um 22.100 dýr. Hrefnustofninn er mun 
stæri eða um 5 .000 dýr. Af honum voru þó aðeins veiddar 60 
hrefnur.  Talsvert fleiri rjúpur veiddust en áttúrufræðistofnun 
og mhverfisstofnun gáfu leyfi til. mframveiðin hefur að 
líkindum verið um 0 .  Fálkastofninn var talinn frekar lítill 
eða um 1.500 fuglar.  Í talningu á hreiðrum dílaskarfs reyndust 
þau vera 5.250, öll við Breiðafjörð.

valre i  Rostungur
m 20. ágúst rak steypireyð á land við eyðibýlið Ásbúðir á 

Skaga. Hvalurinn var 21,  m á lengd.  Rostungur sást í fjöru 
í mynni Flateyjardals í byrjun september. Síðast sást rostungur 
við landið árið 200 .

k r f i ásk s n s
Alls brautskráðust 2.650 kandídatar frá H.Í. á árinu 2010 

(1.901 árið áður). 
Eftir sviðum og deildum skiptust kandídatar þannig 
1. lagsv sin asvið 909, sem skiptist þannig á deildir  

Félags- og mannvísindadeild 209, félagsráðgjafadeild 100, 
hagfræðideild 6 , lagadeild 166, stjórnmálafræðideild 117, við-
skiptafræðideild 2 9. 

2. eil rigðisv sin asvið 65, sem skiptist þannig á deildir  
Hjúkrunarfræðideild 1 , lyfjafræðideild 5, læknadeild 16 , 
matvæla- og næringarfræðideild 1 , sálfræðideild 2, tann-
læknadeild 9. 

. ugv sin asvið 10, sem skiptist þannig á deildir  eild 
erlendra tungumála, bókmennta og málvísinda 9 , guðfræði- 
og trúarbragðafræðideild 2 , íslensku- og menningardeild 120, 
sagnfræði- og heimspekideild 69. 

. enntav sin asvið 626, sem skiptist þannig á deildir  
Íþrótta, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 111, kennaradeild 2, 
uppeldis- og menntunarfræðideild 7 . 

5. Ver fr ði  og nátt ruv sin asvið 0, sem skiptist þannig 
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á deildir  Iðnaðarverkfræði, vélaverkfræði- og tölvunarfræði-
deild 1 , jarðvísindadeild 2 , líf- og umhverfisvísindadeild 

, rafmagns- og tölvuverkfræðideild 17, raunvísindadeild 6, 
umhverfis- og byggingaverkfræðideild 7. 

k r f i ásk nn á k r ri
Háskólinn á Akureyri brautskráði 76 nemendur árið 2010 

(2 9 árið áður).
eil rigðisv sin asvið  ipl.S . í heilbrigðisvísindum 

6, M.S.-próf heilbrigðisvísindum 1 , B.S.-próf í hjúkrunarfræði 
6, B.S.-próf í iðjuþjálfunarfræði 11.
Viðs ipta  og raunv sin a eil   B.S.-próf í líftækni , 

B.S.-próf í sjávarútvegsfræði 1, B.S.-próf í umhverfis- og orku-
fræði , M.S.-próf í auðlindafræði , B.S.-próf í tölvunarfræði 
7, B.S.-próf í viðskiptafræði 51, M.S.-próf í viðskiptafræði 5, 
M.R.M. róf í haf- og strandsvæðastjórnun . 

ug og f lagsv sin asvið  B.A.-próf í nútímafræði 

rauts ráning r grunnnámi  l nisfr ði  j n . m ttis
menn  f.v.  uðmun ur orgeirsson eil arforseti l na

eil ar  Sigurður uðmun sson sviðsforseti heil rigðis
v sin a sviðs  og rist n Ing lfs ttir re tor.
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5, B.A.-próf í fjölmiðlafræði 5, B.A.-próf í samfélags- og 
hagþróunarfræði , B.A.-próf í sálfræði 1 , B.A.-próf í lög-
fræði 1 , .M próf í lögfræði 12, B.A.-próf í þjóðfélagfræði 
6, .M próf í lögfræði, heimskautarétti 6, ipl. í lögfræði, 
heimskautarétti 6, B.ed.-próf í grunnskólakennarafræði 20, 
B.ed. próf í leikskólakennarafræði 1 , kennslufræði til kennslu-
réttinda á bakkalárstigi 0, kennslufræði til kennsluréttinda á 
meistarastigi 17, ipl.Ed.-próf í menntunarfræði 12, M.Ed.-próf 
í menntunarfræði 1 . 

k r f i ásk nn k k
Háskólinn í Reykjavík brautskráði 5  nemendur árið 2010 

(719 árið áður).
rumgreinapr f  61.
ennslufr ði  og l ðheilsu eil   B.S .-próf í íþrótta-

fræði 0, diplóma í kennslufræði 25, diplóma í stærðfræði 1, 
M.Ed.-próf í stærðfræði raungreinum og kennslufræði , meist-
ara nám í stjórnun heilbrigðisþjónustu og lýðheilsu 1 , meistara-
nám í lýðheilsu- og kennslufræðum 2, meistaranám í lýð heilsu-
fræðum 2 . 

aga eil  (  B.A.-próf í lögfræði 52, meistarapróf í lög-
fræði 5 .

Viðs ipta eil   MBA-próf 5 , MS .-próf í fjármálum 
fyrirtækja 2 , BS . próf í viðskiptafræði 15 , diplóma í fjár-
málum og rekstri 6, diplóma í markaðsfræði og alþjóðavið-
skiptum 1, diplóma í stjórnun og starfsmannamálum 9, MS -
próf í fjárfestingarstjórnun 16, MS -próf í reikningshaldi og 
endurskoðun 110, MS -próf í alþjóðaviðskiptum 2.

ni  og ver fr ði eil   lestir an atar voru  
eftirt l um greinum  iplóma í byggingaiðnfræði 2 , B.S . í 
byggingatæknifræði 15, B.S . í fjármálaverkfræði 2 , diplóma 
í rafiðnfræði 21, B.S . í hátækniverkfræði 12, B.S  í rekstrar-
verkfræði .

lvunarfr ði (69)  B.S . í tölvunarfræði 6, 
diplóma í kerfisfræði 9, M.S . í tölvunarfræði 2, M.S  í mál-

tækni 1, B.S . í hugbúnaðarvekfræði , B.S . Ed. í stærðfræði , 
oktorsnám í tölvunarfræði 1.
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k r f frá ásk n á ifr s
Háskólinn á Bifröst brautskráði 27  nemendur á árinu 2010. 
S menntun  0.

risma  6. 
rumgreina eil   staðnám  9.
rumgreina eil   fjarnám  17.
gfr ði eil  B.S.-próf í viðskiptalögfræði 26, M.S.-próf í 

lögfræði 26. 
lagsv sin a eil  B.A.-próf í heimspeki, hagfræði og 

stjórn málafræði 22, M.S.-próf í félagsvísindum 5. 
Viðs iptafr ði eil  B.S.-próf í viðskiptafræðum  staðnám 

1, B.S.-próf í viðskipafræðum  fjarnám , M.S.-próf í við-
skipta fræðum 1 , diplóma í fjármálum og stjórnun . 

k r f frá n n r ásk s n s á nn ri
andbúnaðarháskólinn brautskráði 62 nemendur á árinu 2010. 
uðlin a eil  B.S.-próf í búvísindum 7. 

Umhverfis eil  B.S.-próf í náttúru- og umhverfisfræði , 
B.S.-próf í umhverfisskipulagi 21, B.S.-próf í skógfræði 1.

Starfsmennta eil  Búfræði 2 , garðyrkjuframleiðsla 2. 
eistaranám  s ipulagsfr ði . 

s an naðarhás lans á vanne ri.
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k r f frá sk ásk n á
Hólaskóli, háskólinn á Hólum, brautskáði 6  nemendur (72 

árið áður).
iplóma í ferðamálafræði 7, iplóma í viðburðastjórnun , 

iplóma í fiskeldisfræði 1, iplóma í tamningum 19, iplóma 
í reiðkennslu og þjálfun 7, Hestafræðingar og leiðbeinendur 27, 
B.S. í hestafræðum . 

k rs r f
n r kin

Úlfar . Stefánsson í stærðfræði við Georgia Institute of 
Te hnology  Atlanta. Ritgerðin fjallar um aðfelluhegðun þver-
stæðra Munt -margliðna og núllstöðva þeirra

En n
hannes áll agn sson í lyfjafræði frá háskólanum 

í ottingham. Ritgerðin fjallar um notkun og þróun nýrra 
fjöl liðuaðferða til að bæta stöðugleika, sérhæfni og aðgengi 
próteina fyrir lyfjameðferð.

agn s estsson í safnafræði frá háskólanum í ei ester. 
Ritgerðin fjallar um gallerista í samhengi við kenningar fræði-
manna um listheiminn.

r kk n
R sa Rut ris ttir í mannfæði og félagsvísindum við 

arísar háskóla. Ritgerðin fjallar um norðurslóðir í myndum, þ.e. 
heim ildarmyndum menningarlandfræðingsins Jean Malaurie.

n
agn s jarnason í hagfræði við niversiteit van Amster-

dam. Ritgerðin nefnist  The oliti al E onomy of Joining the 
European nion.

r n
na Bjarnadóttir í lífefnafræði við niversity College í 

ublin. Ritgerðin fjallar um virkjun og virkjunarferli AM -
dependentprotein kínasa.
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s n
Árni Sigurður Ingason í eðlisfræði frá Háskóla Íslands. 

Rit gerðin nefnist  anostru tured Thin Films, Gro th hara -
teri ation and roperties. 

Ás s ul  j rns ttir í líffræði við læknadeild Háskóla 
Íslands. Ritgerðin nefnist  Erfðabreytingar á bakteríunni 
Rhodo  thermus Marinus.

Ásta j r  ns ttir í líf- og læknavísindadeild Háskóla 
Íslands. Ritgerðin nefnist  Hlutverk BRCA2 próteinsins og 
hreyfanleiki deilikorna í frymisskiptingu, sem könnuð er með 
rauntímamyndgreiningu í lifandi frumum.

ene i ta Steinunn afliða ttir í læknisfræði frá Háskóla 
Íslands. Ritgerðin nefnist  Varðveisla Mitf-gensins, hlutverk í 
áva taflugunni og áhrif mi ro-R A sameinda. 

jar i hannesson í líffræði við Háskóla Íslands. 
j rn gnarsson í verkfræði við Háskóla Íslands. 
arlos Dav ð agn sson í efnafræði við Háskóla Íslands. 

Ritgerðin nefnist  Ether ipids  Synthesis of Stru tured ia yl 
Gly eryl Ethers and Metho ylated 1-0 Alkyl-S - Gly erols. 

rá o torsv rn arlosar Dav ðs agn ssonar  efnafr ði.
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a Sigur s s ttir í líffræði við Háskóla Íslands. 
Rit gerðin nefnist  istribution and Identifi ation of E to my-
orrhi al and Inse t athogeni  Fungi in I elandi  Soil and 

their Mediation of Root-Hebivore Intera tions in Afforestation. 
lsa l erts ttir í erfða- og kynbótafræði frá and búnaðar-

háskólanum í Hanneyri 11. nóvember (fyrsta doktorspróf frá 
þessum skóla). Ritgerðin nefnist  Samþætt kynbótamat kyn-
bóta-, keppnis- og mætingareiginleika íslenskra hrossa. 

rling hann r n lfsson í jarðfræði frá Háskóla Íslands. 
sther Rut uðmun s ttir í jarðfræði frá Háskóla Íslands. 

Ritgerðin nefnist  Tephra Stratigraphy and and-Sea Correla-
tions  a Tephro hronologi al Frame ork Based on Marine 
Sediment Cores off orth I eland. 

j lfur Re nisson í líffræði frá Háskóla Íslands. Ritgerðin 
nefnist  Breytingar á örveirusamfélögum í skemmdarferli fisk-
afurða. Sameindalíffræðileg rannsókn ásamt þróun hraðvirkra 
greiningarprófa á sérvirkum skemmdarörverum.

arpa elga ttir frá líf- og læknavísindadeil Háskóla 
Íslands. Ritgerðin nefnist  Rannsókn á stöðugleikakerfi herða-
blaðs hjá sjúklingum með verki í hálshrygg.

var rn ene i tsson í jarðfræði frá Háskóla Íslands. 
Ritgerðin nefnist  Jökulgarðar og jaðarferli framhlaupsjökla  
rannsóknir við Brúarjökul og Eyjabakkajökul. 

árus Stein r uðmun sson í líf- og læknavísindum frá 
Háskóla Íslands. Ritgerðin nefnist  Tengsl mígrenis, blóðþrýst-
ings og bólgusvars vegna hjarta- og æðasjúkdóma. 

agn s aral sson í læknisfræði við Háskóla Íslands. 
Ritgerðin nefnist  Eye Movements and S hi ophrenia Risk 
Genes. 

Ragnar Ingi ðalsteinsson í íslenskum fræðum frá Háskóla 
Íslands. Ritgerðin nefnist  Tólf alda tryggð. Athugun á þróun 
stuðlasetningar frá elsta þekktum norrænum kveðskskap fram 
til nútímans.

Rannveig j rns ttir í líffræði frá Háskóla Íslands. Rit-
gerðin nefnist  The Ba terial Community during Early ro-
du tion Stages and Intensively reard Halibut (Hippoglossus 
hippoglosus). 
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Sigurður rn Stefánssson í eðlisfræði frá Háskóla Íslands
Sigurj n Árni uðmun sson í rafmagns- og tölvuverkfræði 

frá Háskóla Íslands. 
S arph ðinn all rsson í líffræði frá Háskóla Íslands. 

Ritgerðin nefnist  Modelling Bron hial Epithelial efense 
Me hanism.

Sn s ul  j rns ttir í líffræði frá Háskóla Íslands. 
Ritgerðin nefnist  Erfðabreytingar á bakteríunni Rhodothermus 
Marinus.

Steinn uðmun sson í verkfræði frá Háskóla Íslands. Rit-
gerðin nefnist  Time Series Classifi ation.

S s lafs ttir í jarðfræði við Háskóla Íslands. Ritgerðin 
nefnist  Holo ene Marine and a rustine aleo limate and 

aleomagneti  Re ords from I eland  and-sea Correlations.
Unnur irna arls ttir í sagnfræði frá Háskóla Íslands. 

