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Ný stjórn Þjóðvinafélags á sínum fyrsta fundi í Blöndalshúsi við Austurvöll 8. 
desember 2014. Frá vinstri: Björk Ingimundardóttir, Karl Magnús Kristjáns-
son, Guðrún Kvaran, Gunnar Stefánsson og Ármann Jakobsson.

Hinu íslenska þjóðvinafélagi var kjörin ný stjórn á aðalfundi í Alþingis-
húsi 9. október 2014. Hana skipa Guðrún Kvaran forseti, Gunnar Stef-
ánsson varaforseti, Ármann Jakobsson, Björk Ingimundardóttir og Karl 
Magnús Kristjánsson. 

Verulegar breytingar hafa orðið á skipan stjórnar Þjóðvinafélags síð-
ustu ár og raunar vill svo til að þrír menn, sem lengi sátu saman í stjórn 
félagsins, hafa fallið frá á tveimur nýliðnum árum. Heimir Þorleifsson, 
sem einnig var ritstjóri Árbókar, lést 2013 og Ólafur Ásgeirsson forseti 
félagsins lést 2014. Jónas Kristjánsson forstöðumaður Árnastofnunar sat 
lengi með þeim í stjórn sem varaforseti en hann féll einnig frá 2014. Fé-
lagið minnist þessara manna með þakklæti. 
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ÁRFERÐI
Árið 2014 var hlýtt en úrkomusamt. Meðalhiti var hærri á Norður- og 
Austurlandi en nokkru sinni frá upphafi mælinga. Veður var hins vegar 
umhleypingasamt, sumarið ekki sérlega sólríkt og stórrigningar spilltu 
verulega fyrir heyskap víða um land.

Meðalhiti var 6 stig í Reykjavík og var árið hið næsthlýjasta frá upp-
hafi samfelldra mælinga 1871. Á Akureyri var meðalhiti 5,3 stig og varð 
árið hið næsthlýjasta þar frá upphafi mælinga 1881. Meðalhiti var hæstur í 
Surtsey, 7,2 stig, en lægstur á Brúarjökli, –1,3 stig. Lægstur varð meðalhiti 
í byggð í Svartárkoti, 2,2 stig. Hlýjast varð á Húsavík 23. júlí, 23,3 stig, en 
kaldast í Svartárkoti 19. febrúar, –28,9 stig.  

Ársúrkoma í Reykjavík var 963,1 mm og var um 20% umfram meðal-
lag en í Stykkishólmi var úrkoma nálægt meðallagi eða 678,8 mm. Á Ak-
ureyri var úrkoma 743,7 mm eða 50% umfram meðallag og var árið hið 
úrkomumesta síðan mælingar hófust þar 1928. Í heild var úrkoma mest á 
Norðaustur- og Austurlandi. Norðlægar og austlægar áttir voru áberandi, 
einkum í byrjun ársins, og ollu m.a. verulegum snjóþyngslum norðaustan-
lands. Í lok ársins var enn svipuð staða uppi; mikill snjór í Skagafirði og 
austur um Norðurland.

Janúar var óvenjuhlýr en vindasamur og voru austanáttir ríkjandi. Á 
Akureyri var alhvít jörð allan mánuðinn en það hefur ekki gerst í janúar 
síðan 1999. Snjór var einnig verulegur í Skagafirði en um vestanvert 
Norðurland var úrkoma með minna móti.

Í febrúar var norðaustanátt ríkjandi með mikilli snjókomu á Vestfjörð-
um og frá Tröllaskaga og austur um land en þurrviðri um Suðvestur- og 
Vesturland. Heldur hlýtt var í veðri en næðingssamt og norðanlands voru 
menn víða uggandi yfir svellalögum á túnum.

Mars var úrkomusamur og mikill snjór um norðaustanvert landið en 
snjólétt sunnanlands og vestan-. Í heild var mánuðurinn óvenjuhlýr en 
hitasveiflur voru þó verulegar; hlýjast varð á Dalatanga, 15,6 stig, hinn 11. 
mars, en mesti kuldi í byggð mældist við Mývatn hinn 18., 23,6 stig.

Í apríl snerist tíðarfar til hins betra. Hlýtt var í veðri og var meðalhiti 
í Reykjavík 4,9 stig sem er tveimur stigum yfir meðaltali áranna 1961–
1990. Úrkoma var almennt með minna móti en fleiri sólskinsstundir; á 
Akureyri voru þær 147, þ.e.a.s. 17 stundum fleiri en að meðaltali í apríl.

