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ÁRFERÐI

Árið 2007 var mjög hlýtt og er talið hið tíunda hlýjasta frá því
mælingar hófust á vesturhluta landsins. Langvarandi þurrkar
og hlýindi voru um miðbik sumars en mjög úrkomusamt um
haustið.
Mestur hiti, sem mældist á árinu á veðurathugunarstöðvum,
var á Hjarðarlandi í Biskupstungum 8. júlí, 24,1 stig og á sjálfvirkri stöð einnig á Hjarðarlandi 9. júlí 24,6 stig. Mestur kuldi
varð í Möðrudal 16. janúar, en þar mældist 26,2 stiga frost og á
sjálfvirkri stöð í Svartárkoti einnig 16. janúar –29,6 stig. Mest
sólarhringsúrkoma mældist í Kvískerjum í Öræfum 28. september 157,0 mm.
Í Reykjavík var meðalhiti ársins 5,5 stig, sem er 1,2 stigum
yfir meðaltali áranna 1961-1990. Var þetta 10. hlýjasta ár í
bænum frá því að mælingar hófust. Sólskinsstundir í Reykjavík
voru 1.509, sem er 240 stundum meira en í meðalári. Úrkoma
í Reykjavík varð 1.125,4 mm, sem er 41% meira en í meðalári. Þetta er næstmesta úrkoma í bænum frá því að mælingar
hófust, en mest varð úrkoman árið 1921, 1.291 mm. Mestur
hiti í Reykjavík á árinu mældist 14. júlí 20,5 stig. Kaldast varð
í bænum 20. janúar en þá mældist 10,0 stiga frost. Mesta sólarhringsúrkoma í Reykjavík varð 5. október 33,0 mm.
Á Akureyri var meðalhiti ársins 4,5 stig, sem er 1,2 stigum
ofan við meðaltal áranna 1961-1990. Sólskinsstundir á Akureyri
voru 1.058, sem er 13 stundum ofan við meðallag. Úrkoma
varð 493 mm, sem er 3 mm meira en í meðalári. Mestur hiti
á Akureyri á árinu mældist 20. júlí 22,0 stig, en kaldast varð
16. janúar, en þá mældist þar 17,0 stiga frost. Mest sólarhringsúrkoma á Akureyri varð 11. október, 30,3 mm.
Í janúar var umhleypingasöm veðrátta. Fyrstu dagana var
hlýtt, en kólnaði þegar vika var af mánuðinum og hélst sá kuldi
fram um 20. Eftir það hlýnaði á ný. Dagana 12.-14, snjóaði
mikið í Reykjavík og náði snjódýptin 22 cm. Er þetta mesta
snjódýpt í bænum síðan í janúar 1993. Mikið óveður gerði í
Öræfasveit 25. janúar. Fóru hviður í 40-50 m/sek. Klæðning
flettist af þjóðveginum við Kvísker. – Í febrúar var veðrátta
(99)

Sólin skein í Nauthólsvík í júní.
mjög hagstæð. Úrkoma var lítil og hiti yfir meðallagi. Þá var
mánuðurinn hinn þriðji sólríkasti í Reykjavík frá því að mælingar hófust. – Í mars var heldur vindasamt og erfitt um gæftir
til sjávarins. Samgöngutruflanir voru tíðar vegna illviðra. 18.
mars var vonskuveður víða um land. Vegir lokuðust og snjóflóð
féll á veginn um Súðavíkurhlíð. – Í apríl var tíðarfar hagstætt
um allt land og verður mánaðarins helst minnst fyrir tvær
óvanalegar hitabylgjur. Hin fyrri var á Austurlandi í byrjun
mánaðarins og komst hiti 3. apríl í 21,3 stig í Neskaupstað.
Síðari bylgjan kom seint í mánuðinum og gætti hennar víða
um land. Slegið var landshitamet aprílmánaðar þegar hitinn
fór í 23,0 stig á sjálfvirku stöðinni í Ásbyrgi. Það var 29. apríl.
Á Akureyri komst hitinn í 21,2 stig. – Fyrstu dagana í maí var
enn hlýtt á landinu en seinni hluti mánaðarins var kaldur og
snjóaði sunnanlands í síðustu vikunni, sem er sjaldgæft. – Í
júní var mjög þurrviðrasamt, einkum norðaustanlands, og hefur
aldrei mælst jafnlítil úrkoma á Akureyri í júní eða aðeins 0,4
mm. Tiltölulega hlýjast var á Vestfjörðum. 17. júní var veður
nokkuð gott um allt land. Sólskin og hlýtt var í Reykjavík.
– Í júlí var framhald á þurri og sólríkri veðráttu víðast hvar á
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Hafíssetrið á Blönduósi.
landinu. Mátti heita, að ekkert rigndi í Reykjavík frá 15. júní
til 15. júlí eða aðeins 7 mm. Júlí var mjög hlýr um sunnan- og
vestanvert landið, vel yfir meðallagi norðanlands en í meðallagi
um austan- og suðaustanvert landið. Í Reykjavík var júlímánuður
sá næsthlýjasti sem komið hefur síðan mælingar hófust 1871.
– Í ágúst héldust góðviðrin áfram fram um miðjan mánuðinn
en eftir það tók að rigna um sunnan- og vestanvert landið.
Næturfrost voru alltíð á Suðurlandsundirlendinu og spilltu garðuppskeru. Esjan varð snjólaus Kollafjarðarmegin í lok ágúst.
– September og október voru vindasamir og úrkoma mikil víða
um land. 15. september setti niður töluverðan snjó á Suðurlandi,
allt austur í Lón og var 5 cm snjólag á Kirkjubæjarklaustri.
– Í nóvember þorrnaði upp norðanlands og varð mánuðurinn
einn hinn þurrasti, sem þar hefur komið. Fyrsti hálkudagur í
Reykjavík var 27. nóvember. – Í desember var stórviðrasamt
en snjólétt víðast hvar. Í Reykjavík kom varla snjór fyrr en um
jól. Þar snjóaði á jóladag og annan í jólum. Hinn 11. desember
var mjög hvasst víða á Vesturlandi og komst vindur í 64 m/sek
í hviðum undir Hafnarfjalli. Foktjón varð í Borgarnesi og
Hafnarfirði. 13. og 14. desember gerði aftur ofsarok og sinntu
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björgunarsveitarmenn fjölda útkalla. Allt innanlandsflug féll
niður og miklar tafir urðu í millilandaflugi. 30. desember var
asahláka og hlutust af því nokkrar skemmdir. Á gamlárskvöld
var hvasst um sunnan- og vestanvert landið og herti veðrið á
nýársnótt. Í sex tilvikum í desember komst vindur í nokkrar
klukkustundir yfir 17 m/sek hjá yfir 40% veðurstöðva.
Hafís. Í fyrsta ískönnunarflugi ársins 13. janúar var hafísjaðarinn um 100 sjómílur vestnorðvestur af Barða. Á næstu tíu
dögum færðist ísinn nær landi og var kominn nærri annesjum
Vestfjarða. Rak ísdreifar inn á Ísafjarðardjúp og enn meiri ís
kom inn á Dýrafjörð. Var þar um tíma nánast ófært bátum og
smærri skipum, sem þótti mjög óvanalegt. Ísdreifar voru einnig
á Önundarfirði og Súgandafirði. Þá þóttu siglingaleiðir fyrir
Vestfjörðum varasamar í síðustu viku janúar. Í byrjun febrúar
lónaði ísinn síðan frá og við ískönnunarflug 6. febrúar sást,
að meginísjaðarinn var kominn um 60 mílur norðvestur af
Vestfjörðum. Næstu mánuði sást lítið til íss en um miðjan apríl
varð vart við dreifðan ís 25-35 sjómílur út frá Kögri og Skagatá.
Í byrjun maí var meginísjaðarinn í Grænlandssundi 50 sjómílur
frá Blakknesi. Um 20. júní sást síðast til íss út af Norðurlandi,
en þá var bráðnandi ístunga næst landi 35 sjómílur norðnorðvestur af Skagatá.
Um miðjan september var borgarís á sveimi norður af Skaga,
en í október varð ekki vart við ís. Um miðjan nóvember var
ísjaðar við miðlínu milli Íslands og Grænlands, en síðar í mánuðinum reyndist hafísjaðarinn vera tæpar 30 sjómílur norður af
Horni og í svipaðri fjarlægð norðvestur af Straumnesi.

BRUNAR

20. janúar kviknaði í mannlausri íbúð í parhúsi í Þorlákshöfn.
Fólk sem bjó í íbúð við hliðina slapp óskaddað út. Að líkindum
var kveikt í húsinu.
18. apríl um kl. 14.00 kom upp eldur í húsum á horni Lækjargötu og Austurstrætis. Húsið Austurstræti 22 (frá 1801) gereyðilagðist og Lækjargata 2 skemmdist mjög mikið. Eldsupptök
voru talin óviss. Það tók 6-8 tíma að slökkva eldinn.
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Frá eldsvoðanum mikla á mótum Lækjargötu og Austurstrætis.
17. maí braust út eldur á geymslusvæði Hringrásar á Akureyri.
Mikinn reyk lagði frá eldinum, en skemmdir urðu óverulegar.
3. júlí kom upp eldur í malbikunarstöðinni Höfða í Reykjavík.
Talsvert tjón varð á rafleiðslum o.fl. Þykkan reykjarmökk lagði
yfir nágrennið.
26. ágúst kom upp eldur í meðferðarheimilinu á Stuðlum.
Reykkafarar björguðu tveimur stúlkum út.
8. september varð eldur laus í raðhúsi í Njarðvík. Fólk komst
naumlega út. Skemmdir urðu töluverðar af reyk.
17. nóvember varð mikill eldsvoði á bænum Stærra-Árskógi
við Eyjafjörð. Þar drápust um 170 nautgripir af um 200 sem
voru í fjósinu, en það gereyðilagðist. Íbúðarhús skemmdist ekki.
– 18. nóvember kviknaði í íbúð í fjölbýlishúsi við Fannafell í
Reykjavík. Karl og kona björguðust út, en hlutu nokkur brunasár.
9. desember varð eldur laus í bílageymslu í Vogum á
Vatnsleysuströnd. Þar eyðilögðust tíu dýrar bifreiðar og plastbátur. Talið er að kveikt hafi verið í.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út 25.746 sinnum
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á árinu 2007 (22.884 árið áður). Brunaútköll hjá liðinu á árinu
voru 1.460 (1.440) og sjúkraflutningar voru 23.746 (21.444).
– Á Akureyri fór slökkviliðið í 2.145 útköll (2.018 ) ýmist vegna
bruna eða sjúkraflutninga. Af sjúkraflutningunum voru 493
með flugi.

BÚNAÐUR

Árið 2007 var í meðallagi til búskapar. Vorið var kalt og
sumarið þurrt víða um land, en haustið úrkomusamt á Suðurlandi. 8. júní hófst sláttur á tveimur bæjum í Eyjafirði og einum
undir Eyjafjöllum.
Heyfengur o.fl.
Talið er, að rúlluheyfengur, pakkaður í plast, hafi numið
1.810.457 rúmmetrum (1.789.969 árið áður). Vothey var 38.920
rúmmetrar (21.185) og þurrhey 144.541 rúmmetri (164.258).
– Framleiðslu á graskögglum hefur nú verið hætt. – Frærækt
nam 39,9 tonnum (36,0 tonnum árið áður) af óhúðuðu fræi.
– Kornrækt var minni en árið áður, og var nú sáð í tæplega
3.000 hektara, sem er um 600 hektörum minna en árið áður.
Kornuppskeran var um 11.260 tonn (um 11.250 árið áður).
Uppskera
Kartöfluuppskera var ívið minni en árið áður, og er talið,
að um 9.500 tonn af kartöflum hafi komið til nytja á árinu
hjá þeim, sem hafa kartöflur til sölu (um 10.000 árið áður).
– Tómatauppskera var 1.603 tonn (1.724 árið áður), gúrkuuppskera 1.343 tonn (1.1.24), og paprikuuppskera 147 tonn (130).
Ber spruttu vel um allt land og var berjatínsla landsmanna
áreiðanlega með mesta og besta móti.
Sláturafurðir, mjólk o.fl.
Slátrað var 546.841 fjár í sláturhúsum (536.081) árið áður).
Af því voru 506.141 dilkur (497.509) og 37.000 fullorðið fé
(35.953).
Meðalfallþungi dilka var 15,31 kg, sem er 0,3 kg minni
fallþungi en árið áður. Kindakjötsframleiðslan var 8.644 tonn
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Mjaltaþjónn.
(8.643 árið áður). – Slátrað var 19.671 nautgrip (17.863).
Nautgripakjöt var 3.557 tonn (3.196). Slátrað var 7.609 hrossum
(7.154), og hrossakjöt var 947 tonn (850). Slátrað var 81.321
svíni (75.615), og var svínakjötsframleiðslan 6.088 tonn (5.744).
Alifuglakjötsframleiðsla var 7.597 tonn (6.653).
Útflutningur lifandi hrossa óx heldur á árinu 2007. Út voru
flutt 1.497 hross (1.303). Mest var flutt út til Svíþjóðar, 427
hross (330).
Mjólkurframleiðsla var 124.816.835 lítrar (117. 062.454 árið
áður). Smjörframleiðsla var 1.723 tonn (1.450) og smjörvi 611
tonn (606). Framleidd voru 333 tonn af léttsmjöri (355).
Afurðahæsta kýr á landinu var Obba á Brakanda í Hörgárdal.
Hún mjólkaði 12.206 kg. Önnur í röðinni var Smella á
Hlíðarenda í Óslandshlíð með 11.798 kg. Afurðahæsta kúabúið
var á Lyngbrekku í Dalabyggð en þar voru 58,6 „árskýr“ og var
mjólk á hverja þeirra 7.881 kg. Svonefndum mjaltaþjónum hefur
fjölgað mikið í fjósum landsins á síðustu árum. Í árslok 2007
voru þeir í tíunda hverju fjósi eða 74 af 720. Dæmi eru um tvö
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tæki á sama búinu. Kostnaður við þessa vélvæðingu er mjög
mikill. Fyrsti mjaltaþjónninn var fluttur inn árið 1999 og settur
upp í Bjólu í Rangárþingi ytra.
Afurðahæsta fjárbú landsins var á Sauðá á Vatnsnesi. Þar
voru 353 ær, sem skiluðu 38,5 kílóum af kjöti hver.
Loðdýrabú voru í árslok 23, þar af eitt refabú (23 árið áður).
Verð á minkaskinnum var mjög hátt og hærra en árið áður, sem
var þó metár.
Lax- og silungsveiði
Laxveiði var heldur meiri á árinu 2007 en árið áður. Alls
veiddust 53.703 laxar á stöng úr ám landsins (45.545 árið áður).
Af þeim var 9.691 sleppt aftur (8.735) eða 18%. 6.826 laxar
veiddust í net í ám (5.953), en frá hafbeitarstöðvum komu engir
laxar. Nær öll laxveiði í net er nú í jökulánum á Suðurlandi,
Þjórsá, Ölfusá og Hvítá. – Mesta laxveiði á stöng þetta árið var
í Eystri-Rangá en þar veiddust 7.497 laxar (2.471 árið áður),
Ytri-Rangá var í öðru sæti með 5.600 (4.459) og Þverá/Kjarrá í
þriðja sæti með 2.404 laxa (2.156). Næst á eftir þessum þremur
ám komu Selá í Vopnafirði 2.227, Langá 1.456 og Norðurá
1.447.
Veiði á urriða var mest í Veiðivötnum 13.272 (8.540 árið
áður). Þá kom Laxá á Ásum með 4.549 (5.279) og Laxá í
Mývatnssveit var í þriðja sæti með 4.354 urriða (5.470). Af
bleikju veiddist mest í Veiðivötnum 8.406 (8.099) og í öðru sæti
var Víðidalsá og Fitjaá 1.725 bleikjur (1.460). Í þriðja sæti var
Hlíðarvatn með 1.480 bleikjur (1.897).
Ýmislegt
Tólfta búnaðarþing eftir sameiningu Búnaðarfélags Íslands
og Stéttarsambands bænda fór fram í Reykjavík í byrjun mars.
Haraldur Benediktsson var endurkjörinn formaður Bændasamtakanna. Hann hlaut 46 atkvæði af 49. – Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands var haldinn í ágúst á Egilsstöðum. Nýr formaður, Magnús Gunnarsson forstjóri Avant, var kosinn á fundinum. Valið var tré ársins, 101 árs gömul fura á Hallormsstað,
13 metrar á hæð.
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Frá sýningunni Food and Fun 2007. Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra gefur bandarískum kokki skyr. Siggi Hall fylgist
með.
Landssamtök landeigenda á Íslandi (LLÍ) voru stofnuð
á fundi í Reykjavík 25. janúar. Stofnfélagar voru um 300.
Guðný Sverrisdóttir, sveitarstjóri Grýtubakkahrepps, var kosin
formaður. – Samningur milli ríkisins og sauðfjárbænda var
undirritaður 25. janúar. Hann gildir frá 1. janúar 2008 til 31.
desember 2013. Framlag ríkisins á árinu 2008 mun nema 3.348
milljónum króna. Útflutningsskylda lambakjöts fellur niður árið
2009. – Það var talið fréttnæmt, að á tímabilinu 1. september
2006 til 31. ágúst 2007 keyptu Íslendingar meira af alifuglakjöti
en kindakjöti, 7.198 tonn á móti 7.161 tonni. Á sama tímabili var
svínakjötsneyslan 6.105 tonn. – Búsæld ehf., sem er félag kjötframleiðenda á Norðaustur- og Austurlandi, eignaðist að fullu í
desember kjötvinnslufyrirtækið Norðlenska.
Í byrjun janúar var felldur hesturinn Blakkur frá Höfðabrekku í Kelduhverfi. Hann var talinn 38 vetra.
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Búfjáreign
Búfjáreign Íslendinga (bráðabirgðatölur) var í árslok 2007 (í
svigum tölur frá 2006).
Nautgripir
Af þeim mjólkurkýr
Sauðfé
Hross
Svín
Varphænur
Minkar (fullorðin dýr)
Refir (fullorðin dýr)
Kanínur
Gæsir og endur
Kalkúnar
Geitur

70.681
26.049
454.846
77.052
4.182
184.265
41.552
152
315
1.173
526
535

(68.670)
(25.504)
(455.656)
(75.644)
(4.218)
(181.857)
(41.957)
(116)
(254)
(1.265)
(902)
(449)

Útflutningur
Á árinu 2007 minnkaði útflutningur á landbúnaðarafurðum
um 19,3% og nam 3.496 milljónum króna (4.335 árið áður).
Útflutningur landbúnaðarvara skiptist þannig í milljónum
króna 2007 (í svigum tölur frá 2006):
Afurðir sláturdýra
Fiskeldi
Búfé
Aðrar land- og sjávarnytjar
Mjólk og mjólkurvörur
Aðrar landbúnaðarvörur

1.193
1.125
483
373
264
58

EMBÆTTI OG STÖRF

(1.336)
(1.932)
(427)
(493)
(97)
(48)

Embættis- og sýslunarmenn ríkisins (skipaðir eða settir frá
nefndum degi).
1. janúar: Árni Kolbeinsson forseti Hæstaréttar.
1. febrúar: Lára Huld Guðjónsdóttir sýslumaður á Hólmavík.
1. apríl: Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir landsbókavörður.
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Sigrún Björk Jakobsdóttir og Kristján Þór Júlíusson við bæjarstjóraskiptin á Akureyri.
2. apríl: Ellý Katrín Gunnarsdóttir forstjóri Umhverfisstofnunar.
1. júlí: Margrét María Sigurðardóttir umboðsmaður barna.
1. ágúst: Jónína Lárusdóttir ráðuneytisstjóri í viðskiptaráðuneytinu.
1. september: Páll Hreinsson hæstaréttardómari.
1. nóvember: Sigríður Lillý Baldursdóttir forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins.
Embættismenn, sem fengu lausn
Hrafn Bragason frá embætti hæstaréttardómara frá 31. ágúst,
Karl Steinar Guðnason frá embætti forstjóra Tryggingastofnunar ríkisins frá 1. nóvember, Þorkell Helgason frá embætti
orkumálastjóra frá 31. desember, Hallgrímur Snorrason frá
embætti hagstofustjóra frá 31. desember.
Embættismenn sveitarfélaga
Sigrún Björk Jakobsdóttir bæjarstjóri á Akureyri frá 9. janúar.
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– Haraldur Sverrisson bæjarstjóri í Mosfellsbæ frá 31. ágúst.
– Arnar Þór Sævarsson bæjarstjóri í Blönduósbæ í október.
Ragnar Þorsteinsson var í febrúar ráðinn sviðsstjóri Menntasviðs Reykjavíkurborgar. – Kristbjörg Stephensen borgarlögmaður í Reykjavík frá 1. júlí.
Ýmis störf
Í janúar tók Þorgeir Pálsson við starfi forstjóra Flugstoða.
– Í sama mánuði varð Baldur Guðlaugsson formaður einkavæðingarnefndar í stað Jóns Sveinssonar. – 15. janúar var Ágúst
Einarsson ráðinn rektor á Bifröst.
Í febrúar varð Kjartan Magnússon formaður Umferðarráðs í
stað Óla H. Þórðarsonar.
15. mars var Páli Magnússyni veitt lausn frá embætti
útvarpsstjóra. Bjarni Magnússon var settur í hans stað til hálfs
mánaðar. Páll var um leið ráðinn í starf útvarpsstjóra og framkvæmdastjóra Ríkisútvarps ohf. frá 1. apríl.
31. apríl lét Bjarni Ármannsson af störfum sem forstjóri
Glitnis og Lárus Welding tók við. Hann fékk 300 milljónir fyrir
að taka starfið að sér. Þorsteinn Jónsson var kosinn formaður
stjórnar Glitnis.
Í maí var Örlygur Hnefill Jónsson skipaður formaður stjórnar
Byggðastofnunar.
Í byrjun júní var Helgi Hjálmsson kosinn formaður Félags
eldri borgara. Ólafur Ólafsson lét af formennsku í félaginu að
eigin ósk. – Þorsteinn Ingi Sigfússon var í júní ráðinn forstjóri
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. – Í sama mánuði hætti Jón
Ásgeir Jóhannesson sem forstjóri Baugs Group en varð stjórnarformaður félagsins sem og Fl Group. Gunnar G. Sigurðsson
varð forstjóri Baugs. – Í júní var Halldór Blöndal skipaður
formaður bankaráðs Seðlabankans.
Í júlí var Líney Rut Halldórsdóttir ráðin framkvæmdastjóri Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, fyrst kvenna. –
Benedikt Jóhannesson var í lok júlí skipaður formaður stjórnar
Tryggingastofnunar ríkisins. Þá var Þórólfur Þórlindsson settur
forstjóri Lýðheilsustöðvar.
1. september tók Kristín Ástgeirsdóttir við sem framkvæmda(110)

stjóri Jafnréttisstofu. – Í september var Guðmundur Davíðsson
ráðinn forstjóri Eimskips á Íslandi. – Í sama mánuði var
Ingimundur Sigfússon skipaður formaður Þjóðleikhússráðs.
– Í september var Birna Jónsdóttir kosin formaður Læknafélags
Íslands, og er hún fyrsta konan sem gegnir því trúnaðarstarfi.
1. október var Ragnheiður Inga Þórarinsdóttir sett í embætti
orkumálastjóra. – Sama dag var Sigurður Egill Ragnarsson
ráðinn forstjóri BYKO í stað Ásdísar Höllu Bragadóttur.
– Í október var Helga Guðrún Guðjónsdóttir kosin formaður
Ungmennafélags Íslands, fyrst kvenna.
Í október skipaði Guðlaugur Þór Þórðarson nýja nefnd sjö
manna til þess að hafa eftirlit með byggingu heilbrigðisstofnana.
Formaður var Inga Jóna Þórðardóttir, en Alfreð Þorsteinsson
var látinn víkja. Þá var Ingibjörg Pálmadóttir skipuð yfir níu
manna ráðgjafarnefnd fyrir Landspítalann.
Frá 1. nóvember var Nikulás Úlfar Másson ráðinn í embætti
forstöðumanns Húsafriðunarnefndar. – Sama dag tók Sævar
Freyr Þórarinsson við forstjórastöðunni hjá Símanum, en Brynjólfur Bjarnason gerðist forstjóri Skipta, sem er dótturfyrirtæki
Símans. – Í lok nóvember var Elín Árnadóttir ráðin forstjóri
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar í stað Höskuldar Ásgeirssonar.
Í desember var tilkynnt, að Jón Karl Ólafsson hætti sem forstjóri Icelandic Group og Björgólfur Jóhannesson tæki við.

FORSETI ÍSLANDS

Forseti Djiboutis Ismail Omar Guelleh kom til Íslands
19. febrúar fyrir tilstuðlan Ólafs Ragnars Grímssonar. Forsetinn kynnti sér jarðhitarannsókmir og skoðaði m.a. Hellisheiðarvirkjun.
Forseti Íslands fór í opinbera heimsókn til Rúmeníu 18. september. Með honum var Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra og fjölmenn sendinefnd viðskiptamanna. Forsetinn hitti
Traian Basescu forseta og Calin Popescu forsætisráðherra.
Forsetahjónin heimsóttu íslenska skáta á heimsmóti skáta í
Englandi í byrjun ágúst. – Ólafur Ragnar Grímsson heimsótti
háskólann í Leeds í september og opnaði í sömu ferð nýja
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umhverfisvæna skrifstofubyggingu Eimskips í borginni. – 26.
september var Ólafur Ragnar í Washington og kynnti þingnefnd
umhverfisvæna orkunýtingu Íslendinga. – Forseti Íslands átti
fund með Hu Jintao, forseta Kína, 2. október. Rætt var um samvinnu landanna á sviði hitaveitna. Meðan á Kínadvölinni stóð
var Ólafur Ragnar viðstaddur setningu Special Olympics. Þar
voru 7.300 þátttakendur frá 165 löndum.
Í skoðanakönnun Fréttablaðsins í lok september vildu 64,5%
svarenda hafa Ólaf Ragnar Grímsson áfram á forsetastóli en
35,5% vildu fá annan forseta.