Ritgerðin nefnist  áttúrusýn og nýting fallvatna  m viðhorf 
til náttúru og vatnsaflsvirkjana á Íslandi 1900-200 .

rhallur rn uðlaugsson í viðskiptafræði frá Háskóla 
Íslands. Ritgerðin nefnist  Þjónustustjórnun  Markaðs- og þjón-
ustuáhersla í opinbera geiranum.

rán ur elgason í matvælafræði frá Háskóla Íslands. 
ur ður na hanns ttir í menntavísindum frá Háskóla 

Íslands. Ritgerðin nefnist  Tea her Edu ation and S hool-based 
istan e earning. Individual and Systemi  evelopment in 

S hools and a Tea her Edu ation rogamme.

k n
ergur Sigf sson í jarðvegsfræði frá Háskólanum í Aberdeen. 

Ritgerðin fjallar um uppruna frumefnisins arsens og hreyfingu 
þess með grunnvatnsstraumum

uðmun ur n ri jálmarsson í heimspeki frá St. Andre s 
Háskólanum. Ritgerðin nefnist  What if  En uiry into Seman-
ti s of atural anguage Conditionals. 

Ingi j rg . uðmun s ttir í læknisfræði frá Háskólanum í 
Edinborg. Ritgerðin fjallar um áhrif þrombín-viðtaka í æðakerfi 
manna. Rannsóknin fjallar um árin 200 -2007.
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Ásgeir ogi ristjánsson í læknisfræði frá arolinska Insti-
tutet í Stokkhólmi. Ritgerðin nefnist  Building the Basis for 

rimary revention  Fa tors related to Cigarette Smoking and 
Al ohol se among Adoles ents. 

ristinn j rgvin lfason í rafmagnsverkfræði frá ungliga 
Tekniska Högskolan í Stokkhólmi. 

rist n nna rarins ttir frá háskólanum í undi. Rit-
gerðin nefnist  The Influen e of Salting ro edures on the 
Chara teristi s of Heavy Salted Cod.

n s r f
Stúdentafjöldi frá stærstu framhaldsskólunum á árinu 2010 

var sem hér segir  Frá Menntaskólanum í Reykjavík 19  (1 1 árið 
áður), Mennta skólanum á Akureyri 1  (1 ), Ver lunarskóla 
Íslands 297 (2 0), Menntaskólanum við Hamrahlíð 261, þ.e. 
17  um vorið og 7 um haustið, Menntaskólanum við Sund 122 
(12 ), Fjölbrauta skólanum í Breiðholti 170, vennaskólanum í 
Reykjavík 1 1, Menntaskólanum í ópavogi 70. 

argt var um manninn á ás latorgi haustið  egar 
hal nir voru n nema agar.
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Aðalverkefni andsvirkjunar á árinu 2010 var áfram undir-
búningur vegna Búðarhálsvirkjunar í Tungnaá með 0 mega-
vatta framleiðslugetu. Voru byggingaframkvæmdir við þessa 
virkjun boðnar út í júní. Í október var samið við Ístak um 
byggingu stöðvarhúss, stíflu og aðkomuganga. Byrjað var á 
að grafa fyrir stöðvarhúsi, sveifluþró o.fl. Var verktakinn með 
um 50 manns í vinnu um áramót 2010-11. Í október voru svo 
opnuð tilboð í vélbúnað og rafbúnað. Tilboð bárust frá fjórum 
erlendum fyrirtækjum. Tekið var tilboði frá þýska fyrirtækinu 
Voith-Hydro. Gert er ráð fyrir tveimur 0 MW vélum en í 
viðauka við samninginn var talað um að samanlagt afl vélanna 
gæti farið í 95 MW. Í nóvember var síðan auglýst útboð á þrýsti-
vatnspípum og skyldi opna þau tilboð í janúar 2011. Gert er ráð 
fyrir að orkuvinnsla hefjist í Búðarhálsvirkjun í lok árs 201 .

Hægt miðar enn með ákvarðanir vegna virkjana í neðri hluta 
Þjórsár en unnið var áfram að undirbúningi virkjunar háhita-
svæða í Þingeyjarsýslum. vikuholan við Vítismó í grennd við 

röflu er talin kraftmesta borhola landsins. Hún gæti gefið um 
27 megavött. m er að ræða fyrsta djúpborunarverkefni sem 
ráðist hefur verið í og var komið niður á hraunkviku á 2.100 
metra dýpi. Varð að hætta þar en ætlunin var að fara niður á 
.500 m dýpi.
Raforkuframleiðsla andsvirkjunar árið 2010 inn á flutnings-

kerfi andsnets var nálega hin sama sem 2009 og var 12.5  
gígavattstundir (12.15  árið áður). Þetta er ,0  aukning. 
Hlutur vatnsafls í framleiðslu var 96.0  en jarðgufustöðva 
.0 , andsvirkjun keypti 92 GWst af raforku frá rkuveitu 

Reykjavíkur og Hitaveitu Suðurnesja. Þessi orka fór í endursölu 
til stóriðju. Heildarorkusala andsvirkjunar á árinu var 12.926 
gígavatnsstundir. Helstu kaupendur raforku á árinu voru sem 
fyrr stóriðjufyrirtækin og fengu þau alls 10.6  GWst, en sala á 
almennum markaði var 2.2 2 GWst. 

Vatnsbúskapur andsvirkjunar var í góðu meðallagi á árinu. 
Miðlunarrými andsvirkjunar er nú .5 7 gígalítrar og af því er 
um helmingur í Hálslóni eða 2.100 gígalítrar og 1.500 í Þóris-
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vatni. Minnstur var miðlunarforði andsvirkjunar í apríl eða 
um 0.0 .

Hagnaður af rekstri andsvirkjunar á árinu 2010 nam 72.916 
milljónum Bandaríkjadala (192.996 árið áður). ækkun á hagn-
aði var vegna greiðslu skulda.

Í maí keypti kanadíska félagið Magma Energy 52,  hlut 
í H.S. rku og á nú fyrirtækið að fullu. Reykjanesbær fjár-
magnaði kaupin að nokkru þar sem bærinn átti Geyser Greeen 
Energy sem rann inn í nýja félagið. Vinstri hreyfingin grænt 
framboð mótmælti sölunni og varaði við auknum erlendum 
áhrifum í orkumálum. Vildu vinstri grænir hverfa frá sölunni 
og að ríkið keypti hlut Magma Energy. Ekki varð af því 
þrátt fyrir öflugan stuðning þrýstihóps undir forystu Bjarkar 
Guðmundsdóttur söngkonu. Hún safnaði undirskriftum ásamt 
fleira fólki og sendi umboðsmanni Alþingis erindi um málið. 

E
erðamenn

Alls fóru 29 .770 Íslendingar utan um eifsstöð 2010 
(25 .500 árið áður). Árið 2010 fjölgaði erlendum ferðamönn-
um, sem komu um eifsstöð lítillega, (0,2 ) og urðu þeir 
9 .769 ( 9 .951 árið áður). Met var sett í ágúst, en þá kom 

92.021 ferðamaður til Íslands. angflestir ferðamenn komu 
um eflavíkurflugvöll eða 9 .  komu til Reykjavíkur 
(Færeyjar, Grænland), Akureyrar og Egilsstaða og  til 
Seyðis fjarðar. Flestir ferðamenn komu frá eftirtöldum ellefu 
löndum

Bretland 60. 26 (61.619)
Þýskaland 5 . 77 (51. 79)
Bandaríkin 51.l66 ( .909) 

anmörk .1 9 ( 0.270)
oregur 5.662 ( . 5)

Frakkland 29.255 (2 . l )
Svíþjóð 27.9  ( 1. 21) 
Holland 17.2 1 (19.262)
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Spánn 12.2 7 (1 . )
Finnland 11.012  (11.6 5) 
Ítalía 9.692  (12.6 5)

Ferðamönnum frá Bandaríkjunum og Þýskalandi fjölgaði, 
en fækkaði nokkuð frá anmörku, Svíþjóð, Hollandi og Spáni.

Farþegar með orrænu árið 2010 til Íslands voru 17. 0  
(15.126 árið áður) og frá Íslandi fóru 17.675 (16. 2). Samtals 
ferðuðust því með skipinu til og frá Íslandi 5.0  farþegar 
( 1.55 ). Til Íslands kom með skipinu 5. 21 farartæki (5.061) 
og frá Íslandi fóru 5.65  (5. 0). Alls fóru því með skipinu 
10.979 farartæki (10. 91).  Farþegar, sem komu til Reykjavíkur 
með skemmtiferðaskipum, voru um 7 .000 og er það um 2,0  
aukning frá fyrra ári. 

lug
I elandair flutti á árinu 1,5 milljón farþega (1,  milljónir 

árið áður). Er þetta um 1  aukning. I elandair var á háanna-
tíma með 155 flug á viku til 27 áfangastaða, 20 í Evrópu en 7 í 
Ameríku. Flug til Brussel hófst . júní. Sætanýting var 7 , . 

 Hjá Flugfélagi Íslands voru farþegar fyrstu sjö mánuði ársins 
196.905 og er það um 9  fækkun frá fyrra ári. Félagið flytur 

erðamanna j nustan á eiru a a á an i.
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töluverðan fjölda farþega til Færeyja og Grænlands. Þá eru 
miklir fraktflutningar einkum til Grænlands, en þar eru nokkrir 
áætlunarstaðir svo sem uuk, ulusuk og S oresbysund. Flug-
félag Íslands heldur uppi áætlunarflugi innanlands til Ísafjarðar, 
Akureyrar og Egilsstaða. Frá Akureyri er flogið til Grímseyjar, 
Þórshafnar og Vopnafjarðar.  Flugfélagið Ernir tók upp áætl-
unarflug til Vestmannaeyja . ágúst.

erðamenn  St ish lmi.
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Siglingar 
Tvö alhliða flutningafyrirtæki voru rekin á árinu undir íslensku 

forræði en bæði voru þau að hluta í eigu útlendinga og sigldu 
að nokkru milli erlendra hafna. Þetta voru félögin Eim skip 
og Samskip. Eimskip var með fjórar siglingaleiðir  orður leið, 
Suður leið, Austurleið og Ameríkuleið. orðurleiðin var aðal-
flutninga leið milli Íslands og meginlands Evrópu. Farið var 
frá Reykjavík með viðkomu á Grundartanga, Vest manna  eyj um 
og Reyðarfirði og komið til Árósa, Hamborgar og Rotterdam. 
Suður leiðin var frá Reykjavík um Vestmannaeyjar, Þórs höfn, 
Immingham og til Hamborgar og Rotterdam. Austurleiðin 
var á forræði Færeyinga og var siglt milli Þórshafnar og 
Árósa. Á Ameríkuleiðinni var siglt frá Reykjavík til Argentia, 
Halifa , Boston og orfolk. Eimskip var með skrifstofur í 15 
löndum. 

Samskip festi kaup á tveimur gámaflutningaskipum á árinu 
og fór fjölda ferða milli Írlands og meginlandsins. Skip þess 
sigldu milli Rotterdam og eebrugge á meginlandinu og til 

ublin, Cork, Waterford og Belfast.

Samg ngur á lan i 
Innflutningur bifreiða fór heldur va andi að nýju þetta ár. 

Fluttir voru inn til landsins alls .106 nýir fólksbílar (2.02  árið 
áður). Af nýinnfluttu bifreiðunum fóru um 1.500 á bílaleigur. 
Japanskir bílar voru sem fyrr vinsælastir en þýskir bílar gengu 
næstir þeim. Söluhæstu bifreiðarnar voru Toyota 667, Su uki 

6, Volks agen 6 , Hyundai 22, Chevrolet 277 og Honda 
211. 

Árið 2010 voru banaslys í landinu 22 og af þeim létust aðeins 
 í umferðarslysum, 9 létust í heimaslysum, 2 í vinnuslysum og 
 í ótilgreindum slysum. Auk þess létust 5 Íslendingar í slysum 

erlendis, þar af hjón í umferðarslysi í Tyrklandi. 
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Umferðarsl s
Hópferðabíll valt við Einarsstaði í Reykjadal 21. júlí. 17 

manns voru í bílnum. Meiddust þeir allir eitthvað og þar af tveir 
illa. Talið var að hemlar bílsins hafi ekki verið í lagi.  Jeppi 
með fjórum ungmennum lenti á ljósastaur við Mánatorg norðan 

eflavíkur 2 . apríl. Tvær stúlkur létust stra  og ein slasaðist 
alvarlega. iltur sem ók bílnum slapp lítið meiddur. 

nnur sl s
0. janúar varð slys á angjökli. Mæðgin féllu niður í jökul-

sprungu. Eftir fimm klukkustunda erfiði tókst björgunarsveitar-
mönnum að ná þeim upp úr sprungunni. Móðirin var þá látin 
en drengurinn, 7 ára, náði sér að fullu.  arl og kona urðu úti 
við Bláfjallakvísl á Emstru leið. samferðakona þeirra bjarg-
aðist naumlega. Fólkið var í skoðunarferð vegna eldgossins á 
Fimmvörðuhálsi. Þau höfðu villst og orðið símasambandslaus 
og bensínlaus.  9. júní féll þýskur ferðamaður fram af átra-
bjargi 1 0-160 metra. Hann lést samstundis.

 nnur ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur var við völd 
í árs byrjun 2010 og til 2. september. Eftirtaldir ráðherrar 
sátu í þessari ríkisstjórn fyrstu átta mánuði ársins  Jóhanna 
Sigurðar dóttir forsætisráðherra, ssur Skarphéðinsson utan-
ríkis ráðherra, ristján Möller samgönguráðherra, atrín 
Júlíus dóttir iðnaðar ráðherra frá Samfylkingunni. Frá Vinstri 
grænum sátu í stjórninni Steingrímur J. Sigfússon fjármála-
ráðherra, Álf heiður Ingadóttir heilbrigðis- og tryggingamála-
ráðherra, Jón Bjarna son sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra 
og atrín Jakobs dóttir menntamálaráðherra. tan flokka voru 
Gylfi Magnús son viðskiptaráðherrra og Ragna Árnadóttir 
dómsmála ráð herra.