Maí var mildur og hagstæður gróðri; veður kyrrt en hlýtt og loftþrýst-
ingur heldur yfir meðallagi. Meðalhiti í byggð var hæstur á Garðskaga, 8,4 
stig, en lægstur í Möðrudal, 3,2 stig.

Júní var óvenjuhlýr; meðalhiti í Reykjavík var 11,2 stig eða 2,2 stigum 
ofan við meðallag áranna 1961–1990 og hinn fjórði hlýjasti frá upphafi 
mælinga. Í Stykkishólmi var meðalhiti 10,9 stig og sá mesti frá upphafi 
mælinga. Hins vegar gekk hann nú í miklar rigningar sunnanlands og 
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vestan- svo að í Reykjavík hefur ekki mælst annað eins frá upphafi sam-
felldra mælinga 1920, 115,8 mm.

Júlí varð afar úrkomusamur og fór heyskapur víða um land úr skorð-
um. Í Reykjavík var úrkoma um 70% umfram meðallag og var slegið 
úrkomumet frá 1984 en á Akureyri féll úrkomumet frá 1943. Suðlægar 
áttir voru ríkjandi er líða fór á mánuðinn.

Í ágúst glaðnaði heldur til og stytti upp svo að bændur náðu að bjarga 
heyskap. Var veður nokkuð sólríkt og hlýtt þótt norðlæg átt væri ríkjandi 
framan af. Í lok mánaðarins gerði austanhvassviðri.

Í september voru suðlægar áttir ríkjandi og var mánuðurinn hlýr 
og meinlítill hvað veður snerti en sólskinsstundir þó undir meðallagi í 
Reykjavík og á Akureyri. Þá urðu miklar rigningar á Suður- og Vestur-
landi. Á Dalatanga var meðalhiti 9,9 stig og er það mesti meðalhiti þar 
frá upphafi mælinga, 1938. 

Október var heldur í kaldara lagi miðað við undanfarin ár en meðal-
hiti var hæstur á Garðskagavita og í Surtsey, 6,1 stig; í byggð varð hann 
lægstur í Svartárkoti, –0,6 stig. Úrkoma varð mest um austanvert landið 
en hvassviðra gætti lítt.

Nóvember var meðal hinna hlýjustu frá upphafi mælinga. Í Reykjavík 
var meðalhiti 5,5 gráður eða 4,3 gráðum hærri en meðalhiti áranna 1961–
1990 en á Akureyri var meðalhitinn 3,4 gráður sem er 3,7 gráðum hærra 
en meðaltal þessara ára. Hæstur mældist hiti á landinu á Skrauthólum 14. 
nóvember, 14,5 gráður, en kaldast varð í byggð á Grímsstöðum hinn 10. 
eða –14,7 stig. Austlægar áttir voru ríkjandi en ekki urðu mikil hvassviðri.

Í desember lagðist vetur að fyrir alvöru með norðaustan hríðarveðri. 
Alhvítt var bæði í Reykjavík og á Akureyri mestallan mánuðinn og urðu 
nokkrar samgöngutruflanir á höfuðborgarsvæðinu. Mest fannfergi varð 
um Mið-Norðurland. Kaldast var að jafnaði í uppsveitum Suðurlands en 
hæstur varð hiti á Skjaldþingsstöðum 29. desember eða 16 gráður og mun 
það mesti hiti sem mælst hefur á landinu á milli jóla og nýárs. Kaldast 
varð í byggð í Möðrudal, –19,8 stig dagana 24. og 25. desember. (Heim-
ildir: Gögn Veðurstofu Íslands)

BÓKMENNTIR OG FRÆÐI
Merkustu tíðindin á sviði íslenskrar bókaútgáfu voru vafalítið þau sem 
sneru að fornritum. Þar er fyrst að telja að Eddukvæðin komu nú út í 
ritröðinni Íslenzk fornrit. Hér er um að ræða fræðilega útgáfu í tveimur 
bindum í umsjá Jónasar Kristjánssonar og Vésteins Ólasonar sem rituðu 
skýringar og formála. Þetta er í rauninni tímamótaverk því að svo vönduð 
heildarútgáfa þessara heimsbókmennta hefur aldrei komið út fyrr.