IÐNAÐUR

Hagur íslenskra iðnfyrirtækja annarra en stóriðjufyrirtækjanna var heldur slakur á árinu 2007. Stöfuðu erfiðleikarnir
einkum af háu gengi krónunnar. Áfram var einna verst staða
hinna svonefndu hátæknifyrirtækja og sprotafyrirtækja.
Álframleiðsla
Starfsemi álfyrirtækjanna Alcan á Íslandi hf. í Straumsvík
og Norðuráls hf. á Grundartanga gekk mjög vel á árinu.
Framleiðslan var í hámarki, þ.e. um 180.000 tonn í Straumsvík
og 260.000 tonn á Grundartanga. Verð á áli á heimsmarkaði
var mjög hátt. Miklar framkvæmdir voru við byggingu álvers
Alcoa á Reyðarfirði. Svonefnd opnunarhátíð Alcoa Fjarðaáls
var haldin 9. júní. Þar hófst framleiðsla á tilraunastigi seint á
árinu.
Ýmislegt
Framleiðsla hjá Sementsverksmiðjunni á Akranesi og Járnblendifélaginu á Grundartanga gekk vel á árinu. – Stærsta
kalkþörungaverksmiðja í heimi hóf rekstur á Bíldudal í apríl.
Útflutningur á iðnaðarvörum nam á árinu 118.581 milljón
króna, og er það 27,5% aukning frá árinu áður (93.020). Útflutningur í helstu tegundum (meira en 5.000 millj.) af iðnvarningi
árið 2007 í milljónum króna (í svigum tölur frá 2006):
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Álverið í Reyðarfirði í Austfjarðaþoku.
Ál
Kísiljárn
Lyfjavörur

80.267
7.949
5.882

ÍBÚAR ÍSLANDS

(57.027)
(5.880)
(5.725)

Hinn 1. janúar 2008 var íbúatala Íslands 313.376 (307.672
árið áður). Af þeim voru karlmenn 159.488 (156.576) og konur
153.888 (151.096). Fjölgun Íslendinga á árinu var 1,9% (2,6%
árið áður). Fólksfjölgun síðustu þriggja ára má öðru fremur
rekja til fólksflutninga til landsins því að náttúrleg fjölgun var
aðeins 0,8%. Aðfluttir umfram brottflutta á árinu 2007 voru
3.097 (5.255).
Á árinu fæddust 4.560 lifandi börn (4.415). Af þeim voru
sveinbörn 2.359 (2.258) og 2.201 meybarn (2.157). Skilgetin
börn, þ.e. foreldrar í hjónabandi, voru 1.652 (1.518) en óskilgetin
2.908 (2.897). Af þeim, sem talin eru óskilgetin, voru 2.250
börn, þar sem móðir var í sambúð (2.276), en 658 án sambúðar
(621). Á árinu voru 1.708 pör gefin saman í hjónaband og 19
pör samkynhneigðra staðfestu samvist sína, tíu pör karla og níu
pör kvenna. Þá skráðu 2.089 gagnkynhneigð pör sig í óvígða
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sambúð. Lögskilnaðir á árinu voru 515 (498) og 603 pör skráðu
sig úr sambúð. Dánir á árinu voru 1.942 (1.903), 940 konur (944)
og 1.002 karlar (959).
Af íbúum landsins voru 252.461 í Þjóðkirkjunni hinn 1.
desember 2007 (252.234 árið áður), í Fríkirkjunni í Reykjavík
7.498 (7.009), í Fríkirkjunni í Hafnarfirði 5.024 (4.757), í Óháða
söfnuðinum í Reykjavík 2.768 (2.716).
Önnur skráð trúfélög:
Rómversk-kaþólskir
Hvítasunnumenn
Ásatrúar
Búddistafélag Íslands
Aðventistar
Vegurinn
Vottar Jehóva
Krossinn
Baháísamfélag
Félag Múslima á Íslandi
Íslenska Kristskirkjan
Söfnuður Moskvu-Patríarkatsins
Kirkja Jesú Krists h.s.d.h.
Fæðing heilagrar guðsmóður
Kefas-kristið samfélag
Betanía
Boðunarkirkjan
Zen á Íslandi-Nátthagi
Sjónarhæðarsöfnuður
Samfélag trúaðra
Baptistakirkjan
Reykjavíkurgoðorð
Heimakirkja
Heimsfriðarsamtök fjölskyldna

7.977
1.963
1.149
758
757
734
682
669
399
371
249
200
178
167
158
155
94
68
59
33
28
20
11
4

(7.283)
(1.882)
(1.039)
(650)
(765)
(706)
(684)
(669)
(400
(352)
(249)
(171)
(176)
(161)
(148)
(157)
(97)
(63)
(59)
(40)
(31)

Í öðrum trúfélögum og ótilgreindir voru 19.524 (16.744), utan
trúfélaga voru 8.714 (7.997).
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Frá Reyðarfirði.
Íbúatala íslenskra kaupstaða og bæja var 1. janúar 2008 sem
hér segir (í svigum eru tölur frá 1. janúar 2007):
Reykjavík
Mosfellsbær
Akranes
Borgarbyggð
Snæfellsbær
Stykkishólmur
Vesturbyggð
Bolungarvík
Ísafjarðarbær
Blönduósbær
Sveitarfél. Skagafjörður
Fjallabyggð
Dalvíkurbyggð
Akureyri
Norðurþing
Seyðisfjörður
Fljótsdalshérað

117.898
8.166
6.359
3.747
1.703
1.102
921
905
3.955
897
4.028
2.188
1.948
17.278
2.973
713
4.075
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(115.611)
(7.319)
(5.976)
(3.710)
(1.709)
(1.142)
(939)
(902)
(4.090)
(892)
(4.083)
(2.280)
(1.958)
(16.822)
(3.011)
(726)
(4.653)

Fjarðabyggð
Sveitarfél. Hornafjörður
Vestmannaeyjar
Sveitarfélagið Árborg
Hveragerði
Grindavík
Sandgerði
Reykjanesbær
Hafnarfjörður
Garðabær
Kópavogur
Seltjarnarnes

5.133
2.122
4.036
7.590
2.284
2.762
1.726
13.282
24.895
9.931
28.665
4.446

(5.713)
(2.181)
(4.084)
(7.311)
(2.184)
(2.701)
(1.660)
(11.952)
(23.751)
(9.556)
(27.525)
(4.471)

Þessi sveitarfélög önnur en kaupstaðir og bæir (kauptún eða
byggðarkjarnar og sveit) höfðu fleiri en 500 íbúa hinn 1. janúar
2008 (í svigum eru tölur frá 1. janúar 2007).
Sveitarfél. Álftanes
Sveitarfél. Ölfus
Rangárþing eystra
Rangárþing ytra
Sveitarfél. Garður
Sveitarfél. Vogar
Húnaþing vestra
Eyjafjarðarsveit
Bláskógabyggð
Grundarfjarðarbær
Hrunamannahreppur
Dalabyggð
Vopnafjarðarhreppur
Hvalfjarðarsveit
Þingeyjarsveit
Flóahreppur
Skeiða- og Gnúpverjahr.
Sveitarfél. Skagaströnd

2.372
1.931
1.739
1.544
1.449
1.227
1.150
1.007
972
913
792
708
700
683
681
581
535
529
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(2.276)
(1.846)
(1.696)
(1.528)
(1.487)
(1.112)
(1.167)
(1.004)
(928)
(949)
(786)
(681)
(712)
(608)
(700)
(528)
(532)

Aðeins einn hreppur, Árneshreppur á Ströndum, hafði færri
íbúa en 50 hinn 1. janúar 2008. Þeir voru 48.

ÍÞRÓTTIR

Badminton. Meistaramót Íslands fór fram í Reykjavík í
byrjun apríl. Í einliðaleik varð Magnús Ingi Helgason (TBR)
Íslandsmeistari í karlaflokki, en Ragna Ingólfsdóttir (TBR) í
kvennaflokki. Ragna varð Íslandsmeistari fimmta árið í röð.
Magnús Ingi og Helgi Jóhannesson (TBR) sigruðu í tvíliðaleik karla en Katrín Atladóttir (TBR) og Ragna Ingólfsdóttir í
tvíliðaleik kvenna. Helgi Jóhannesson og Ragna Ingólfsdóttir
sigruðu í tvenndarkeppni.
Evrópukeppni B-þjóða var haldin í Reykjavík í janúar. Ísland
vann Króatíu, Ítalíu, Portúgal og Írland og komst upp í Aflokk.
Blak. Stjarnan varð Íslandsmeistari í karlaflokki eftir úrslitakeppni við HK 3-0. – Þróttur Reykjavík varð Íslandsmeistari í
kvennaflokki eftir baráttu við Þrótt Neskaupstað 3-1. – Stjarnan
varð bikarmeistari í karlaflokki fimmta árið í röð, vann stúdenta
í úrslitaleik 3-0, en í kvennaflokki sigraði Þróttur Reykjavík
Þrótt frá Neskaupstað 3-0. Stúlkurnar úr Þrótti Reykjavík
sigruðu fjórða árið í röð.
Borðtennis. Íslandsmótið fór fram í Reykjavík 4. mars. Í
einliðaleik varð Guðmundur E. Stephensen (Víkingi) Íslandsmeistari í karlaflokki fjórtánda árið í röð, en Guðrún G.
Björnsdóttir (KR) í kvennaflokki þriðja árið í röð. Í tvíliðaleik
karla sigruðu Ingólfur Ingólfsson og Kjartan Briem (KR) og í
tvíliðaleik kvenna Magnea Ólafs og Ragnhildur Sigurðardóttir
(Víkingi). Guðmundur E. Stephensen sigraði í tvenndarleik
ásamt Magneu Ólafs.
Bridds. Íslandsmót í sveitakeppni í opnum flokki var haldið í
Reykjavík í byrjun apríl. Sveit Eyktar sigraði og hlaut 211 stig.
Sveit Karls Sigurhjartarsonar varð í öðru sæti með 209 stig og
sveit Grant Thornton í því þriðja með 198 stig. Í sigursveitinni voru Jón Baldursson sveitarforingi, Aðalsteinn Jörgensen,
Þorlákur Jónsson, Sigurbjörn Haraldsson (í Árbók 2006 var
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Sigurbjörn ranglega sagður Hjartarson), Sverrir Ármannsson og
Bjarni Einarsson. – Á Íslandsmóti í tvímenningi, sem fór fram í
lok apríl, sigruðu þeir Jón Baldursson og Þorlákur Jónsson. Þeir
hlutu 315,2 stig. Ómar Olgeirsson og Kristján Blöndal urðu í
öðru sæti með 296,4 stig. – Bryndís Þorsteinsdóttir og María
Haraldsdóttir sigruðu í tvímenningskeppni kvenna, sem haldin
var í október.
Fimleikar. Íslandsmót var haldið í Reykjavík 17. og 18. mars.
Íslandsmeistarar í fjölþraut urðu Margrét Hulda Karlsdóttir
(Gerplu) í kvennaflokki og Viktor Kristmannsson (Gerplu) í
karlaflokki, en hann sigraði fjórða árið í röð. Margrét Hulda
sigraði í æfingum á tvíslá og slá en Kristjana Sæunn Ólafsdóttir
(Gerplu) í æfingum á gólfi. Fríða Rún Einarsdóttir (Gerplu)
sigraði í stökki. Viktor Kristmannsson sigraði í æfingum á
svifrá, á gólfi, í hringjum og í stökki, en Bjarki Ásgeirsson
(Ármanni) í æfingum á bogahesti og Dýri Kristjánsson (Gerplu)
á tvíslá.
Á Norðurlandamóti unglinga í fimleikum sem haldið var í
Kaupmannahöfn í apríl varð Fríða Rún Einarsdóttir sexfaldur
Norðurlandameistari. Hún sigraði í fjölþrautinni og öllum einstaklingsgreinum. Þá var hún í sigursveit Íslands, sem sigraði
í liðakeppni.
Frjálsíþróttir. Víðavangshlaup ÍR var haldið í 92. sinn á
sumardaginn fyrsta. Sigurvegari í karlaflokki var Kári Steinn
Karlsson (Breiðabliki) þriðja árið í röð á 14,48 mín, en Íris
Anna Skúladóttir (Fjölni) sigraði í kvennaflokki á 18,02 mín.
Meistaramót Íslands var haldið í 81. sinn á Sauðárkróksvelli
í lok júlí. Silja Úlfarsdóttir (FH) sigraði í fjórum einstaklingsgreinum, 100 m hlaupi, 200 m hlaupi, 400 m hlaupi og 400 m
grindahlaupi. Ásdís Hjálmsdóttir (Ármanni) sigraði í kúluvarpi
og kringlukasti. Sveinn Elías Elíasson (Fjölni) sigraði í 100, 200
og 400 m hlaupum. ÍR sigraði í stigakeppni mótsins og hlaut
238 stig. FH varð í öðru sæti með 216 stig og Breiðablik í 3. sæti
með 145 stig. – Bikarkeppni Frjálsíþróttasambands Íslands var
haldin á Laugardalsvelli 11.-12. ágúst. FH-ingar sigruðu bæði
í keppni karla og kvenna og unnu bikarmeistaratitilinn í 17.
sinn með 185 stig. Breiðablik fékk 150 stig og Ármann/Fjölnir
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Sarah K. Knudson frá Kanada fagnar sigri í maraþonhlaupi
kvenna.
140. HSK féll niður í 2. deild. Silja Úlfarsdóttir var að venju
sigursælust á mótinu, en hún vann sigur í fimm einstaklingsgreinum og tveimur boðhlaupum.
Reykjavíkurmaraþon var haldið í 24. sinn laugardaginn 18.
ágúst í mjög góðu og björtu veðri. Skráðir í hlaupið voru 11.422
keppendur. Simon Tonui frá Kenía sigraði í Maraþonhlaupinu
sjálfu á tímanum 2:24,00 og Sarah K. Knudson frá Kanada
í kvennaflokki á tímanum 3:21,19. Þorlákur Jónsson hljóp
Maraþonhlaupið á skemmstum tíma Íslendinga, 2:58,33. Af
konum fékk Björg Árnadóttir bestan tíma, 3:39,15. Í hálfmaraþoni sigraði Benjamin Serem frá Kenía á tímanum 1:04,09.
– Gamlárshlaup ÍR fór fram í sæmilegu veðri. Kári Steinn
Karlsson (Breiðabliki) sigraði og hljóp á 31,29 mínútum. Íris A.
Skúladóttr (Fjölni) varð fyrst kvenna. Þátttakendur í hlaupinu,
sem er um 10 kílómetrar, voru 576, sem er metþátttaka.
Þórey Edda Elísdóttir var eini keppandi Íslands á heimsmeistaramótinu í Osaka í Japan, sem haldið var í ágúst. Hún komst
ekki áfram í stangarstökkinu, fór aðeins yfir 4,35 m.
Glíma. Íslandsglíman var háð í Reykjavík 1. apríl. Pétur
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Björgvin Sigurbergsson Íslandsmeistari í golfi.
Eyþórsom (KR) sigraði, hlaut Grettisbeltið og varð glímukóngur
Íslands. Svana Hrönn Jónsdóttir (GFD) sigraði í svokallaðri
Freyjuglímu, sem háð var í áttunda sinn, og hlaut Freyjumenið.
Svana Hrönn sigraði annað árið í röð.
Golf. Íslandsmótið í höggleik var haldið á Hvaleyrarvelli
í Hafnarfirði í lok júlí. Björgvin Sigurbergsson (Keili) varð
Íslandsmeistari í karlaflokki og Nína Björk Geirsdóttir (Kili í
Mosfellsbæ) í kvennaflokki. Björgvin varð nú Íslandsmeistari í
fjórða sinn, en Nína vann í fyrsta sinn.
Íslandsmót í holukeppni fór fram á Urriðavelli seint í
ágúst. Ottó Sigurðsson (GKG) sigraði í karlaflokki og Þórdís
Geirsdóttir (Keili) í kvennaflokki.
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Íslendingar fagna sigri á Frökkum á HM í Þýskalandi.
Handknattleikur. Valur varð Íslandsmeistari í handknattleik
karla með 33 stig. Þetta var 21. sigur félagsins á Íslandsmóti
karla í handknattleik. HK varð í öðru sæti með 32 stig og Fram
í þriðja sæti með 26 stig. – HK sigraði í deildarbikarkeppninni í karlaflokki, en liðið vann Stjörnuna í úrslitaleik 29-28.
– Stjarnan varð deildarmeistari í kvennaflokki með 43 stig.
Grótta varð í öðru sæti með 35 stig og Valur í þriðja sæti með
32 stig. – Í bikarkeppni karla sigraði Stjarnan Fram í úrslitaleik með 27 mörkum gegn 17. – Í bikarkeppni kvenna sigruðu
Haukar Gróttu með 26 mörkum gegn 22.
Heimsmeistaramót í handknattleik karla fór fram í Þýskalandi 20. janúar til 5. febrúar. Íslendingar töpuðu fyrir Úkraínu
í fyrsta leik sínum 29-32, en unnu síðan Ástralíu 45-20 og
Frakkland 32-24. Í milliriðli unnu Íslendingar Túnis 36-30 og
Slóveníu 37-31 en töpuðu fyrir Pólverjum 33-35 og Þjóðverjum
28-33. Hinn 30. janúar léku Íslendingar við Dani í Hamborg og
skyldi sigurvegarinn fara í fjögurra liða úrslit. Danir unnu 42-41
eftir framlengdan leik. Næsti leikur Íslendinga var við Rússa um
5. sætið og unnu Rússar 28-25. Síðan kom leikur við Spánverja
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Hart var barist í leik Íslendinga og Úkraínumanna á HM í
Þýskalandi.
um 7. sætið. Hann tapaðist líka 36-49. Ísland varð því í 8. sæti á
mótinu, sem gaf ekki rétt til að keppa á Ólympíuleikunum.
Í forkeppni fyrir Evrópumeistaramótið í Noregi 2008 kepptu
Íslendingar við Serba. Fyrri leikurinn í Serbíu tapaðist með eins
marks mun, en Íslendingar unnu seinni leikinn 17. júní 42-40 og
komust því áfram með minnsta mun 71-70.
Hestaíþróttir. Íslandsmót hestamanna var haldið á keppnissvæði hestamannafélagsins Hrings í Hringsholti í Svarfaðardal
um miðjan júlí. Þetta var 30. Íslandsmótið. Þórarinn Eymundsson (Stíganda) sigraði í fimmgangi á Krafti frá Bringu og Olit
Amble (Sleipni) á Svaka frá Holtsmúla í fjórgangi. Í slaktaumatölti sigraði Eyjólfur Þorsteinsson (Sörla) á Háreki frá Vindási
og Sigurbjörn Bárðarson á Flosa frá Keldudal í gæðingaskeiði.
Íshokkí. Skautafélag Reykjavíkur varð Íslandsmeistari í
karlaflokki í íshokkí annað árið í röð. Félagið sigraði Skautafélag Akureyrar í oddaleik eftir framlengingu og vítaspyrnukeppni.
Íþróttamaður ársins. Margrét Lára Viðarsdóttir knattspyrnukona í Val var kosin íþróttamaður ársins 2007. Hún fékk 496
(122)

Margrét Lára Viðarsdóttir, íþróttamaður ársins 2007, með
verðlaunagripi sína.
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atkvæði. Handknattleiksmaðurinn Ólafur Stefánsson fékk næstflest atkvæði eða 319 og badmintonkonan Ragna Ingólfsdóttir
varð í þriðja sæti með 225 atkvæði. Margrét Lára er fjórða
konan sem valin er iþróttamaður ársins.
Íþróttir fatlaðra. Íslandsmót Íþróttasambands fatlaðra fór
fram í lok mars. Keppt var í sundi, frjálsum íþróttum, borðtennis, bogfimi, lyftingum og boccia. – Fjórir íslenskir íþróttamenn tóku þátt í Special Olympics í Shanghæ 2.-11. október.
Þeir kepptu í boccia og borðtennis.
Júdó. Íslandsmót var haldið í Reykjavík 31. mars. Þorvaldur
Blöndal (Ármanni) sigraði í opnum flokki karla og einnig í
–100 kg flokki. Þormóður Á. Jónsson (Júdófélagi Reykjavíkur)
sigraði í +100 kg flokki. Gígja Guðbrandsdóttir (Júdófélagi
Reykjavíkur) sigraði í opnum flokki kvenna en Anna S.
Víkingsdóttir (Ármanni) sigraði í –70 kg flokki. Júdófélag
Reykjavíkur sigraði í sveitakeppni bæði karla og kvenna.
Knattspyrna. Valsmenn urðu Íslandsmeistarar í knattspyrnu
utanhúss í karlaflokki eftir tuttugu ára hlé. Þeir hlutu 38 stig
og markatöluna 41-20, FH varð í öðru sæti með 37 stig og
ÍA í þriðja sæti með 30 stig. Víkingur féll úr úrvalsdeild, en
aðeins eitt félag féll að þessu sinni vegna fjölgunar í deildinni
á næsta ári. Grindavík sigraði í 1. deild með 47 stig, en Þróttur
Reykjavík varð í öðru sæti með jafnmörg stig. Þessi tvö félög
fluttust upp um deild ásamt Fjölni sem fékk 45 stig. Reynir í
Sandgerði féll í 2. deild. – Í úrvalsdeild kvenna sigraði Valur
annað árið í röð. Liðið hlaut 46 stig og markatöluna 88-7. KR
varð í 2. sæti með 43 stig. ÍR féll í 1. deild. HK/Víkingur og
Afturelding sigruðu í 1. deild kvenna og flytjast í úrvalsdeild
eftir umspilsleiki við Hött og Völsung.
Jónas Grani Garðarsson (Fram) varð markahæstur í úrvalsdeild karla með 13 mörk, Helgi Sigurðsson (Val) varð í öðru
sæti með 12 mörk og Tryggvi Guðmundsson (FH) í þriðja
sæti með 8 mörk. Sinisa V. Kekic (Víkingi) skoraði einnig 8
mörk. – Í úrvalsdeild kvenna varð Margrét Lára Viðarsdóttir
úr Val markahæst með 38 mörk (sem er markamet) og Hrefna
Jóhannesdóttir (KR) í öðru sæti með 19 mörk. – Helgi Sigurðsson og Hólmfríður Magnúsdóttir (KR) voru valin leikmenn
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FH-ingar urðu bikarmeistarar karla í knattspyrnu 2007 og
fagna hér sigri á Fjölni.
ársins, en Matthías Vilhjálmsson (FH) og Rakel Hönnudóttir
(Þór/KA) efnilegustu knattspyrnumennirnir.
FH sigraði í bikarkeppni karla í fyrsta sinn, vann Fjölni í
úrslitaleik 2-1. Matthías Guðmundsson skoraði bæði mörk FHinga, en Gunnar Már Guðmundsson gerði mark Fjölnis úr vítaspyrnu. Þetta er í fyrsta sinn sem Fjölnir kemst í úrslit í þessari
keppni og í raun er þetta besti árangur félagsins í knattspyrnu.
KR sigraði í bikarkeppni kvenna, vann Keflavík 3-0. Mörkin
skoruðu Hrefna Jóhannesdóttir (2) og Olga Færseth.
Aðalverkefni íslenska karlalandsliðsins á árinu 2007 var
eins og árið áður þátttaka í undankeppni Evrópumeistarakeppninnar. Fyrsti leikurinn var við Spán á Mallorca 28. mars. Mátti
íslenska liðið þola þar naumt tap 0-1. Síðan var leikið við
Liechtenstein á Laugardalsvelli 2. júní og varð jafntefli í þeim
leik 1-1. Brynjar Björn Gunnarsson skoraði markið. Fjórum
dögum seinna eða 6. júní var svo leikið við Svía í Solna og
tapaðist sá leikur 0-5.
Hinn 8. september var leikur á Laugardalsvelli og aftur
við Spánverja. Máttu heita viðunandi úrslit í honum 1-1.
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Emil Hallfreðsson skoraði glæsilegt mark í lok fyrri hálfleiks, og náðu Spánverjar ekki að jafna fyrr en á 86. mínútu.
Eftir alla þessa tapleiki og jafntefli kom loks íslenskur sigur á
Laugardalsvelli 12. september, en þá unnu Íslendingar NorðurÍra 2-1. Ármann Smári Björnsson skoraði annað mark Íslands
en hitt var sjálfsmark Norður-Íra. Næsti leikur Íslands í undankeppninni var einnig á heimavelli, 13. október, en nú kom tap
fyrir Lettum 2-4. Eiður Smári Guðjohnsen skoraði bæði mörk
Íslands og sló um leið markamet Ríkharðs Jónssonar. Eiður
hafði eftir þennan leik skorað 19 mörk en Ríkharður skoraði á
sínum tíma 17 mörk.
Lengi getur vont versnað og 17. október mátti íslenska landsliðið þola einhvern versta ósigur í sögu sinni, þegar liðið tapaði
3-0 fyrir Liechtenstein, en leikurinn fór fram í Vaduz. Eftir
þennan leik ákvað stjórn knattspyrnusambandsins að framlengja
ekki samning sinn við Eyjólf Sverrisson landsliðsþjálfara. Hann
hætti því störfum 31. október. Í hans stað var ráðinn Ólafur
Jóhannesson og stýrði hann liðinu í síðasta leik Íslendinga í
undankeppni Evrópumeistarakeppninnar 2008. Þessi leikur var
við Dani og fór fram á Parken í Kaupmannahöfn 21. nóvember.
Lítil breyting til batnaðar varð á íslenska liðinu og sigruðu
Danir 3-0. Íslendingar urðu í næstneðsta sæti í sínum riðli með
8 stig. Spánverjar urðu efstir með 28 stig og Svíar komu næstir
með 26 stig.
Íslenska kvennalandsliðið hóf þátttöku í undankeppni Evrópumeistaramótsins 2008 með sigri á Grikkjum í Aþenu 31.
maí 0-3. Margrét Lára Viðarsdóttir, Ásthildur Helgadóttir og
Greta Mjöll Samúelsdóttir skoruðu mörkin. Næsti leikur var á
Laugardalsvelli 16. júní og þá unnu Íslendingar óvæntan sigur á
Frökkum 1-0, en franska liðið var talið hið sterkasta í riðlinum.
Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði markið. Aftur var leikið á
Laugardalsvelli 21. júní og nú gegn Serbum. Sá leikur vannst
5-0 og skoruðu þær Dóra Stefánsdóttir, Dóra María Lárusdóttir,
Katrín Jónsdóttir og Margrét Lára Viðarsdóttir sitt markið
hver, en eitt markið var sjálfsmark Serba. Um 6.000 manns sáu
þennan leik og var það aðsóknarmet í leik í kvennaknattspyrnu
á Íslandi. Síðasti leikur ársins í undankeppninni var í Dravograd
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í Slóveníu 26. ágúst, en þar mátti íslenska liðið þola óvænt tap
2-1. Margrét Lára Viðarsdóttir skoraði markið.
Íslandsmeistarar FH léku í 1. umferð forkeppni meistaradeildar Evrópu við færeyska liðið HB í Þórshöfn og unnu
heimaleikinn 4-1 en gerðu 0-0 jafntefli á útivelli. Í 2. umferð
töpuðu FH-ingar hins vegar fyrst heimaleiknum 1-4 fyrir BATE
frá Hvíta-Rússlandi, en gerðu síðan jafntefli ytra 1-1. KR-ingar
kepptu við sænska liðið Häcken í UEFA-bikarkeppninni og
Keflvíkingar við danska liðið Midtjylland í sömu keppni. Bæði
íslensku liðin voru slegin út í forkeppninni. Valur keppti við
írska liðið York-City í Intertoto keppninni og tapaði heimaleiknum 0-2 eftir að hafa unnið 1-0 á Írlandi.
Í UEFA-bikarkeppni kvenna, undanriðli, sigraði Valur meistaralið frá Finnlandi, Færeyjum og Hollandi. Þessi keppni fór
fram á Tóftum í Færeyjum 9.-14. ágúst. Milliriðillinn í þessari
keppni var leikinn í Belgíu 11.-16. október. Þá tapaði Valur
fyrir þýsku meisturunum Frankfurt og þeim ensku Everton,
en sigraði belgísku meistarana Wezemal. Valur komst því ekki
áfram í 8-liða úrslit.
Margir íslenskir knattspyrnumenn léku erlendis á árinu og
nokkrir þeirra urðu landsmeistarar með sínum liðum. Ármann
Smári Björnsson, Kristján Örn Sigurðsson og Ólafur Örn
Bjarnason urðu norskir meistarar með Brann, en Hjálmar
Jónsson og Ragnar Sigurðsson urðu sænskir meistarar með IFK
Gautaborg. – Brynjar Björn Gunnarsson og Ívar Ingimarsson
léku með enska úrvalsdeildarfélaginu Reading, sem kom mjög
á óvart með góðum árangri og varð í 8. sæti í deildinni leiktíðina 2006-07. Hermann Hreiðarsson lék með úrvalsdeildarfélaginu Charlton Athletic, en það féll niður um deild vorið
2007. Hermann var þá seldur til Portsmouth og gekk vel þar um
haustið. Heiðar Helguson var fyrri hluta ársins með Fulham, en
var seldur til Bolton í ágúst fyrir upphæð sem nemur um 150
milljónum íslenskra króna.
Hinn 10. febrúar var Geir Þorsteinsson kosinn formaður
Knattspyrnusambands Íslands með 73,0% atkvæða, Jafet Ólafsson fékk 24,5% og Halla Gunnarsdóttir 2,5%.
Körfuknattleikur. Njarðvíkingar urðu deildarmeistarar í
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Frá setningu Landsmóts UMFÍ í Kópavogi.
karlaflokki og hlutu 40 stig, KR-ingar urðu í 2. sæti með 34
stig og Snæfell í því þriðja, einnig með 34 stig. – KR-ingar urðu
síðan Íslandsmeistarar eftir sigur á Njarðvík í úrslitakeppni
úrvalsdeildarinnar, 3-1. – Í kvennaflokki urðu Haukar deildarmeistarar með 38 stig, en Keflvíkingar urðu í 2. sæti með 28
stig og Grindvíkingar í því þriðja einnig með 28 stig. – Haukar
urðu síðan Íslandsmeistarar með því að vinna Keflavík í
úrslitakeppni, 3-1. – ÍR-ingar urðu bikarmeistarar í karlaflokki
og unnu Hamar/Selfoss 83-81. Í kvennaflokki unnu Haukar bikarinn með sigri á Keflavík 78-77.
Landsmót UMFÍ var haldið í Kópavogi í byrjun júlí. Keppt
var í fjölda greina. Silja Úlfarsdóttir var sigursælust í frjálsum
íþróttum en hún sigraði í þremur greinum. Meðal keppnisgreina
var pönnukökubakstur.
Ólympískar lyftingar. Íslandsmót í ólympískum lyftingum
fór fram í Ármannsheimilinu í Reykjavík 21. apríl. Sjö keppendur mættu til leiks. Sigurvegari í þyngsta flokki, 105 kg, var
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Snorri Agnarsson (Ármanni), sem lyfti samanlagt 190 kg. Í 94
kg flokki sigraði Guðmundur Sigurðsson (Ármanni) sem lyfti
samanlagt 220 kg.
Rall. Systkinin Daníel Sigurðsson og Ásta Sigurðardóttir
urðu Íslandsmeistarar í ralli annað árið í röð.
Skák. Skákþing Íslands var haldið í Reykjavík í september.
Hannes Hlífar Stefánsson sigraði í landsliðsflokki og varð
Íslandsmeistari sjöunda árið í röð og sigraði í níunda sinn á
10 árum. Guðlaug Þorsteinsdóttir og Hallgerður Helga Þorsteinsdóttir háðu einvígi um Íslandsmeistaratitil í kvennaflokki.
Guðlaug vann og varð Íslandsmeistari kvenna í 6. sinn. Hún
vann þetta mót fyrst 1975.
Lenka Ptácniková varð Norðurlandameistari í kvennaflokki á
Norðurlandamóti á Helsingjaeyri í Danmörku í júlí.
Skíðaíþróttir. Skíðamót Íslands var haldið í Hlíðarfjalli við
Akureyri um miðjan apríl. Skíðagöngukappinn Sævar Birgisson
frá Sauðárkróki var sigursælastur í göngu karla, en Elsa Guðrún
Jónsdóttir frá Ólafsfirði hlaut flest verðlaun í skíðagöngu
kvenna. Björgvin Björgvinsson frá Dalvík sigraði bæði í svigi
og stórsvigi karla og Dagný Linda Kristjánsdóttir frá Akureyri
í svigi og stórsvigi kvenna. Ísfirðingar sigruðu í boðgöngu
kvenna, en Akureyringar í boðgöngu karla.
Skvass. Íslandsmót var haldið í lok apríl. Róbert Fannar
Halldórsson varð Íslandsmeistari í karlaflokki og Rósa Jónsdóttir í kvennaflokki. Róbert sigraði þriðja árið í röð og Rósa
fimmta árið í röð.
Smáþjóðaleikarnir voru haldnir í Mónakó í byrjun júní.
Sundmenn fengu 30 verðlaunapeninga og þar af 15 gullpeninga. Karla- og kvennasveitir settu met í 4x100 metra skriðsundi
á síðasta degi keppninnar. Viktor Kristmannsson vann fimm
verðlaun og Fríða Rún Einarsdóttir þrenn í fimleikum. Alls
fengu Íslendingar 76 verðlaun, 31 gull, 22 silfur og 23 brons.
Snóker. Kristján Helgason varð Íslandsmeistari. Hann sigraði
Brynjar Valdimarsson með níu römmum gegn tveimur.
Sund. Sundmeistaramót Íslands innanhúss í 50 m laug var
haldið í Laugardalslaug 17. mars. Besta afrek mótsins var nýtt
met í 200 m flugsundi, en það setti Sigrún Brá Sverrisdóttir
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(Fjölni), 2.22,73. Sveit Ægis setti nýtt met í 4x200 m skriðsundi
kvenna, 8.49,13.
Bikarkeppni 1. deildar fór fram í Reykjanesbæ í júní.
Sundfélagið Ægir sigraði fjórða árið í röð og fékk 33.576 stig,
Íþróttabandalag Reykjanesbæjar varð í öðru sæti með 30.729
stig og Sundfélag Hafnarfjarðar í hinu þriðja með 28.227 stig.
Óðinn og Ármann féllu í 2. deild, en Fjölnir og Breiðablik komu
upp í 1. deild. Þrjú Íslandsmet voru sett á mótinu og öll af sundsveitum Ægis.
Íslandsmót í 25 m laug var haldið í Laugardalslaug í nóvember. 12 Íslandsmet voru sett á mótinu og 23 unglingamet.
Erla Dögg Haraldsdóttir úr Íþróttabandalagi Reykjanesbæjar
setti fjögur Íslandsmet.
Örn Arnarson setti Íslandsmet í 50 m flugsundi, 24,02,
á heimsmeistaramóti, sem haldið var í mars í Melbourne í
Ástralíu. Metið var sett í undanúrslitum en Örn komst ekki í
úrslit. Auk hans kepptu á mótinu Jakob Jóhann Sveinsson og
Ragnheiður Ragnarsdóttir.
Tennis. Íslandsmót í tennis var haldið um miðjan ágúst í
Kópavogi. Arnar Sigurðsson varð Íslandsmeistari í karlaflokki
ellefta árið í röð. Hann sigraði Raj Bonifacius 6-3 og 6-1 í
úrslitaleik. Í kvennaflokki varð Soumia Islami Íslandsmeistari.
Hún sigraði Söndru Dís Kristjánsdóttur 6-0 og 6-1 í úrslitum.