I esavemálið
Erfiðasta mál þessarar stjórnar var án efa I esavemálið, 

þ.e. uppgjör á meintum skuldum Íslendinga annars vegar og 
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fjár kröfum Breta og Hollendinga hins vegar. Töluverður hluti 
landsmanna taldi að Íslendingar skulduðu þessum þjóðum ekki 
neitt. Þjóðin þyrfti ekki að borga skuldir óreiðumanna þ.e. 
eigenda andsbankans. agafrumvarp um greiðslu hafði verið 
naum lega samþykkt á Alþingi seint í desember 2009 og var það 
sent forseta lýðveldisins til samþykktar eða synjunar.

Almennt var álitið að forseti myndi skrifa undir I esave lögin 
en svo fór ekki. Hann gaf eftirfarandi skýringar  Að taka þyrfti 
mið af sanngjörnum rétti þjóðarinnar, hagsmunum Íslendinga á 
komandi árum og alþjóðlegri samábyrgð. Þetta taldi forsetinn 
að næðist ekki fram með umræddum lögum og neitaði hann því 
að skrifa undir þau. Þetta gerðist 5. janúar.

Mikil óánægja var með þetta í ríkisstjórninni en stjórnarand-
stæðingar voru ánægðir. Stefnt var að þjóðaratkvæðagreiðslu 
20.-27. febrúar eða 6. mars. . janúar setti Alþingi sérstök lög 
um þjóðaratkvæðagreiðsluna um I esavelögin en síðan var gert 
þinghlé til 29. janúar. mræðunni um I esave var m.a. haldið 
vakandi með ferð foringja stjórnarandstöðunnar til Hollands. 

rá j rfun i  Re jav  . mars.  j sen a usu um I e
savel gin frá v   esem er.  s gðu nei og voru l gin v  
olfallin.
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Ekki verður sagt að mikil kosningabarátta hafi verið í þessari 
fyrstu þjóðaratkvæðagreiðslu síðan 19 . Foringjar stjórnar-
innar tóku ekki þátt í undirbúningi hennar og sumir lýstu því 
yfir að þeir ætluðu ekki að greiða atkvæði. Meðal þeirra var 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra.

Þjóðaratkvæðagreiðslan var haldin 6. mars eins og til stóð. 
Þátttaka var 62  kosningabærra manna og yfir 9  sögðu 
nei við tillögunni. Þessi úrslit skiptu engu máli að mati ríkis-
stjórnarinnar en stjórnarandstæðingar töldu stjórnina standa 
tæpt eftir þessi úrslit. Þetta væri endanlegt álit þjóðarinnar og 
málið ætti að fara fyrir dómstól. Eftir þessa niðurstöðu fóru 
fram í nokkur skipti viðræður um I esave milli Íslendinga 
annars vegar og Englendinga og Hollendinga hins vegar og var 
fyrsti fundurinn 15. febrúar. Skipuð hafði verið ný samninga-
nefnd Íslendinga og sátu í henni ee C. Bu hheit, Guðmundur 
Árnason, Einar Gunnarsson, Jóhannes arl Sveinsson og árus 
Blöndal. Bu hheit er þaulvanur bandarískur samningamaður. 

árus Blöndal var fulltrúi stjórnarandstöðunnar. Ekki náðist 

Samninganefn  slen inga um I esavemálið við nglen inga 
og ollen inga. n t  við málinu  fe r ar. ormaður 
hennar var an ar s ur l gfr ðingur  ee . u heit. ann er 
f rir miðju á m n inni.
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samkomulag á þessum fundi og lauk honum . mars. Samt var 
Íslendingum boðið upp á betri kjör en áður eða sem svaraði 

0-60 milljörðum króna. 

Ums n um aðil  að vr pusam an inu.
Sumarið 2009 var samþykkt á Alþingi tillaga um að Ísland 

sækti um aðild að Evrópusambandinu. eilt var um þetta í öllum 
þingflokkum nema Samfylkingunni. Þannig voru se  þing menn 
annars stjórnarflokksins, Vinstri grænna, á móti tillögunni. Það 
voru hins vegar þrír framsóknarmenn, einn sjálfstæðismaður 
og einn úr Borgarahreyfingunni sem hjálpuðu ríkisstjórninni til 
þess að fá samþykkta tillöguna um að sækja um aðild að ESB. 
Í júlí 2009 var umsóknin svo afhent Evrópusambandinu. Fyrst 
voru það utanríkisráðherrar Sambandsins, sem fengu málið 
til meðferðar og þeir fylgdu þeirri venju að skjóta slíku máli 
til framkvæmdastjórnar ESB. auk með því meðferð málsins 
2009. 

Á árinu 2010 bar það helst til tíðinda í samskiptum Íslands 
og ESB að leiðtogar Sambandsins samþykktu 17. júní að hefja 
formlegar viðræður við Ísland um aðild að Sambandinu. Segja 
má að Ísland hafi færst af umsóknarferli og á viðræðuferil eftir 
17. júní. Svonefnd rýnivinna hófst en hún fólst í því að bera 
saman lög Íslands og ESB. Var ætlunin að byrja á málum, sem 
vitað var um að yllu ekki miklum ágreiningi. Helstu ágreinings-
málin svo sem sjávarútvegsmál, landbúnaðarmál og byggðamál 
skyldu rædd síðast. Í júlí kom fram að stækkunarstjóri ESB 
taldi að ekki væri unnt að veita varanlegar undanþágur frá 
reglum ESB. om þetta fram á ríkjaráðstefnu Íslands og ESB. 
Jón Bjarnason ráðherra hélt því fram að í ljósi álits stækkunar-
stjórans ætti að hætta við umsóknina.

Mikið var rætt meðal þjóðarinnar um aðildarumsóknina og 
efnt var til skoðanakannana. Árið 2010 voru þeir yfirleitt fleiri 
sem ekki vildu ganga í Sambandið, t.d. í júní vildu 57,  draga 
umsóknina til baka. Flutt var þingsályktunartillaga um það. 
Hún náði ekki fram að ganga og skipuð var formleg viðræðu-
nefnd. Formaður hennar var Stefán Haukur Jóhannesson en 
meðal nefndarmanna var Þorsteinn álsson, fyrrum formaður 
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Sjálfstæðisflokksins. Þá voru stofnuð félög til þess annars 
vegar að vinna að því að Ísland gengi í ESB og hins vegar var 
félag þeirra sem voru á móti aðild. Í félaginu Sterkara Ísland 

 Samtök Evrópusinna mættu um 100 manns á aðalfund sem 
haldinn var í september og þar var Jón Steindór Valdimarsson 
kosinn formaður. Mikil starfsemi var hjá andstæðingum ESB 
en formaður í félagi þeirra, Heimssýn , var Ásmundur Einar 

aðason alþingismaður. 

Sam omulag um I esave eiluna 
Þegar nær dró áramótum glæddust vonir manna um að 

sam komulag næðist í I esavedeilunni. Segja má að þá hafi 
þegar verið gerðar a.m.k. þrjár alvörutilraunir til þess að leysa 
deiluna og málið hafði verið rætt í þaula árið áður á Alþingi. 
Fimmtudaginn 9. desember var svo að lokum tilkynnt að tekist 
hefði samkomulag um lausn I esavedeilunnar og var skrifað 
undir það með fyrirvara um samþykki Alþingis. Samið var 
um ,  ve ti af láni frá Bretlandi og ,0  ve ti af láni frá 
Hollandi. ostnaður íslenska ríkisins var metinn á 7 milljarða 
króna miðað við þágildandi gengi en hann gat aukist eða 
minnkað eftir verðgildi krónunnar. Endurgreiðslur skyldu 
hefjast 2011 og ljúka 20 6. Íslenska ríkisstjórnin taldi þennan 
samning vera mun hagstæðari en fyrri samningsdrög og hugðist 
mæla með honum við Alþingi. Þingið samþykkti síðan samn-
inginn sem lög með tveimur þriðju atkvæða og málið var sent 
forseta Íslands til undirskriftar. eið svo fram í janúar 2011 að 
forseti tók sína ákvörðun.

S rsla ranns narnefn ar l ingis  an s mur
Í mánuðunum mars, apríl, maí og júní snerust stjórnmál 

landsins mest um Rannsóknarnefnd Alþingis, þ.e. uppgjör við 
menn og málefni fortíðar, innlend fjármál, væntanlegar sveitar-
stjórnar kosningar og málefni flokkanna. Flokksþing voru 
haldin og nýir foringjar valdir. Þá urðu nokkrar breytingar á 
Alþingi. Steinunn Valdís skarsdóttir sagði af sér þingmennsku 
í maí vegna ásakana um að hafa aflað of mikils fjár við undir-
búning kosninga. Mörður Árnason tók við þingsæti hennar. 
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Illugi Gunnarsson alþingismaður ákvað 16. apríl að taka sér 
ótímabundið frí frá þingstörfum vegna afskipta af peninga-
markaðs sjóði hjá Íslandsbanka. Sigurður ári ristjánsson tók 
við þingsætinu. Þá sagði Þorgerður atrín Gunnarsdóttir af sér 
varaformannsembætti í Sjálfstæðisflokknum vegna vafasamra 
viðskipta eiginmanns hennar.

Ríkisstjórnin gekkst í mars fyrir stofnun embættis umboðs-
manns skuldara. Hann skyldi hjálpa skuldugu fólki við að 
semja um greiðslu skulda sinna. Það var gert með kaupleigu-
kerfi og minnkandi vægi verðtryggingar. Hagsmunasamtökum 
heimilanna þótti ekki nóg að gert með þessu, en forysta ASÍ 
var ánægð. Bætt gjaldeyrisstaða og lækkandi ve tir komu sér 
vel fyrir landsmenn.

Eins og áður sagði snerust hugir landsmanna mikið um 
efahags- og peningamál fortíðarinnar og var það ekki síst eftir 
að skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis var birt 12. apríl. Hún 
er í 9 bindum og nefnist  Aðdragandi og orsakir falls íslensku 
bankanna 200  og tengdir atburðir . Meginniðurstaða nefndar-
innar var sú að alltof mikill vö tur bankakerfisins væri helsta 

Ranns narnefn  l ingis. .v.  áll reinsson formaður  
Sigr ður ene i ts ttir og r ggvi unnarsson.
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ástæða hrunsins. Bankarnir hefðu haft of greiðan aðgang að 
lánsfé erlendis einkum á árunum 200 -2006. Eigið fé þeirra 
hafi verið ofmetið og eftirlit með bönkunum hafi verið lítið 
bæði af hálfu ráðherra, Fjármálaeftirlitsins og Seðlabankans. 

okkrir ráðherrar voru sérstaklega taldir hafa sýnt vanrækslu í 
starfi sem og yfirmaður Fjármálaeftirlitsins. Ráðherrarnir voru 
Geir H. Haarde, Árni M. Mathiesen og Björgvin G. Sigurðsson. 
Jónas Fr. Jónsson var yfirmaður Fjármálaeftirlitsins. Þá voru 
eigendur bankanna taldir hafa brotið af sér einkum með því að 
lána sjálfum sér út á léleg eða einskis verð veð. æsta skref í 
þessum málum var á þá leið að Alþingi skipaði nefnd alþingis-
manna til að fara yfir skýrslu rannsóknarnefndarinnar og 
ákveða með framhaldið. Í nefndinni sátu fulltrúar allra flokka, 
en formaður hennar var Atli Gíslason þingmaður Vinstri 
grænna. Þessi nefnd sat að störfum allt sumarið og komst loks 
að þeirri niðurstöðu í byrjun september að kalla ætti saman 

andsdóm og átti hann að ákveða um sýkn eða sekt þeirra sem 
ákærðir voru. Alþingi samþykkti 2 . september skýrslu sem 
nefndin sendi frá sér. Í henni voru þingsályktunartillögur þar 

áll reinsson nnir laðam nnum niðurst ður nefn arinnar 
. apr l.
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sem gert var ráð fyrir að lífeyrissjóðir og sparisjóðir yrðu rann-
sakaðir. Enn fremur skyldu Fjármálaeftirlitið og Seðlabankinn 
tekin til endurskoðunar. Ályktað var um ýmis mál þ. á m. 
var kveðinn upp áfellisdómur yfir stjórnvöldum, stjórnmála-
mönnum og stjórnsýslu. 2 . september voru greidd atkvæði 
á Alþingi um það hvaða stjórnmálamenn ætti að kalla fyrir 

andsdóm. iðurstaða þeirrar atkvæðagreiðslu var sú að kalla 
ætti Geir H. Haarde einan fyrir andsdóm.  þingmenn voru 
því fylgjandi en 0 á móti. Felldar voru tillögur um að ákæra 
Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur, Árna M. Mathiesen og Björgvin 
G. Sigurðsson fyrir andsdómi. ínur á þinginu voru nokkuð 
skírar um Geir. Fylgjandi því að leiða hann fyrir andsdóm 
voru allir þingmenn Vinstri grænna og Hreyfingarinnar, hluti 
Samfylkingarinnar og Framsóknar. 

Geir H. Haarde og sjálfstæðismenn töldu að niðurstaða 
Alþingis í andsdómsmálinu væri pólitísk aðför að fyrrverandi 
forsætisráðherra, einkum af hálfu Samfylkingarinnar, en fjórir 

rá l ingi . septem er. tli slason fer fir s rslu ing
nefn ar sem hann st rði.
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þingmenn hennar sögðu já við ákæru á hendur Geir en nei 
við að ákæra Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur. Allir þingmenn 
Sjálfstæðisflokksins sögðu nei við því að ákæra Ingibjörgu en 
ákæran var felld með  atkvæðum gegn 29.

andsdómur er skipaður 15 dómendum og eru fimm þeirra 
hæstaréttardómarar. Þá sitja í dómnum dómstjóri Héraðsdóms 
Reykjavíkur, prófessor í stjórnskipunarrétti við HÍ og átta 
menn kosnir af Alþingi. Alþingi kaus Sigríði Friðjónsdóttur 
til þess að vera saksóknari við andsdóm og Helga Magnús 
Gunnarsson sem varasaksóknara. andsdómur kom saman í 
Þjóðmenningarhúsinu en mál Geirs H. Haarde var ekki tekið 
fyrir á árinu 2010. Það beið ársins 2011. ndirbúningur af hálfu 
Geirs var m.a. fólginn í því að hann réði sér verjanda, Atla 
Árnason hrl.

i rs rn rk snin r
Sveitarstjórnarkosningar skyldu fara fram á reglulegum tíma 

29. maí. Í einstaka tilvikum fóru fram prófkjör en oftast var 
raðað upp listum á fundum. Viðamesta prófkjörið var að venju 

Ranns nars slan var  n u in um. r gluggar hanna 
Sigurðar ttir  eitt eirra.
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hjá sjálfstæðismönnum í Reykjavík. Það fór fram 2 . janúar. 
Sigurvegari var Hanna Birna ristjánsdóttir borgarstjóri sem 
hlaut 5.7 6 atkvæði í 1. sæti. æstur kom Júlíus Vífill Ingvarsson 
með 1. 16 atkvæði í 1.-2. sæti, og þriðji var jartan Magnússon 
með 2.092 í 1.-  sæti. Gísli Marteinn Baldursson sem fengið 
hafði góða kosningu í bæjarstjórnarkosningunum 2006 varð nú 
aðeins í 5. sæti. Hjá Samfylkingunni í Reykjavík varð agur B. 
Eggertsson efstur með 2.20  atkvæði og ddný Sturludóttir í 2. 
sæti með 959 atkvæði. Hermann Jón Tómasson varð efstur hjá 
Samfylkingunni á Akureyri, Guðríður Arnardóttir í ópavogi 
og Guðmundur Rúnar Árnason í Hafnarfirði. Á síðastnefnda 
staðnum bauð úðvík Geirsson bæjarstjóri sig fram í 6. sæti. 
Hann vildi halda meirihluta en til þess þurfti 6 fulltrúa. Í skoð-
anakönnunum í maí virtist sem nýtt afl væri að koma fram í 
Reykjavík. Það var Besti flokkurinn sem Jón Gnarr gaman-
leikari stýrði. 