Þá sætir það verulegum tíðindum að Íslendingasögurnar komu út í 
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heildarútgáfu í nýjum þýðingum, danskri, norskri og sænskri, 28. apríl. Að 
útgáfunni stóð forlag Jóhanns Sigurðssonar, Saga. Um hundrað manns, 
þýðendur og ritstjórar, unnu að verkinu. Við afhendingu bókanna í maí 
flutti Þórarinn Eldjárn Danadrottningu drápu að fornum sið.

Ljóð
Ljóðaútgáfa var blómleg sem endranær en hér skal aðeins hugað að 
þremur bókum eftir konur.

Drápa er ný ljóðabók eftir Gerði Kristnýju. Þar segir af morði í Reykja-
vík að vetri til en kuldi og myrkur umlykja allt: „Myrkusinn / var kominn 
/ í bæinn.“ En glæpasagan er ekki rakin eins og reyfari heldur sem e.k. 
goðsögn eða mannfórn. Ljóðmælandinn gengur um Reykjavíkurborg á 
vetrarnóttu í líki hunds en bregður sér líka í önnur gervi, fugls eða dreka, 
jafnvel mannsmyndar með hófa. Loks birtist hann sem útsendari „ein-
eygða guðsins“ að sækja fórnarlambið.  

Gerður bregður fyrir sig stuðlum og hendingum sem minna á forn-
yrðislag eða ljóðahátt:

 Það var um vetur
 kuldinn lagði
 lófa yfir heiminn

Myndmál er ákaflega sterkt – en kalt. Morðinginn hreppir líka kuldaleg 
örlög og  „[n]afn hans er hvergi nefnt“. En undir lokin, í e.k. kveðju til 
fórnarlambsins, bregður fyrir allt öðrum og innilegri tón:

 Vonandi var 
 einhver hjá þér
 þegar þú vaknaðir.

Sigurbjörg Þrastardóttir sendi frá sér áttundu ljóðabók sína, Kátt skinn 
(og gloría). Þetta er nokkuð löng ljóðabók, 80 blaðsíður, en fallega skreytt 
abstraksjónum eftir Birtu Fróðadóttur. Stíllinn er jafnan hnitmiðaður og 
myndrænn en oft nokkuð torræður. Tákn og myndhverfingar eru áber-
andi og sum ljóðin eru eins og myndagátur sem gefa íhugulum lesanda 
fremur hugboð um ráðningu en einfalda lausn. Ísmeygileg kímni birtist 
gjarnan við óvænt samhengi hluta og hugtaka í tíma og rúmi. En á bak við 
beitta kaldhæðni má þó oft greina undirliggjandi sársauka eða söknuð. 
Það er tæplega um að villast að bókin fjallar um tilfinningar; hinar tor-
ræðu myndir hennar eru oft mjög líkamlegar, stundum kynferðislegar. 
Þegar allt kemur til alls er þessi bók hin mesta völundarsmíð.

Ljóðabók Kristínar Eiríksdóttur, KOK, vakti verulega athygli en varð 
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nokkuð umdeild. Merking titilsins vafðist fyrir sumum en í rauninni er 
gefin sterk vísbending innan á kápu þar sem bent er á að bókin snúist 
í rauninni um andhverfur: „samband og sambandsleysi, ást og andúð“. 
Að þessu gefnu ætti lesanda fljótt að verða ljóst að K-O-K getur allt eins 
verið skammstöfun sem merkir: „karl og kona“. Bókin er myndskreytt 
af höfundi á þann hátt að texti og myndir kallast á. Kristín notar mikið 
endurtekningar og jafnvel stuðla og rím til að skapa hrynjandi. KOK er í 
rauninni mjög heildstætt verk í súrrealískum anda en hlaðið myndrænum 
táknum sem vísa til mannlegra samskipta.

Sögur
Íslensk sakamálasagnaritun er enn í sókn. Arnaldur Indriðason sendi frá 
sér bókina Kamp Knox og sat hún í fyrsta sæti bóksölulistans sem birtur 
var í byrjun árs 2015. Í öðru sæti var bók Yrsu Sigurðardóttur, DNA. 
Og svosem til að undirstrika sterka stöðu þessarar bókmenntagreinar 
almennt þá var Ljónatemjarinn eftir Camillu Läckberg í efsta sæti yfir 
söluhæstu þýdd skáldverk. 