KIRKJAN

Prestastefnan var haldin á Húsavík í apríl. Rætt var álit
kenningarnefndar um Þjóðkirkjuna og staðfesta samvist og
drög að formi um blessun staðfestrar samvistar. Biskup sagðist
í setningarræðu sinni á Prestastefnunni vænta þess, að álit
kenningarnefndarinnar fengi góða umfjöllun og taldi það vera
hugsað sem málamiðlun. Forsenda þess væri sú, að hefðbundin
skilgreining hjónabands sem sáttmála karls og konu yrði
ekki raskað en þjóðkirkjan viðurkenni önnur sambúðarform
og „sérleik“ þeirra. Sagði biskup, að með þessari niðurstöðu
skipaði þjóðkirkjan íslenska sér í flokk með þeim kirkjum sem
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Strandarkirkja í Selvogi.
lengst hafa gengið. Sjónarmið biskups hafði meirihlutafylgi á
prestastefnunni og varð að ályktun hennar.
Kirkjuþing, hið 38. í röðinni var haldið í Grensáskirkju 20.26. október. Tekin var fyrir tillaga prestastefnunnar um málefni
samkynhneigðra. Samþykkt var, að kirkjuþing lýsti stuðningi
við meginatriði ályktunar kenningarnefndar um afstöðu þjóðkirkjunnar til staðfestrar samvistar samkynhneigðra. Einnig
að þjóðkirkjan standi við hefðbundinn skilning á hjónabandinu
sem sáttmála karls og konu. Verði lögum um staðfesta samvist
samkynhneigðra breytt þannig að prestar fái heimild til að staðfesta hana, styður kirkjuþing að prestum sem svo kjósa verði
það heimilt. Samviskufrelsi presta í þessum efnum verði virt.
Þessir guðfræðingar tóku vígslu á árinu: Jón Ásgeir Sigurvinsson til prestsþjónustu í Setbergsprestakalli í Snæfellsnes- og Dalaprófastsdæmi (25. febrúar), Ólafur Jóhann Borgþórsson til starfa sem æskulýðsprestur í Seljasókn í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra (25. febrúar) og Hildur Inga Rúnarsdóttir til afleysingaþjónustu í Kolfreyjustaðarprestakalli í
Austfjarðaprófastsdæmi (14. október).
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MANNALÁT

Nokkur úr hópi látinna (getið er starfs, sem hinn látni er
einkum þekktur fyrir).
2. jan.: Guðbjörn Jónsson knattspyrnumaður
f. 18. mars 1921.
7. jan.: Magnús Magnússon sjónvarpsmaður
f. 12. október 1929.
9. jan.: Pétur Traustason augnlæknir
f. 8. maí 1923.
16. jan.: Pétur Rögnvaldsson grindahlaupari
f. 22. apríl 1934.
21. jan.: Sveinn Haukur Valdimarsson hrl.
f. 14. október 1928.
1. febr.: Hallgerður Gísladóttir þjóðháttafræðingur
f. 28. september 1952.
4. febr.: Davíð Davíðsson prófessor
f. 7. nóvember 1922.
16. febr.: Aðalsteinn M. Richter arkitekt
f. 31. október 1912.
21. febr.: Ingvar Ásmundsson skólameistari og skákmaður
f. 10. júlí 1934.
21. febr.: Víkingur Arnórsson yfirlæknir
f. 2. maí 1924.
1. mars: Séra Pétur Þórarinsson sóknarprestur
f. 23. júní 1951.
6. mars: Torfi Tómasson stórkaupmaður
f. 20. maí 1935.
8. mars: Bergþóra Árnadóttir söngvaskáld
f. 15. febrúar 1948.
13. mars: Sveinn Þórðarson skólameistari á Laugarv.
f. 13. janúar 1913.
14. mars: Ingólfur A. Guðnason alþingismaður
f. 26. febrúar 1926.
14. mars: Sveinn Skúlason bóndi í Bræðratungu
f. 6. júlí 1927.
20. mars: Þráinn Guðmundsson skólastjóri
f. 24. apríl 1933.
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27. mars: Gunnar Biering barnalæknir
f. 30. desember 1926.
28. mars: Séra Hreinn Hjartarson sóknarprestur
f. 31. ágúst 1933.
28. mars: Séra Kolbeinn Þorleifsson
kirkjusögufræðingur
f. 18. júlí 1936.
31. mars: Grímur Gíslason veðurathugunarmaður
og fréttaritari á Blönduósi
f. 19. janúar 1912.
2. apríl: Þorvaldur Lúðvíksson hrl.
f. 23. september 1928.
6. apríl: Guðmundur Hjartarson seðlabankastjóri
f. 1. nóvember 1914.
12. apríl: Gísli Guðjónsson prentari
f. 12. janúar 1939.
14. apríl: Guðmundur Sæmundsson fræðimaður
f. 11. desember l934.
16. apríl: Herdís Ólafsdóttir formaður Verkalýðsfélags
Akraness
f. 28. febrúar 1911.
23. apríl: Pétur Pétursson þulur
f. 16. október 1918.
24. apríl: Guðmundur Einarsson verkfræðingur
f. 22. ágúst 1925.
26. apríl: Jóhanna Aðalsteinsd. bæjarfulltr. á Húsavík
f. 15. ágúst 1924.
30. apríl: Jón Sigurðsson (Jón bassi) hljómlistarmaður
f. 14. mars 1932.
2. maí: Elías B. Halldórsson listmálari
f. 2. desember 1930.
6. maí: Hörður Sævaldsson tannlæknir
f. 7. febrúar 1934.
12. maí: Séra Guðmundur Óli Ólafsson sóknarprestur
f. 5. desember 1927.
18. maí: Ólafur Ingibjörnsson læknir
f. 1. júní 1928.
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22. maí:
23. maí:
29. maí:
29. maí:
4. júní:
8. júní:
17. júní:
19. júní:
24. júní:
28. júní:
30. júní:
5. júlí:
11. júlí:
13. júlí:
14. júlí:
14. júlí:
15. júlí:
17. júlí:

Jón Gauti Jónsson landfræðingur og
menntaskólakennari
f. 17. júlí 1952.
Elías Mar rithöfundur
f. 22. júlí 1924.
Hrafnkell A. Jónsson héraðsskjalavörður
f. 3. febrúar 1948.
Ingileif Bryndís Hallgrímsdóttir
stjórnarformaður Nóa-Siríus
f. 10. maí 1919.
Jón Skúlason póst- og símamálastjóri
f. 22. ágúst 1916.
Páll Guðbjartsson framkv.stj. í Borgarnesi
f. 4. ágúst 1931.
Hrafnkell Thorlacius arkitekt
f. 22. janúar 1937.
Aðalsteinn Júlíusson vita- og hafnamálastjóri
f. 1. ágúst 1925.
Freysteinn Jónsson bóndi á Vagnbrekku
f. 17. maí 1903 – elstur karlmanna á Íslandi.
Ólafur Gunnlaugsson læknir
f. 6. október 1934.
Sigurður R. Pétursson hrl. framkv.stj. STEFS
f. 19. janúar 1921.
Hans Christiansen listmálari
f. 14. nóvember 1937.
Gyða Sigvaldadóttir leikskólakennari
f. 6. júní 1918.
Baldvin Halldórsson leikari
f. 23. mars 1923.
Einar Oddur Kristjánsson alþingismaður
f. 26. desember 1942.
Guðmundur Árnason verslunarmaður
f. 24. september 1910.
Björn Guðmundsson iðnrekandi
f. 22. ágúst 1928.
Bragi Einarsson forstjóri í Eden
f. 19. ágúst 1929.
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23. júlí:
24. júlí:
28. júlí:
2. ágúst:
2. ágúst:
13. ágúst:
14. ágúst:
19. ágúst:
21. ágúst:
21. ágúst:
23. ágúst:
25. ágúst:
25. ágúst:
13. sept.:
14. sept.:
24. sept.:
26. sept.:

Erlingur Þorsteinsson háls-, nef- og eyrnalæknir
f. 19. ágúst 1911.
Jónas Jónsson búnaðarmálastjóri
f. 9. mars 1930.
Kristinn Hallsson óperusöngvari
f. 4. júní 1926.
Sigfús Jóhannsson bóndi á Gunnarsstöðum
f. 5. júní 1926.
Sigríður Ásgeirsdóttir hdl. form.
Dýraverndunarfélags Íslands
f. 14. apríl 1927.
Séra Sigurður Haukur Guðjónsson sóknarpr.
f. 25. október 1927.
Jón Ásgeir Sigurðsson útvarpsmaður
f. 13. september 1942.
Stefán Guðmundsson skipstj. frá Hrólfsskála
f. 3. október 1918.
Árni Ibsen rithöfundur
f. 17. maí 1948.
Þorgrímur Einarsson offsetprentari
f. 20. júní 1920.
Rolf Johansen stórkaupmaður
f. 10. mars 1935.
Björn Th. Björnsson listfræðingur
f. 3. september 1922.
Eiríkur B. Eiríksson frá Dagverðargerði
f. 16. desember 1928.
Hannes R. Þórarinsson læknir
f. 19. desember 1916.
Guðmundur B. Ólafsson forstjóri
Framkvæmdasjóðs Íslands
f. 12. september 1924.
Sigurður G. Halldórsson rafmagnsverkfr.
f. 13. apríl 1923.
Gunnlaugur Arnórsson aðalendurskoðandi
Landsbankans
f. 26. júní 1930.
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7. okt.:
12. okt.:
18. okt.:
19. okt.:
25. okt.:
28. okt.:
29. okt.:
29. okt.:
31. okt.:
31. okt.:
4. nóv.:
5. nóv.:
11. nóv.:
14. nóv.:
14. nóv.:
17. nóv.:
21. nóv.:
29. nóv.:
5. des.:

Hjálmar Kjartansson söngvari
f. 14. mars 1922.
Óskar B. Bjarnason verkfræðingur
f. 8. febrúar 1912.
Halldór Brynjúlfsson framkvæmdastjóri
f. 20. júní 1943.
Magnús Z. Sigurðsson hagfræðingur
f. 3. janúar 1918.
Birgir Andrésson myndlistarmaður
f. 6. febrúar 1955.
Kristín S. Kvaran kaupmaður og alþm.
f. 5. janúar 1946.
Erlingur Bertelsson lögfræðingur
f. 27. maí 1937.
Gylfi Kristjánsson blaðamaður
f. 18. ágúst 1948.
Guðmundur S. Ibsen skipstjóri
f. 9. ágúst 1926.
Sigurður Þ. Guðmundsson læknir
f. 25. júní 1930.
Jón Sen fiðluleikari
f. 9. febrúar 1924.
Guðmundur Jónsson óperusöngvari
f. 19. maí 1920.
Sigurður Jónsson forstj. Síldarverksmiðja rík.
f. 11. desember 1913.
Pétur Björnsson forstjóri Vífilfells
f. 22. maí 1930.
Sigurður P. Björnsson útbússtj. LÍ á Húsav.
f. 1. nóvember 1917.
Þórarinn Kjartansson framkv.stj. Bláfugls
f. 28. júlí 1952.
Gústaf Agnarsson lyftingamaður
f. 21. maí 1952.
Jón Eyjólfur Jónsson sundkappi
f. 18. maí 1925.
María Sigurðardóttir viðskiptafræðingur
f. 18. janúar 1928.
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8. des.:
11. des.:
11. des.:
17. des.:
17. des.:
18.. des.:
19. des.:
22. des.:
25. des.:
31. des.:

Jón Gunnar Grjetarsson fréttamaður
f. 9. janúar 1961.
Þórunn Þórðardóttir sjávarlíffræðingur
f. 15. maí 1925.
Þráinn Jónsson framkv.stj. í Fellabæ
f. 5. október 1930.
Amalie (Amy) Engilberts dulspekingur
f. 4. nóvember 1934.
Jóhann Ragnarsson læknir
f. 10. júlí 1942.
Þráinn Valdimarsson framkvæmdastjóri
Framsóknarflokksins
f. 9. janúar 1923.
Hafliði Jónsson garðyrkjustj. Reykjavíkur
f. 20. október 1923.
Árni F. Scheving tónlistarmaður
f. 8. júní 1938.
Björn Þórhallsson viðskiptafræðingur
f. 7. október 1930.
Ragnar Lárusson teiknari
f. 13. desember 1935.

NÁTTÚRA ÍSLANDS

Jarðskjálftar
Jarðskjálftahrina var við Selfoss 20.-22. nóvember. Upptökin
voru við Laugardæli. Stærsti skjálftinn var 3,5 stig á Richter.
– Jarðskjálfti varð við norðanverðan Langjökul, 12-14 km norðvestur af Hveravöllum 26. nóvember kl. 15,31. Hann var 4,4 stig
á Richter og fannst víða í Húnavatnssýslum.
Hlaup, flóð og skriður
Hinn 15. apríl féll mikil aurskriða á sjö hús á Sauðárkróki
eftir að vatnsstokkur fyrir ofan bæinn sprakk. Fólk meiddist
ekki, en eignatjón varð mikið. Eitt húsið varð nálega ónýtt.
– Gríðarstór skriða féll á Morsárjökul í Öræfum í apríl. Þetta
er eitthvert mesta berghlaup sem komið hefur í áratugi og er
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Hreindýrum fór fjölgandi á árinu og veiði óx.
talið að magn skriðunnar hafi verið um fimm milljónir tonna.
– Skeiðarárhlaup kom í fyrstu viku desember. Það náði hámarki
7. desember og var talið vera í um 800 m/sek. Þetta var með
alminnstu hlaupum í Skeiðará.
Dýraríkið
Talið er að lífríkið við Mývatn hafi tekið við sér eftir að
Kísiliðjan var lögð af. Þetta mátti sjá af því, að meira var um
mý og aðra átu fyrir fiska og fugla. Bleikjustofninn hefur þó
ekki rétt við. – Lunda- og kríuvarp í Vestmannaeyjum var talið
mjög lélegt. – Sumarið var smáfuglum hagstætt og hafa auðnutittlingur, steindepill og glókollur dafnað vel. Þá hefur a.m.k.
ein ný tegund verpt hér á landi á árinu. Það er sportittlingur,
en hann hefur verpt á sunnanverðum Vestfjörðum. Sjaldséð
tegund, fjallkjói, hefur verpt á Norðurlandi. – Safaspæta var á
ferð á Selfossi í byrjun október. Þetta er afar sjaldgæf amerísk
tegund og sást nú í fyrsta sinn á Íslandi. Hún hefur aðeins sést
fjórum sinnum í Evrópu. – Fuglatalningarmenn hafa aldrei
séð annan eins fjölda af barrfinkum eins og voru hér á landi
í október. Lætur nærri að þær hafi verið um 1.000. – Kvíhegri
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heimsótti Ísland í desember, en sú tegund er mjög sjaldséð hér á
landi. – Rjúpnaveiði var mjög takmörkuð, og er talið, að aðeins
hafi veiðst 40-50.000 fuglar. Það er minnsta ársveiði sem þekkst
hefur.
Svokallaður Spánarsnigill færist nú í aukana hér á landi, en
hans varð fyrst vart árið 2003. Snigillinn er rauður eða rauðbrúnn að lit. Hann getur orðið skaðvaldur, ef honum fjölgar
mjög mikið.
Leyft var að veiða 1.137 hreindýr (909 árið áður). Af þeim
voru 560 tarfar (475 árið áður). Alls veiddust 1.130 dýr og af
þeim voru 590 tarfar. Heildartekjur af veiðileyfasölu voru um
87 milljónir króna.
Annað
Svokallaður skógarkerfill breiðir úr sér víða um land. Plantan
er ágeng og kæfir annan gróður. Stórar breiður af henni má t.d.
sjá í Esjuhlíðum við Mógilsá. – Tófubein sem fundust í helli á
Ströndum reyndust vera 3.300-3.500 ára gömul. Tófan kom því
til Íslands löngu fyrir landnámstíð.
Jöklar landsins halda áfram að minnka. Dæmi um þetta er
Gígjökull, sem gengur úr Eyjafjallajökli gegnt Þórsmörk. Hann
hefur hopað um 900 m síðan 1994. Þá hafa Skeiðarárjökull
að vestan og Breiðamerkurjökull styst um 900 m á síðustu tíu
árum.