Sveitarstjórnarkosningarnar 2010 voru eins og lengi hafði 
tíðkast með tvennu móti, bundnar hlutfallskosningar með 
listum í öllum stærri sveitarfélögum og óbundnar kosningar í 
hinum smærri, þar sem allir kosningabærir menn voru í kjöri. 
Að þessu sinni var fyrrnefnda aðferðin viðhöfð í 5  sveitar-
félögum. Í fjórum sveitarfélögum var sjálfkjörið þar sem aðeins 
einn listi kom fram. Alls voru því valdir fulltrúar í 76 sveitar-
félögum og í 1  sveitarfélögum fór fram persónukjör. Í sveitar-
félögunum 5  voru samanlagt 201.50  á kjörskrá og greidd 
atkvæði 1 6.169 sem þýðir 75,2  kjörsókn en það er töluvert 
lakari kjörsókn en í kosningunum 2006 en þá var hún 7 , . 
Mest kosningaþátttaka á stærri stöðum var í Grindavíkurbæ, 

,5  en minnst í Hafnarfirði 65,0 .
Sjálfstæðisflokkurinn náði hreinum meirihluta í tíu sveitar-

stjórnum sem voru með 1.000 íbúa eða fleiri. Mest var 
fylgi flokksins í Garðabæ 6 ,5 , á Seltjarnarnesi 5 ,2 , í 
Vestmannaeyjum 55,6 , Árborg 50,1  og Mosfellsbæ 9, .

Úrslitin í sveitarstjórnarkosningunum í Reykjavík urðu þau 
að Besti flokkurinn fékk flest atkvæði, ,7  og 6 borgar-
fulltrúa, næst kom Sjálfstæðisflokkurinn með ,6  atkvæða 
og 5 borgarfulltrúa. Vinstri flokkarnir komu þar á eftir, 
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Samfylkingin með 19,1  og þrjá borgarfulltrúa og Vinstri 
grænir 7,2  og 1 fulltrúa. Framsóknarflokkurinn fékk aðeins 
2,7  og engan borgarfulltrúa, Reykjavíkurframboðið fékk 1,1  
og engan fulltrúa. Frjálslyndi flokkurinn fékk sömuleiðis slæma 
kosningu, 0,5  og engan fulltrúa. oks er að geta framboðs 

lafs F. Magnússonar, en hann hafði um tíma á fyrra kjör-
tímabili verið borgarstjóri. Hann nefndi sinn lista  Framboð 
um heiðarleika og almannahagsmuni  en fékk aðeins 1,1 .

Jón Gnarr, foringi Besta flokksins, gaf fljótlega eftir kosn-
ingarnar yfirlýsingu um það, að hann vildi samstarf við 
Samfylkinguna í borginni. Þar með var úr sögunni hugmynd 
fráfarandi borgarstjóra, Hönnu Birnu ristjánsdóttur, um ein-
hvers konar samstjórn allra flokka sem fulltrúa áttu í borgar-
stjórninni. Eftir tiltölulega stuttar viðræður Besta flokksins og 
Samfylkingarinnar kynntu þeir meirihlutasamstarf sitt á þaki 
fjölbýlishúss við sufell. Var það . júní og 15. júní tók Jón 
Gnarr við borgarstjórastarfinu af Hönnu Birnu, foringja sjálf-
stæðismanna. Jón Gnarr hafði gert það að skilyrði fyrir sam-
starfi við Samfylkinguna að hann yrði borgarstjóri.

re tingar á r isstj rn  osið til stj rnlag ings
Eftir sveitarstjórnarkosningarnar varð nokkurt hlé í íslensk-

um stjórnmálum og stóð það fram í september, en þá tók að hitna 
í kolunum. Það byrjaði á því 2. september að óflokksbundnu 
ráð herr arnir Ragna Árnadóttir dómsmálaráðherra og Gylfi 
Magnús son efnahags- og viðskiptaráðherra voru látnir hætta 
en flokksbundnir menn tóku við þeirra verkefnum. Álfheiður 
Inga dóttir og ristján Mölller létu einnig af ráðherradómi. 
Ráðherr um fækkaði við þetta um tvo og urðu nú tíu. Guðbjartur 
Hannes son varð heilbrigðisráðherra og félagsmálaráðherra og 
átti sú ráðstöfun að taka gildi um áramót og skyldi hið nýja 
ráðuneyti heita velferðarráðuneyti. gmundur Jónasson tók við 
starfi samgöngu- og dómsmálaráðherra og skyldi það ráðuneyti 
frá áramótum heita innanríkisráðuneyti. Árni áll Árnason 
fluttist um set úr félags- og tryggingamálaráðuneytinu og varð 
efnahags- og viðskiptaráðherra. Þessar ráðstafanir áttu a.m.k. 
að gilda til áramóta.
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osningaaugl sing frá Sjálfst ðisflo num  Re jav .
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osningaaugl sing frá Samf l ingunni  Re jav .
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osningaaugl sing frá Vinstri gr num  Re jav .
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osningaaugl sing frá rams narflo num  Re jav .
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osningaaugl sing frá listanum  Re jav .
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Ríkisstjórnin hafði áhuga á því að láta kjósa til sérstaks 
ráð gefandi fulltrúaþings, sem skyldi setja fram tillögur að 
stjórnarskrá. Þetta var undirbúið af mikilli kostgæfni. allaður 
var saman þjóðfundur þar sem voru um 1.000 manns valdir 
af félögum eða vinnuhópum. Þessi þjóðfundur fyllti augar-
dalshöllina 6. nóvember. æsta skrefið var að láta kjósa til 
stjórnlagaþings, sem gera átti tillögur að nýrri stjórnarskrá. 
Þetta voru almennar kosningar allra atkvæðisbærra manna 
og fóru þær fram 27. nóvember. Í framboði voru 522, þ.e. 6  
karlar og 159 konur, og var kosningin einstaklingsbundin. 

R isstj rn slan s ásamt forseta eftir en urs ipulagningu . 
septem er  .v  gmun ur nasson  Árni áll Árnason  n 

jarnason  ssur S arph ðinsson  hanna Sigurðar ttir  
lafur Ragnar r msson  Steingr mur . Sigf sson  atr n 

a o s ttir  atr n l us ttir  Svan s Svavars ttir og 
uð jartur annesson.
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Þátt taka í þessum kosningum var hin minnsta í almennum 
kosningum á lýðveldistímanum, aðeins 6 . Á kjörskrá voru 
227.656 en aðeins .576 kusu. jósa átti 25 fulltrúa og skyldu 
það vera þeir sem flest atkvæði fengu. Í þessum 25 manna hópi 
voru 15 karlar og 10 konur. Efstur varð Þorvaldur Gylfason 
prófessor. Fundur var haldinn með hinum kjörnu fulltrúum og 

andskjörstjórn 2. desember. Hún sá um framkvæmd kosn-
inganna og þótti mönnum hún takast vel. Engu að síður urðu 
nokkrir þátttakendur til þess að kæra framkvæmd kosninganna 
til Hæstaréttar. Hann tók undir þessa kæru og var kosningin 
dæmd ógild.

l ingi
Alþingi, 1 9 löggjafarþing, kom fyrst saman á árinu . janúar 

til þess að setja sérlög um I esavekosningarnar sem ákveðið var 
að skyldu haldnar 6. mars. Áður hafði verið áætlað að þingið 
kæmi fyrst saman á árinu 26. janúar. æsti samkomudagur 

orsetafr  og ráðherrar hraða s r un an eggja asti á leið frá 
ir ju til ingsetningar . o t er. 
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þingsins var 29. janúar. Þá átti skýrsla rannsóknarnefndar að 
vera komin fram en svo var ekki. Á fyrsta fundinum var nokkuð 
dæmigerð dagskrá, kosið í stjórn Ríkisútvarpsins, umræða var 
um frumvarp til laga um fjármálafyrirtæki sem og óundirbúnar 
fyrirspurnir. 

Þingið sat síðan að störfum til 1 . maí, en þá var gert hlé 
til 1. maí vegna sveitarstjórnarkosninganna. Þá tóku við tvær 
vikur sem þingið sat, en seinasti starfsdagur fyrir sumar-
leyfi var 15. júní. Eldhúsdagsumræður fóru fram 1 . júní. 
Þingfundir voru 2.-15. september en síðan kom hlé sem stóð 
til 1. október.

Við þingsetninguna 1. október var gerður aðsúgur að ráð-
herrum, þingmönnum og gestum Talið er að um 2.000 manns 
hafi verið við alþingishúsið. Fólkið kastaði eggjum, tómötum, 
jógurtfernum o.fl. að þingmönnum er þeir komu frá kirkju. 
Enginn slasaðist alvarlega en Halldóra J. Þorvarðardóttir pró-
fastur, sem predikaði við þingsetninguna, fékk egg í höfuðið. 
Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra flutti stefnuræðu 
sína . október. Þá safnaðist aftur mikill mannfjöldi að 

sun ir m tm ltu r isstj rninni á meðan fors tisráðherra 
flutti inginu stefnur ðu s na.
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þing húsinu og lét grjóti rigna yfir bifreiðar alþingismanna, 
er þeir komu út eftir þingfundinn. 0 rúður voru brotnar í 
þinghúsinu. Fólkið sagðist vera að mótmæla niðurskurði í 
heilbrigðiskerfinu og menntakerfinu. Við fækkun starfsfólks 
á heilbrigðisstofnunum var talað um aðför að dreifbýlinu. 

æstu daga voru áfram mótmæli við þinghúsið. 1 . desember 
var þingfundum frestað fram í janúar. Þingforseti var Ásta 
R. Jóhannesdóttir en hún hafði verið forseti næsta þing á 
undan. Formenn þingflokka voru Þórunn Svein bjarnardóttir 
fyrir Samfylkinguna, Ragnheiður Elín Árna dóttir fyrir 
Sjálfstæðisflokk, Árni Þór Sigurðsson fyrir Vinstri græna, 
Gunnar Bragi Sveinsson fyrir Framsóknarflokk og Margrét 
Tryggvadóttir fyrir Hreyfinguna. 

Þegar kom fram í október varð hinn svokallaði skuldavandi 
heimilanna aðalviðfangsefni stjórnmálanna jafnt á Alþingi sem 
á vettvangi ríkisstjórnarinnar. mislegt var gert til þess að 
leysa þennan vanda en ekki varð samkomulag um þau úrræði. 
Hagsmunasamtök heimilanna stýrðu aðgerðum og vildu t.d. 
koma á niðurfærslu skulda. Fjárlög voru afgreidd á þinginu í 
desember eins og venja er til. Það var hins vegar ekki venjulegt 
að þrír stjórnarþingmenn sátu hjá við lokaafgreiðslu fjár-
laganna. Þetta voru Atli Gíslason, Ásmundur Einar aðason og 

ilja Mósesdóttir, öll úr flokki Vinstri grænna. Voru fjárlögin 
samþykkt með 2 atkvæðum en 1 þingmaður sat hjá.

lo s ing
andsþing Frjálslynda flokksins var haldið 19.-20. mars. 

Guðjón Arnar ristjánsson gaf ekki kost á sér í formannssæti 
og var Sigurjón Jónsson valinn í hans stað. Ásta Hafberg var 
kosin varaformaður og Grétar Mar Jónsson ritari. Flokkurinn 
átti mjög undir högg að sækja á árinu og missti nær alla fulltrúa 
sína í sveitarstjórnum. 

Aukalandsfundur Sjálfstæðisflokksins var haldinn í lok júní. 
Þar var hart deilt um inngöngu Íslands í Evrópusambandið, og 
var samþykkt tillaga um að draga umsókn Íslands um aðild að 
Sambandinu til baka. Bjarni Benediktsson, formaður flokksins, 
var á móti þessari tillögu og vildi láta umsóknina gilda. Þrátt 
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fyrir þessa afstöðu var Bjarni endurkjörinn formaður flokksins 
með 62,0  atkvæða, en étur Blöndal fékk 0, . löf ordal 
var kosin varaformaður með 69,7  atkvæða en ára skars-
dóttir fékk 17, .

Samfylkingin hélt flokksstjórnarfund 26. júní. Þar var rætt 
um úrslit sveitarstjórnakosninga og slæma útreið flokksins í 
þeim.

agana 19.-20. nóvember var haldinn flokksráðsfundur Vinstri 
hreyfingarinnar græns framboðs. Þar var hart deilt um afstöðu 
VG til Evrópusambandsins. Borin var upp tillaga frá 70 fundar-
mönnum um að Íslendingar drægju til baka umsókn sína um 
inngöngu í Sambandið Þessi tillaga var felld og síðan sam-
þykkt að halda fast við umsókn ríkisstjórnarinnar um aðild að 
Evrópu sam bandinu. 

S oðana annanir
Í fyrstu skoðanakönnun ársins hafði Sjálfstæðisflokkurinn 

1,10  fylgi. Samfylkingin 2 ,7 , Vinstri grænir 2 ,65 , 
Framsóknarflokkurinn 1 ,75  og Hreyfingin 0, 5 . 