Bjarni Bjarnason sendi frá sér bókina Hálfsnert stúlka. Þetta er ein-
kennileg saga og margbrotin. Hún er lögð í munn sögumanni sem er 
sálgreinandi og starfar í Berlín. Einn daginn fær hann til sín undarlegan 
skjólstæðing, unga konu sem virðist hafa dvalið fjölda ára í skógi í Ástr-
alíu, en enginn veit hvernig hún hefur lifað þar af eða hvernig á dvöl 
hennar þar stóð yfirleitt. Sjálfur á sálgreinandinn í erfiðri persónulegri 
glímu. Hann er mjög hallur undir kenningar og aðferðir Freuds og telur 
ævintýralegar frásagnir konunnar varpa ljósi á „persónulegan goðsagna-
heim einstaklingsins sem dvalarstað sálarinnar í hversdagslífinu“. En 
goðsagnirnar láta þó ekki að sér hæða og halda áfram að snúa á sögu-
mann og lesanda allt til loka. 

Skálmöld er fjórða og síðasta bók Einars Kárasonar um fólk og atburði 
Sturlungaaldar. Efnislega er hún þó nokkurs konar upphafsreitur eða 
inngangur sagnabálksins og beinir sjónum að uppgangi Sturlu Sighvats-
sonar, baráttu hans til valda og endalokum í Örlygsstaðabardaga. Þannig 
skýrir hún aðdraganda þeirra atburða sem hann hafði áður fjallað um í 
Óvinafagnaði, bókinni sem helguð er Þórði kakala.

Gyrðir Elíasson sendi frá sér smásagnasafnið Koparakur. Nafnið vísar 
til sögunnar um Davíð Copperfield eftir Dickens, en ein smásagan fjallar 
um dreng sem er að lesa þá bók. Sögurnar eru flestar stuttar, jafnvel eins 
konar svipmyndir. Þær gerast flestar við einhverjar ofurhversdagslegar 
aðstæður í kunnuglegu en þó óþekktu umhverfi og fjalla um tilfinningar 
og hugrenningar sögumanna. Á ytra borði virðist jafnan allt með felldu 
en þó er eins og einhver dulinn tregi búi undir, einhver ógn grúfir yfir. 
Margar sögurnar eru í fyrstu persónu en þó er ljóst að sögumaður er ekki 
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alltaf sá sami. Texti Gyrðis er sem fyrr myndrænn og ljóðrænn en þó ein-
faldur og skýr.

Gyrðir gaf einnig út bók með 100 smáprósum, sem nefnist Lungnafisk-
arnir. Þar eru ýmsar augnabliksmyndir sem ögra ímyndunarafli lesand-
ans. En prósarnir eru líka margir í súrrealískum anda og gefa beinlínis til 
kynna að þeir séu byggðir á draumum. Nafn bókarinnar undirstrikar að 
verkin eru á mörkum tveggja heima.

Saga Ófeigs Sigurðssonar Öræfi hlaut feikigóðar viðtökur og var marg-
sinnis endurprentuð enda vafalaust frumlegasta skáldsaga ársins. Þetta 
er marglaga saga sem kemur lesandanum á óvart hvað eftir annað og var 
haft á orði að stíll og frásagnaraðferð muni hafa komið flatt upp á margan 
lesandann í byrjun. Sagan er rituð í fremur galsafengnum ýkjustíl sem 
sumir myndu e.t.v. kenna við töfraraunsæi en allt eins mætti kenna við 
fornaldarsögur eða jafnvel munnlega skemmtisagnalist af þjóðlegu tagi. 
Miðdepill sögusviðs er Öræfasveitin og ríki Vatnajökuls sjálfs en sögunni 
víkur í ýmsar aðrar áttir; skrautlegur kafli fer t.d. fram í miðbæ Reykja-
víkur. Eitt af því sem gerir þessa skáldsögu sérstaka er hve margar mikil-
vægar persónur hennar eiga sér raunverulegar, jafnvel þjóðþekktar frum-
myndir, t.a.m. Kvískerjabræður og Bragi fornbókasali. Þá er höfundur 
algerlega ófeiminn við að tjá heimspekilegar hugleiðingar og frumlegar 
kenningar, t.d. um „basískan og súran skáldskap“, hugtakið „tópótíma“ 
sem fæðist upp af topografi eða staðfræði; eða þá furðulegar rannsóknar-
niðurstöður svo sem yfirlit annála um sjálfsvíg á Íslandi á 17. og 18. öld 
þar sem „aldrei er Öræfingur nefndur“. En Ísland nútímans fær hér ekki 
sérlega háa einkunn.