PRÓF

Lokapróf við Háskóla Íslands
Á árinu 2007 luku 1.648 (1.675) stúdentar embættisprófum
eða M.A.-, M.S.-, B.S.-, B.A.- og B.Ph. Isl.-prófum frá 11
deildum Háskóla Íslands, og 88 luku viðbótarnámi frá félagsvísindadeild. Alls luku því 1.736 stúdentar prófi frá skólanum
(1.588 árið áður).
Guðfræðideild (39): Embættispróf í guðfræði 5, M.A.-próf
í guðfræði 5, B.A.-próf í guðfræði 18, B.A.-próf í guðfræði,
djáknanám 8, djáknanám viðbótarnám 3.
Læknadeild (61): Embættispróf í læknisfræði 36, M.S.-próf
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í líf- og læknavísindum 11, MS-próf í upplýsingatækni á heilbrigðissviði 1, B.S.-próf í sjúkraþjálfun 13. Auk þess luku 5
doktorsprófum frá deildinni.
Lagadeild (140): Embættispróf í lögfræði 24, meistarapróf í
lögfræði 21, LL. M-próf í International and Environmental Law
2, B.A.-próf í lögfræði 93.
Viðskipta- og hagfræðideild (243): Kandídatspróf í viðskiptafræði 17, MBA-próf í viðskiptafræði 39, M.S.-próf í
hagfræði 10, M.S.-próf í viðskiptafræði 27, M.S.-próf í heilsuhagfræði 3, M.A.-próf í mannauðsstjórnun 29, Diplóma í viðskiptafræði 1, M.A cc-próf. Reikningshald og endurskoðun 16,
B.S.-próf í hagfræði 19, B.S.-próf í viðskiptafræði 71, B.A.-próf
í hagfræði 11, Diplóma í reikningshaldi 1.
Hugvísindadeild (255): M.A.-próf í almennri bókmenntafræði
5, M.A.-próf í íslenskum bókmenntum 3, M.A.- próf í íslenskum
fræðum 1, M.A.-próf í sagnfræði 6, M.A.-próf í ensku 2, M.A.próf í fornleifafræði 2, M.A.-próf í þýðingarfræði 2, M.A.-próf
í heimspeki 2.
M.A.-próf í miðaldafræðum 4, M.A.-próf í hagnýtri menningarmiðlun 2, M.A.-próf í hagnýtri ritstjórn og útgáfu 1, M.A.próf í íslenskri málfræði 1.
M.Paed.-próf í íslensku 4, M.Paed-próf í ensku 1, M.Paedpróf í þýsku 2, Diplómanám í hagnýtri þýðingarfræði 2.
B.A.-próf í tveimur aðalgreinum þ.e. sagnfræði og heimspeki
1, íslensku og rússnesku 1, íslensku og japönsku 1, íslensku
fyrir erlenda stúdenta og almennum málvísindum 1, sagnfræði
og ensku 1, frönsku og listfræði 1. – B.A.-próf í almennri bókmenntafræði 24, B.A.-próf í almennum málvísindum 3, BA-próf
í latínu 1, B.A.-próf í dönsku 6, B.A.-próf í ensku 25, B.A.-próf
í frönsku 6, B.A.-próf í heimspeki 24, B.A.-próf í íslensku 30,
B.A.-próf í ítölsku 3, B.A.-próf í fornleifafræði 10, B.A.-próf í
sagnfræði 20, B.A.-próf í spænsku 9, B.A.-próf í þýsku 10, B.A.próf í íslensku fyrir erlenda stúdenta 18, B.A.-próf í japönsku
1, B.A.-próf í listfræði 4, Diplómanám í hagnýtri íslensku 3,
Diplómanám í hagnýtri ensku 1, B.A.-próf í táknmálsfræði 4,
B.A.-próf í táknmálsfræði og táknmálstúlkun 7.
Verkfræðideild (187): M.S.-próf í byggingarverkfræði 6,
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Frá vígslu Háskólatorgs. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
flytur ræðu.
M.S.-próf í vélaverkfræði 6, M.S.-próf í iðnaðarverkfræði 5,
M.S.-próf í tölvunarfræði 3, M.S.-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði 1, M.S.-próf í umhverfis- og auðlindafræði 1, M.S.-próf í
umhverfisverkfræði 1, M.S.-próf í umhverfisfræði 1.
B.S.-próf í umhverfis- og byggingarverkfræði 2, B.S.- próf í
byggingarverkfræði 14, B.S.-próf í vélaverkfræði 32, B.S.-próf
í véla- og iðnaðarverkfræði 2, B.S.-próf í iðnaðarverkfræði 30,
B.S.-próf í efnaverkfræði 1, B.S.-próf í rafmagns- og tölvuverkfræði 32, B.S.-próf í tölvunarfræði 12, B.S.-próf í hugbúnaðarverkfræði 3, MPM-próf í verkefnastjórnun 35.
Raunvísindadeild (185): M.S.-próf í stærðfræði 1, M.S.-próf í
lífefnafræði 1, M.S.-próf í jarðfræði 6, M.S.-próf í matvælafræði
2, M.S.-próf í líffræði 12, M.S.-próf í landfræði 1, M.S.-próf í
næringarfræði 7, M.S.-próf í efnafræði 1, M.S.-próf í eðlisfræði
2, M.S.-próf í stjarneðlisfræði 1, M.S.-próf í jarðeðlisfræði 1,
M.S.-próf í umhverfis- og auðlindafræði 3, 4.árs nám í eðlisfræði 1, 4.árs nám í efnafræði 1, 4.árs nám í líffræði 3, M.
Paed-nám í líffræði 1.
B.S.-próf í stærðfræði 19, B.S.-próf í efnafræði 2, B.S.-próf í
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eðlisfræði 17, B.S.-próf í jarðeðlisfræði 3, B.S.-próf í jarðfræði
12, B.S.-próf í landfræði 12, B.S.-próf í lífefnafræði 13, B.S.próf í líffræði 32, B.S.-próf í matvælafræði 3, B.S.-próf í ferðamálafræði 27, Diplómanám í ferðamálafræði 1.
Félagsvísindadeild (364 og 88 í viðbótarnámi):
MLIS-próf í bókasafns- og upplýsingafræði 6, M.A.-próf í
náms- og starfsráðgjöf 13, Cand.psych.-próf í sálfræði 11, M.A.próf í stjórnmálafræði 1, MPA-próf í opinberri stjórnsýslu 18,
M.A.-próf í fötlunarfræði 2, M.A.-próf í uppeldis- og menntunarfræði 9, M.A.-próf í félagsfræði 3, M.A.-próf í félagsráðgjöf 1, MSW-próf í félagsráðgjöf 2, M.A.-próf í mannfræði
4, M.A.-próf í kennslufræði 3, M.A.-próf í blaða- og fréttamennsku 8, M.A.-próf í alþjóðasamskiptum 1, M.A.-próf í kynjafræði 1.
Diplómanám í opinberri stjórnsýslu (15 ein) 12, Diplómanám
í uppeldis- og menntunarfræði (15 ein) 2, Diplómanám í alþjóðasamskiptum 1, Diplómanám í fötlunarfræði (15 ein) 4, Diplómanám í uppeldis- og menntunarfræðiskor (15 ein) 3, Diplómanám í afbrotafræði (15 ein) 3, Diplómanám í atvinnulífsfræði
(15 ein) 1, Diplómanám í hagnýtri jafnréttisfræði (15 ein) 1,
Diplómanám í réttarfélagsráðgjöf (15 ein) 2, Diplómanám í
þróunarfræðum (15 ein) 2, Diplómanám í alþjóðasamskiptum
(15 ein) 1, Diplómanám í fötlunarfræðum (15 ein) 2.
B.A.-próf í bókasafns- og upplýsingarfræði 17, B.A.-próf í
félagsfræði 48, B.A.-próf í félagsráðgjöf 4, B.A.-próf í mannfræði 27, B.A.-próf í sálfræði 81, B.A.-próf í stjórnmálafræði
36, B.A.-próf í uppeldis- og menntunarfræði 25, B.A.-próf í
þjóðfræði 7, Diplómanám í tómstundafræði (45 ein) 1.
Viðbótarnám (eitt ár) í kennslufræði til kennsluréttinda 60, í
náms- og starfsráðgjöf 21, félagsráðgjöf 6, hagnýtri fjölmiðlun
1.
Hjúkrunarfræðideild (123): M.S.-próf í hjúkrunarfræði 13,
B.S.-próf í hjúkrunarfræði 58, embættispróf í ljósmóðurfræði
10, Diplómanám á meistarastigi (20 ein) 42.
Lyfjafræðideild (43): M.S.-próf í lyfjavísindum 1, M.S.-próf í
lyfjafræði 23, B.S.-próf í lyfjafræði 18, Cand. pharm.-próf 1.
Tannlæknadeild (8): Kandídatspróf í tannlækningum 8.
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Frá setningu 26. norræna sagnfræðingaþingsins í Háskóla
Íslands. Fremst sitja Kristín Ingólfsdóttir rektor og Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra.
Lokapróf við Kennaraháskóla Íslands
Kennaraháskóli Íslands brautskráði 446 nemendur árið 2007
í grunndeild og 104 í framhaldsdeild. Alls voru því brautskráðir
550 nemendur (662 árið áður). Af þeim voru 463 konur og 87
karlar.
Grunndeild. B.Ed.-gráða í grunnskólakennarafræði 195,
B.Ed-gráða í grunnskólakennarafræði – viðbótarnám 1, B.Ed.gráða í leikskólakennarafræði 62, B.Ed.-gráða í leikskólakennarafræði – viðbótarnám 18, aðstoðarleikskólakennarapróf til
diplómu 13, B.S.-gráða í íþróttafræði 42, B.S.-gráða í íþróttafræði – viðbótarnám 9, B.A.-gráða í þroskaþjálfun 42, B.A.gráða í þroskaþjálfun – viðbótarnám 5, kennsluréttindanám 42,
B.A.-gráða í tómstunda- og félagsmálafræði 17.
Framhaldsdeild. Dipl.Ed.-gráða 89, M.Ed.-gráða í uppeldis- og menntunarfræði 15. Af brautskráningum með Dipl.
Ed.-gráðu voru flestar í sérkennslufræði 26 og næstflestar með
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áherslu á stjórnun menntastofnana 18. Í þriðja sæti komu brautskráningar með áherslu á nám og kennslu ungra barna 15.
Lokapróf við Háskólann á Akureyri
Háskólinn á Akureyri brautskráði 373 nemendur árið 2007
(342 árið áður).
Heilbrigðisdeild (68): Diploma í heilbrigðisvísindum (30 ein)
3, framhaldsnám í heilbrigðisvísindum (60 ein) 2, hjúkrunarfræði 45, iðjuþjálfunarfræði 15, meistaragráða í hjúkrunarfræði
3.
Kennaradeild (152): Diploma í menntunarfræðum (15 einingar) 3, Diploma í menntunarfræðum (30 ein) 16, framhaldsnám til meistaraprófs í menntunarfræðum (60 ein) 5, grunnskólakennarafræði – hugvísinda- og tungumálasvið 7, grunnskólakennarafræði- raunvísindasvið 2, grunnskólakennarafræði
– yngri barna svið 12, grunnskólakennarafræði – almennt
svið 2, grunnskólakennarafræði – fjarnám 23, kennslufræði
til kennsluréttinda á bakkalárstigi (15 ein) 2, kennslufræði til
kennsluréttinda á bakkalárstigi (30 ein) 22, leikskólakennarafræði 24, leikskólakennarafræði – fjarnám 34.
Viðskipta- og raunvísindadeild (92): Fjármála- og stjórnunarbraut 1, líftækni 6, markaðs- og ferðamálafræði 3, meistaranám
í auðlindafræði 1, rekstrarbraut 1, sjávarútvegsfræði 10, tölvunarfræði 7, umhverfis- og orkufræði – umhverfis- og orkulína
2, umhverfis- og orkufræði – umhverfislína 4, viðskiptafræðiferðaþjónusta 3, viðskiptafræði – fjármál 19, viðskiptafræðimarkaðsfræði 11, viðskiptafræði – stjórnunarfræði 24.
Félagsvísinda- og lagadeild (61): Fjölmiðlafræði 10, lögfræði
14, nútímafræði 1, samfélags- og hagþróunarfræði 9, samfélagsog hagþróunarfræði og nútímafræði 2, sálfræði 24, sálfræði og
nútímafræði 1.
Lokapróf við Háskólann í Reykjavík
Háskólinn í Reykjavík brautskráði 678 nemendur árið 2007
(560 árið áður).
Lagadeild (90): BA-próf í lögfræði 47, ML-próf í lögfræði
43.
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Viðskiptadeild (287): MBA próf 52, MSc próf 23, BSc próf
192, Diplóma 20.
Tækni- og verkfræðideild (207): Diplóma í byggingaiðnfræði
14, B.Sc. í byggingatæknifræði 22, B. Sc. í fjármálaverkfræði
1, B.Sc. í geislafræði 14, B.Sc. í iðnaðartæknifræði 6, B.Sc. í
lífeindafræði 12, M.Sc. í byggingarverkfræði 3, Diplóma í rafiðnfræði 28, B.Sc. í rafmagnstæknifræði 9, TVD-frumgreinasviðspróf 71, B.Sc. í tölvu- og upplýsingatæknifræði 3, B.Sc. í
vél- og orkutæknifræði 10, Diplóma í véliðnfræði 14.
Tölvunarfræði (62): B.Sc. í tölvunarfræði 44,
Diplóma í kerfisfræði 13, meistaranám í tölvunarfræði 5.
Lokapróf við Hólaskóla, háskólann á Hólum
Þessi skóli útskrifaði í maí í fyrsta sinn nemendur eftir að
hann var gerður að háskóla. Brautskráðir voru 67 nemendur.
BA-próf í ferðamálafræði 9, Diplóma í ferðamálafræði 1,
hestafræðingar og leiðbeinendur 28, tamningamenn 15, þjálfarar og reiðkennarar 14.
Doktorspróf
Bandaríkin
Helga Lára Helgadóttir í hjúkrunarfræði við Nebraska
háskóla (23. apríl). Ritgerðin nefnist: Fræðsla til foreldra um
verkjameðferð barna heima eftir hálskirtlatöku.
Helga Sif Friðjónsdóttir í hjúkrunarfræði við Washington
háskóla (18. maí). Ritgerðin nefnist: Rannsókn á þáttum, sem
hafa áhrif á ofneyslu áfengis meðal unglinga á Íslandi.
Jón Steinsson í hagfræði við Harvard háskóla í Massachusetts.
Ritgerðin nefnist: Exchange Rates in General Equilibrium.
Fjallað er um verðbreytingar, m.a. hve þær eru miklar, hvenær
þær verða, hvers vegna og hve oft fyrirtæki breyta verði.
Sigurjón Baldur Hafsteinsson í þjóðfræði við Temple
University í Pennsylvaníu (18. september). Ritgerðin nefnist:
Unmasking Deep Democracy: Aboriginal Peoples Television
Network and Cultural Production. Fjallað er um þjóðfræðilega
rannsókn á sjónvarpstöðinni APTN í Winnipeg, en hún er eina
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sjónvarpsstöðin í heiminum þar sem frumbyggjar reka þjóðarsjónvarp. Hún sést um allt Kanada.
Sigurrós Davíðsdóttir í klínískri sálfræði við Boston háskóla í
Massachusetts (26. júlí 2006). Ritgerðin nefnist: Visual, Spatial
and Spatiotemporal Perceptual Deficits in Parkinsons´s Disease
and their Association with Veering and Freezing of Movement.
Fjallað er um eðli þeirra breytinga sem verða í sjón- og rýmdarskynjun sjúklinga með Parkinsonsveiki og hvernig þeir geta
fest í ákveðinni stellingu meðan á göngu stendur.
Yvonne Kristín Fulbright í lýðheilsufræði við New York
háskóla. Ritgerðin nefnist: Icelandic Women´s Experiences
of Their Mothers as Sex Communicators. Fjallað er um þátt
mæðra í að fræða dætur sínar um kynlíf.
Danmörk
Halldór Matthías Sigurðsson í fjarskiptaverkfræði við Danmarks Tekniske Universitet (11. júní). Ritgerðin nefnist: TechnoEconomics of Residential Broadbent Deployment. Fjallað er um
hagverkfræði við uppbyggingu breiðbandsnetþjónustu.
Harpa Jónsdóttir í verkfræði við Danmarks Tekniske
Universitet (19. janúar). Ritgerðin nefnist: Stochastic Modelling
of Hydrological Systems. Fjallað er um stærðfræðileg líkön í
vatnafræði og notkun tölfræðilegra aðferða við að meðhöndla
óvissuþætti.
England og Wales
Henry Alexander Henrysson í heimspeki við háskólann í
Reading (20. júní). Ritgerðin nefnist: Purposes, Possibilities
and Perfection: The Metaphysical System of Leibniz and Wolff.
Fjallað er um hugmyndir þýsku heimspekinganna G.W. Leibniz
(1646-1716) og Ch. Wolff (1679-1754), en þeir voru meðal helstu
hugsuða fyrri hluta upplýsingaaldarinnar í Norður-Evrópu.
Hrafn Loftsson í máltækni við háskólann í Sheffield (3. júlí).
Ritgerðin nefnist: Tagging and Parsing Icelandic Texts. Fjallað
er um, hversu árangursríkt og hagkvæmt er að beita aðferðum
sem byggjast á málfræðilegri þekkingu við mörkun og þáttun
íslensks texta.
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Kvenforsetar í deildum Háskóla Íslands ásamt rektor. F.v.:
Elín Soffía Ólafsdóttir í lyfjafræðideild, Inga B. Árnadóttir í
tannlæknadeild, Ebba Þóra Hvannberg í verkfræðideild, Kristín
Ingólfsdóttir rektor, Björg Thorarensen í lagadeild, Sóley
Sesselja Bender í hjúkrunarfræðideild og Oddný Sverrisdóttir
í hugvísindadeild.
Sigurður Hannesson í stærðfræði við háskólann í Oxford (27.
júní). Ritgerðin nefnist: Representation of Symmetric Groups.
Fjallað er um útsetningarfræði grúpualgebra umraðanagrúpa
yfir bauga.
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Valdimar Sigurðsson í markaðsfræði við háskólann í Cardiff
í Wales (11. desember). Ritgerðin nefnist: Relative Sales and
Matching Analysis of Consumers´ Brand Choices in Open
Settings. Könnuð var stjórnun verslunarumhverfis og áhrif þess
að breyta markaðsráðum eins og verði vörumerkja, staðsetningu
þeirra í hillum og auglýsingum inni í verslunum.
Ísland
Dagbjört Helga Pétursdóttir í læknisfræði við læknadeild
Háskóla Íslands (19. október). Ritgerðin nefnist: Áhrif fiskolíu í
fæði músa á frumuboðamyndun miltisfrumna og staðbundinna
kviðarholsátfrumna.
Davíð Bjarnason í mannfræði við félagsvísindadeild Háskóla
Íslands (2. nóvember). Ritgerðin nefnist: An Island of Constant
Connection – an Antropologist Explores Mobile Networks.
Fjallað er um innleiðingu og þróun farsímatækni á Íslandi, en
um leið er tengsla leitað í hnattvæðingu tækninnar, flæði og
árekstrum hugmynda og gilda.
Friðgeir Grímsson í jarðfræði við raunvísindadeild Háskóla
Íslands (23. febrúar). Ritgerðin nefnist: Gróðursamfélög frá
míósentímanum á Íslandi: Uppruni og þróun 15 til 6 milljón ára
steingerðra gróðursamfélaga frá Vestfjörðum og Vesturlandi.
Guðlaug Þórsdóttir í læknisfræði við læknadeild Háskóla
Íslands (23. nóvember). Ritgerðin nefnist: Cerúlóplasmín og
súperoxíð dismútasi í hrörnunarsjúkdómum í miðtaugakerfi.
Helga Bjarnadóttir í lífvísindum við læknadeild Háskóla
Íslands (12. október). Ritgerðin nefnist: Kortlagning á pökkunarröðum mæðivisnu veirunnar (MVV) og smíði á MVV
genaferju.
Ingibjörg G. Jónsdóttir í líffræði við raunvísindadeild Háskóla
Íslands (7. september). Ritgerðin nefnist: Stock Structure,
Spawning Stock Origin and the Contribution of the Different
Spawning Groups to the Mixed Stock Fishery of Cod in
Icelandic Waters. Fjallað var um aðgreiningu milli hrygningarhópa þorsks við Ísland og hlut aðskildra hrygningarhópa í
veiðistofni á tveimur aðalfæðusvæðum þorsksins á Íslands(148)

Frá doktorsvörn Láru Magnúsardóttur. F.v.: Orri Vésteinsson
andmælandi, Lára Magnúsardóttir, Haki Antonsson andmælandi, Oddný Sverrisdóttir forseti hugvísindadeildar.
miðum. Þá var kannaður vöxtur ungþorsks og hvert hann leitar
eftir kynþroska.
Lára Magnúsardóttir í sagnfræði við hugvísindadeild Háskóla
Íslands (1. júní). Ritgerðin nefnist: Bannfæring og kirkjuvald á
Íslandi 1275-1550. Rannsóknin sýnir, að íslenska kirkjan byggði
lög sín algerlega á kanónískum rétti. Þá kemur fram að bannfæring lá við öllum brotum á lögum kirkjunnar. Íslenskar heimildir
um beitingu bannfæringar frá árunum 1430-1550 hafa varðveist
betur en víðast annars staðar og veita því einstaka innsýn í samskipti leikmanna og kirkju á tímabilinu.
Noregur
Hanna Ragnarsdóttir í menntunarfræði við háskólann í Ósló
(8.-9. maí). Ritgerðin nefnist: Collisions and Continuities: Ten
Immigrant Families and their Children in Icelandic Society
and Schools. Fjallað er um tíu innflytjenda fjölskyldur og
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aðlögun þeirra að íslensku samfélagi. Athuguð var sérstaklega
skólaganga barnanna.
Skotland
Erna Haraldsdóttir í hjúkrunarfræði við Edinborgarháskóla.
Ritgerðin nefnist: The Constraints of the Ordinary: Caring for
Dying Patient in a Hospice in Scotland. Fjallað er um nærveru
hjúkrunarfræðinga við deyjandi einstaklinga á líknardeild.
Ingólfur Johannessen í læknisfræði við Edinborgarháskóla.
Ritgerðin fjallar um nýjar aðferðir gegn eitilkrabbameini af
völdum veira. Lýst er rannsóknum á gagnsemi þess að nýta
frumur ónæmiskerfisins gegn veirutengdu eitilkrabbameini.
Svíþjóð
Fanny Jónsdóttir í uppeldisfræði við kennaraháskólann í
Málmey: Ritgerðin nefnist: Barns kamrat- och vänskapsrelasioner i förskolan, samhörighet, tilhörighet vänskap ock utanförskap. Markmið rannsóknarinnar var að öðlast þekkingu
og grundvöll til að meta hvort leikskólinn býr öllum börnum
tækifæri til þess að öðlast góð tengsl á þessu skólastigi.
Stúdentspróf
Stúdentafjöldi frá stærstu framhaldsskólunum á árinu 2007
var sem hér segir: Frá Menntaskólanum í Reykjavík 182
(182), Menntaskólanum á Akureyri 135 (133), Verzlunarskóla
Íslands 233 (212), Menntaskólanum við Hamrahlíð 249 (270),
Menntaskólanum við Sund 149 (115), Fjölbrautaskólanum í
Breiðholti 170 (176), Kvennaskólanum í Reykjavík 144 (107).

RAFORKUMÁL

Á vegum Landsvirkjunar var haldið áfram framkvæmdum við
byggingu Kárahnjúkavirkjunar, en þær hófust árið 2003. Lokið
var við að steypa kápu vatnsmegin á sjálfa Kárahnjúkastíflu
árið 2006 og hófst fylling Hálslóns á því ári. Hins vegar var
ekki lokið við gerð aðrennslisganga og fór fram mikil vinna við
þau á árinu 2007. Þá var unnið við frágang við Desjarárstíflu
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Við anddyri Fljótsdalsstöðvar.
austan ár og Sauðárdalsstíflu vestan ár. Um sumarið náði vatn
í Hálslóni að þessum stíflum. Á árinu 2007 var steyptur sex
metra hár ölduvarnarveggur ofan við kápuna á Kárahnjúkastíflu
og gert var yfirfall við vesturenda stíflunnar. Þar er vatni hleypt
fram hjá þegar Hálslón fyllist á haustin. Yfirfallsfossinn er 90
metra hár.
Fyrsti rafall í Fljótsdalsstöð var gangsettur í byrjun apríl,
en stöðin var formlega gangsett af fjármálaráðherra og iðnaðarráðherra 30. nóvember. Voru þá fimm vélasamstæður af
sex komnar í rekstur. Ráðherrarnir komust ekki austur vegna
óveðurs, en þeir unnu verkið á Nordica Hotel í Reykjavík. Það
var Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra, sem gaf stöðvarstjóra eystra „skýrar ordrur“ um að setja allt í gang.
Áfram var unnið að undirbúningi virkjana í neðri hluta
Þjórsár. Skal það gert í þremur þrepum, við Hvamm í Rangárþingi ytra, við Holt í Rangárþingi ytra og Urriðafoss í Ásahreppi.
Á árinu var áfram mest unnið við ýmsar jarðfræðilegar og
jarðeðlisfræðilegar rannsóknir á þessum stöðum. – Unnið var
að rannsóknum á jarðhitasvæðum norðanlands vegna orkuöflunar fyrir hugsanlegt álver á Bakka við Húsavík. Boraðar voru
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þrjár háhitarannsóknarholur, í Bjarnarflagi, á Þeistareykjum og
vestan við Kröflu.
Vatnsbúskapur Landsvirkjunar var í meðallagi á árinu. Lítil
úrkoma var fyrri hluta ársins en mikil seinni hlutann. Hálslón
var að fullu tekið í notkun á árinu og nær tvöfaldaðist með því
miðlunargeta Landsvirkjunar. Hún er nú 4.550 gígalítrar og
skiptist þannig að Hálslón er með 47% af miðlunargetunni,
Þórisvatn 33%, Blöndulón 9% og önnur lón 11%.
Raforkuframleiðsla Landsvirkjunar inn á flutningskerfi
Landsnets á árinu óx um 14% og var 8.480 gígavattstundir
(7.430 árið áður). Hlutur vatnsafls í framleiðslu var um
93,9% en jarðgufustöðva um 6,1%. Landsvirkjun keypti 422
gígavatnsstundir af raforku frá Orkuveitu Reykjavíkur og
Hitaveitu Suðurnesja. Þessi orka fór í endursölu til stóriðju.
Heildarorkusala Landsvirkjunar á árinu var 8.903 gígavatnsstundir. Helstu kaupendur raforku á árinu voru sem fyrr stóriðjufyrirtækin og fengu þau alls 6.258 gígavatnsstundir og er
það 16% aukning frá fyrra ári. Sala á forgangsrafmagni til
almenningsveitna óx um 5,4% og var 1.864 gígavatnsstundir.
Rafmagnssala til Fjarðaáls á Reyðarfirði hófst á árinu.
Hagnaður af rekstri Landsvirkjunar á árinu 2007 nam 28,5
milljörðum króna og í árslok töldust eignir fyrirtækisins nema
319 milljörðum. Eiginfjárhlutfall var 31,1% í árslok.

SAMGÖNGUR OG FERÐAMÁL

Erlendir ferðamenn
Árið 2007 fjölgaði ferðamönnum, sem komu um Leifsstöð,
um 15,1% og urðu þeir tæplega 458.889 (398.625 árið áður).
Fjölgun ferðamanna var mest frá Kanada annað árið í röð eða
um 43,0%, Hollendingum fjölgaði um 25,1% og Svíum um
21,5%. Hins vegar var fækkun á komum Bandaríkjamanna um
7,0% og Japana um 5,0%. Frá öllum öðrum löndum fjölgaði
ferðamönnum og að fjölda til mest frá Noregi eða rúmlega 6.200
manns. Flestir ferðamenn komu frá eftirtöldum tíu löndum:
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Nýr ferðamannastaður á Mjóeyri við Eskifjörð.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bretland
Bandaríkin
Danmörk
Þýskaland
Noregur
Svíþjóð
Frakkland
Holland
Ítalía
Finnland

73.324
51.906
41.386
40.555
34.779
33.353
22.670
14.404
10.475
9.870

(67.392)
(55.792)
(38.162)
(38.487)
(28.539)
(27.359)
(21.068)
(11.511)
(8.840)
(8.533)

Farþegar með Norrænu árið 2007 til Íslands voru 17.374 og
frá Íslandi fóru 17.038. Samtals ferðuðust því með skipinu til
og frá Íslandi 34.412. Farþegar, sem komu til Reykjavíkur með
skemmtiferðaskipum, voru nálægt 60.000 í 80 ferðum.
Flug
Mikil aukning varð á sætaframboði í millilandaflugi á árinu
2007 bæði hjá Icelandair og Iceland Express. Farþegum með
Iceland Express fjölgaði um 20% á árinu og var flogið til 15
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áfangastaða í Evrópu. Farþegar með Icelandair urðu alls um 1,8
milljónir (1,7 árið áður).
Í innanlandsflugi hjá Flugfélagi Íslands var fjölgun farþega
um 17,0% og þá einkum í ferðum til Egilsstaða. Farþegar
félagsins voru um 500.000 (426.000 árið áður). Flugfélag
Íslands heldur uppi áætlunarflugi til Ísafjarðar, Akureyrar og
Egilsstaða. Frá Akureyri er flogið til Grímseyjar, Þórshafnar
og Vopnafjarðar.
Landsflug sá áfram um áætlunarflug til Hornafjarðar,
Vestmannaeyja, Sauðárkróks, Vesturbyggðar (Bíldudals) og
Gjögurs. Ríkissjóður styrkti flug til allra þessara staða nema
Vestmannaeyja.
Siglingar
Bæði stóru skipafélögin, Eimskip og Samskip, eru rekin á
alþjóðamarkaði og flutningar fyrir Íslendinga eru aðeins hluti af
þeirra starfsemi. Bæði leggja þau áherslu á flutninga á frystum
og kældum vörum.
Aðalstarfssvæði Eimskips er Norður-Atlantshaf. Þar undir
fellur, að félagið flytur um það bil helming af öllum varningi
sem kemur til og fer frá Íslandi. Félagið færði út kvíarnar í Kína
og festi kaup á 60% hlut í kínverska gámageymslusvæðinu Luyi
Depot í Quingdao. Starfsmenn Eimskips eru um 8.500 í um
20 löndum og um 500 starfsstöðvum. – Eimskip sá um rekstur
Herjólfs á árinu.
Umsvif Samskipa fóru vaxandi á árinu og rekur félagið
starfsemi á meira en 50 stöðum í yfir 20 löndum. Það hefur um
50 skip í rekstri. Fyrirtækið kom sér upp starfsstöð í Rotterdam
á árinu.
Samgöngur á landi
Innflutningur bifreiða fór heldur minnkandi á árinu. Fluttir
voru inn til landsins alls 15.942 nýir fólksbílar (17.129 árið
áður). Japanskir bílar voru sem fyrr vinsælastir en þýskir bílar
gengu næstir þeim. Mest selda tegundin af nýjum fólksbílum
var eins og áður Toyota frá Japan með 3.669 bíla (4.797) eða
23,01%. Síðan kom Volkswagen frá Þýskalandi með 1.256 bíla
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Ferðamenn á Reynisfjöru í Mýrdal.
(1.210) eða 7.88%. Honda frá Japan var í þriðja sæti, en af þeirri
tegund voru fluttir inn 1.023 bílar eða 6,42% af innflutningi
fólksbíla. Toyota Yaris var vinsælasti innflutti bíllinn á árinu
með nær 1.000 nýskráningar. Næstur á eftir var Skoda Oktavia
með um 800 og síðan Toyota Land Cruiser 120 með um 600
nýskráningar.
Í árslok 2007 var 240.551 bifreið á skrá í landinu (227.320
árið áður). Af þeim voru 207.513 fólksbifreiðir (197.291), 1.943
hópferðabifreiðir (1.929) og 31.095 vöru- og sendibifreiðir
(28.100). Nettóaukning fólksbifreiða á árinu var 5,18%, hópferðabifreiða 0,73% og vöru- og sendibifreiða 10,66%.