Þegar komið var fram í mars hafði fylgi Sjálfstæðisflokksins 
enn aukist og var 0, , Samfylkingin og Vinstri grænir höfðu 
báðir tapað fylgi og fengu 2 ,1  og 20,6 . Framsókn bætti 
við sig og var með 1 , . Ríkisstjórnin var í minnihluta með 
þjóðinni og hafði aðeins ,9  fylgi, en stjórnarandstaðan 
hafði 61,1 . Þessi hlutföll héldust að mestu út árið.

o ur afm li f laga  stofnana og f rirt ja
1. febrúar varð venfélagasamband Íslands 0 ára.
6. febrúar  nattspyrnufélag Reykjavíkur ( R) varð 110 ára. 

Haldin var hátíðarsamkoma.
9. mars voru 60 liðin frá fyrstu tónleikum Sinfóníuhljóm-

sveitar Íslands. Tónleikarnir voru í Austurbæjarbíói. 9 hljóð-
færaleikarar skipuðu sveitina og meðal verka sem þeir spiluðu 
á fyrstu tónleikunum var fullgerða sinfónían eftir S hubert.
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1 . mars varð landlæknisembættið 250 ára. Haldin var sam-
koma í hátíðasal Háskóla Íslands.  Sama dag hélt Sinfóníu-
hljómsveit Íslands upp á 60 ára afmæli sitt með því að flytja 2. 
sinfóníu Mahlers. 1 0 manns voru á sviðinu.

25. maí  Sjálfstæðisflokkurinn varð 0 ára.
. júní varð itla kaffistofan 50 ára. 
. ágúst  Þess var minnst að 1 0 ár voru liðin frá stofnun 

lafsdalsskóla, fyrsta búnaðarskóla á Íslandi. 
5. september  Þess var minnst að liðin voru 100 ár frá því að 

Vífilsstaðaspítali var tekinn í notkun. Haldin var sögusýning 
og málþing um berklaveikina. Þá var afhjúpaður minnis varði.

1 . september voru liðin 60 ár frá Geysisslysinu á Vatnajökli. 
oftleiðaflugvélin Geysir skall á jöklinum á fullri ferð. Enginn 

slasaðist alvarlega og var öllum bjargað ofan af jöklinum. 
20. október  Austurbæjarskólinn minntist 0 ára afmælis síns.
. desember  Hitaveita Reykjavíkur 0 ára.

1 . desember  Veðurstofa Íslands 90 ára.

lafs alss linn  og stofnen ur hans.
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E
flinn

Árið 2010 varð heldur lakara aflaár en árið á undan. Heildar-
aflinn minnkaði um 6.0  frá árinu á undan miðað við fast 
gengi. Afli ó  í loðnu og rækju en stóð í stað í karfa og grálúðu. 
Minnkandi afli var í botnfiskum svo sem þorski, ýsu og ufsa 
sem og í síld. 

Heildaraflinn var 1.06 . 26 tonn (1.129.621 árið áður), en 
miðað er við vigtarskýrslur til Hagstofunnar. Afli á Íslands-
miðum var 760.72  tonn ( 62.729), í norskri lögsögu . 1 
tonn ( .1 6), í rússneskri lögsögu 5. 97 tonn (90.095), á Flæm-
ingjagrunni enginn og á öðrum miðum 26 . 60 tonn ( 9.967).

Þorskafli á árinu var 17 .516 tonn (1 .976 árið áður), ýsuafli 
6 .9 2 tonn ( 1. 2), ufsaafli 5 . 9  tonn (61. 2), karfaafli 
56.29  tonn (57. 5 ), úthafskarfaafli 1 .79  tonn (15.529), karfa-
afli samtals 71.0 7 tonn (7 .50 ), lönguafli 9. 75 tonn (9.610), 
keiluafli 6.916 tonn (6.960), steinbítsafli 12.565 tonn (15.129), 
lúðuafli 52  tonn ( 9 ), grálúðuafli 1 . 09 tonn (15.7 0), skar-
kolaafli 5.9  tonn (6. 16), síldarafli á Íslandsmiðum 66.579 
tonn (102.26 ), síldarafli af norsk-íslenskri síld 1 7. 9  tonn 
(22 .9 6), loðnuafli 102.196 tonn (1 .929), kolmunnaafli 7.121 
tonn (120.197), annar uppsjávarafli (mest makríll og gulldepla) 
1 9.959 (162.  tonn), humarafli 2.5 1 tonn (2. 6 ), rækjuafli 
7.7 2 tonn (5.512). 

v tinn
Við upphaf nýs fiskveiðiárs, 1. september 2010, voru eftir-

talin fyrirtæki með stærri en 5.000 tonna þorskígildiskvóta  1. 
HB Grandi hf. Reykjavík 26.57  þorskígildistonn eða 9,  af 
heildar kvótanum, 2. Brim hf. Reykjavík 22.0 1 þorskígildis tonn 
eða 6, 7  af heildarkvótanum, . Samherji hf. Akureyri 16. 1  
þorsk ígildistonn eða 6,07  af heildarkvótanum, . Þorbjörn 
hf. Grindavík 15.01  þorskígildistonn eða 5,55  af heildar-
kvótanum, 5. FIS -Seafood hf. Sauðárkróki 12. 77 þorsk-
ígildistonn eða ,76  af heildarkvótanum, 6. Vísir hf. 11.571 
þorskígildistonn eða ,2  af heildakvótanum, 7. Rammi 
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hf. Siglufirði 11.510 þorskígildistonn eða ,26  af heildar-
kvótanum, . Hraðfrystihúsið Gunnvör hf. Ísafirði .969 þorsk-
ígildistonn eða , 2  af heildarkvótanum, 9. Vinnslustöðin hf. 
Vestmannaeyjum .761 þorskígildistonn eða ,2  af heildar-
kvótanum, 10. esfiskur ehf. 7.157 þorskígildistonn eða 2,65  
af heildarkvótanum, 11. Skinney-Þinganes hf. Hornafirði 6.19  
þorskígildistonn eða 2,9  af heildarkvótanum, 12. gurvík 
hf. Reykjavík 5.057 þorskígildistonn eða 1, 7  af heildar-
kvótanum.

Alls eru 6  lögaðilar með aflaheimildir í einhverjum 
tegundum í aflamarkskerfi og krókaaflamarkskerfi. Mestur 
kvóti fór til Reykjavíkur, .700 tonn en það er 1 ,  af 
heildarkvótanum, Vestmannaeyjar koma næst með 10,6  og 
Grindavík er í þriðja sæti með 9,6 . Reykvíkingar eru með 
stærsta karfakvótann, Vestmanneyingar stærsta síldarkvótann 
og Grindvíkingar eru með mikinn kvóta í þorski, ýsu og úthafs-
rækju. Veiðar á úthafsrækju voru reyndar gefnar frjálsar, því að 
aflamark hafði ekki verið nýtt. Heimilað var að veiða 150.000 
tonn af þorski á fiskveiðiárinu 2009-2010, en sjómenn töldu 
að óhætt væri að hafa þennan kvóta stærri. sukvótinn var 
aðeins 6 .000 tonn (9 .000 árið áður), ufsakvótinn var 50.000 
tonn (65.000 árið áður), síldarkvótinn var 7.000 tonn (150.000 
árið áður og loðnukvótinn var 110.000 tonn (15.000 árið áður). 
Makrílkvóta var ekki úthlutað en íslensk skip máttu þó veiða 
allt að 1 0.000 tonn af makríl. 

Þessi 10 skip fengu stærstu kvótana

Guðmundur í esi RE  6. 9  þorskígildistonn 
Brimnes RE  5.596  
Júlíus Geirmundsson ÍS  5.265 
Arnar H   5.155   
Björgúlfur EA  .97    
Björgvin EA  .50   
Höfrungur III A   .17    
Þerney RE  . 1   

ttó  Þorláksson RE  . 5   
Ásbjörn RE  .7 2  
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mislegt
Svonefndar strandveiðar voru leyfðar annað árið í röð í mán-

uðunum maí, júní, júlí og ágúst. Stunda mátti veiðar fjóra daga 
í hverri viku og veiðin mátti vera í allt 6.000 tonn af óslægðum 
botnfiski. Ströndinni var skipt í fjögur svæði og mátti veiða 
mest á svæðinu frá Eyja- og Miklaholtshreppi til Súðavíkur 
1.996 tonn, á svæðinu frá Strandabyggð til Grýtubakkahrepps 
1. 20 tonn, Þingeyjarsveit til júpavogshrepps 1.5 7 tonn og 
frá Hornafirði til Borgarbyggðar 1.0 7 tonn. Mikil ásókn var 
í þessar veiðar enda voru þær utan við hinn venjulega kvóta. 

21. október voru liðin 50 ár frá því togarinn Víkingur A  
kom til heimahafnar sinnar á Akranesi. Var honum fagnað við 
þetta tækifæri. Fyrstu árin var Víkingur togskip en síðustu ár 
veiddi hann uppsjávarfisk eins og loðnu. Talið var að aflinn 
sem hann hafði flutt að landi á 50 árum hafi verið um 9 2.000 
tonn. 

is is ipaflotinn
Á árinu stóð fiskiskipaflotinn nálega í stað. Vélskip voru 

í árslok 761 (76  árið áður) og þau voru . 57 brúttótonn 

Við h fnina á Dj pavogi.
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( 6.769), togarar voru 57 (5 ) 65.0 7 brúttótonn (67. 70) og 
opnir bátar 07. Samtals voru því í flotanum 1.625 skip og bátar 
(1.529 árið áður). 

Útflutningur sjávarafurða
Útflutningsverðmæti sjávarafurða 2010 var 220. 7 millj-

arðar króna (20 .620 árið áður) og er það breyting til hækk-
unar um 5,7  miðað við fast gengi. Hlutur sjávarafurða í 
heildarútflutningi var 9, . andfryst flök, ný kæld og ísvarin 
fiskflök og blautverkaður saltfiskur voru áfram í efstu sætum að 
útflutningsverðmætum. 

Skipting sjávarafurða eftir afurðaflokkum 2010 var eftir-
farandi  Fryst 61. 11 tonn, saltað 9.209 tonn, ísað 65.0 1 tonn, 
hert 1 . 0  tonn, mjöl og lýsi 126.  tonn annað 26.605 tonn.

E E
r r. ítið var um brúagerð á árinu. Helstu framkvæmdir 

voru við endanlegan frágang á brúnni yfir Mjóafjörð á júpvegi 
og brú yfir v tá við Bræðratungu í Árnessýslu. Með henni 

S arfa a i við Sun ah fn  Re jav .
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styttist leiðin milli Flúða og Reykholts um 1 ,5 km, hvort sem 
farið er um Skeið eða Brúarhlöð. 1. desember var haldið upp á 
opnun brúarinnar. nnið var að brúarsmíð við affjarðará á 
Mýrum.

afnir. Í Re jav  var áfram unnið að landfyllingum 
við Skarfabakka.  ýrasta framkvæmdin í landinu var við 
sjóvarnar garð hjá V   r al.  Á atre sfirði var endur-
byggt stálþil og grjótgarður á Re h lum.  Á safirði var gerð 
stál þils bryggja vegna olíustöðvar.  Á Siglufirði var unnið 
við dýpkun.  Á Vopnafirði var unnið við nýjan viðlegukant. 
 Verktakafyrirtækið Suðurverk hóf vinnu við an e jah fn 

í september 200 . Mikið var unnið á árinu 2009. m áramót 
2009-2010 var vinna við brimvarnargarðana nokkuð á undan 
áætlun. andeyjahöfn var vígð 20. júlí. Gert er ráð fyrir að 
hún muni kosta um 2,2 milljarða króna. Fljótlega kom í ljós að 
sandburður inn í höfnina var meiri en menn höfðu búist við og 
gat Herjólfur ekki siglt á hana eins og gert hafði verið ráð fyrir.

Vegagerð. Víða um land var að venju unnið að vegabótum og 
verður aðeins getið nokkurra framkvæmda. 

an e jah fn.
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rs i
yngdalsheiðarvegur var formlega opnaður 15. október. Hann 

er 15 km langur, allur innan Bláskógabyggðar og tengir héraðið 
saman.  Haldið var áfram framkvæmdum við Suður strandar-
veg, þ.e. vegarkaflann frá rýsuvíkurvegi að Þorláks hafnar vegi 
Hann verður rúmlega  kílómetrar.  Haldið var áfram fram-
kvæmdum við Hringveginn um Hellu.  ýr 7,2 km vegur var 
lagður milli Flúða og Reykholts samfara byggingu brúar yfir 
Hvítá.

s rs i
nnið var við gerð nýrra mislægra gatnamóta við eir-

vogstungu. Er þeim m.a. ætlað að tryggja aukið umferðaröryggi 
út frá Reykjavík. Þá voru framkvæmdir við gerð nýrra gatna-
móta ýbýlavegar og Hafnarfjarðarvegar.  authólsvegur var 
opnaður . febrúar. Þessi vegur var áður nefndur Hlíðarfótur. 

nnið var við mislæg gatnamót Breiðholtsbrautar og Arnar-
nes vegar.

erj lfur emur til an e jahafnar . j l .
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r s rs i
Haldið var áfram framkvæmdum við nýjan veg yfir Fróðár-

heiði.  Í júpvegi var áfram unnið að miklum framkvæmdum. 
 Framkvæmdir héldu áfram við jarðgöng milli Hnífsdals 

og Bolungarvíkur. Göngin verða 5,1 km og eiga að kosta ,5 
milljarða. Gerðar voru brýr á Hnífsdalsá og sá. 

r s rs i
Héðinsfjarðargöng voru formlega opnuð 2. október. Þau 

eru tvískipt. Frá Siglufirði til Héðinsfjarðar eru ,7 km og 
frá Héðinsfirði til lafsfjarðar eru 6,9 km. Göngin kostuðu 
um 12 milljarða króna.  nnið var áfram við svonefnda 
Hófaskarðs leið og hún opnuð í lok ágúst. Þessi vegur liggur 
þvert yfir Melrakkasléttu og styttir leiðina milli Þórshafnar 
og ópaskers um 60 km. agður verður nýr vegur frá 
Hófaskarðsleið til Raufarhafnar.  ýr vegur frá Vopnafirði 
að hringvegi var í byggingu.  Áfram var mikið unnið við 

orðfjarðarveg um Hólma háls.  Hafin var vinna við 11 km 

gmun ur nasson samg nguráðherra rjar fram v m ir 
við rei un Suðurlan svegar.
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langan vegarkafla á hringveginum í Skriðdal. Gerðar verða 
nýjar brýr á Eyrarteigsá, Þórisá og Jóku. Þessu verki á að 
ljúka 2011. 