Þrjár nýlegar íslenskar skáldsögur voru færðar í leikbúning, settar á 
svið í Þjóðleikhúsinu og fengu frábærar viðtökur. Konan við 1000° eftir 
Hallgrím Helgason var frumsýnd 26. september. Guðrún S. Gísladóttir 
fór með aðalhlutverkið. 

Þá var leikgerð eftir bókum Kristínar Marju Baldursdóttur, Karítas án 
titils og Óreiða á striga, frumsýnd 17. október. Harpa Arnardóttir leik-
stýrði en Brynhildur Guðjónsdóttir fór með aðalhlutverkið. Loks er þess 
að geta að Ofsi, saga Einars Kárasonar er byggist á frásögn Sturlungu 
af Flugumýrarbrennu, var sett á svið í Þjóðleikhúsinu í nýstárlegri gerð 
leikhópsins Aldrei óstelandi og frumsýnd í Kassanum 23. nóvember við 
verulega góðar undirtektir.

Endurminningar
Hljóðin í nóttinni eftir Björgu Guðrúnu Gísladóttur kom út á fyrri hluta 
árs og vakti mikla athygli. Þar segir höfundur frá fjölskylduhögum sínum 
og uppvaxtarárum í Reykjavík við erfiðar heimilisaðstæður og síðan ára-
langri glímu við eftirköst andlegs ofbeldis og áreitni. Mesta athygli vakti 



(105)

lýsingin á þeim viðtökum sem börnin úr Höfðaborginni fengu í Laugar-
nesskóla og því blygðunarlausa kynferðisofbeldi sem þjóðkunnur „fyrir-
myndarkennari“ stundaði þar. Bókin birtir trúverðuga mynd af heimilis-
ofbeldi og óreglu en ekki síst þeim illvígu ættarmeinsemdum sem vaxa 
upp af höfnun, andlegri kúgun og kynferðisofbeldi. 

Táningabók er þriðja og síðasta bindið í uppvaxtar- og þroskasögu Sig-
urðar Pálssonar. Eins og nafnið bendir til fjallar hún um unglingsárin sem 
hann eyddi í Reykjavík 1962–1968: sveitapiltur í landsprófsdeild Haga-
skóla og skáld í mótun í Menntaskólanum gamla. Þó að Sigurður væri 
hreinræktaður sveitamaður þegar hann kom til Reykjavíkur var hann 
fljótur að samlagast nýju umhverfi. 

Það gefur frásögninni mikla vídd að sögumaður er sífellt nálægur, 
hann horfir til baka frá samtíma sínum, lýsir endurminningum sínum og 
túlkar minningabrot; viðurkennir að hann geti ekki munað smáatriði eða 
endurvakið samtöl en dregur samt upp skýrar svipmyndir af tíðaranda, 
borgarlandslagi og fólki. Hann reynir aldrei að sviðsetja sögu unglingsins 
frá Skinnastöðum á sjöunda áratugnum og láta sjálfan sig hverfa heldur 
túlkar jafnharðan þær myndir sem koma upp í hugann, setur í samhengi 
og skýrir merkingu þeirra í ljósi reynslu og sögu; gerir jafnvel grein fyrir 
baksviði sumra ljóða sinna. Þannig fáum við í hendur mikilvæga grein-
ingu á því hvernig skólaskáld sjöunda áratugarins mótuðust í umhverfi 
þar sem grónar hefðir, uppreisnar- og frelsisþrá mættust á einkennilega 
frjóan hátt. Þessi andi sjöunda áratugarins, sem átti eftir að setja mark sitt 
á alla heimsmenninguna, verður aldrei endurvakinn.