SLYS

Árið 2007 voru banaslys í landinu 29, og er það mikil fækkun
frá árinu á undan, en þá létust 49. Munar þar mest um fækkun
umferðarslysa en í þeim létust 15 á árinu 2007 (30 árið áður), í
sjóslysum/drukknunum létust 6, í vinnuslysum 4 og í heima- og
frítímaslysum 4.
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Björgunarþyrlan SIF í sjónum við Straumsvík.
Slys á sjó og drukknanir
13. mars fórst smábáturinn Björg Hauks ÍS-127 í mynni
Ísafjarðardjúps. Tveir menn voru í áhöfn og drukknuðu þeir
báðir. Neyðarkall barst aldrei frá bátnum, og mennirnir komust
ekki í gúmmíbjörgunarbát. – Sjómaður frá Vopnafirði féll
útbyrðis af báti sínum 12. apríl og drukknaði. – 19. september féllu tveir menn, sem voru við veiðiskap í Soginu, í ána.
Öðrum var bjargað en hinn drukknaði. – Flutningaskipið Axel
strandaði í Hornafjarðarósi 27. nóvember. Það komst á flot en
skemmdist töluvert.
Umferðarslys
26. ágúst fór rúta út af veginum í Bessastaðabrekku í Fljótsdal. Fimmtán manns slösuðust og þar af tveir alvarlega. Allir
farþegarnir voru erlendir verkamenn á leið frá Kárahnjúkavirkjun. – 13. september ók hópferðabifreið af Akranesi, sem
var á leiðinni á Keflavíkurflugvöll, inn í nýfallna aurskriðu
á Vesturlandsvegi í Kollafirði. Minni háttar meiðsli urðu á
nokkrum farþeganna, en fólkið varð að vaða í gegnum aurinn til
þess að komast í annan bíl.
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Ýmis slys og óhöpp
Þyrlan TF-SIF lenti í sjónum út af Straumsvík 16. júlí. Fjórir
menn voru í áhöfn og björguðust þeir um borð í björgunarbátinn Einar Sigurjónsson. Þyrlan var við æfingar. – 19. ágúst var
lýst eftir tveimur Þjóðverjum, sem ætluðu að stunda fjallgöngur
og ísklifur í nágrenni Skaftafells. Gerð var að þeim mikil leit
og fundust tjöld þeirra en þeir ekki Talið er að þeir hafi farist á
Svínafellsjökli. – Eftir leitir í Flóa- og Skeiðamannaafrétti 14.
september drukknuðu 108 kindur í Kálfá í Gnúpverjahreppi.
Þetta gerðist af því að kindurnar fóru á röngum stað út í ána og
komust ekki upp hinum megin.

STJÓRNMÁL

Árið var ár alþingiskosninga og stjórnarskipta að kosningunum loknum. Þá urðu mjög óvæntar sviptingar í borgarstjórn Reykjavíkur, þegar meirihluti Sjálfstæðisflokks og
Framsóknarflokks sprakk, og við tók meirihluti Samfylkingar,
Vinstri grænna. Framsóknarflokks og Frjálslyndra og óháðra.
Þessir sátu í ríkisstjórn Íslands fram að kosningum: Geir H.
Haarde forsætisráðherra, Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra,
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra, Björn
Bjarnason dóms- og kirkjumálaráðherra, Einar K. Guðfinnsson
sjávarútvegsráðherra og Sturla Böðvarsson samgönguráðherra
frá Sjálfstæðisflokknum, Jón Sigurðsson iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra, Magnús
Stefánsson félagsmálaráðherra, Siv Friðleifsdóttir heilbrigðis- og
tryggingamálaráðherra, Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra
og Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra frá Framsóknarflokki.
Stjórnmál og stefnur fram að kosningum
Fyrsta átakamál ársins í landsmálum var svokallað RÚV
mál, þ.e. að breyta Ríkisútvarpinu úr ríkisstofnun í opinbert
hlutafélag (ohf). Stjórnarandstaðan og þá einkum Vinstri
grænir töldu þetta undanfara þess að einkavæða Ríkisútvarpið.
Menntamálaráðherra, sem flutti málið, taldi svo ekki vera.
Aðeins væri verið að lagfæra reksturinn til þess að útvarpið
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stæði sig betur í samkeppni við einkarekstur í fjölmiðlun. Keppinautarnir gagnrýndu einkum, að RÚV mætti bæði innheimta
afnotagjöld í formi nefskatts, selja auglýsingar og jafnvel fá
kostun. Gagnrýnin beit ekki á stjórnarliðum og var frumvarpið
um RÚV samþykkt seint í janúar.
Eftir því sem nær dró kosningum bar meira á kosningaloforðum flokkanna. Sjálfstæðisflokkurinn sagði að venju, að
hann vildi stöðugleika og festu, byggja allt á traustum grunni.
Fiskveiðistjórnarkerfinu skyldi ekki breytt og ekki sækja um
aðild að Evrópusambandinu. Þá skyldi hugsað um hag barna og
eldri borgara.
Samfylkingin lagði áherslu á „Jafnvægi og framfarir“ og gaf
út bækling undir þessu nafni. Þá var sett fram aðgerðaáætlun í
60 liðum undir nafninu Unga Ísland til þess að bæta aðstæður
barna og unglinga. Stefnt var að því að byggja 400 hjúkrunarrými fyrir aldraða á næstu 18 mánuðum. Loks er að geta
áætlunarinnar Fagra Ísland, en aðalinntak hennar var að gera
skuli „rammaáætlun um náttúruvernd“ sem nái til alls landsins.
Ekki verði ráðist í nýjar virkjanaframkvæmdir fyrr en lokið sé
við þessa áætlun.
Vinstri hreyfingin grænt framboð fór fram undir kjörorðinu:
„Allt annað líf“. Í því fólst m.a. félagslegt réttlæti, græn framtíð
og kvenfrelsi. Þá var talað um nýja utanríkisstefnu, sem byggðist á „sjálfstæðu mati, þekkingu og skilningi á ástandi alþjóðamála, lýðræðislegri nálgun, friðsamlegri alþjóðasamvinnu og
félagslegri alþjóðahyggju“. Mest notaða slagorð Vinstri grænna
í kosningabaráttunni var „stóriðjustopp“.
Framsóknarflokkurinn fór fram undir kjörorðinu: Árangur
áfram – ekkert stopp. Nánari útfærsla á því var sögð vera áframhaldandi uppbygging kröftugs og samkeppnisfærs atvinnulífs. Í
þessu fólst að halda ætti áfram uppbyggingu stóriðju.
Frjálslyndi flokkurinn sagðist vera „flokkur sem þorir“ og í
því fólst, að hann vildi breyta skattkerfinu til hagsbóta „öðrum
en hátekjufólki“, berjast fyrir afnámi verðtryggingar lána og
gegn kvótakerfinu.
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Flokksstarf í aðdraganda kosninga
Í fyrstu skoðanakönnun ársins, sem kom í Fréttablaðinu
í janúar, komu Sjálfstæðisflokkur (40,2%), Vinstri grænir
(19,4%) og Frjálslyndir (10,0)% vel út en Framsókn (7,4%) og
Samfylkingin (18,4%) illa. Hélst þessi staða næstu mánuði og
var einkum mikið talað um slæma stöðu Samfylkingarinnar,
sem mældist með minna fylgi en Vinstri grænir og munaði þar
oft um 5,0%. Það var fyrst um mánaðamót apríl maí sem fylgi
Samfylkingarinnar varð meira en Vinstri grænna samkvæmt
skoðanakönnunum.
Landsþing Frjálslynda flokksins var haldið í Reykjavík
dagana 26.-27. janúar. Enginn bauð sig fram á móti Guðjóni A.
Kristjánssyni í formannssætið en tvö buðu sig fram til varaformanns, Magnús Þór Hafsteinsson fráfarandi varaformaður og
Margrét Sverrisdóttir varaborgarfulltrúi í Reykjavík. Svo fór, að
Magnús sigraði með 460 atkvæðum eða 56,7% en Margrét fékk
351 eða 43,3%. Kolbrún Stefánsdóttir var kosin ritari með 398
atkvæðum. Nokkrum dögum eftir Landsþingið sagði Margrét
Sverrisdóttir sig úr flokknum. Nokkrir stuðningsmenn hennar
gerðu slíkt hið sama.
8. febrúar sagði Kristinn H. Gunnarsson alþingismaður
sig úr Framsóknarflokknum og gekk í Frjálslynda flokkinn. Hann hafði farið halloka í forvali Framsóknarmanna í
Norðvesturkjördæmi.
Landsfundur Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs var
haldinn dagana 23.-25. febrúar og sátu fundinn um 600 fulltrúar. Steingrímur J. Sigfússon formaður og Katrín Jakobsdóttir
varaformaður voru endurkjörin án mótframboðs. Þá var Sóley
Tómasdóttir kosin ritari og Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir
gjaldkeri. Mikil bjartsýni ríkti á fundinum vegna alþingiskosninganna um vorið, en flokkurinn var um þessar mundir með yfir
20,0% fylgi samkvæmt skoðanakönnunum.
29. flokksþing Framsóknarflokksins var haldið í Reykjavík í
byrjun mars. Um var að ræða aukaflokksþing og var því ekki
kosin ný forysta, en Jón Sigurðsson hafði tekið við formennsku í
flokknum í ágúst 2006 og Guðni Ágústsson varð varaformaður.
Flokksþingið skyldi móta stefnu fyrir alþingiskosningarnar, og
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Stjórn Íslandshreyfingarinnar – lifandi lands. F.v.: Jakob Frímann Magnússon, Margrét Sverrisdóttir, Ómar Ragnarsson og
Ósk Vilhjálmsdóttir.
var áhersla lögð á það að koma inn í stjórnarskrána ákvæði um
þjóðareign á auðlindum. Fylgi flokksins var áfram veikt eftir
flokksþingið eða innan við 10.0%.
Mörgum mánuðum fyrir kosningar voru uppi umræður
um framboð eldri borgara og náttúruverndarfólks. Ekkert
varð úr framboði eldri borgara, en 22. mars kynntu Ómar
Ragnarsson, Margrét Sverrisdóttir, Jakob Frímann Magnússon og Ósk Vilhjálmsdóttir framboð í öllum kjördæmum til
Alþingiskosninganna 12. maí. Framboðið nefndist Íslandshreyfingin – lifandi land. Ómar var tilnefndur sem bráðabirgðaformaður. Hann sagði að framboðið væri „grænt í gegn“. Í skoðanakönnun, sem haldin var hjá Gallup í lok mars, mældist fylgi
hins nýja framboðs 5,2%.
37. landsfundur Sjálfstæðisflokksins var haldinn í Laugardalshöll í Reykjavík 12.-15. apríl. Kjörorð fundarins var Nýir
tímar – á traustum grunni. Öll forystusveitin var endurkjörin
með miklum stuðningi. Flokkurinn kom um þessar mundir
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mjög vel út í skoðanakönnunum og var með um og yfir 40%
fylgi.
Landsfundur Samfylkingarinnar var haldinn í Egilshöll í
Reykjavík 13.-14. apríl. Hátt í 2.000 manns sóttu setningarhátíð
fundarins. Meðal þeirra voru Helle Thorning-Schmith, foringi
danskra jafnaðarmanna og Mona Sahlin foringi sænskra jafnaðarmanna. Formaður og varaformaður Samfylkingarinnar
voru endurkjörin án mótframboðs.
Alþingiskosningar 12. maí
Fimm flokkar og Íslandshreyfingin buðu fram í öllum
sex kjördæmum landsins í alþingiskosningunum 12. maí.
Það voru Framsóknarflokkur (B-listi), Sjálfstæðisflokkur (Dlisti), Frjálslyndi flokkurinn (F-listi), Íslandshreyfingin (I-listi),
Samfylkingin (S-listi) og Vinstri hreyfingin grænt framboð
(V-listi).
Á kjörskrá í alþingiskosningunum 2007 voru 221.330 manns
og af þeim kusu 185.071 eða 83,6%. Er þetta töluvert minni
kjörsókn en 2003, en þá var hún 87,6 %. Verður að fara allt
aftur til 1942 til þess að finna minni kjörsókn. Frambjóðendur
voru alls 756, 399 karlar og 357 konur. Karlar voru oddvitar á 24
listum en konur á 12. Ef litið er á starfsstéttir virðist skólafólk
einna mest áberandi, bæði kennarar og nemendur.
Úrslit kosninganna urðu þau, að Framsóknarflokkur fékk
21.349 atkvæði eða 11,7% og tapaði 6,0% frá síðustu kosningum, Sjálfstæðisflokkur fékk 66.749 atkvæði eða 36,6% og
bætti við 2,9%, Frjálslyndi flokkurinn fékk 13.233 atkvæði eða
7,3% og tapaði 0,1%, Íslandshreyfingin fékk 5.933 atkvæði eða
3,3%, Samfylkingin fékk 48.742 atkvæði eða 26,8% og tapaði
4,2% og Vinstri hreyfingin grænt framboð fékk 26.136 atkvæði
eða 14,3% og bætti við sig 5,5%. Verulegur munur var á fylgi
flokkanna eftir kynjum, 45.0% karla kusu Sjálfstæðisflokkinn
en aðeins 32,0% kvenna. Aftur á móti kusu 33,0% kvenna í
landinu Samfylkinguna en aðeins 23,0% karla.
Þingmenn skiptust þannig á milli flokka, að Framsóknarflokkurinn fékk sjö þingmenn og tapaði fimm, Sjálfstæðisflokkurinn
fékk 25 þingmenn og bætti við sig þremur, Frjálslyndi flokkur(167)

Forystumenn flokkanna bíða áhyggjufullir eftir fyrstu tölum úr
alþingiskosningunum 12. maí. F.v. : Katrín Jakobsdóttir, Ómar
Ragnarsson, Guðjón A. Kristjánsson, Jón Sigurðsson, Geir H.
Haarde og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir.
inn fékk fjóra þingmenn, sem er sami fjöldi og í síðustu
kosningum, Samfylkingin fékk 18 þingmenn, missti tvo og
Vinstri grænir fengu níu þingmenn og bættu við sig fjórum.
Íslandshreyfingin fékk engan þingmann þar sem hún náði ekki
5% kjörfylgi.
Sjálfstæðisflokkurinn var að þessu sinni stærstur flokka í
öllum kjördæmum. Í Suðvesturkjördæmi fékk hann 42,6% fylgi,
í Reykjavík suður 39,2%, í Reykjavík norður 36,4%, í Suðurkjördæmi 36.0%, í Norðvesturkjördæmi 29.1% og í Norðausturkjördæmi 28,9%. Samfylkingn var í öðru sæti í öllum kjördæmum
nema í Norðausturkjördæmi þar sem Framsóknarflokkurinn var
í þessu sæti. Mest fylgi hafði Samfylkingin í Reykjavík norður
29,2%, Framsóknarflokkurinn í Norðausturkjördæmi 24,6%,
Vinstri grænir líka í Norðausturkjördæmi 19,6%, Frjálslyndi
flokkurinn í Norðvesturkjördæm 13,6% og Íslandshreyfingin í
Reykjavík norður 4,9%.
(168)

Þingflokkur Framsóknarflokksins eftir kosningar. F.v.: Birkir
Jón Jónsson, Bjarni Harðarson, Valgerður Sverrisdóttir,
Guðni Ágústsson, Siv Friðleifsdóttir, Höskuldur Þórhallsson
og Magnús Stefánsson.
Nýir þingmenn, þ.e. þeir sem ekki sátu á síðasta þingi
fyrir kosningar, urðu 24. Kosnir á þing fyrir Sjálfstæðisflokk
eru það þessir 10: Ármann Kr. Ólafsson, Árni Johnsen,
Björk Guðjónsdóttir, Guðfinna Bjarnadóttir, Illugi Gunnarsson,
Jón Gunnarsson, Kristján Þór Júlíusson, Ólöf Nordal, Ragnheiður Elín Árnadóttir og Ragnheiður Ríkharðsdóttir. Fyrir
Samfylkinguna 6: Árni Páll Árnason, Ellert B. Schram,
Guðbjartur Hannesson, Gunnar Svavarsson, Karl V. Matthíasson og Steinunn Valdís Óskarsdóttir. Fyrir Vinstri græna 4: Atli
Gíslason, Álfheiður Ingadóttir, Árni Þór Sigurðsson og Katrín
Jakobsdóttir. Fyrir Framsóknarflokkinn 2: Bjarni Harðarson
og Höskuldur Þórhallsson. Fyrir Frjálslynda flokkinn 2: Grétar
Mar Jónsson og Jón Magnússon. Þrír ofangreindra þingmanna höfðu áður setið á þingi, þ.e. Árni Johnsen, Ellert B.
Schram og Karl V. Matthíasson. Sjö þingmenn sem sátu sem
aðalmenn á síðasta þingi, og sóttust eftir endurkjöri, náðu því
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ekki þ.e. Anna Kristín Gunnarsdóttir, Guðjón Ólafur Jónsson,
Jónína Bjartmarz, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason,
Sigurjón Þórðarson og Sæunn Stefánsdóttir. Svo merkilegt var
það nú, að þrátt fyrir mikinn fjölda nýrra þingmanna, kom upp
sú staða að þingmaður sem kosinn var í fyrsta sinn á þing 2003
var áfram yngstur þingmanna. Þetta var Birkir Jón Jónsson sem
var 27 ára, þegar hann var kosinn í annað sinn 2007. Ellert B.
Schram var elstur þeirra sem kosinn var á þing, 67 ára. Konum
fækkaði um þrjár á þinginu og urðu 20 en karlar 43.
Skömmu eftir kosningar kom fram, hversu miklu flokkarnir eyddu í auglýsingar fyrir kosningarnar. Samfylkingin
eyddi 27,3 milljónum, Framsóknarflokkurinn 27,0 milljónum,
Frjálslyndi flokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn 20,5 milljónum
hvor og Vinstri grænir 17,6 milljónum. Um er að ræða kostnað
við birtingu í blöðum, útvarpi og sjónvarpi.
Myndun nýrrar ríkisstjórnar
Tólf dögum eftir kosningar, 24. maí, var mynduð ný ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Undanfari þess var
sá, að fyrri ríkisstjórn, Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks
hafði aðeins eins atkvæðis meirihluta á þingi eða 32 þingmenn.
Báðir flokkar voru því hikandi við því að halda áfram samstarfi.
Á hinn bóginn gátu stjórnarandstöðuflokkarnir, Samfylking,
Vinstri grænir og Frjálslyndi flokkurinn ekki myndað stjórn,
sem þeir þó ætluðu sér að gera að loknum kosningum, ef þeir
hefðu fengið meirihluta. Fyrstu dagana eftir kosningar voru
ýmsar þreifingar um stjórnarmyndun í gangi milli einstakra
þingmanna. Þar á meðal kom sú fyrirspurn frá Vinstri grænum
til framsóknarmanna, hvort þeir vildu veita ríkisstjórn vinstri
flokkanna hlutleysi. Þetta töldu framsóknarmenn móðgun. Þá
voru framsóknarmenn reiðir Steingrími J. Sigfússyni fyrir það,
að hann fór þess á leit við forystu Framsóknarflokksins, að hún
bæðist afsökunar á auglýsingu, sem birtist um Vinstri græna í
kosningabaráttunni.
Stjórnarsamstarfi sjálfstæðismanna og framsóknarmanna,
sem staðið hafði í 12 ár, var formlega slitið 17. maí, og daginn
eftir gekk Geir H. Haarde á fund forseta Íslands og baðst
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Geir kominn til Bessastaða til þess að biðjast lausnar fyrir sig
og stjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks.
lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt. Jafnframt tjáði Geir forsetanum að hafnar væru formlegar stjórnarmyndunarviðræður
milli Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Taldi forseti því ekki
ástæðu til að ræða við formenn annarra flokka.
Ekki ber mönnum saman um það, hvenær þreifingar hafi
byrjað milli Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar um stjórnarmyndun eftir kosningar. Sumir úr hópi Vinstri grænna héldu
því fram, að þær hefðu hafist fyrir kosningar. Þessu mótmæltu
bæði forystumenn Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Innan
Sjálfstæðisflokksins voru án efa skiptar skoðanir um það, hvort
reyna ætti að mynda stjórn með Samfylkingunni eða Vinstri
grænum. Ritstjóri Morgunblaðsins og ýmsir þingmenn töldu
samstarf við Vinstri græna besta kostinn, ekki síst vegna þess
að með því mætti binda enda á pólitískan frama Ingibjargar
Sólrúnar Gísladóttur. Þeir urðu hins vegar ofan á í flokknum,
sem kusu samstarf við Samfylkinguna. Framarlega í þeim
flokki var varaformaðurinn, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Segja má, að stjórnarmyndunarviðræður Sjálfstæðisflokks og
Samfylkingarinnar hafi komist á skrið strax 17. maí, en þá hitt(171)

Rætt við fjölmiðla að loknum fyrsta stjórnarmyndunarfundi
Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. F.v.: Geir H. Haarde, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Össur Skarphéðinsson og Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir.
ust Geir H. Haarde og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir óformlega.
Geir sagði eftir þennan fund, að hann hafi tekið Samfylkinguna
fram yfir Vinstri græna vegna þess, að skemmra væri á milli
flokkanna og þingmeirihluti yrði stærri. Ingibjörg Sólrún sagði
að unnt mundi að brúa bil á milli flokkanna.
Morgunblaðið sagði 19. maí, að „góður skriður“ væri á stjórnarmyndunarviðræðunum og Geir og Ingibjörg hefðu gengið
„glaðbeitt“ af fyrsta formlega fundinum. Dagana 20. og 21. maí
var unnið að málefnasamningi nýrrar ríkisstjórnar og flokkarnir
skiptu með sér ráðherraembættum. Þessu var lokið síðdegis 22.
maí og voru þá kallaðir saman fundir trúnaðarmanna flokkanna. Þetta voru flokksráð og þingflokkur Sjálfstæðisflokksins
og flokksstjórn og þingflokkur Samfylkingarinnar. Tillögur
formanna flokkanna um væntanlegt stjórnarsamstarf, stefnu
stjórnarinnar og val í ráðherraembætti voru samþykktar án
teljandi andspyrnu. Eitthvað var þó minnst á það í fjölmiðlum,
að Sturla Böðvarsson væri óánægður með að fá ekki að vera
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Samkomulag um nýja stjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokks
innsiglað með kossi á Þingvöllum.
ráðherra áfram. Reyndar var gert ráð fyrir því, að hann yrði
forseti Alþingis. Þá þótti sumum sem gengið væri fram hjá
Ágústi Ólafi Ágústssyni, varaformanni Samfylkingarinnar.
Á blaðamannafundi á Þingvöllum 23. maí var stefnuyfirlýsing nýju ríkisstjórnarinnar kynnt. Margt er þar mjög almennt
orðað. Í stefnuyfirlýsingunni segir t.d., að flokkarnir hafi
„einsett sér að mynda frjálslynda umbótastjórn um kraftmikið
efnahagslíf, öfluga velferðarþjónustu, bættan hag heimilanna og
aukna samkeppnishæfni efnahagslífsins“. Þá er sagt, að áhersla
verði lögð á málefni yngstu og elstu kynslóðanna. Áþreifanlegri
voru ákvæði um að verkaskiptingu ráðuneyta yrði breytt. Þar
skipti mestu máli, að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti
yrðu sameinuð undir einum ráðherra. Þá skyldi lífeyrishluti
almannatryggingarkerfisins og málefni aldraðra fara frá heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu til félagsmálaráðuneytisins sem yrði þá enn frekar en áður „velferðarráðuneyti“.
Sveitarstjórnarmál skyldu hins vegar fara frá félagsmálaráðu(173)

neytinu til samgönguráðuneytisins. Frá samgönguráðuneytinu
fór síðan ferðaþjónustan til iðnaðarráðuneytisins. Fleiri breytingar skyldi gera, en loks má nefna, að Hagstofa Íslands skyldi
hætta að vera sérstakt ráðuneyti og hverfa sem sjálfstæð stofnun
undir forsætisráðuneytið.
Um sjávarútvegsmál sagði í stjórnarsáttmálanum að „gerð
verði sérstök athugun á reynslunni af aflamarkskerfinu við
stjórn fiskveiða og áhrifum þess á þróun byggða“. Ekki er
þannig gerð hörð hríð að kvótakerfinu og mjög er óljóst hvernig
landbúnaðurinn eigi að þróast en um hann segir í sáttmálanum:
„Unnið verði að endurskoðun landbúnaðarkerfisins með það
fyrir augum að auka frelsi, bæta stöðu bænda og lækka verð til
neytenda.“
Um utanríkismál var fremur lítið sagt. Talað er þó um að
Íslendingar harmi stríðið í Írak og tekið fram að ríkisstjórnin
hafi ekki á stefnuskrá sinni að sækja um aðild að Evrópusambandinu á kjörtímabilinu.
Ný ríkisstjórn 24. maí 2007
Í ríkisstjórn þeirri, sem kom til valda 24. maí 2007, voru eftirtaldir ráðherrar: Geir H. Haarde forsætisráðherra, Þorgerður
Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra, Árni M. Mathiesen
fjármálaráðherra, Björn Bjarnason dómsmálaráðherra, Einar
K. Guðfinnsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Guðlaugur Þ. Þórðarson heilbrigðisráðherra frá Sjálfstæðisflokknum. en frá Samfylkingunni: Ingibjörg Sólrún Gísladóttir utanríkisráðherra, Össur Skarphéðinsson iðnaðarráðherra, Jóhanna
Sigurðardóttir félags- og tryggingaráðherra, Kristján L. Möller
samgönguráðherra, Björgvin G. Sigurðsson viðskiptaráðherra
og Þórunn Sveinbjarnardóttir umhverfisráðherra. Allir sjálfstæðismennirnir voru áður ráðherrar nema Guðlaugur Þór. Af
samfylkingarráðherrunum höfðu Jóhanna Sigurðardóttir og
Össur Skarphéðinsson verið áður ráðherrar. Jóhanna var elst
ráðherranna, 64 ára en Björgvin G. Sigurðsson yngstur 36 ára.
Ráðherrarnir réðu sér fljótlega aðstoðarmenn. Þeir voru
þessir: Gréta Ingþórsdóttir hjá forsætisráðherra, Kristrún Heimisdóttir hjá utanríkisráðherra, Hanna Katrín Friðriksson hjá heil(174)