Bundið slitlag var lagt á um 1 0 km á árinu (150 km árið 
áður). Í árslok voru 5.057 km af bundnu slitlagi komnir á vegi 
landsins, og eru meðtaldir vegir í kaupstöðum og kauptúnum. 
Við þær framkvæmdir, sem áður voru nefndar, var yfirleitt sett á 
bundið slitlag.  Hringvegurinn (miðað er við að farið sé norðan 
Mývatns) taldist vera í árslok 1. 5 km og af þeim voru um 
1. 00 km með bundnu slitlagi eða um 96 . engstu kaflar, sem 
enn eru með malarslitlagi, eru í Skriðdal og Breiðdal. 

mferð um Hvalfjarðargöngin var nálega hin sama sem árið 
á undan og fóru alls 1.951.907 ökutæki um göngin á árinu 2010 
(1.969.669 árið áður). 

msar fram v m ir
Það er til marks um deyfðina á íbúðamarkaði árið 2010, að 

íbúðalánasjóður hafði tekið upp í skuldir 570 íbúðir í lok mars. 
Flestar þessar íbúðir voru á Reykjavíkursvæðinu, en einnig 
voru margar á Austurlandi. Áfram var því lítið byggt af íbúðar-
húsnæði og hinar ýmsu framkvæmdir á árinu 2010 voru að 
langmestu leyti við opinberar byggingar svo sem skóla, íþrótta-
mannvirki og hjúkrunarheimili. 

k k  Mikið dró úr framkvæmdum við byggingu 
íbúðar húsnæðis á árinu 2010. Helst var unnið að íbúðarhúsa-
byggingum í Grafarholti, við Sléttuveg og nokkuð í Úlfarsárdal. 
Verslunar- og skrifstofubyggingar voru áfram reistar í Túnunum 
og íbúðarhús við Skúlagötu og indargötu. okið var við 09 
íbúðir á árinu en aðeins hafði verið byrjað á 1  íbúðum á árinu 
og 7 byggingarleyfi verið veitt. 

Vestur r og ið r. nnið var af krafti við tónlistar- og 
ráð stefnuhúsið við höfnina, en vinnan hafði um tíma legið 
niðri vegna fjárskorts. Svissneska félagið Marti Contra tors tók 
við byggingunni eftir að ÍAV var lýst gjaldþrota.  Haldið var 
áfram framkvæmdum við hús fyrir Félagsstofnun stúdenta við 
Skógarveg.  Endurbygging gömlu húsanna við ækjargötu og 
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Austurstræti gekk vel á árinu og var langt komin um áramót. 
Húsið við ækjargötu var hækkað um eina hæð. 

ustur r. Haldið var áfram við byggingu hjúkrunarheimilis 
fyrir aldraða við Suðurlandsbraut.  nnið var að viðbyggingu 
við Móhúsin við Skólastræti.  11. janúar flutti Háskólinn í 
Reykjavík í nýja húsið við authólsvík. Hornsteinn var lagður 
og var það loftsteinn frá Suður-Ameríku, sem féll fyrir .000 
árum.  ý viðbygging við Fjölbrautaskóla Breiðholts var tekin 
í notkun 20. ágúst. Í byggingunni eru 12 kennslustofur auk 
mötuneytis.  Mikið var unnið við íbúðir aldraðra við Sléttuveg. 

 Í nóvember var lokið við byggingu 111 íbúða fyrir aldraða 
í Fróðengi í Grafarvogi. Hjúkrunarheimilið Eir er eigandi 
þessara íbúða. 

rafarvogur  rafarholt  Úlfarsár alur. Haldið var 
áfram framkvæmdum við samkomuhús við Egilshöll. Sambíóin 
opnuðu þar bíósali 5. nóvember. Þar er stærsta bíótjald lands-
ins og fullkomnustu mynd- og hljóðkerfi.  Sæmundarskóli í 
Grafar holti og leik- og grunnskóli við Árvað á orðlingaholti 
voru teknir í notkun á árinu.  alskóli við Úlfarsbraut í 

mlu h sin við usturstr ti og jarg tu  en ur ggingu.
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Úlfarsár dal var tekinn í notkun í lok ágúst. Þetta er leikskóli, 
grunnskóli og frístundaheimili. 

Í desember var opnuð ný varmastöð og hitaveita frá Hellis-
heiðarvirkjun. 

rin s rs s Í osfells  var lítið byggt, 
en helst í landi eirvogstungu og svonefndu Helgafellshverfi. 

Á Seltjarnarnesi var 5. september tekin fyrsta skóflustunga 
að byggingu fyrir lækningaminjasafn í esi við Seltjörn. Þá 
var lokið við endurbætur á sjálfri esstofu og hún færð í upp-
runalegt form. 

Í pavogi dró mikið úr íbúðabyggingum á árinu 2010 
og tregða var í sölu nýrra íbúða. Aðeins var hafin bygging 
15 íbúða á árinu, en lokið við byggingu 95 íbúða. 5 1 íbúð 
var talin í byggingu í ársbyrjun.  okið var við nýja áfanga 
við Vatnsendaskóla við Funahvarf og Hörðuvallaskóla við 
Baugakór.  nnið var áfram að byggingu tvöfalds íþróttahúss 
við hliðina á órnum og að íþróttahúsi fyrir H  í Fagralundi í 
Fossvogsdal.  okið var við byggingu tveggja leikskóla þ.e. við 
Marbakkabraut og við Aðalþing.  Hjúkrunarheimili Hrafnistu 

Dalss li  Úlfarsár al.
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við Boðaþing var vígt 19. mars.  . september var tekin fyrsta 
skóflustunga að reiðhöll á jóavöllum. 

Í arða  fækkaði nýbyggingum mjög. Þó var haldið áfram 
undirbúningi að byggð á rriðaholti, en treglega gekk að 
selja lóðir þar. Aðeins 5 hús voru þar í byggingu um áramót. 
Auk rriðaholts eru byggingarsvæði við Hraunsholt eystra 
og Garðahraun.  okið var við hús áttúrufræðistofnunar á 

rriðaholti.  ýtt fimleikahús við Ásgarð var tekið í notkun í 
maí. Það er .500 fm. 

Í afnarfirði var byggt í Vallahverfinu. Fjöldi íbúða var 
þar hálfbyggður. Þar er íbúðahverfið Vellir 7 tilbúið með 
götum og öllum leiðslum. Atvinnuhúsnæði var skipulagt við 

apelluhraun og Hellahraun. nnið var áfram að sundmiðstöð 
við Árvelli og við nýjan leikskóla á Völlum. Í aplakrika var 
frjálsíþróttamiðstöð í smíðum. Þetta er .600 fm hús í eigu 
bæjarins og FH.  nnið var mikið við stækkun álversins í 
Straumsvík. 

Re janes r. okkur uppbygging var áfram í Tjarnahverfi 
í Innri- jarðvík.  Áfram var haldið framkvæmdum við nýtt 
íþróttasvæði vestan og sunnan við Reykjaneshöllina og að 

s átt rufr ðistofnunar á Urriðaholti.
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Hljómahöllinni sem rísa á við Stapa.  Framkvæmdir við bygg-
ingu álvers í Helguvík stöðvuðust að mestu vegna vafa um 
útvegun á orku og fjármagni. 

rin av . okkuð var byggt í Hópshverfi og þar var unnið 
við nýjan skóla, Hópsskóla. 

rn ss s  ý skólabygging var tekin í notkun á Sto se ri 
í september. Hún kostaði um 700 milljónir króna og þjónar bæði 
Stokkseyri og Eyrarbakka.  Fyrsta skóflustunga var tekin 9. 
júní að nýju baðhúsi við augarvatn. Áætlaður kostnaður við 
húsið er 00 milljónir króna.  Vígt var nýtt húnæði Flóaskóla í 

l ahreppi. Byggingin er 1.100 fm og kostaði um 200 milljónir. 
s nn r  ýtt fjölnota íþróttahús við Hásteinsvöll 

var nær fullbúið um áramót.
k f f ss s r  Haldið var áfram viðbyggingu við Sam-

göngusafnið á S gum.  Þá var unnið við stækkun hótelsins í 
V   r al.
Múlasýslur. Á ás r ðsfirði var byggingu skólamiðstöðvar 

langt komin.  Mikið var unnið við snjóflóðavarnir í es
aupstað. Reist voru svonefnd upptakastaðavirki. Þetta eru 

ram v m ir við Sn fellss ála  Vatnaj uls j ðgarði.
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stálgrindur sem mynda fyrsta hluta af mannvirkjum á Trölla-
gils svæði.  Á gilsst ðum var haldið áfram viðbyggingu við 
grunnskólann.  2 . júní var opnuð 700 fm gestastofa fyrir 
austur svæði Vatnajökulsþjóðgarðs. Hún var nefnd Snæfellsstofa 
og er í Fljótsdal í námunda við Skriðuklaustur. 
E f r rs s Á ure ri dró töluvert úr byggingu 

íbúðarhúsnæðis en eitthvað var byggt af iðnaðarhúsnæði. Helst 
var byggt í austahverfi, en þar og í Síðuhverfi var mikið unnið 
við undirbúning lóða til úthlutunar. 

ýbygging við Háskólann var tekin í notkun í lok ágúst.  
Áfram var unnið við menningarhúsið Hof við ollinn.  nnið 
var að stækkun Glerártorgs og við byggingu 70 herbergja hótels. 

 nnið var við byggingu austaskóla, en heldur var dregið úr 
framkvæmdahraða við íþróttahúsið við Giljaskóla. 

ý íþróttamiðstöð á alvík var tekin í notkun 1. október. 
k f r rs s . Á Sauðár r i var seint á árinu vígt 5 0 

fm nýtt húsnæði verknámsdeildar Fjölbrautaskóla orðurlands. 
 Á ofs si var lokið við byggingu sundlaugar og hún tekin í 

notkun í júní. 
n nss s r  Á l n u si var enn unnið að byggingu 

nýrrar sundlaugar. 

rsv llurinn n i á ure ri. 
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n f sn s n ss s  Í lafsv  var enn unnið 
að nýju hjúkrunarheimili við Jaðar.  Haldið var áfram að reisa 
vatnsverksmiðju í Rifi. 

r r rf r rs s  Í Borgarnesi hófst bygging 
hjúkrunarheimilis. Þar verða 2 hjúkrunarými og kostnaður um 

00 milljónir. Húsið er reist sem viðbygging vð valarheimili 
aldraðra.  Fóðurverksmiðja íflands á Grundartanga var tekin 
í notkun 7. október.

E
Á árinu 2010 voru fluttar út vörur fyrir 561,0 milljarð króna 

fob (500,9 árið áður) en inn fyrir 77,2 milljarða króna fob 
( 10,6 árið áður). Afgangur var því í vöruskiptunum við útlönd 
í annað sinn síðan 2002. 

Sjávarafurðir voru 9,  af öllum útflutningi 2010 ( 1,7  
árið áður), en iðnaðarvörur 55,  ( ,6  árið áður). Er þetta 
í þriðja skipti sem iðnaðarvörur vega þyngra í útflutningi en 
sjávarafurðir.

Innflutningur var að þessu sinni mestur frá oregi, þriðja 
árið í röð. Brasilía varð í öðru sæti og Holland í þriðja. Síðan 
komu Bandaríkin, Þýskaland og anmörk. Brasilía tók mikið 
stökk, var áður í 9. sæti. 

Útflutningur var mestur til Hollands eins og árin þrjú á 
undan, en Þýskaland var í öðru sæti og hafði sætaskipti við 
Bretland sem kom í þriðja sæti í stað annars sætis árið áður. 

æst á eftir komu Spánn, Bandaríkin og oregur. 
Hér verða nefnd þau ríki, þar sem viðskiptin námu meira en 

6.000 milljónum króna á árinu 2010. Innan sviga eru viðskiptin 
2009.

Innflutningur
oregur  .217 (57. 66)

Brasilía  1. 7 (1 .29 )
Holland  0.619 ( .506)
Bandaríkin  7.79  ( 0.972) 
Þýskaland   5. 7 ( 6. 7)
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anmörk  .650 ( 2. 5 )
ína  2 .7 1 (22.162)

Svíþjóð  2 .919 ( 5.9 7)
Bretland  2 . 9  (20.29 )
Ítalía  1 .177 (12. 00)
Japan  11.02  (15. 17)
Frakkland  .71  ( .6 6)

anada  .1  ( .5 )
Sviss  6.602 (12.2 1)
Belgía  6.51   (6. 72)

Útflutningur
Holland  190.6 2 (15 .9 1)
Þýskaland   7 . 21 (56. 0 )
Bretland  56.712 (6 .970)
Spánn  26.5  (2 .1 1)
Bandaríkin   25. 29 (19. 0 )

oregur  2 .7 7  (29.067)
Frakkland  17.595 (17.575)

anmörk  1 . 69 (1 .512)
Japan  1 .2   (9. 05)

ína  11.72  (10.277)
Rússland  11.59  (6.09 )

ígería  10. 79 (10.1 7)
Sviss  10.217 (6.609)
Belgía  9. 16  (9.209)
Ítalía   . 5  (5.106)

itháen  . 5  ( . 0 )
ortúgal  6.925 ( . 05)
ólland  6. 07 (5. 21)

Mikilvægustu innflutnings- og útflutningsvörur voru sem hér 
segir í millj. kr. 

Innflutningsv rur
Hrávörur og rekstrarvörur  1 5. 11 (12 .929)
Fjárfestingarvörur  99. 2  ( . 65)



(191)

eysluvörur  6 .7 2 (6 .111) 
Eldsneyti og smurolíur  57.72  (51.105)
Matvörur og drykkjarvörur  2.75  ( 1.77 )
Flutningatæki  29.9 1 ( 9.759)

Útflutningsv rur
Iðnaðarvörur  11.012 (2 .6 1) 
Sjávarafurðir  220.  (20 .620) 

andbúnaðarafurðir  .970 (7.6 7)
Annað  20.562 ( 0.907)

Verðmæti vöruútflutnings fob og vöruinnflutnings fob er á 
gengi hvors árs og breytingar á föstu gengi. Verðmæti iðnaðar-
vara hefur hækkað um 2,0  milli ára, sjávarafurða um 9,  
og landbúnaðarvara um 20,6 . Samtals hefur útflutningur 
hækkað um 15, .  Verðmæti innflutnings hefur hækkað um 
11.0 , þar af hrávörur og rekstrarvörur mest eða um 20,2 . 
Verðmæti flutningatækja hefur hins vegar lækkað um 22,1 .