Nýja ríkisstjórnin og forseti Íslands við stjórnarborðið. F.v.:
Þórunn Sveinbjarnardóttir, Kristján L. Möller, Guðlaugur
Þór Þórðarson, Björn Bjarnason, Árni M. Mathiesen, Geir H.
Haarde, Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands, Ingibjörg
Sólrún Gísladóttir, Björgvin G. Sigurðsson, Einar K. Guðfinnsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir
og Össur Skarphéðinsson.
brigðisráðherra, Einar Karl Haraldsson hjá iðnaðarráðherra,
Hrannar B. Arnarsson hjá félagsmálaráðherra, Róbert Marshall
hjá samgönguráðherra, Jón Þór Sturluson hjá viðskiptaráðherra
og Anna Kristín Ólafsdóttir hjá umhverfisráðherra.
Stjórnmálin eftir myndun nýrrar ríkisstjórnar
Ríkisstjórnin naut mikils fylgis á fyrstu mánuðum sínum
og í skoðanakönnun í júlí var það 83,0% sem mun vera met.
Báðir stjórnarflokkarnir höfðu bætt við sig fylgi frá kosningunum, en stjórnarandstaðan ýmist stóð í stað eða tapaði fylgi.
Sjálfstæðisflokkurinn mældist með 41,0% fylgi, Samfylkingin
var með 29,0%, Vinstri grænir 15,0%, Framsóknarflokkurinn
9,0%, Frjálslyndi flokkurinn 5,0% og Íslandshreyfingin 1,0%.
– Undir lok ársins var staðan í skoðanakönnunum svipuð. Ríkis(175)

stjórnin naut fylgis 78,0% landsmanna og fylgi flokkanna var
þannig: Sjálfstæðisflokkur 39,0%, Samfylkingin 31,0%,Vinstri
grænir 17,0%, Framsóknarflokkur 8,0% og Frjálslyndir 4,0%.
Breytingar urðu á forystu Framsóknarflokksins skömmu eftir
kosningar. Jón Sigurðsson lét af formennsku í maí, enda hafði
hann ekki náð kjöri til þings. Varaformaðurinn, Guðni Ágústsson, tók við formennskunni og á miðstjórnarfundi flokksins 10.
júní var Valgerður Sverrisdóttir kosin varaformaður.
6. júlí tilkynnti Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra
um mikla kvótaskerðingu á næsta fiskveiðiári, sem byrjaði 1.
september. Þorskafli skyldi verða 130.000 tonn, en hafði verið
193.000 tonn á næsta fiskveiðiári á undan. Boðaðar voru mótvægisaðgerðir svo sem að hafrannsóknir verði efldar og framlag
í verkefnissjóð sjávarútvegs tvöfaldað. Margir stjórnarandstæðingar töldu skerðinguna of mikla og mótmæltu henni. Sama
gerðu útgerðarmenn og sjómenn víða um land. Þeir töldu þorskgengd vera mikla á miðunum. 12. september tilkynnti síðan
ríkisstjórnin mótvægisaðgerðir sínar og beindust þær einkum að
þorpum, sem misst höfðu þorskkvóta. Stjórnarandstaðan taldi
aðgerðirnar léttvægar og sjómenn töldu sig ekkert fá.
Um miðjan ágúst urðu pólitískar deilur um endurskipulagningu ratsjármála við Ísland, sem Íslendingar urðu að taka við af
Bandaríkjamönnum. Niðurstaða ríkisstjórnarinnar var sú, að
ratsjárkerfi yrði að reka áfram og yrði það í tengslum við kerfi
NATÓ þjóða á Norður-Atlantshafi. Í framhaldi af þessu kynnti
utanríkisráðherra þá skoðun sína, að þörf væri á því sem kalla
mætti „ógnarmat“ fyrir Ísland.
Í byrjun september var eini íslenski friðargæsluliðinn í Írak
kallaður heim samkvæmt ákvörðun Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur utanríkisráðherra. Þetta var talið táknrænt fyrir það, að
Íslendingar hefðu hætt afskiptum af Íraksmálum. Friðargæsluliðinn átti að fara heim innan fárra vikna. Geir H. Haarde
sagðist ekki mundu hafa kallað friðargæsluliðann heim.
Alþingi
Alþingi, 133. löggjafarþingið, kom saman að nýju 15. janúar.
Fyrsta vikan fór í umræður um RÚV málið. Þeim lauk
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Ólafur Ragnar Grímsson flytur ræðu við þingsetningu 1.
október. Þingforseti er Sturla Böðvarsson. Íslenskur fáni hefur
verið settur upp á bak við forsetastólinn.
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skyndilega 22. janúar með yfirlýsingu frá stjórnarandstöðunni. Bauð hún sættir um frestun á gildistöku laganna fram
yfir kosningar. Því var ekki tekið og var frumvarp um að gera
RÚV að opinberu hlutafélagi samþykkt eftir 56 klukkustunda
ræðuhöld við þriðju umræðu. Þingi var síðan slitið 18. mars
og höfðu þá verið samþykkt 147 mál. Af þeim voru 114 lagafrumvörp og 33 þingsályktanir auk 357 fyrirspurna. Meðal
nýju laganna auk laganna um Ríkisútvarpið ohf. voru lög um
lækkun matarskatts, ættleiðingarstyrki, Vatnajökulsþjóðgarð,
sameiningu Háskóla Íslands og Kennaraháskólans og fjármál
stjórnmálaflokka.
134. löggjafarþingið kom saman 31. maí. Sturla Böðvarsson
var kosinn þingforseti og þessir þingflokksformenn: Arnbjörg
Sveinsdóttir hjá Sjálfstæðisflokki, Lúðvík Bergvinsson hjá
Samfylkingunni, Ögmumdur Jónasson hjá Vinstri grænum, Siv
Friðleifsdóttir hjá Framsóknarflokknum og Kristinn H. Gunnarsson hjá Frjálslynda flokknum. Sumarþinginu lauk 13. júní.
Samþykkt voru átta lagafrumvörp, sem fjölluðu m.a. um sameiningu ráðuneyta, verðbréfaviðskipti og kauphallir.
Alþingi kom saman að nýju 1. október. Þá tók Herdís Þórðardóttir sæti Einars Odds Kristjánssonar, sem látist hafði 14. júlí.
Fyrir þingsetninguna hafði verið settur upp íslenskur fáni við
gluggann á bak við forsetastólinn og mun fáninn áfram prýða
þingsalinn. Þá var fitjað upp á þeirri nýjung að flytja tónlist við
þingsetninguna.
Opinberar heimsóknir erlendra ráðherra.
Fredrik Reinfeldt, forsætisráðherra Svíþjóðar, kom í opinbera
heimsókn til Íslands í byrjun apríl. Hann ræddi einkum um
efnahagsmál og skattalækkanir á fyrirtæki við Geir H. Haarde.
– Nicholas Burns aðstoðarutanríkisráðherra Bandaríkjanna
kom til Íslands 14. júní. Hann sagði við blaðamenn, að samband
Íslands og Bandaríkjanna hefði þroskast og orðið nútímalegra
eftir lokun herstöðvarinnar í Keflavík, en það hefði verið erfitt
fyrir sig að hringja til Geirs H. Haarde og tilkynna honum um
lokunina 25. mars 2006. Burns sagðist fagna framboði Íslands
til Öryggisráðsins en Bandaríkin styddu enga þjóð til framboðs.
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Ingibjörg Sólrún varð fyrst erlendra ráðamanna til þess að eiga
viðræður við Shimon Peres, eftir að hann var kjörinn forseti
Ísraels.
Hann sagði Bandaríkin fella sig við þá afstöðu ríkisstjórnar
Íslands, að hún „harmi stríðið í Írak“.
Ferðir innlendra ráðherra vegna framboðs til Öryggisráðsins
og opinberar heimsóknir
8. júní átti Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fund með utanríkisráðherrum Norðurlanda í Helsinki. Rætt var m.a. um framboð
Íslands til Öryggisráðsins, en Norðurlöndin styðja það. – 20.
júní var utanríkisráðherra í opinberri heimsókn í Noregi. Hún
gekk á konungsfund og hitti norska ráðherra. – Dagana 27. júní
til 1. júlí var Ingibjörg Sólrún á fundi afrískra ráðherra í Ghana
og aflaði stuðnings við framboð Íslands til Öryggisráðsins.
– 16.-22. júlí var utanríkisráðherra á ferð um Mið-Austurlönd.
Hún hitti forystumenn Ísraels og Palestínu og endaði ferð sína
í Jórdaníu. Ingibjörg varð fyrst erlendra ráðamanna til þess að
hitta Shimon Peres forseta Ísraels eftir að hann var kjörinn til
embættis.
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Geir H. Haarde forsætisráðherra fór í opinbera heimsókn til
Írlands í byrjun september. Hann átti viðræður við Bertie Ahern
forsætisráðherra. – 17. september fór Geir síðan í opinbera
heimsókn til Svartfjallalands og hitti Zeljko Sturanovic forsætisráðherra og einnig forseta landsins, Filip Vujanovic. – Í október
var Geir H. Haarde í opinberri heimsókn á Ítalíu. Hann hitti
Romano Prodi forsætisráðherra og Emmu Bonino utanríkisviðskiptaráðherra Evrópusambandsins. Þá fór hann í Vatikanið og
gekk á fund páfa.
Sveitarstjórnarmál
REI-málið – Meirihlutaskipti í Reykjavík
Í mars var stofnað dótturfélag innan Orkuveitu Reykjavíkur,
sem nefnt var Reykjavík Energy Invest (REI), sem skyldi
vera útrásararmur Orkuveitunnar. Með því mætti nýta kunnáttu starfsmanna Orkuveitunnar til sóknar á erlenda markaði.
Starfandi var frá því í janúar annað fyrirtæki Geysir Green
Energy (GGE), sem hafði einnig að markmiði að selja til
útlanda íslenska þekkingu á sviði orkuöflunar með borunum á
eldvirkum svæðum. Stærsti eigandi í þessu fyrirtæki var FLGroup, en meðal amarra eigenda voru Atorka og Glitnir.
Á blaðamannafundi 3. október var tilkynnt, að ákveðið
hefði verið að sameina REI og GGE. Af hálfu REI var þetta
ákveðið af stjórn félagsins, en í henni sátu Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson borgarstjóri, Björn Ingi Hrafnsson, borgarfulltrúi
Framsóknarflokksins, auk tveggja annarra sem báðir voru fulltrúar meirihlutaflokkanna. Hið nýja félag skyldi heita REI og
átti Orkuveitan að eiga í því 35,5%, FL Group 27,0%, Atorka
20,0% og Glitnir 6,2%. Hannes Smárason, forstjóri FL Group,
átti frumkvæði að því, að Bjarni Ármannsson, fyrrum forstjóri
Glitnis, yrði ráðinn framkvæmdastjóri hins nýja félags. Hann
samþykkti það með því skilyrði, að hann yrði sjálfur hluthafi
og lagði hann fram 500 milljónir í hlutafé. Borgarfulltrúar
Sjálfstæðisflokksins aðrir en borgarstjóri voru ekki með í
ráðum, þegar þessi sameining var ákveðin. Þeir voru mjög
óánægðir og voru eða a.m.k. komust á þá skoðun að ekki ætti að
blanda saman opinberum eignum Orkuveitunnar og einkafjár(180)

munum við rekstur á áhættufyrirtæki eins og þetta sameinaða
fyrirtæki mundi verða.
Dagana 4. til 10. október voru miklar umræður innan Sjálfstæðisflokksins um það, hvað gera skyldi í málefnum REI. Þessi
mál voru m.a. rædd á fundi, sem sex borgarfulltrúar flokksins héldu með formanni og varaformanni hans. Vilhjálmur Þ.
Vilhjálmsson var ekki boðaður á þennan fund. Þessa daga voru
einnig viðræður í gangi milli sjálfstæðismanna um það að selja
hlut Orkuveitunnar í REI, en deilt var um, hvenær það ætti að
gerast. Sjálfstæðismenn vildu selja allt hlutaféð strax, en Björn
Ingi Hrafnsson, samverkamaður þeirra í borgarstjórn, vildi
aðeins selja lítinn hlut í byrjun. Á þessum dögum komu upp
fréttir af kaupréttarsamningum, sem gera átti við ýmsa starfsmenn Orkuveitunnar o.fl.
10. október var haldinn fundur í borgarstjórn og kom þá í
ljós, að ekkert samkomulag var komið á milli sjálfstæðismanna
og Björns Inga. Sjálfstæðismenn voru þó enn á þeirri skoðun
að samkomulag mundi takast og meirihlutinn mundi halda.
Vilhjálmur og Björn Ingi ræddu saman í síma eftir borgarstjórnarfundinn og sagði Vilhjálmur, að þeir Björn hefðu „handsalað“
samkomulag um áframhaldandi samstarf. Björn Ingi neitaði
því, enda væri ekki unnt að handsala neitt í gegnum síma.
Hinn 11. október rann síðan upp sá dagur, þegar skipt var
um meirihluta í borgarstjórn Reykjavíkur. Í stuttu máli gekk
þetta þannig fyrir sig, að um morguninn var haldinn fundur í
„prívathúsi“með Birni Inga og fulltrúum minnihlutans, þar sem
gengið var frá helstu atriðum í sambandi við valdaskiptin. Um
hádegið átti að vera fundur með borgarfulltrúum meirihlutans
til þess að ræða fjárhagsáætlun borgarinnar. Þar mættu sjálfstæðismenn en Björn Ingi ekki. Um klukkan tvö tilkynnti Björn
Ingi Vilhjálmi Þ. Vilhjálmssyni að hann ætlaði að slíta samstarfi við sjálfstæðismenn og ástæðan væri ósamkomulag innan
raða sjálfstæðismanna um REI-málið. Tveimur tímum seinna
héldu svo fulltrúar fjögurra flokka fund með blaðamönnum á
Tjarnarbakkanum við Iðnó. Þetta voru Dagur B. Eggertsson
frá Samfylkingunni, Svandís Svavarsdóttir frá Vinstri grænum,
Björn Ingi Hrafnsson frá Framsóknarflokknum og Margrét
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Tjarnarkvartettinn ræðir við fréttamenn. F.v.: Margrét Sverrisdóttir, Dagur B. Eggertsson, Svandís Svavarsdóttir og Björn
Ingi Hrafnsson.
Sverrisdóttir frá Frjálslyndum og óháðum. Hún var að vísu varaborgarfulltrúi en sagðist hafa stuðning Ólafs F. Magnússonar
borgarfulltrúa og hann hefði jafnvel átt nokkurt frumkvæði að
þessari nýju meirihlutamyndun. Seinna var þetta fólk stundum
kallað „Tjarnarkvartettinn“.
Á blaðamannafundinum var upplýst, að Dagur B. Eggertsson
yrði borgarstjóri, Svandís Svavarsdóttir pólitískur staðgengill hans og leiðtogi í sameinuðum borgarstjórnarflokki. Þá
skyldi hún leiða heildarstefnuna í málefnum Orkuveitunnar
og stefnu í umhverfis-, samgöngu- og skipulagsmálum. Björn
Ingi yrði áfram formaður borgarráðs og skyldi leiða starf nýja
meirihlutans í íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkur og Faxaflóahöfnum. Margrét Sverrisdóttir skyldi verða forseti borgarstjórnar og leiða starfið í menningar- og ferðamálum. Ólafur
F. Magnússon kom úr veikindaleyfi 4. desember og tók þá við
embætti forseta borgarstjórnar.
Hinn 16. október tók nýr meirihluti við stjórnartaumum í
Reykjavík og borgarstjóraskipti urðu. Vilhjálmur Þ. Vilhjálms(182)

Björn Ingi faðmar Alfreð Þorsteinsson að loknum fundi eftir
samstarfsslit Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í Reykjavík.
son afhenti Degi B. Eggertssyni lyklana að ráðhúsi Reykjavíkur.
Dagur var 18. borgarstjórinn í Reykjavík. Hann sagði, að mikilvægt væri að koma á stöðugleika og friði í borgarmálunum
og vonaðist til, að Vilhjálmur hjálpaði sér við það. Við stjórnarskiptin var ekki lagður fram nýr málefnasamningur.
Í skoðanakönnun, sem Fréttablaðiðið efndi til skömmu
eftir stjórnarskiptin, sögðust 56,5% styðja nýja meirihlutann. Sjálfstæðisflokkurinn hafði í sömu könnun 39,4% fylgi,
Samfylkingin 30,7%, Vinstri grænir 19,4%, Framsóknarflokkurinn 5,8% og Frjálslyndir 3,1%. Þegar spurt var um fylgi við
borgarstjóraefni sögðust 41,3% styðja Dag B. Eggertsson, 21,3%
Vilhjálm Þ. Vilhjálmsson, 18,0% Svandísi Svavarsdóttur og
4,8% Björn Inga.
Á fundi borgarráðs 1. nóvember var samruna Reykjavík
Energy Invest og Geysir Green Energy endanlega hafnað.
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TÍMAMÓT

Nokkur afmæli félaga, stofnana og fyrirtækja
27. janúar: Haldið var upp á 100 ára afmæli Kvenréttindafélags
Íslands með ráðstefnu, þar sem dagskrá var mjög fjölbreytt.
Formaður KRFÍ er Þorbjörg Inga Jónsdóttir.
11. mars var þess minnst, að 100 ár voru liðin frá stofnun
Íþróttafélags Reykjavíkur (ÍR). Félaginu var formlega afhentur
grasvöllur í Mjóddinni. Gefin var út bók um sögu ÍR eftir Ágúst
Ásgeirsson.
23. mars: Liðin voru 70 ár frá því að Sundhöll Reykjavíkur
var opnuð. Hún var níu ár í smíðum.
19. apríl: Leikfélag Akureyrar varð 90 ára. Í tilefni af afmælinu var leikritið Ævintýri á gönguför leiklesið, en það var fyrsta
verkið, sem leikfélagið færði upp.
27. apríl: Félag íslenskra fræða varð 60 ára. Þetta er félag
þeirra, sem leggja stund á fræðimennsku á sviði íslenskra
bókmennta, málfræði og sögu.
25.-27. maí: Efnt var til hátíðarhalda vegna 100 ára afmælis
Kleppsspítala. Efnt var til ráðstefnu um sögu geðlækninga á
Íslandi og Óttar Guðmundsson geðlæknir samdi rit um sögu
spítalans.
31. maí var opnuð sýning í Þjóðminjasafninu til minningar
um konungskomuna 1907. Friðrik VIII. var á Íslandi dagana 29.
júlí til 15. ágúst. Hann var fyrst í Reykjavík, en fór síðan ríðandi
austur fyrir Fjall. Gerður var svonefndur konungsvegur milli
Þingvalla og Haukadals. Loks fór konungur í kringum land og
kom við á Ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði.
3. júní voru liðin 70 ár frá stofnun Flugfélags Akureyrar,
sem síðar nefndist Flugfélag Íslands. Í tilefni af afmælinu færði
Icelandair Group flugsafninu á Akureyri sjö milljón króna
rekstrarstyrk og flugvél af gerðinni Stinson Reliant.
11. júní: Handknattleikssamband Íslands varð 50 ára.
5.-8. júlí: Haldið var upp á 100 ára afmæli Ungmennafélags
Íslands (UMFÍ) með veglegu landsmóti í Kópavogi, hinu 25. í
röðinni. Haldin var sýning og gefið út rit um sögu félagsins.
11. ágúst: Liðin voru 50 ár frá því að Árbæjarsafn var opnað.
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Frá 100 ára afmæli Kvenréttindafélags Íslands. Nokkrir formenn félagsins. F.v.: Inga Jóna Þórðardóttir, Þorbjörg Inga
Jónsdóttir, Sigríður Lillý Baldursdóttir, Sólveig Ólafsdóttir,
Lára V. Júlíusdóttir og Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir.
16. ágúst: Frjálsíþróttasamband Íslands varð 60 ára. Gefið var
út afmælisblað.
25. ágúst: Þess var minnst, að 100 ár voru liðin frá upphafi
þorpsmyndunar í Viðey.
2. október: Lækjarskóli í Hafnarfirði varð 130 ára. Fyrirrennari hans var barnaskóli Garðahrepps.
16. nóvember: Þennan dag voru liðin 200 ár frá fæðingu
Jónasar Hallgrímssonar og var þess minnst með ýmsum hætti.
Haldnar voru samkomur, þar sem lesið var úr verkum Jónasar,
og Bókmenntafélagið gaf út bókina Undir Hraundranga, úrval
ritgerða um Jónas Hallgrímsson. Sveinn Yngvi Egilsson sá um
útgáfuna.
16. nóvember: Þess var minnst að 90 ár voru liðin frá því að
lokið var við gerð Reykjavíkurhafnar. Verkið tók þrjú ár. Gefið
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var út Hafnarblaðið eftir Guðjón Friðriksson, myndskreytt saga
hafnarinnar.
25. nóvember: Liðin voru 70 ár frá stofnun Sjómannadagsráðs
í Reykjavík. Það hélt hátíðlegan fyrsta sjómannadaginn 1938.
27. nóvember: Ferðafélag Íslands 80 ára. Í tilefni af afmælinu
bauð félagið unglingum inngöngu gegn lágu gjaldi.
5. desember: Lyfjafræðingafélag Íslands 75 ára. Stofnfélagar
þess voru átta og voru fimm þeirra danskir.

ÚTVEGUR

Aflinn
Árið 2007 varð heldur betra aflaár en árið á undan. Heildaraflinn óx um 5,5% frá árinu á undan. Botnfiskafli dróst reyndar
saman um 6,2% en afli uppsjávarfisks óx um 13,0% milli ára.
Munaði þar mest um aukningu í loðnuafla, en hún var um
65,0%. Samdrátturinn í þorskafla var 12,5%.
Heildaraflinn var 1.395.914 tonn (1.322.914 árið áður), en
miðað er við vigtarskýrslur til Hagstofunnar. Þetta er vöxtur
upp á 5,5% eins og áður sagði. Afli á Íslandsmiðum var
1.009.760 tonn (873.758), í norskri lögsögu 34.406 tonn (4.645),
í rússneskri lögsögu 4.551 tonn (2.143), á Flæmingjagrunni 0,0
tonn (2.185) og á öðrum miðum 347.197 tonn (440.183).
Þorskafli á árinu var 174.436 tonn (199.375 árið áður), ýsuafli
109.313 tonn (96.591), ufsaafli 64.245 tonn (75.460), karfaafli
55.454 tonn (57.949), úthafskarfaafli 19.919 tonn (24.646),
karfaafli samtals 75.373 tonn (82.595), lönguafli 6.592 tonn
(6.277), keiluafli 5.984 tonn (5.053), steinbítsafli 16.192 tonn
(16.408), lúðuafli 419 tonn (447), grálúðuafli 9.582 tonn (11.796),
skarkolaafli 5.816 tonn (6.370), síldarafli á Íslandsmiðum
144.026 tonn (131.629), síldarafli af norsk-íslenskri síld 175.869
tonn (159.751), loðnuafli 294.066 tonn (177.828), kolmunnaafli
234.952 tonn (314.755), humarafli 2.007 tonn (1.876), rækjuafli
2.027 tonn (3.044), hörpudisksafli enginn, kúfisksafli 4.620
tonn (328) og skötuselsafli 2.777 tonn (2.587).
Nýting aflans var með eftirfarandi hætti: Til vinnslu innanlands 964.157 tonn (884.146), í gáma til úflutnings 48.556
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tonn (48.082), landað erlendis til bræðslu 5.115 tonn (11.962), á
markað til vinnslu innanlands 84.924 tonn (92.621), á markað
í gáma til útflutnings 8.642 tonn (10.513), sjófryst til endurvinnslu innanlands 1.552 tonn, selt úr skipi erlendis 703 tonn
(2.049), fiskeldi 403 tonn (460), annað 2.112 tonn (1.693).
Kvótinn
Við upphaf nýs fiskveiðiárs, 1. september, voru eftirtalin fyrirtæki með meiri en 10.000 tonna þorskígildiskvóta: HB Grandi
hf. Reykjavík 30.306 þorskígildistonn eða 10,06% af heildarkvótanum, Samherji hf. Akureyri 21.500 þorskígildistonn
eða 7,14% af heildarkvótanum, Brim hf. Reykjavík 21.079
þorskígildistonn eða 7,00% af heildarkvótanum, Þorbjörn hf
Grindavík 15.457 þorskígildistonn eða 5,13% af heildarkvótanum, Fisk-Seafood Sauðárkróki 13.526 þorskígildistonn eða
4,49% af heildarkvótanum, Vísir hf. Grindavík 12.909 þorskígildistonn eða 4,28% af heildarkvótanum, Vinnslustöðin hf.
Vestmannaeyjum 11.147 þorskígildistonn eða 3,70% af heildarkvótanum og Rammi hf. Fjallabyggð 10.611 þorskígildistonn
eða 3,52% af heildarkvótanum. Alls höfðu 30 kvótahæstu fyrirtækin 73,84% af heildarkvótanum.
Kvótahæstu skipin voru Guðmundur í Nesi Reykjavík með
8.803 þorskígildistonn eða 2,92% af heildarkvótanum, Brimnes
Reykjavík 8.585 þorskígildistonn eða 2,85% af heildarkvótanum, Arnar Skagaströnd með 5.386 þorskígildistonn eða
1,79% af heildarkvótanum, Baldvin Njálsson Garði með 5.208
þorskígildistonn eða 1,73% af heildarkvótanum og Björgúlfur
Dalvík með 5.132 þorskígildistonn eða 1,70% af heildarkvótanum. Tvö kvótahæstu skipin eru í eigu Brims hf.
Eignatilfærslur í útgerð og fisksölu
Í byrjun janúar var tilkynnt, að HB Grandi hf. ætlaði að selja
nýstofnuðu dótturfélagi sínu, Atlantic Pelagic B.V í Hollandi,
stærsta skip sitt Engey. Allri áhöfninni var sagt upp og greint frá
því, að skipið yrði sent á makríl- og sardiníuveiðar við strendur
Máretaníu.
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Guðmundur Kristjánsson útgerðarmaður brosir við komu
Brimness.
Ýmislegt
Brimnes, nýr frystitogari Brims hf. kom til Íslands í lok júlí.
Hann er yfir 2.000 tonn og getur dregið þrjú troll. Brimnes var
smíðað í Noregi 2003. – HB Grandi hf. tilkynnti í ágúst, að öll
fiskvinnsla fyrirtækisins ætti að flytjast til Akraness. Í september var hætt við þessi áform.
Fiskiskipaflotinn
Á árinu 2007 fækkaði enn í fiskiskipaflotanum. Vélskip
voru í árslok 834 (852 árið áður) og þau voru 91.656 brúttótonn
(96.866), togarar voru 64 (63) 74.067 brúttótonn (78.248) og
opnir bátar 744 (777). Samtals voru því í flotanum 1.642 skip og
bátar og hafði fækkað um 50.
Útflutningur sjávarafurða
Útflutningsverðmæti sjávarafurða 2007 var 127,6 milljarðar
króna og er það aukning um 3,2 milljarða eða 2,6% frá árinu
á undan. Hlutur sjávarafurða í heildarútflutningi minnkaði úr
51,2% í 41,8%. Landfryst flök eru áfram í fyrsta sæti í útflutn(188)

ingsverðmæti og ný kæld og ísvarin fiskflök koma í öðru sæti
en síðan blautverkaður saltfiskur. Þetta er sama röð og 2006.
Útflutningur helstu sjávarafurða (meira en 2.000 milljónir) var
sem hér segir á árinu 2007 í milljónum króna (í svigum eru
tölur frá 2006):
Landfryst flök
Ný, kæld og ísvarin fiskflök
Blautverkaður saltfiskur
Sjófryst flök
Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur
Loðnu-, síldar- og kolmunnamjöl
Sjófrystur heill fiskur
Saltfiskflök
Fryst hrogn
Loðnu- og síldarlýsi
Landfryst flök í blokk
Heilfrystur fiskur
Þurrkaðir hausar

19.975
14.917
13.371
13.115
10.514
10.428
8.298
6.296
4.394
4.184
3.156
2.644
2.618

VERKLEGAR FRAMKVÆMDIR

(18.932)
(15.627)
(12.033)
(11.637)
(8.518)
(10.001)
(10.897)
(6.627)
(2.278)
(2.866)
(2.385)
(2.965)
(2.907)

Brýr. Helstu framkvæmdir í brúargerð voru þessar (10 m
brýr og lengri): Byggð var 30 m löng brú á Gönguskarðsá á
Þverárfjallsvegi í Skagafirði. – Ný brú á Brúará hjá Spóastöðum
var tekin í notkun í nóvember. Hún kostaði um 100 milljónir
króna.
Hafnir. Í Reykjavík var áfram unnið að mjög miklum landfyllingum við Skarfabakka. Þar lét BYKO reisa 16.000 fm
vöruhótel. Í Vesturhöfninni voru einnig miklar framkvæmdir.
Þar var byggður nýr Grandabakki og Bótarbryggja var endurnýjuð. – Í Grundarfirði voru töluverðar hafnarframkvæmdir.
– Á Reyðarfirði var lokið við gerð stórskipahafnar.
Síminn. Unnið var mikið að endurbótum á GSM kerfinu. Um
miðjan ágúst voru teknir í notkun sendar á Öxnadalsheiði og
í Norðurárdal í Skagafirði. Alls verða settir upp 42 sendar og
reist 27 möstur. Kostnaður er talinn verða um 700 milljónir.
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Vegagerð. Víða um land var að venju unnið að vegabótum og
verður aðeins getið nokkurra framkvæmda.
Suðursvæði
Hringvegurinn við Staðará í Suðursveit var endurbyggður
og gerð ný brú á ána. – Á Gaulverjabæjarvegi var unnið að
endurbyggingu á 5,9 km kafla frá Félagslundi að Skipum. – Á
Biskupstungnabraut var gerð ný brú á Brúará ásamt vegtengingum.
Suðvestursvæði
Gert var hringtorg á vegamótum Hringvegar og Þingvallavegar. – Haldið var áfram fyrri hluta árs við 2. áfanga við
breikkun Reykjanesbrautar milli Hafnarfjarðar og Njarðvíkur
úr tveimur akreinum í fjórar. Þessi áfangi er frá Strandarheiði
til Njarðvíkur. Samhliða var unnið að gerð mislægra vegamóta við Vogaveg, Skógfellsveg, Grindavíkurveg og Njarðvík.
Framkvæmdum við þetta verk var hætt um haustið vegna gjaldþrots verktakans.
Höfuðborgarsvæðið
Á Hafnarfjarðarvegi var mikið unnið við ný gatnamót við
Nýbýlaveg. Um var að ræða breikkun og hliðrun Nýbýlavegar
milli Kársnesbrautar og Birkigrundar, gerð tveggja hringtorga,
þrennra undirganga og nýja tengingu við Hafnarfjarðarveg. –
Breikkun Reykjanesbrautar frá Fífuhvammsvegi að Kaplakrika.
Gerð voru undirgöng við Bæjargil og Vífilsstaðalæk. Enn
fremur voru gerð mislæg gatnamót við Urriðaholt í Garðabæ.
Norðvestursvæði
Á Hringveginum frá Borgarfjarðarbraut að Hrauná var áfram
unnið að vegarkafla um Ólafarflóa. Á Hringveginum var að
mestu lokið við umfangsmikla vegagerð um Norðurárdal í
Skagafirði. Var neðri hluti þessa 15 km vegarkafla opnaður
fyrir umferð í byrjun ágúst en efri hlutinn í október. Gerðar
voru nýjar tvíbreiðar brýr á Kotá, Norðurá og Króká. Verkið
kostaði um 850 milljónir. – Á Útnesvegi á Snæfellsnesi var í
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Nýr vegur var lagður um Norðurárdal í Skagafirði. Hér sér til
heiðarsporðs Öxnadalsheiðar.
gangi endurbygging á 16,9 km löngum kafla milli Háahrauns
og Saxhóls. Lagt var bundið slitlag á 11,4 km og undirbyggðir
4 km í viðbót. – Í nýjum Tröllatunguvegi var unnið fyrir um
360 milljónir á árinu. Þessi vegur er um 24 km og liggur frá
Vestfjarðavegi um Geiradal, Gautsdal, Þröskulda, Arnkötludal
og Tungusveit að Djúpvegi vestan Hrófár. Hann verður 7,5 m
breiður, lagður bundnu slitlagi og á honum verða fimm stórir
stálhólkar. – Í Djúpvegi var unnið að miklum framkvæmdum á
Reykjanesi við Djúp. Búið er að smíða 60 m steinsteypta brú á
Reykjafjörð og 10 m steinsteypta brú á Vatnsfjarðarós. Komin
er vegfylling yfir Reykjafjörð og frá Hörtná út í Hrútey. Þá er
búið að leggja veg um Vatnsfjörð. Kostnaður á árinu við þessar
framkvæmdir nam um 800 milljónum króna.
Norðaustursvæði
Mesta framkvæmd ársins á svæðinu var við Héðinsfjarðargöng. Í árslok höfðu verið sprengdir 3.109 m Siglufjarðarmegin
og 2.139 m Ólafsfjarðarmegin. Þetta er 49,6% af heildarlengd
ganganna. Hægar gekk Ólafsfjarðarmegin vegna vatnsflaums.
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Nýtt skrifstofu- og verslunarhús við Borgartún.
Bundið slitlag var lagt á 107 km á árinu (63 km árið áður).
Í árslok var 4.781 km af bundnu slitlagi kominn 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 1.335 km og af þeim voru um
1.270 km með bundnu slitlagi eða um 95%. Lengstu kaflar, sem
enn eru með malarslitlagi, eru í Skriðdal, Breiðdal og Jökuldal.
Þá eru stuttir kaflar í Berufirði og Hamarsfirði.
Umferð um Hvalfjarðargöngin óx um 9,3% frá fyrra ári og
fóru alls 2.030.000 ökutæki um göngin á árinu.
Ýmsar framkvæmdir
Reykjavík. Framkvæmdir við byggingu íbúðarhúsnæðis
voru miklar á árinu 2007, og var hafin smíði á meira en þúsund
íbúðum. Mest var unnið að íbúðarhúsabyggingum í Grafarholti,
á Norðlingaholti og í Úlfarsárdal. Verslunar- og skrifstofubyggingar voru áfram reistar í Túnunum og íbúðarhús við Skúlagötu,
Lindargötu og Mýrargötu. Mikið var brotið niður af húsum í
Holtahverfi, m.a. stórhýsi Hampiðjunnar.
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Háskólatorgið nýja var tekið í notkun í desember. Það hýsir m.a.
Bóksölu stúdenta, mötuneytið Hámu og Félagsstofnun stúdenta.
Vesturbær og Miðbær.
Lokið var við byggingu svonefnds Háskólatorgs við Háskóla
Íslands. Það var vígt 1. desember. – 12. janúar var byrjað að
steypa undirstöður undir Tónlistar- og ráðstefnuhús við höfnina.
Þar voru síðan miklar framkvæmdir allt árið.
Austurbær.
Lokið var við endurbætur og stækkun á stúkunni við
Laugardalsvöll. – Grand Hótel Reykjavík tók í notkun nýbyggingu 26. október. Þar er 800 fm glerhýsi, Miðgarður, með 17
m lofthæð. Glerlistaverk eftir Leif Breiðfjörð prýðir Miðgarð.
– Haldið var áfram framkvæmdum við skrifstofubyggingu við
Glæsibæ og við stækkun Vogaskóla. – Lokið var við íþróttahús
Vals á Hlíðarenda og það vígt 25. ágúst undir nafninu Vodafonehöllin. – Nýbygging við Menntaskólann við Hamrahlíð
með íþróttasölum, raungreinastofum og bókasafni var vígð 14.
febrúar. – Fyrsta skóflustunga að hjúkrunarheimili fyrir aldraða
við Suðurlandsbraut var tekin 14. febrúar. – Unnið var að viðbyggingu við Barna- og unglingageðdeild (Bugl) við Dalbraut.
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Tónlistar- og ráðstefnuhús tók að rísa á árinu.
– 24. ágúst var tekin fyrsta skóflustunga að húsi Háskólans í
Reykjavík við rætur Öskjuhlíðar. – Nýjar aðalstöðvar Strætós
við Hestháls voru teknar í notkun í desember. Formlegur flutningur frá Laugarnesi var 17. desember.
Grafarvogur – Grafarholt. Haldið var uppi framkvæmdum
við samkomuhús við Egilshöll og stórt verslunarhús við Vesturlandsveg. – 8. ágúst tók biskup Íslands með aðstoð barna og
unglinga í Grafarvogssókn fyrstu skóflustungu að kirkju við
Kirkjustétt í Grafarholti.
Gullbringu- og Kjósarsýsla.
Í Mosfellsbæ var áfram mikil uppbygging í Teigahverfi og
Krikahverfi ofan Vesturlandsvegar. Þá hófust framkvæmdir
í landi Leirvogstungu og svonefndu Helgafellshverfi. Götur
hverfisins bera nöfn kvenpersóna í sögum Halldórs Kiljans
Laxness, t.d. Ástu Sóllilju gata. – Íþróttamiðstöðin Lágafell við
Lækjarhlíð var vígð 19. apríl. – Lokið var við byggingu öryggisíbúða fyrir aldraða við Hlaðhamra.
Á Seltjarnarnesi var lokið við gerð nýs knattspyrnuvallar
neðan við Valhúsaskóla og hafnar framkvæmdir við íbúðar(194)

Nýjar aðalstöðvar Strætós eru við Hestháls.
húsabyggð á Hrólfsskálamel. Þar verður reist fjölbýlishús með
27 íbúðum, og er það fyrsta fjölbýlishúsið sem reist er í bænum
um langt árabil.
Í Kópavogi voru miklar íbúðabyggingar á árinu 2007 og
var lokið við smíð 565 íbúða (375 árið áður). Af þeim voru
479 í fjölbýli. Hafin var smíð á 521 íbúð (569) og í árslok voru
968 íbúðir í smíðum (1.012). Mest var byggt í Kórahverfi,
Þingahverfi og Lundahverfi.
Áfram var haldið framkvæmdum við Hörðuvallaskóla. – Langt
var komið stækkun sundlaugar Kópavogs við Borgarholtsbraut.
– Íþrótta- og tónleikahöll við Vallakór var tekin í notkun í
byrjun september. Hún var nefnd Kórinn. Flatarmál hússins er
um 14.000 fm. Þá var tekinn í notkun í Kórahverfi leikskólinn
Baugur. – Í byggingu voru nýir áfangar að Vatnsendaskóla við
Funahvarf. – Hafin var bygging Lindakirkju við Uppsali. – 20
hæða turn við Smáratorg 3 reis hratt á árinu. Húsið er 78 m á
hæð og alls um 20.000 fm. Þar verða verslanir á neðstu hæð,
skrifstofur á efri hæðum og veitingahús á 19. og 20. hæð. – Nýtt
vatnsból fyrir Kópavogskaupstað var tekið í notkun 23. nóvember.
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Turninn í Kópavogi.
Í Garðabæ voru byggingaframkvæmdir áfram miklar og var
byggt á Sjálandi, í Ásahverfi og Akrahverfi. Alls var byrjað
á 279 íbúðum í Garðabæ á árinu í 84 húsum. – BYKO reisti
12.700 fm byggingu yfir starfsemi sína í Kauptúni. Byrjað var á
3.400 fm fimleikahúsi við Ásgarð.
Í Hafnarfirði var mest byggt í Vallahverfinu og á Norðurbakka. Lokið var við annan áfanga af þremur í Hraunvallaskóla.
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Nýbyggingar á Norðurbakka í Hafnarfirði.
Unnið var að sundmiðstöð við Árvelli og við nýjan leikskóla á
Völlum. Í Kaplakrika var íþróttamiðstöð í smíðum.
Reykjanesbær. Mikil uppbygging var áfram í Tjarnahverfi í
Innri-Njarðvík. Áfram var haldið framkvæmdum við nýtt íþróttasvæði vestan og sunnan við Reykjaneshöllina. – Unnið var við
þjónustu- og skrifstofuhús við Flugstöð Leifs Eiríkssonar.
Áfram var haldið framkvæmdum við Reykjanesvirkjun.
Grindavík. Áfram var mikið byggt í bænum, einkum í
Lautarhverfi og Hópshverfi. Við áramót voru um 70 íbúðir í
byggingu. Fjölnota íþróttahús, um 4.000 fm, var langt komið
um áramót. – 25. október var tekin í notkun viðbygging við Bláa
lónið. Þar er nýr veitingasalur, búnings- og baðaðstaða.
Árnessýsla. Á Selfossi var áfram mikið byggt af íbúðarhúsnæði, einkum í Suðurbyggð. 1. október var lokið við fyrsta
áfanga nýbyggingar við Heilbrigðisstofnun Suðurlands. – 24.
ágúst lét Jón Ólafsson athafnamaður taka fyrstu skóflustungu
að átöppunarverksmiðju fyrir vatn í Þorlákshöfn. Fyrirtækið
Icelandic Water Holdings byggir. Áfram var unnið við byggingu
nýs grunnskóla að Borg í Grímsnesi.
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Þórbergssetur á Hala í Suðursveit.
Rangárvallasýsla. Í nóvember var tekin fyrsta skóflustunga
að reiðhöll á Gaddstaðaflötum við Hellu.
Skaftafellssýslur. Lokið var framkvæmdum við Þórbergssetur að Hala í Suðursveit.
Múlasýslur. Langmesta framkvæmd austanlands á árinu var
við Kárahnjúkavirkjun. Mest var unnið að borun aðrennslisganga og við lokafrágang Kárahnjúkastíflu. Gengið var frá
inngangi að Fljótsdalsstöð. – Á Djúpavogi var gamla faktorshúsið endurbyggt. – Á Fáskrúðsfirði var áfram unnið að nýrri
skólamiðstöð. – Í Neskaupstað var lokið við byggingu 6.000
fm frystigeymslu fyrir Síldarvinnsluna. Unnið var að endurbótum á Fjórðungssjúkrahúsinu. – Á Reyðarfirði var lokið
við stækkun grunnskólans og við byggingu nýs íþróttahúss.
Nýtt pósthús var byggt. Mörg íbúðarhús risu. Unnið var sleitulaust við að fullgera álver Reyðaráls, en því verki var ekki að
fullu lokið um áramót. – Á Egilsstöðum var lokið við byggingu kennslu- og stjórnunarálmu við menntaskólann. Þar voru
miklar íbúðarhúsabyggingar. – Vígð var ný og stækkuð Lagarfljótsvirkjun 6. október.
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Nýja pósthúsið á Reyðarfirði.
Þingeyjarsýslur. Á Þórshöfn var lokið við viðbyggingu við
hjúkrunar- og dvalarheimilið Naust. – Á Laugum var lokið við
sundlaugarbyggingu. – Á Húsavík var opnað nýtt pósthús 16.
ágúst. Þetta var fyrsta nýja pósthúsið í 10 ár.
Eyjafjarðarsýsla. Á Akureyri var hafin smíð 329 íbúða á
árinu (293 árið áður). Lokið var við 251 íbúð á árinu (43 árið
áður). Þá voru hafnar framkvæmdir við 7.000 fm af iðnaðarhúsnæði og 15.000 fm af verslunarhúsnæði. Mest var byggt í
Naustahverfi, en þar og í Síðuhverfi var mikið unnið við undirbúning lóða til úthlutunar. Þá var unnið við gatnagerð í Nesjaog Naustahverfi.
Mikið var unnið við menningarhúsið við Pollinn. – Lokið
var við reiðhöll í Hlíðarholtshverfi. – Unnið var við stækkun
Glerártorgs og byrjað á byggingu 70 herbergja hótels á Glerárgötureit.
Haldið var áfram byggingu fjölnota íþróttahúss í Hrísey.
– Um miðjan janúar var tekin í notkun 25 m sundlaug á
Hrafnagili í Eyjafirði. Þar var einnig byggð viðbygging við
leikskólann Krummakot. – Í Hörgárbyggð var tekin í notkun ný
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Menningarhúsið á Akureyri.
bygging við leikskólann Álfastein. Þar risu ný hús í íbúðabyggð
í Skógarhlíð norðan Akureyrarkaupstaðar.
Skagafjarðarsýsla. 23. mars var opnuð á Hólum í Hjaltadal
3.300 fm. reiðhöll. Hún hlaut nafnið Brúnastaðir. – Á Hofsósi
var byrjað að undirbúa sundlaugarbyggingu.
Húnavatnssýslur. Á Hvammstanga var annar áfangi Selaseturs Íslands opnaður 3. júní. – Á Blönduósi var byggt íbúðarhús, hið fyrsta í 16 ár.
Ísafjarðarsýslur. Í byrjun apríl var tekin í notkun ný reiðhöll
að Söndum í Dýrafirði. Hún nefnist Knapaskjól og kostaði 40
milljónir króna.
Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla. Í Stykkishólmi var byggður nýr leikskóli. Nýtt pósthús var tekið í notkun í október. – Í
Grundarfirði var reist svonefnt frystihótel á Norðurgarði. Það
er í eigu Snæfrosts. Einnig var byggt salthús fyrir Saltkaup. Á
Kvíabryggju var lokið við endurbætur og stækkun á húsnæði.
– Í Rifi var 2.800 fm fiskverkunarhús KG Fiskverkunar tekið
í notkun.
Mýra- og Borgarfjarðarsýsla. Á Bifröst voru nýir L-laga
nemendagarðar í byggingu. – Á tilraunabúinu á Hesti var 18.
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Sundlaugin á Hrafnagili í Eyjafirði.
júlí tekin fyrsta skóflustunga að nautastöð Bændasamtaka
Íslands. – Í Borgarnesi var haldið áfram byggingu nýs menntaskóla sem og reiðhallar. – Á Akranesi var áfram unnið við byggingu fjölda íbúðarhúsa. Aðalbyggingasvæðið var í Flatahverfi
og Skógarhverfi. Byrjað var á byggingu verslunarhúss við Dalbraut.

VERSLUN

Á árinu 2007 voru fluttar út vörur fyrir 305,1 milljarð króna
fob (242,7 árið áður) en inn fyrir 395,2 milljarða króna fob
(391,3 árið áður). Hallinn á vöruskiptunum var því 90,1 milljarður króna. Árið 2006 var viðskiptajöfnuður óhagstæður um
148,6 milljarða króna miðað við sama gengi. Sjávarafurðir voru
41,8% af öllum útflutningi 2007, en iðnaðarvörur 38,9%.
Innflutningur var að þessu sinni mestur frá Bandaríkjunum,
en Þýskaland kom næst og þá Svíþjóð. Danmörk var í fjórða
sæti og Holland í því fimmta. Innflutningur frá Noregi minnkaði mjög mikið og fór landið úr þriðja sæti í níunda.
Útflutningur var að þessu sinni mestur til Hollands, en
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Þýskaland var nú í öðru sæti og Bretland í því þriðja. Írland kom
í fjórða sæti og síðan Bandaríkin, Spánn og Japan. Mjög mikil
aukning varð á útflutningi til Írlands.
Hér verða nefnd þau ríki, þar sem viðskiptin námu meira en
3.000 milljónum króna á árinu 2007. Innan sviga eru viðskiptin
2006.
Innflutningur
Bandaríkin
Þýskaland
Svíþjóð
Danmörk
Holland
Bretland
Kína
Japan
Noregur
Ítalía
Frakkland
Sviss
Kanada
Pólland
Belgía
Finnland
Spánn
Litháen
Írland
Rússland
Lettland
Suður-Kórea
Tékkland
Ástralía
Eistland

57.559
51.583
42.848
31.661
24.013
22.875
21.602
20.162
19.682
14.550
12.201
8.555
7.583
7.306
6.725
6.139
5.694
5.217
5.107
4.895
4.043
3.860
3.787
3.200
3.177

(55.465)
(53.046)
(29.961)
(26.276)
(20.957)
(22.645)
(22.700)
(17.931)
(30.396)
(14.090)
(16.951)
(9.668)
(12.303)
(4.719)
(6.656)
(5.928)
(5.805)
(7.721)
(8.479)
(1.507)
(3.248)
(3.809)
(3.191)
(487)
(3.507)

Útflutningur
Holland
Þýskaland

64.886
40.815

(40.318)
(36.346)
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Bretland
Írland
Bandaríkin
Spánn
Japan
Noregur
Danmörk
Frakkland
Portúgal
Jómfrúaeyjar (BNA)
Belgía
Sam. arab. furstadæm.
Rússland
Sviss
Nígería

40.334
23.077
16.050
14.159
12.776
11.565
10.080
7.827
7.560
6.614
4.998
4.747
4.185
3.857
3.721

(37.939)
(1.208)
(26.131)
(15.452)
(5.019)
(9.633)
(8.502)
(8.225)
(5.458)
(0.0)
(4.735)
(2.766)
(4.653)
(5.879)
(3.837)

Mikilvægustu innflutnings- og útflutningsvörur voru sem
hér segir.
Innflutningsvörur
Hrávörur og rekstrarvörur
Fjárfestingarvörur
Flutningatæki
Neysluvörur
Eldsneyti og smurolíur
Matvörur og drykkjarvörur
Útflutningsvörur
Afurðir orkufreks iðnaðar
Landfryst flök
Ný, kæld eða ísvarin fiskflök
Blautverkaður saltfiskur
Sjófryst flök
Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur
Loðnumjöl, síldar- og þorskmjöl
Sjófrystur heill fiskur
Saltfiskflök, bitar
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102.251
85.828
83.933
61.810
35.139
25.843

(96.905)
(96.448)
(93.322)
(56.277)
(34.661)
(23.162)

88.207
19.976
14.917
13.371
13.115
10.514
10.428
8.298
6.296

(62.913)
(18.932)
(15.627)
(12.033)
(11.637)
(8.518)
(10.001)
(10.897)
(6.627)

Fryst hrogn
Lýsi
Landfryst flök í blokk

4.394
4.184
3.156

Viðskipti í Kauphöll Íslands fóru vaxandi á árinu. Hlutabréfaveltan nam 3.096 milljörðum króna en skuldabréfaveltan
nam 2.430 milljörðum. Þetta er í fyrsta sinn sem hlutabréfaveltan er meiri en skuldabréfaveltan. Var þetta sjötta árið í röð,
sem veltuaukning var mikil. Úrvalsvísitala aðallista lækkaði
um 1,4%. Vísitalan var með lokagildi ársins 6.318 stig (6.410
árið áður). Miklar sveiflur einkenndu árið, því að í júlí fór
úrvalsvísitalan yfir 9.000 stig, en hrapaði síðan hratt seinni
hluta ársins.
Af einstökum fyrirtækjum á aðallista Verðbréfaþings hækkaði markaðsverð mest í Atorku Group eða um 46,0%. Næst
kom Landsbankinn með 34,0% hækkun og þá Teymi með 9,8%
hækkun. Mesta lækkun markaðsverðs var hjá FL Group 42,8%,
þá hjá Straumi 13,2% og Exista var í þriðja sæti með 12,2%
lækkun.
Eigendaskipti og ýmsar hreyfingar í fyrirtækjum
Róbert Wessman og Sindri Sindrason seldu í byrjun júlí hluti
sína á Actavis til Novators, félags Björgólfs Björgólfssonar.
Hlutur Róberts var seldur á 12,3 milljarða króna og hlutur
Sindra á tvo milljarða. – Í lok júlí keypti Sund ehf. allt hlutafé
í B&L. Sund átti fyrir bílaumboðið Ingvar Helgason ehf.
– Geysir Green Energy keypti í byrjun ágúst Jarðboranir hf. af
Atorku Group fyrir 14,3 milljarða króna. – 24. ágúst var formlega opnaður nýr banki og nefnist hann Saga Capital. Hann
hefur aðsetur á Akureyri,

VINNUMARKAÐUR

Atvinnuleysi taldist vera 1,9% af áætluðum mannafla (2,9%
árið 2006). Þetta svarar til þess, að um 3.500 manns hafi verið
á atvinnuleysisskrá að meðaltali allt árið (5.000 árið áður).
Á 4. ársfjórðungi ársins 2007 voru einmitt 3.500 manns án
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vinnu. Atvinnuleysið var með þeim hætti, að 2,1% karla voru
atvinnulausir og 1,8% kvenna. Verst var ástand atvinnumála hjá
aldurshópnum 16-24 ára eða 6,2% atvinnuleysi.
3. janúar var undirritað samkomulag milli nýja félagsins
Flugstoða ohf. og flugumsjónarmanna. Deila hafði staðið frá
áramótum og snerist um lífeyrisréttindi flugumsjónarmanna
sem hættu að vera ríkisstarfsmenn um áramót og fóru til starfa
hjá Flugstoðum.

VÍSITÖLUR OG VERÐLAG

Vísitala neysluverðs hækkaði úr 266,9 stigum í ársbyrjun
2007 í 282,6 stig í ársbyrjun 2008. Verðbólga innan ársins 2007
var því 5,9%. Hún var 6,9% árið 2006, 4,4% árið 2005, 4,0%
árið 2004 og 2,4% árið 2003. Ársmeðaltal vísitölunnar hækkaði
úr 260,6 árið 2006 í 273,7 árið 2007. Verðbólga milli þessara
ára var því 5,0%. Hún var 6,8% milli áranna 2005 og 2006.
Verðbólga, mæld með 12 mánaða breytingum neysluverðs, var
um 7,0% í upphafi árs, lækkaði í 3,5% í ágúst en var komin í tæp
6,0% í árslok. Ef miðað er við þriggja mánaða hækkun, reiknaða til árs, var verðbólgan 1,0-3,0% í byrjun árs, en komst hæst
í um 10,0% í nóvember.
Eins og árin 2004 og 2005 vó húsnæðiskostnaður þyngst í
verðhækkunum innan ársins 2007. Þannig hækkaði neysluverð
án húsnæðis um 2,4% frá ársbyrjun 2007 til jafnlengdar 2008,
á meðan heildarvísitalan hækkaði um 5,9%. Húsnæðisverð dró
því verðbólguna upp um 3,5%. Sambærilegar verðbólgutölur
voru 6,9% með húsnæði og 6,0 % án húsnæðis 2006, 4,4% með
húsnæði og 1,0% án árið 2005 og 4,0% með og 2,1% án árið
2004. Áhrif húsnæðisverðs voru því með mesta móti 2007. Verð
á innfluttum vörum hækkaði um 2,6% innan árs 2007, en verð á
innlendum vörum lækkaði um 2,3%.
Skráningarvísitala krónunnar, sem mælir verð erlendra gjaldmiðla í krónum, lækkaði um 7,1% frá ársbyrjun til ársloka 2007.
Styrktist því gengi krónunnar um 7,7% innan ársins, en um 3,0%
milli ársmeðaltala. Krónan styrktist jafnt og þétt fram undir lok
júlí. Þá nam styrking frá áramótum 17,0%, veiktist aftur um
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13,0% fram til 17. ágúst í kjölfar óróa á erlendum fjármálamörkuðum, en hjarnaði heldur við það sem eftir lifði ársins.
Í árslok 2007 var sölugengi Bandaríkjadals hjá Seðlabankanum 62.00 krónur og hafði lækkað um 13,7% frá árslokum
2006. Sölugengi breska pundsins var 124,29 krónur og hafði
lækkað um 11,8%. Evran kostaði 91,20 krónur og hafði lækkað
um 3,6%, en japanska jenið kostaði 55 aura og hafði lækkað um
8,5% gagnvart krónunni. Í árslok 2007 kostaði danska krónan
12,23 krónur, sú sænska 9,69 kr. og sú norska 11,44 krónur.
Verðlag á nokkrum algengum vörutegundum og þjónustu á
höfuðborgarsvæðinu var sem hér segir í nóvember 2007 (innan
sviga eru tölur frá nóv. 2006): Franskbrauð sneitt, kg 390 kr.
(401), súpukjötskíló 591 kr. (595), ýsuflök, kg 1.079 kr. (1.067),
nýmjólkurlítri í pakka 76 kr. (78), smjörkíló 403 kr. (436), eplakíló 120 kr. (138), kartöflukíló 107 kr. (78), strásykurskíló 124
kr. (127), kaffikíló 906 kr. (939), Coca-Cola í flösku (2 l) 167 kr.
(207), brennivínsflaska 3.350 kr. (3.290), bjórdós (Egils gull 50
cl) 204 kr. (199), vindlingapakki 601 kr. (595), herraskyrta 4.757
kr. (4.985), kvensokkabuxur 1.087 kr. (1.033), bensínlítri (95
okt.) 135 kr. (119), flugferð Reykjavík-Akureyri aðra leið 10.120
kr. (9.230), rútufargjald Reykjavík-Selfoss 1.200 kr. (1.200),
bíómiði 900 kr. (900), fullorðinsmiði á Íslandsmótið í knattspyrnu 1.200 kr. (1.200), mánaðaráskrift að Morgunblaðinu
2.650 kr. (2.800), strætómiði í Reykjavík, stakt fargjald 280
kr. (250), Þjóðleikhúsmiði 3.100, afnotagjald sjónvarps á ári
32.904, áskriftargjald Stöðvar 2 á ári 68.903.