Hagnaður tveggja stærstu fyrirtækja á sviði matvörusmásölu 
2010 var á svipuðu róli og árið áður. Hagnaður Hagkaupa var 

 milljónir en tap aupáss var 5  milljónir. Hagar höfðu þetta 
ár 55  markaðshluteild en aupáss 19 . Innan Haga eru fyrir-
tækin ebenhams, Top Shop og Aðföng.

Árið 2010 var mesta atvinnuleysisár síðan Hagstofan hóf 
reglu  bundnar kannanir á vinnumarkaðinum, en það var árið 
1991. Alls voru taldir vera 1 0.900 manns á vinnumarkaði árið 
2010 og af þeim voru 167. 00 starfandi en 1 .000 án vinnu 
og í atvinnuleit. Atvinnuleysið taldist vera 7,6 , sem er hið 
mesta sem mælst hefur. Mesta atvinnuleysi fram að þessu var 
á árunum 1992-1995 eða á bilinu ,  til 5, . Atvinnuleysi 
var minnst hjá þeim sem hlotið höfðu háskólamenntun en 
mest hjá þeim sem aðeins höfðu grunnmenntun. Atvinnuleysið 
var mest í febrúar og mars, 9,  í hvorum mánuði. Mest var 
atvinnuleysið á Suðurnesjum 15,0  en minnst á Vestfjörðum 
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,6 . Í lok september voru 2.0  erlendir ríkisborgarar á atvinnu - 
leysisskrá.

jarasamningar milli ASÍ og VSÍ skyldu gilda fram á árið 
2011 og sátt ríkja á vinnumarkaði út árið, svokallaður stöðug-
leikasáttmáli í gildi. Ekki var þó alger friður því að ríkið setti 
lög á verkfall flugvirkja 22. mars. Var kjarasamningur þeirra 
framlengdur til 0. nóvember. Þá var hótað lagasetningu á 
verkfall flugumsjónarmanna 12. mars. Þeir aflýstu verkfalli. Í 
júlí áttu slökkviliðsmenn og sjúkraflutningamenn í deilum við 
vinnuveitendur sína og hvöttu hinir fyrrnefndu vegfarendur til 
þess að sýna samhug.

Á ársfundi Alþýðusambands Íslands var Gylfi Arnbjörnsson 
endurkjörinn forseti með 1  atkvæðum eða 72,9 . Guðrún J. 

lafsdóttir VR fékk 6  atkvæði eða 27,1 . Signý Jóhannes-
dóttir formaður Stéttarfélags Vesturlands var kosin varaforseti 
með 159 atkvæðum eða 6 ,6 . Guðrún J. lafsdóttir bauð sig 
líka fram til varaformanns og fékk hún 91 atkvæði eða 6, .

rá jara eilu sl viliðsmanna og sj raflutningamanna.
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E
Vísitala neysluverðs hækkaði úr 56,  í janúar 2010 í 6 ,  

í janúar 2011. Verðbólga var því 1,  innan ársins 2010. Til 
samanburðar hækkaði neysluverð um 6,6  innan ársins 2009, 
1 ,6  200 , 5,  2007 og 6,9  árið 2006. Verðbólga milli 
ársmeðaltala 2009 og 2010 nam 5, , 12  milli 200  og 2009, 
12,  milli 2007 og 200  og 5  milli 2006 og 2007.

Tólf mánaða verðbólga eða hækkun vísitölu síðustu tólf 
mánuði, er sá mælikvarði sem oftast er vitnað til í opinberri 
umræðu og vitnað er til í reglum um verðbólgumarkmið 
Seðlabankans. Tólf mánaða verðbólga var 6,6  í upphafi árs 
2010, hækkaði í ,5  í mars, en lækkaði síðan jafnt og þétt 
niður í 1,  í janúar 2011 en hækkaði aftur upp úr því. Þriggja 
mánaða verðbólga, færð á ársgrundvöll, er sveiflukenndari 
meðal annars vegna árstíðabundinna verðbreytinga. Hún var 
,7  í janúar 2010, fór hæst í ,1  í apríl, lækkaði mest í -2,9  

í ágúst og endaði árið í -2,1 .
Á árunum 200 -07 hækkaði húsnæðiskostnaður meira en 

aðrir liðir neysluverðs og lyfti verðbólgu upp um nær  
árin 2005 og 2007. Þetta snerist við 200 -09 með raunlækkun 
húsnæðiskostnaðar sem dró verðbólguna niður. Á árinu 2010 
var munurinn minni en húsnæðiskostnaður dró þó verðbólguna 
niður um u.þ.b. hálft prósent.  Breytingar á óbeinum sköttum 
ýttu verðbólgunni upp um 0,2  á árinu 2010, mun minna en á 
árinu 2009 þegar verðbólga var 1,  hærri með skattaáhrifum 
en án þeirra. Áhrif gengisbreytinga, metin út frá hækkun 
innfluttra vara umfram annað verðlag, voru um og yfir 5  
árin 200  og 2009 en lítil árið 2010 og heldur til lækkunar. 
Innfluttar vörur hækkuðu þó í verði um nærfellt 1,0  þótt 
meðalgengi erlendra gjaldmiðla lækkaði um tíu og hálft prósent 
frá upphafi til loka 2010.

Frá því að Seðlabankinn hætti að birta gengisskráningarvog 
krónunnar í ársbyrjun 2009, hefur viðskiptavog gjaldmiðla 
með a.m.k 1,0  hlutdeild í utanríkisviðskiptum Íslands verið 
algengasti mælikvarðinn á gengi krónunnar. Þessi vog líkist 
nokkuð gömlu gengisskráningarvoginni og er m.a. birt með 
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samræmdri tengingu við hana í ársbyrjun 2009. Samkvæmt 
voginni lækkaði verð erlendra gjaldmiðla jafnt og þétt um 
alls 11.0  frá ársbyrjun 2010 til loka september. Það sam-
svarar 12  styrkingu krónunnar. Síðustu þrjá mánuði ársins 
hækkaði meðalverð erlendra gjaldmiðla svo aftur um  svo 
verðlækkun þeirra nam alls 10  á árinu 2010 miðað við þrönga 
viðskiptavog. Verð erlendra gjaldmiðla hækkaði um 7  á 
árinu 2009 og um 0  hrunárið 200 .

Í árslok 2010 var sölugengi nokkurra gjaldmiðla samkvæmt 
skráningu Seðlabankans sem hér segir  Evran kostaði 1 0,  
krónur, 1  minna en í lok 2009. Bandaríkjadalur kostaði 
115, 2 krónur,  minna en í ársbyrjun, breskt pund kostaði 
17 ,90 krónur eftir 11,5  lækkun og japanska jenið kostaði 
1, 1  krónur eftir ,6  lækkun á árinu. anska krónan kostaði 
20,70 íslenskar krónur eftir 1 ,6  lækkun, sú norska 19,7  kr. 
eftir 9,2  lækkun og sænska krónan 17,20 íslenskar krónur eftir 
2,1  lækkun. 

Gjaldeyrishöftin sem komið var á í miðju hruni í nóvem-

 Seðla an anum. .v.  rn r Sighvatsson aðstoðar seðla
an astj ri  ár uðmun sson seðla an astj ri og rarinn 
. tursson aðalhagfr ðingur.
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berlok 200  stóðu enn í árslok 2010. ndirbúningur afnáms hélt 
þó áfram á árinu 2010, m.a. með kaupum á ríkisskuldabréfum 
í krónum úr eigu Seðlabanka ú emborgar í maí og kaupum 
Seðlabanka Íslands á erlendum gjaldeyri á innlendum markaði 
frá og með ágústlokum. 

Verðlag
Verðlag á nokkrum algengum vörutegundum og þjónustu á 

höfuðborgarsvæðinu var sem hér segir í nóvember 2010 (innan 
sviga eru tölur frá nóvember 2009)  Franskbrauð sneitt, kg 2  
kr. ( ), súpukjötskíló 679 kr. (617), nýmjólkurlítri í pakka 
105 kr. (110), smjörkíló 559 kr. (569), eplakíló 206 kr. (202), 
kartöflukíló 16  kr. (16 ), strásykurskíló 2 1 kr. (22 ), kaffikíló 
1. 6  kr. (1. ), brennivínsflaska .6 0 kr. ( .1 9), bjórdós 
(Víking gull 50 l) 50 kr. ( 26), vindlingapakki  kr. ( ), 
herraskyrta 7.  kr. (7. 21), bensínlítri (95 okt.) 205 kr. (19 ), 
flugferð Reykjavík-Akureyri aðra leið 12.500 kr. (11. 70), 
bíómiði 1.099 kr. (1.07 ), mánaðaráskrift að Morgunblaðinu 
. 90 kr. ( . 90), strætómiði í Reykjavík, stakt fargjald 227 kr. 

(227) og Þjóðleikhúsmiði . 50 kr. ( . 50). 

E
ð smala ttum. Á flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar 

27. mars lýsti formaður flokksins því yfir að það væri eins og að 
smala köttum að halda þingmönnum VG við efnið.

Álftanes  fjárhagsvan a. Sveitarfélaginu Álftanesi var í 
febrúar skipuð fjárhaldsstjórn sem fara mun með fjármál þess. 
Mikill skuldavandi er á Álftanesi einkum vegna dýrrar sund-
laugar. 

an a ðir. Í árslok 2010 áttu bankarnir þrír og Íbúða lána-
sjóður alls 1.951 fasteign, sem flestar höfðu verið teknar upp í 
skuld. Af þessum fasteignum töldust 1.51  vera íbúðarhúsnæði 
en 2  atvinnuhúsnæði. Íbúðalánasjóður var efstur á blaði og 
átti 1.075 fasteignir. andsbankinn átti mest af bönkunum eða 

 fasteignir. 
an astj rar han te nir. Tveir fyrrverandi bankastjórar 
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aup  þings banka voru handteknir 6. maí og úrskurðaðir 
í gæsluvarðhald. Þetta voru Hreiðar Már Sigurðsson for-
stjóri aupþings og Magnús Guðmundsson bankastjóri aup-
þingsbanka í ú emborg.

ens n fir  r nur. 22. febrúar fór bensínverð almennt 
yfir 200 krónur á líter. 

l ðin. lafur Stehensen var í lok febrúar ráðinn ritstjóri 
Frétta blaðsins í stað Jóns aldal.  Hreinn oftsson seldi V 
í lok mars. Aðalkaupendur voru Reynir Traustason og ilja 
Skaftadóttir.  Vikublaðið Monitor hóf göngu sína 25. mars. Það 
kemur út á fimmtudögum og er dreift ókeypis með Morgun-
blaðinu og á bensínstöðum, í skólum og á kaffistöðum.

reiðav urmálið. 2 . mars var mælt fyrir á Alþingi tillögu 
um að Breiðavíkurdrengir og fleiri fengju sanngirnisbætur allt 
að se  milljónum króna. Málið var samþykkt og umræðan var 
tilfinningaþrungin. Einhverjum vöknaði um augu. 

uverðlaunin. Bjarnfreðarson var valin mynd ársins, 
Ragnar Bragason leikstjóri ársins og Þóra Arnórsdóttir sjón-
varpsmaður ársins.

Álftaneslaug varð sveitarf laginu r. 
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ert ggt f rr en . Talið er að um .000 lóðir og hús-
eignir séu tilbúnar á höfuðborgarsvæðinu og ekki sé þörf á að 
byggja meira fyrst um sinn. Tiltölulega flestar lóðir og tómar 
íbúðir eru í Mosfellsbæ eða 50. Í Reykjavík eru l. 00 tilbúnar 
lóðir og hálfkláruð hús, flest í Úlfarsárdal. 

ftirl stur af Interpol. 11. maí var lýst eftir Sigurði Einars-
syni stjórnarformanni aupþingsbanka. Hann vildi ekki mæta 
til yfirheyrslu nema því yrði lofað að hann yrði ekki settur í 
gæsluvarðhald. Sigurður var í Bretlandi en þarlend yfirvöld 
vildu ekki framselja hann.

va ol  h ttir. 1 . október kom norsk franski lögfræðingur-
inn Eva Joly í síðustu embættisferð sína til Íslands. Hafði hún þá 
komið 1  sinnum til landsins sem ráðgjafi sérstaks saksóknara. 
Greiddar voru 27 milljónir króna fyrir störf hennar og vegna 
kostnaðar sem til féll. 

asteigna  og ortaviðs ipti au ast. Þinglýst var .600 kaup-
samningum á árinu 2010 ( .700 árið áður). Heildarviðskipti í 
fasteignasölu námu 115 milljörðum og var meðalupphæð kaup-
samninga 2 ,  milljónir. Árið áður voru heildarviðskipti 99,0 

álf láraðar ggingar  Úlfarsár al.
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milljarðar en meðalupphæðin var 26,  milljónir.  ortavelta ó  
á árinu um 11  innanlands og 0  í erlendri veltu. 

luttu til oregs. 5-10 búslóðir voru fluttar á viku hverri til 
oregs fyrri hluta ársins. Flestar fóru til Akershus.

ornminjar. eyft var að grafa á 22 stöðum eftir fornleifum. 
Meðal þeirra var Strákatangi við Steingrímsfjörð, en þar 
fundust leifar eftir hvalveiðar Spánverja um 1600. Var þarna 
um að ræða undirstöður undir bræðslupott.  Grafið var áfram 
við olkuós og fundust þar heillegar búðir.  ýr fundarstaður 
fornminja kom í ljós við Svalbarð í Þistilfirði. Þar fannst mikið 
af dýrabeinum. 

ullur msalur. 1 . apríl var þingað í Héraðsdómi Reykja-
víkur í máli ákæruvaldsins gegn níu einstaklingum sem ákærðir 
voru fyrir að ráðast inn í alþingishúsið í desember 200 . Málið 
vakti mikla athygli og heitar tilfinningar. Var því ekki að undra 
að fullt væri út úr dyrum í dómsal Héraðsdóms. Á sömu leið 
fór, þegar rétta átti í þessum málum 12. maí. Þá var þinghaldinu 
frestað. 