ÝMISLEGT

Álverskosning í Hafnarfirði. Bæjarstjórn Hafnarfjarðar ákvað
að efna til allsherjaratkvæðagreiðslu í bænum um skipulag
svæðis, sem Alcan sóttist eftir til þess að stækka álver sitt. Hart
var tekist á um þetta í bænum. Alcan varði töluverðum fjármunum til þess að kynna sinn málstað, og samtök andstæðinga héldu
sínum málstað fram með töluverðum áróðri. Mynduðu þeir
samtökin Sól í Straumi undir forystu Péturs Óskarssonar. Bæjarstjórnarmeirihluti Samfylkingarinnar lét ekki uppi afstöðu í
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Rannveig Rist talar á fundi í Hafnarborg um stækkun álversins
í Hafnarfirði.
málinu. Svo fór, að tillagan um nýtt skipulag fyrir álver var felld
með 6.382 atkvæðum gegn 6.294 og munaði þannig aðeins 88
atkvæðum. Kosningin fór fram 31. mars. Á kjörskrá voru 16.647
og atkvæði greiddu 12.747 eða 76,6%.
Baugsmálið. 25. janúar voru Jón Ásgeir Jóhannesson og
Kristín Jóhannesdóttir, eigendur Baugs, Anna Þórðardóttir
endurskoðandi og Stefán Hilmar Hilmarsson endurskoðandi
sýknuð í Hæstarétti af sex ákæruliðum í Baugsmálinu. Málinu
var þar með lokið hjá öllum nema Jóni Ásgeiri sem sakaður
var um brot á hlutafélagalögum. – Aðalmeðferð í máli hans
fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur hófst á ný 12. febrúar, og var
hann yfirheyrður í fjóra daga. Undir lok meðferðarinnar mótmælti Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardómari framburði
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Ingibjargar Pálmadóttur um upphaf Baugsmálsins. Ýmsir lögfræðingar töldu óviðeigandi, að dómari við einn dómstól skipti
sér af máli fyrir öðrum. – 22. febrúar óskaði Sigurður Tómas
Magnússon, settur ríkissaksóknari, eftir fundi með dómara í
Héraðsdómi og verjendum í Baugsmálinu. Tilefnið var nafnlaust bréf, sem áðurnefndum mönnum var sent. Í bréfinu segir,
að sýknudómar og frávísanir í Hæstarétti hafi verið hefnd
dómara þar vegna þess að Davíð Oddsson hafi beitt sér fyrir
því að Ólafur Börkur Þorvaldsson og Jón Steinar Gunnlaugsson
hafi verið skipaðir í Hæstarétt. Ekki urðu frekari umræður um
þetta bréf og ekki varð upplýst, hver skrifaði það. – Munnlegum
málflutnngi í Baugsmálinu lauk 30. mars. Gestur Jónsson, verjandi Jóns Ásgeirs, sagði að refsiheimildir vegna brota á 104.
grein hlutafélagalaga væru svo óskýrar að Jón Ásgeir hlyti að
verða sýknaður vegna meintra brota á umræddri lagagrein. Svo
fór ekki, því að 3. maí var Jón Ásgeir Jóhannesson dæmdur
í þriggja mánaða skilorðsbundið fangelsi fyrir brot á hlutafélagalögum. Dómnum var áfrýjað til Hæstaréttar.
Bensínsölu hætt í Kvosinni. Bensínstöðinni við Geirsgötu í
Reykjavík var lokað 26. janúar og hún síðan brotin niður. Þar
með lauk bensínsölu í Kvosinni, en hún hafði staðið a.m.k. frá
1928.
Björk í Höllinni. 9. apríl hélt Björk Guðmundsdóttir tónleika
í Laugardalshöll eftir nokkurt hlé á tónleikahaldi á Íslandi.
Þetta var fyrsta kynning á nýrri breiðskífu Bjarkar, sem nefnist
Volta.
Blöð og tímarit. Kári Jónasson hætti sem ritstjóri Fréttablaðsins í febrúar. Jón Kaldal tók við. – Viðskiptablaðið var
gert að dagblaði frá 8. febrúar. – DV varð dagblað á ný frá 22.
febrúar. – Krónikan hætti að koma út 29. mars og var sameinuð DV. – Ólafur Þ. Stephensen var í lok maí ráðinn ritstjóri
Blaðsins. – Steingrímur Sævar Ólafsson var í júlí ráðinn fréttastjóri á Stöð 2. – Frá og með 9. október breytti Blaðið um nafn
og heitir nú 24 stundir. Það er áfram í eigu Árvakurs og kemur
út í 105.000 eintökum. Því er dreift ókeypis.
Byrgismálið. Í byrjun janúar voru birtar upplýsingar í þættinum Kompási á Stöð 2 um starfsemi svonefnds Byrgis, en þar
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voru fyrrverandi eiturlyfjasjúklingar til eftirmeðferðar. Byrgið
var rekið á kristilegum grundvelli og með styrk á fjárlögum.
Í þessum þætti kom fram, að mikil fjármálaóreiða væri á
starfseminni. Einnig var fjallað um kynferðislega misbeitingu
Guðmundar Jónssonar, forstöðumanns Byrgisins, á ungum
konum. Stofnuninni var lokað 15. janúar og ríkisendurskoðun
óskaði eftir lögreglurannsókn vegna meintra fjársvika upp
á tugi milljóna. Stjórnmálamenn töldu sig ekki bera ábyrgð
á starfsemi Byrgisins, en einkum hafði verið sótt að félagsmálaráðuneytinu vegna málsins.
Bændasamtökin höfnuðu klámiðnaði. Um miðjan febrúar
spurðist, að fólk úr klámmyndaiðnaði erlendis ætlaði að hittast
á Íslandi í mars. Mikið uppnám varð, og var heimsóknin rædd
á Alþingi og í borgarstjórn. Hópurinn ætlaði að gista á Hótel
Sögu, en Bændasamtökin, sem eiga hótelið, neituðu honum um
gistingu. Varð ekki af heimsókninni, en hótelið varð að greiða
einhverjar bætur.
Deilt um Hitaveitu Suðurnesja, Í lok júní kom fram að Geysir
Green Energy vildi ná yfrráðum yfir Hitaveitu Suðurnesja. Af
því varð ekki vegna andstöðu á svæðinu. Í byrjun júlí náðist
samkomulag um að Reykjanesbær eignaðist tæp 35,0% í Hitaveitunni, GGE fengi 32,0%, Orkuveita Reykjavíkur 16,6%,
Hafnarfjarðarbær 15,4% og aðrir 1,2%.
Dýr listaverk. Málverkið Hvítasunnudagur eftir Jóhannes
S. Kjarval var boðið upp og selt í Kaupmannahöfn 27. febrúar
á 1,3 milljónir danskra króna, sem svaraði þá með kostnaði til
um 25 milljóna íslenskra króna. – Í mars var vatnslitamynd
eftir Ásgrím Jónsson slegin á 8,9 milljónir á uppboði Gallerís
Foldar.
Dýrt hús. Björgólfur Thor Björgólfsson festi í febrúar kaup
á húsinu Fríkirkjuvegi 11 fyrir 600 milljónir króna. Langafi
Björgólfs Thor Jensen lét byggja þetta hús um 1908.
Edda klofnar. Í byrjun ágúst náðist samkomulag um kaup Máls
og Menningar á hlut Ólafsfells ehf. (Björgólfs Guðmundssonar)
í Eddu útgáfu hf. Um er að ræða bókaútgáfu Eddu nema AB
en ekki bókaklúbba. Hús Máls og Menningar á Laugavegi 18
skyldi selja.
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N-1 kom í staðinn fyrir ESSO. Bensínstöðin er á Hornafirði.
Edduverðlaunin. Kvikmyndin Foreldrar fékk flest Edduverðlaun. Hún var valin besta mynd ársins og leikstjórinn,
Ragnar Bragason, besti leikstjórinn. Ingvar E. Sigurðsson og
Nanna Kristín Magnúsdóttir, sem léku í myndinni, voru talin
bestu leikararnir. Egill Helgason var valinn sjónvarpsmaður
ársins.
„Er búið að segja: Gjörið þið svo vel.“ Þannig spurði Júdas,
þegar hann talaði við Jesú Krist við síðustu kvöldmáltíðina í
umdeildri auglýsingu frá Símanum. Verið var að auglýsa nýja
3G síma. Biskup kallaði auglýsinguna smekklausa en Júdas (Jón
Gnarr) sagði hana „fallega, fyndna og töff“.
Ermarsund. Tveir Íslendingar reyndu í júlí að synda yfir
Ermarsund, en hvorugum tókst það. Þeir heita Benedikt Lafleur
og Benedikt Hjartarson.
ESSO hvarf. Um miðjan apríl hvarf vörumerkið ESSO úr
notkun í bensín- og olíusölu. Í staðinn kom N-1. Það er í eigu
fyrirtækisins BNT, sem rekur eldsneytissölu, bílavarahlutasölu
o.fl.
Fegurðardrottning Íslands. Jóhanna Vala Jónsdóttir, tvítug
stúlka frá Reykjavík, var í maí kosin ungfrú Ísland.
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Bítlalið, sem statt var í Viðey vegna tendrunar friðarsúlu, en
hún er kennd við John Lennon. F.v.: Sean Lennon, Yoko Ono,
Ringo Starr, Olivia Harrison.
Fíkniefni í skútu. Hinn 20. september fundust um 70 kg af
amfetamíni í skútu, sem kom til Fáskrúðsfjarðar. Átta Íslendingar voru handteknir vegna málsins í þremur löndum, þ. á m.
einn í Færeyjum.
Fjölmennur NATÓ fundur. Dagana 5.-9. október var haldinn
í Laugardalshöll 53. ársfundur NATÓ þingsins. Fundinn sóttu
730 þingmenn, og er þetta fjölmennasti fundur þingsins og
jafnframt einn fjölmennasti fundur, sem haldinn hefur verið á
Íslandi.
Fjörutíu á Kilimanjaro. Í september gengu um 40 Íslendingar
á hæsta fjall Afríku, Kilimanjaro. Að minnsta kosti 22 náðu
hátindinum.
Fornminjar. Bátskuml fannst á eyðibýlinu Litlu-Núpum í
Aðaldal. Tveir menn voru heygðir í bátnum. – Skáli frá víkingaöld fannst við uppgröft í Hrútey á Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi.
Friðarsúla tendruð. Yoko Ono tendraði friðarsúlu í Viðey
9. október á 67. afmælisdegi eiginmanns síns, Johns Lennons.
(211)

Viðstaddir voru m.a. bítillinn Ringo Starr og Olivia Harrison
auk sonar Yoko og Johns Lennons.
Gettu betur. Menntaskólinn í Reykjavík sigraði í spurningakeppni framhaldsskólanna eftir nokkurt hlé. Alls hefur skólinn
sigrað 13 sinnum í þessari keppni.
Goldman-verðlaunin. Orri Vigfússon, formaður NSAFVerndarsjóðs villtra laxa, fékk í apríl Goldman-verðlaunin,
en þau eru talin virtustu verðlaun til náttúruverndarmanna í
heiminum. Verðlaunin fékk Orri fyrir verndun laxastofna í
Norður-Atlantshafi.
Góðtemplarar seldu skóginn. Í júlí kom fram að Ingunn
og Karl Wernersbörn hefðu keypt Galtalækjarskóg af Góðtemplarareglunni. Þar hafa árum saman verið haldin bindindismót um verslunarmannahelgina, en þau leggjast nú af.
Gríman. Verðlaun fyrir leiklist á árinu, Gríman, voru afhent
15. júní. Benedikt Erlingsson hlaut þrenn verðlaun. Hann var
valinn leikskáld ársins fyrir Mr. Skallagrímsson, leikari ársins
í sama verki og síðan leikstjóri ársins fyrir „Ófagra veröld“.
Dagur vonar fékk Grímuna fyrir að vera sýning ársins.
Grímseyjarferjan. Vegagerðin tók ákvörðun um að kaupa
notað skip frá Írlandi sem Grímseyjarferju. Miklar breytingar
þurfti að gera á skipinu og kostuðu þær mun meira en gert hafði
verið ráð fyrir. Mál ferjunnar voru mjög til umræðu í ágúst og
raunar út árið, en breytingunum lauk ekki á árinu.
Græni fálkinn. 24. febrúar birtist í Morgunblaðinu grein um
svokallaða hægri græna í Sjálfstæðisflokknum. Mesta athygli
vakti, að yfir greininni var mynd af grænum sjálfstæðisfálka.
Hár aldur. Í árslok 2007 voru 30 Íslendingar á lífi 100 ára og
eldri, 26 konur og 4 karlar. Kristín Guðmundsdóttir í Hafnarfirði var elst, 105 ára, fædd í maí 1902.
Heimsóknir listamanna. Vladimir Askenazy kom til Íslands
í apríl og spilaði með Sinfóníuhljómsveit Íslands. – Nýsjálenska
söngkonan Kiri Te Kanawa söng á tónleikum í Háskólabíói 7.
desember.
Hilton í Reykjavík. Í lok maí var skrifað undir samning um að
Nordica hotel verði Hilton Nordica Hotel. Þetta kom til framkvæmda 1. október.
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Grímseyjarferjan.
Íslendingar kaupa enn í Danmörku. Tilkynnt var í september, að fyrirtækið Nordic Partners, sem er í eigu Íslendinga,
hefði keypt Hotel D´Angleterre í Kaupmannahöfn ásamt fleiri
hótelum í Danmörku.
Kleif 100 hæstu tinda. Þorvaldur Víðir Þórsson tölvufræðingur ákvað á árinu 2006 að klífa 100 hæstu tinda Íslands. Hann
lauk þessu í október 2007 með því að klífa Heklu.
Kvikmyndir. Tvær íslenskar kvikmyndir voru frumsýndar á
árinu. Þær voru: Astrópía 22. ágúst í leikstjórn Gunnars Björns
Guðmundssonar, en framleiðandi var Júlíus Kemp, Veðramót
7. september í leikstjórn Guðnýjar Halldórsdóttur, en framleiðandi var Umbi. Mest sótta íslensk mynd á árinu var Mýrin, en
hana sáu 81.850 manns. Þessi mynd var metin besta myndin á
kvikmyndahátíðinni í Karlovy Vary í Tékklandi og hlaut kristalhnöttinn.
Listamannalaun o.fl. Íslensku þýðingaverðlaunin voru veitt
í þriðja sinn á degi bókarinnar 23. apríl. Þau hlaut Silja
Aðalsteinsdóttir fyrir verkið Wuthering Heights eftir Emily
Brontë. – Sigurbjörn Einarsson fékk verðlaun, sem kennd eru við
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Verðlaunabækur ársins 2007.
Jónas Hallgrímsson, á degi íslenskrar tungu. – Ari Jóhannesson
fékk verðlaun, sem kennd eru við Tómas Guðmundsson,
fyrir ljóðabókina Öskudaga. – Guðný Halldórsdóttir hlaut
íslensku bjartsýnisverðlaunin. – Kristín Steinsdóttir hlaut verðlaun úr Rithöfundasjóði Ríkisútvarpsins. – Verðlaun Félags
bóksala fyrir bestu bækur í helstu flokkum fengu Jón Kalman
Stefánsson fyrir skáldsöguna Himnaríki og helvíti, Kristín
Svava Tómasdóttir fyrir ljóðabókina Blótgælur og Þórarinn
og Sigrún Eldjárn fyrir barnabókina Gælur, fælur og þvælur.
– Bókmenntaverðlaun útgefenda fyrir árið 2007 fengu Þorsteinn
Þorsteinsson fyrir fræðiritið Ljóðhús. Þættir um skáldskap
Sigfúsar Daðasonar og Sigurður Pálsson fyrir Minnisbók,
endurminningabók skáldsins frá árum hans í Frakklandi.
Menn ársins. Frjáls verslun valdi Andra Má Ingólfsson
forstjóra og eiganda Primera mann ársins í íslensku atvinnulífi 2007. – Sami maður var valinn markaðsmaður ársins af
Ímarki. – Björgólfur Thor Björgólfsson hlaut viðskiptaverðlaun
Viðskiptablaðsins 2007 og Margrét Pála Ólafsdóttir, höfundur Hjallastefnunnar, var heiðruð sem frumkvöðull ársins.
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Frá morðstaðnum á Sæbraut.
– Dómnefnd Markaðarins tilnefndi Jón Ásgeir Jóhannesson,
stjórnarformann Baugs, mann ársins í íslensku viðskiptalífi.
Metsölubækur. Mest selda bók á árinu 2007 samkvæmt bóksölulista Morgunblaðsins var Harðskafi eftir Arnald Indriðason. Bókin er sögð hafa verið prentuð í um 30.000 eintökum. Næst á eftir kom bókin Ítalskir réttir Hagkaupa, sem
Leifur Kolbeinsson tók saman. Í þriðja sæti var skáldsagan
Leyndarmálið eftir Rhonda Byrne. Sagan um Bíbí Ólafsdóttur
eftir Vigdísi Grímsdóttur varð í fjórða sæti og Þúsund bjartar
sólir eftir Khaleid Hossein í fimmta sæti. Jólasala var sögð
mikil á bókum og seldust nokkrar í yfir 10.000 eintökum.
Meðal þeirra voru bækurnar Guðni, Aska og Útkall.
Milljarður til HR. Auðmaðurinn Róbert Wessman lagði í
september einn milljarð króna til Háskólans í Reykjavík. Um
var að ræða hlutafé og framlag í Þróunarsjóð HR.
Minnisvarði um fallna herflugmenn. 12. september afhjúpaði
hertoginn af Kent minnisvarða í Fossvogskirkjugarði um breska
herflugmenn, sem fallið höfðu í átökum um Ísland.
Morð í Reykjavík. Hinn 29. júlí varð maður fyrir skoti.
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Forseti Íslands og Sigurbjörn Einarsson biskup ræðast við fyrir
framan dómkirkjuna eftir kynningarathöfn um nýju biblíuna.
þar sem hann var að skipta um dekk á bíl sínum á Sæbraut.
Sendibílstjóri, sem kom að, flutti manninn að Laugardalslaug
og þaðan var hann fluttur á slysadeild, þar sem hann var úrskurðaður látinn. Morðinginn fór til Þingvalla, þar sem hann
stytti sér aldur. – 7. október var manni ráðinn bani í húsi við
Hringbraut í Reykjavík. Hann varð fyrir höfuðhöggi og var
nágranni mannsins grunaður um verkið.
Mörg tonn af filmum. Félagið Menningartengsl Íslands
og Ráðstjórnarríkjanna (MÍR) færði Kvikmyndasafni Íslands
stærstu gjöf, sem það nokkru sinni hefur fengið. Þetta eru 836
kvikmyndir á 7.461 spólu. Gjöfin er talin vega um 30 tonn.
Þetta eru rússneskar kvikmyndir, sem sendiráð Sovétríkjanna
gaf MÍR.
Norðurlandaráð. 59. þing Norðurlandaráðs var haldið í Ósló
30. október til 1. nóvember. Einkum var rætt um hnattvæðingu
og loftslagsmál.
Ný biblíuþýðing. Hinn 19. október kom ný biblíuþýðing út, en
síðasta biblíuþýðing var frá árinu 1908. Sú biblía kom raunar
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Reykingabann á veitingahúsum og krám tók gildi 1. júní. Kona
verður að standa úti til þess að fá sér smók.
ekki út fyrr en 1912. Dr. Guðrún Kvaran var formaður þýðingarnefndar nýju biblíunnar, sem kölluð hefur verið biblía 21. aldar.
Miklar deilur spunnust um nýju þýðinguna.
Nýr Kjalvegur. Í janúar voru birtar tillögur undirbúningsfélags
um hálendisveg um Kjöl. Þetta á að vera uppbyggður, malbikaður vegur, lagður sem einkaframkvæmd og eiga vegfarendur að
greiða vegtoll. Þessi vegur kemur til með að stytta leiðina milli
Reykjavíkur og Akureyrar um 47 km. Náttúruverndarmenn og
ýmsir ferðafrömuðir létu í ljós efasemdir.
Reykingabann. Hinn 1. júní gekk í gildi algert bann við reykingum á veitingahúsum. Nokkuð var um að fólk reykti utandyra við veitingahúsin og töldu veitingamenn að af því stafaði
óþrifnaður.
Risessa í Reykjavík. Risessa gekk um götur Reykjavíkur dag
einn í maí. Var það með aðstoð götuleikhússins Royal de Luxe.
Þessi uppákoma var endapunktur á frönsku menningarhátíðinni
Pourquois pas og um leið upphaf Listahátíðar.
Ríkisborgararéttur. Í lok apríl var mikið deilt um afgreiðslu
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Risessan í Reykjavík.
umsóknar konu frá Guatemala um ríkisborgararétt. Umsóknin
var afgreidd með hraði og var sú skoðun uppi, að það væri
vegna þess, að konan væri tengdadóttir Jónínu Bjartmarz umhverfisráðherra.
Samráð olíufélaganna. Máli gegn forstjórum olíufélaganna
var vísað frá Héraðsdómi Reykjavíkur 9. febrúar. Hæstiréttur
Íslands staðfesti þessa frávísun 16. mars. Forstjórarnir urðu
því persónulega lausir allra mála, þar sem ekki verður ákært
að nýju.
Samskip „á hælana“. Samkeppniseftirlitið sektaði í desember
Eimskip um 310 milljónir króna fyrir að misnota ráðandi stöðu
sína á sjóflutningamarkaði á árunum 2001 og 2002. Markmiðið
var að koma Samskipum „á hælana“ þ.e. út af markaðnum.
Samvinnutryggingum skipt upp. Tilkynnt var 15. júní, að
eignarhaldsfélaginu Samvinnutryggingum verði slitið og nýtt
hlutafélag, Gift fjárfestingarfélag ehf, taki við öllum eignum og
skuldum Samvinnutrygginga. Hlutafé nýja félagsins á að renna
til fyrrverandi tryggingataka.
„Saving Iceland“. Hópur mótmælenda, flestir erlendir, lét til
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sín taka á ýmsum stöðum í júlí og mótmælti stóriðju. Þeir fóru
að Grundartanga, klifruðu þar upp í krana og lögðust á veginn
að álverinu. Þá gengu þeir um Laugaveg og upp á Hellisheiði
með mótmælaspjöld.
Spaugstofuþáttum fjölgaði enn. 24. mars var fluttur Spaugstofuþáttur númer 300. Um haustið hófust sýningar að nýju, en
þá var Randver Þorláksson ekki lengur með.
Stærsta skipið. Skemmtiferðaskipið Grand Princess kom til
Reykjavíkur og Akureyrar í lok júní. Það er talið vera 108.806
brúttótonn, 290 m langt og ristir 8 metra. Á skipinu rúmast um
3.100 farþegar og 1.100 manna áhöfn.
Sæti í Öryggisráðinu. Ríkisstjórn Íslands samþykkti 1998 að
sækjast eftir sæti í Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna 2009-10.
Ný ríkisstjórn ákvað að fylgja umsókninni eftir með því að
ráða sérstakan starfsmann í utanríkisráðuneytið til þess að afla
fylgis við hana. Þá sótti utanríkisráðherra fundi, t.d. í Afríku,
í sama tilgangi.
Söngvakeppnin. Í undankeppni um lag Íslands í Eurovision
17. febrúar sigraði lagið „Ég les í lófa þínum“ eftir Svein Rúnar
Sigurðsson við texta Kristjáns Hreinssonar. Eiríkur Hauksson
söng. 11. maí flutti Eiríkur lagið, sem nú nefndist Valentine lost
í forkeppni Eurovision í Helsinki. Hann varð ekki meðal tíu
efstu og féll því úr leik.
Umdeild dómararáðning. Árni Mathiesen, settur dómsmálaráðherra, tilkynnti 21. desember, að hann hefði skipað Þorstein
Davíðsson [Oddssonar] héraðsdómara í Norðurlandi eystra. Þrír
aðrir umsækjendur um stöðuna voru metnir hæfari en Þorsteinn
af dómnefnd, sem Pétur Kr. Hafstein, fyrrverandi hæstaréttardómari, stýrði. Málið var kært til umboðsmanns Alþingis.
Valitor í stað Visa. Í september var tilkynnt að Greiðslumiðlun – Visa Island hefði tekið upp nafnið Valitor.
Verðlaun Ásu Wright. Verðlaun úr sjóði Ásu Wright fékk dr.
Gunnar Karlsson fyrir rannsóknir í sagnfræði Íslands.
Wilson Muuga af strandstað. 17. apríl var skipinu Wilson
Muuga náð út af strandstað á Hvalsnesfjöru eftir fjögurra
mánaða strandlegu. Skipið var dregið til Hafnarfjarðar og það
gert sjóklárt, en síðan sigldi það til Líbanon.
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Eiríkur Hauksson flytur lag Íslands á Eurovision í Helsinki.
Yngsti smyglarinn. Í byrjun ágúst var 16 ára stúlka handtekin
á Keflavíkurflugvelli með hálft kíló af kókaíni.
Þingkonur með slæður. Fjórar íslenskar þingkonur fóru í
opinbera heimsókn í janúar til Saudi-Arabíu. Þar báru þær
slæður að hætti innfæddra og þótti sumum það hneyksli.
Þjóðsöngurinn lækkaður. Forsætisráðuneytið beitti sér fyrir
því, að þjóðsöngurinn var gefinn út í Es dúr í staðinn fyrir C
dúr. Jón Kristinn Cortes sá um verkið.
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