ðingar. Árið 2010 fæddust .  börn á þremur fæðingar-
deildum andspítalans  hreiðrinu, fæðingargangi og með göngu- 
og sængurlegudeild. Af þessum fæðingum voru 5  tvíbura pör.

ettu etur. Menntaskólinn í Reykjavík sigraði í spurninga-
keppni framhaldsskólanna fjórða árið í röð en alls hefur skólinn 
sigrað 16 sinnum í þessari keppni.

eirfuglinn. . september var afhjúpuð bronsstytta af geir-
fugli. Hún stendur við Valahnjúk við Reykjanesvita og horfir til 
Eldeyjar. Talin líkjast mjög mynd lafar ordal, sem stendur í 
flæðarmáli við gissíðu í Reykjavík. 

r man. eiklistarverðlaun fyrir bestu sýningu ársins 
hlaut es s litli. Besti karlleikari fyrir leik sinn í aðal-
hlutverki var valinn Ingvar Sigurðsson í slan s lu unni 
en í kvenhlutverki var valin Margrét Helga Jóhannsdóttir 
fyrir j ls l una. Árni Tryggvason hlaut heiðursverðlaun 

eiklistarsambands Íslands.
agar. . febrúar var tikynnt að Arionbanki ætlaði að óska 

eftir skráningu Haga í kauphöll. Almenningi og fjárfestum gafst 
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kostur á að kaupa hlut í fyrirtækinu. 15  hlutabréfanna voru 
tekin frá fyrir þáverandi stjórnendur fyrirtækisins og þar af 
fékk Jóhannes Jónsson að kaupa 10 . Jóhannes varð formaður 
stjórnar Haga.

ans etersen h ttir. Verslunin Hans etersen var lögð niður 
í ársbyrjun. Hún hafði verið rekin í Bankastræti í Reykjavík frá 
1907. Byrjað var þar að framkalla myndir árið 1920. ú hefur 
framköllun minnkað mikið vegna stafrænnar tækni.

slen ingar  jarðs jálfta  hile. Tveir Íslendingar voru við 
störf í skipasmíðastöð í Chile, þegar mikill jarðskjálfti reið 
yfir. Varðskipið Þór er þar í smíðum. Íslendingarnir sluppu án 
meiðsla en skipið skemmdist.

ol einse  að hverfa. Við skoðun á olbeinsey í júní kom 
í ljós, að eyjan er að hverfa í hafið undan ísreki og öldugangi. 
Þyrlupallur frá 19  er farinn og eyjan klofin í tvennt. Hún er 
þanng orðin að tveimur skerjum. 

na og slan . 9. júní var skrifað undir samning um gjald-
miðlaskipti milli Íslands og ína. pphæðin er ,5 milljarðar 
juana eða 500 milljónir bandaríkjadala. Hægt er að borga vörur 
frá ína með íslenskum krónum. 

vi m n ir. okkrar íslenskar kvikmyndir voru frumsýndar 
á árinu. Meðal þeirra eru rim í leikstjórn Árna lafs Ásgeirs-
sonar o. fl.  he oo  eart í leikstjórn ags ára og með Þóri 
Snæ Sigurjónsson og Skúla Fr. Malm uist sem framleiðendur, 

urteist f l  í leikstjórn lafs Jóhannessonar, Ro lan  í leik-
stjórn Marteins Þórissonar og a e I shoul  have (fjallar um 
íslenska efnahagsundrið) í leikstjórn Gunnars Sigurðssonar, en 
framleiðandi var ilja Skaptadóttir.

istamannalaun o.fl. 190 listamenn fengu starfslaun á árinu 
en 712 umsóknir bárust. Vigdís Finnbogadóttir fékk verðlaun 
sem kennd eru við Jónas Hallgrímsson á degi íslenskrar tungu. 

 Þórdís Gísladóttir fékk verðlaun, sem kennd eru við Tómas 
Guðmundsson fyrir ljóðahandritið e n armál annarra.  

ristján Árnason fékk íslensku þýðingarverðlaunin á degi bók-
arinnar 2 . apríl fyrir Umm n anirnar eftir vidius.  Eiríkur 
Guðmundsson og ristín Marja Baldursdóttir hlutu verðlaun úr 
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Rithöfundasjóði Ríkisútvarpsins.  Bókmenntaverðlaun útgef-
enda fyrir árið 2010 fengu fræðiritið Sveppa in eftir Helga 
Hallgrímsson og l ðh fnir  eftir Gerði ristnýju. 

l gleg lán. 16. júní var kveðinn upp í Hæstarétti dómur um 
það, að verðtrygging lána með tengingu við gengi krónunnar 
sé ólögleg. Þetta á við um svokölluð myntkörfulán. Áhrifin 
af þessum dómi urðu mikil og lækkuðu skuldir margra. 
Ágreiningur reis síðar um það, hversu víðtæk þessi lög væru og 
varð Hæstiréttur að dæma í því máli. Sá dómur féll 16. septem-
ber og var á þá leið að miðað skyldi við lægstu ve ti Seðla-
bankans. Með þessum dómi var allri óvissu eytt um greiðslu 
va ta aftur í tímann af gengistryggðum lánum.

istahás linn f r n tur að gj f. Erling Blöndal Bengtson 
sellóleikari og kona hans Merete færðu istaháskólanum að 
gjöf allt nótnasafn Erlings. m er að ræða allar helstu sellóbók-
menntir heimsins.

enn ársins  atvinnul fi. Viðskiptablaðið valdi Rannveigu 
Rist, forstjóra álversins í Straumsvík, til þess að fá viðskipta-
verðlaun ársins 2010. Stefán Hrafnkelsson fékk frumkvöðla-

Verðlauna ur lags slens ra a tgefen a .
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verðlaun blaðsins. Hann er helsti eigandi hugbúnaðarfyrir-
tækisins Bet are.

enntas linn á r llas aga. ýr menntaskóli fyrir utan-
verðan Eyjafjörð var settur 20. ágúst. Hann er með 70 nemendur 
og er til húsa í lafsfirði. 

orð  Re jav . 15. ágúst var maður að nafni Hannes Þór 
Helgason myrtur á heimili sínu. Það var kunningi hans sem 
verknaðinn framdi. Morðinginn var látinn sæta geðrannsókn.

lug ef ohf. Þetta er bráðabirgðaheiti á hlutafélagi um 
opinberan rekstur flugvalla á Íslandi þ. á m. eflavíkurflugvöll. 
Félagið var stofnað 29. janúar. Fyrsti stjórnarfomaður var 
kjörinn Þórólfur Árnason. 

orðurlan aráð. 62. þing orðurlandaráðs var haldið í 
Reykjavík 2.- . nóvember. Helgi Hjörvar lét af formennsku. 
Þingið sóttu 600-700 fulltrúar og ræddu þeir m.a. um ný við-
fangsefni svo sem græn hagkerfi.

larverðlaunin. Björk Guðmundsdóttir fékk svokölluð 
ólar verðlaun þetta árið. m er að ræða mjög eftirsótt tónlistar-

verð laun, óbelsverðlaun fyrir tónlist. arl Svíakonungur 
afhenti verðlaunin. 

R ið aupir málver . Í febrúar var samið um kaup ríkisins 
á 19  listaverkum eftir 70 listamenn sem voru í eigu Arion 
banka. Eftir listræna úttekt voru verkin talin vera þjóðardýr-
gripir

R ðu ngur. étur Blöndal alþingismaður talaði oftast og 
lengst á Alþingi þetta ár. Hann fór 696 sinnum í ræðustól og 
talaði í 2 klukkustundir. ilja Rafney Magnúsdóttir talaði 
aðeins í 6  mínútur. 

Sala á áfengi og t a i. Alls seldist áfengi fyrir 21,  milljarða 
á árinu og er það 5,1  samdráttur. Í sterku áfengi (brennivíni 
og vodka) var mestur samdráttur eða ,0 . okkur samdráttur 
var einnig í bjórsölu eða um 5,0 . Hins vegar seldist langmest 
að magni og mestar tekjur voru af lagerbjór.  Sala á sígar-
ettum dróst saman um 11,5 , en sala á neftóbaki ó  um 7, . 
 Söluhæsti bjórinn var Víkings gylltur og á eftir honum kom 

Viking lager. Þessar tegundir voru báðar bruggaðar hjá Víkings 
bruggi en það er á Akureyri og er í eigu Vífilsfells.
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Sj nvarp. skar Hrafn Þorvaldsson sagði af sér 11. maí sem 
fréttastjóri Stöðvar 2. Ástæðan var hæpin frétt um fjóra athafna-
menn. 

S atta rottning r n . Tilkynnt var í apríl að Guðbjörg 
Matthíasdóttir væri skattadrottning Íslands 2010 en henni 
var gert að greiða 2.967.02  kr. í opinber gjöld. Hún er 
útgerðarmaður í Vestmanaeyjum og á auk þess Morgun- 
blaðið.

Se  lifan i ttliðir. Gissur . Erlingsson varð 101 árs 21. 
mars. Hann átti þá afkomendur í fimm liðum.

S ipulag við j rsá. mhverfisráðherra felldi úr gildi 1. 
febrúar skipulag, sem gerði ráð fyrir virkjunum í neðri hluta 
Þjórsár. Þetta var skipulag fyrir Skeiða- og Gnúpverjahrepp og 
Flóahrepp.

S tuselsfrumvarp. Alþingi samþykkti svokallað skötusels-
frumvarp 22. mars með 27 atkvæðum gegn 17. ögin gengu 
út á það að sjávarútvegsráðherra mætti selja útvegsmönnum 
veiðiheimildir í skötusel. Útvegsmenn töldu að verið væri að 
brjóta reglur um kvóta og Vilhjálmur Egilsson sagði að stöðug-
leikasáttmálinn væri í hættu. Mikil ásókn var í þessar veiðar og 

rá j ðfun i seint  n vem er. 
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fengu 196 útgerðir leyfi til þess að veiða 500 tonn sem úthlutað 
var í byrjun. Síðar var bætt við 00 tonnum.

Sjálfst ðir vr pumenn. 12. febrúar var haldinn stofn-
fundur fyrir félagið Sjálfstæðir Evrópumenn, sem stuðnings-
menn Evrópusambandsins innan Sjálfstæðisflokksins standa 
að. Meðal þeirra sem fluttu ávörp á fundinum voru Ragnheiður 
Ríkharðsdóttir alþm. og Jónas Haral  hagfræðingur. Fundar-
stjóri var Ragnhildur Helgadóttir, fyrrverandi ráðherra. Meðal 
fundarboðenda voru Þorsteinn álsson, fyrrverandi formaður 
Sjálfstæðisflokksins, Halldór Halldórsson bæjarstjóri og Þór 
Whitehead sagnfræðingur.

Stj rnlaga ing. osið var til stjórnlagaþings 27. nóvember. 
jósa mátti allt að 25 frambjóðendur af 522 sem höfðu boðið 

sig fram daginn fyrir kjördag. osningaþátttaka varð aðeins 
6, . Fimm efstu urðu Þorvaldur Gylfason, Salvör ordal, 
mar Ragnarsson, Andrés Magnússon og étur Guðlaugsson. 
osnir voru 15 karlar og 10 konur. Af höfuðborgarsvæðinu 

komu 22 fulltrúar en aðeins þrír af landsbyggðinni. Eftir starfs-
heitum töldust háskólamenn flestir eða fimm, en næstir komu 
fjölmiðlamenn fjórir.

era j r  fagnar á urovision eppninni.
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Surtse jarstofa. 2. júlí var opnuð í Vestmannaeyjum svonefnd 
Surtseyjarstofa. Þar má fá alla vitneskju um Surtsey. Hún var 
friðlýst árið 1965 í þágu rannsókna og náttúruverndar. 

S ngva eppnin. Hera Björk Þórhallsdóttir varð í 19. sæti í 
Eurovision 2010 með lagið e ne sais uoi eftir Heru og rlyg 
Smára. ena Mayer- andrut frá Þýskalandi sigraði. 

St tta af l ert. 1 . febrúar var afhjúpuð í augardal stytta af 
Albert Guðmundssyni knattspyrnukappa Myndina gerði Helgi 
Gíslason myndhöggvari.

St rsta jarðeigen af lagið. Fyrirtækið ífsval, sem er í eigu 
andsbankans er talið mesti jarðeigandi á Íslandi. Það er talið 

eiga 5 jarðir og rekur þar m.a. þrjú kúabú og tvö sauðfjárbú. 
Skuldir félagsins eru þrír milljarðar.

nlistarh sið arpa. Svissneskur verktaki tók að sér að 
ljúka við byggingu Hörpu eftir að Íslenskir aðalverktakar urðu 
gjaldþrota. nnið var við húsið sjálft og við bílastæðahús 
neðanjarðar. Þar komast fyrir 5 5 bílar.

Ungfr  slan . Fanney Ingvarsdóttir sigraði í keppninni 
ungfrú Ísland sem haldin var í maí.

St tta var reist við augar alsh ll af l ert uðmun ss ni  
f rsta atvinnumanni slan s  nattsp rnu. 
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Uppsagnir hjá RÚV. 21. janúar var ýmsum starfsmönnum 
RÚV sagt upp. Meðal þeirra voru Elín Hirst, Þóra Tómasdóttir 
og Jóhanna Vilhjálmsdóttir. 

Varnarmálastofnun. Stofnunin var lögð niður 1. september. 
Í staðinn kom verkefnisstjórn, en henni stýrði Guðmundur B. 
Helgason. 

Vegurinn til Santiago. Frumsýnd var á Spáni í lok júlí myndin 
Inngangan sem er fyrsta myndin í flokknum Draumurinn um 
veginn. Þetta er mynd um för Thors Vilhjálmssonar rithöfundar 
til Santiago de Compostela. Höfundur myndarinnar er Erlendur 
Sveinsson.

Verðlaun Ásu Wright. Verðlaun úr sjóði Ásu Wright fékk 
dr. Inga Þórsdóttir fyrir rannsóknir í næringarfræðum. Þessar 
rannsóknir hafa haft áhrif á fræðslu og forvarnir meðal fjöl-
margra þjóðfélagshópa.

Efnisskrá
Bls.
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