Táningabók er heimild um menningarsögu tímabilsins, ekki síst mótun 
íslenskrar borgarmenningar, og hún birtir jafnframt ákveðið mat á því 
hvernig samfélagið hefur farið með minjar þessarar menningarsögu. Þar 
er Sigurður oft ómyrkur í máli: „Eyðileggingin á innréttingum Sveins 
Kjarvals í Naustinu sem hélt svo dásamlega utan um áratugi af minn-
ingum fólks af öllum toga, þessi eyðilegging er eitthvert versta hervirki 
sem framið var á hinum andstyggilegu, lánadrifnu þensluárum fyrir hrun. 
Árunum þegar heimskan, græðgin og hrokinn tóku völdin á Íslandi.“ 
(Bls. 241–242)

Veraldarsaga mín eftir Pétur Gunnarsson, félaga og starfsbróður Sig-
urðar, fæst við svipað efni, þroskasögu rithöfundar af ’68-kynslóðinni. 
Pétur ólst upp í Vesturbæ Reykjavíkur og gekk þar sama menntaveginn 
og skáldbróðir hans; fór sömuleiðis utan til náms í Frakklandi. Á margan 
hátt eru þetta ólíkar bækur en bæta hvor aðra upp ef svo má segja. 

Stílfimi Péturs bregst ekki en þó er ekki hægt að neita því að hinn meitl-
aði og knappi stíll skilur lesanda stundum eftir með spurningar. Sennilega 
ber að líta á það sem viðurkenningu á þeirri staðreynd að þegar góðir 
sagnamenn fara að segja sögu sína er hæpið að þeir muni öll smáatriði. 
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Miklu líklegra er að þeir þurfi víða að geta í eyðurnar og þess vegna grípa 
þeir stundum til þess að gefa persónum ný nöfn og kalla endurminn-
ingar sínar „skáldsögur“. Þetta gerir hvorugur þeirra höfunda sem hér 
um ræðir. Pétur fer hins vegar oft mjög hratt yfir sögu. Hann viðurkennir 
að hann hafi í rauninni gerst háskólanemi til að skapa sér svigrúm til að 
skrifa skáldskap. Þegar til kom undi hann sér þó nokkuð vel í heimspeki-
náminu og segir ýmislegt af kynnum sínum af þeim fræðum en einkum 
þó Karli Marx. 

Víða bregður fyrir kunnuglegu fólki í þessari sögu. En í bakgrunni er 
þó ung fjölskylda að taka á sig mynd og hún verður smám saman skýrari 
þegar líður á frásögnina. Þessari mótunarsögu lýkur eiginlega með tvenns 
konar fæðingum árið 1973; útkomu ljóðabókarinnar Splunkunýr dagur, 
sem vakti verulega athygli á sínum tíma, og fæðingu frumburðar þeirra 
Péturs og Hrafnhildar, Dags Kára.  

Einna víðlesnust ævisagna þessa árs var þó bók Helgu Guðrúnar 
Johnson, Saga þeirra, sagan mín. Þar er rakin mikil örlagasaga þriggja 
kvenna sem ekki fóru alfaraveg. Katrín Thorsteinsson giftist Eggerti 
Briem en skildi við hann, eignaðist barn með Hannesi Hafstein en gekk 
í sjóinn aðeins 37 ára gömul. Dóttir hennar var Ingibjörg Briem, kölluð 
Stella. Hún var mikill heimsborgari, átti verulega skrautlega ævi, en var 
fárveikur alkóhólisti. Hennar dóttir var Katrín Stella Briem, Kanda. Hún 
bjargaðist úr þessum erfiðu aðstæðum og segir hér sögu ættar sinnar. 
Þessi bók naut afar mikilla vinsælda enda eru söguhetjur hennar ekkert 
hversdagsfólk; glæsilegir en ólánsamir fulltrúar hinnar gömlu íslensku 
höfðingjastéttar.

Fræðirit
Sveitin í sálinni eftir Eggert Þór Bernharðsson er það fræðirit sem seldist 
mest á árinu, skv. lista Félags íslenskra bókaútgefenda. Þetta er alþýð-
legt sagnfræðirit, ákaflega falleg bók í stóru broti og vel myndskreytt. 
Þar hefur ekki verið kastað til höndum því að höfundur hefur lagt mikla 
rannsóknarvinnu í öflun ljósmynda og notkun þeirra sem heimilda. Hér 
birtast því margar gersemar. Nafnið á bókinni er mjög lýsandi fyrir þá 
meginhugsun sem bókin hverfist um. Hún fjallar sem sé um „sveitabú-
skap“ á höfuðborgarsvæðinu á umliðnum áratugum. Langt fram á síðari 
hluta 20. aldar var umtalsverður búskapur rekinn af þéttbýlisbúum; þeir 
höfðu sumir hesta eða kindur í kofum að húsabaki eða í útjaðri byggðar; 
ræktuðu matjurtagarða, t.d. meðfram Suðurlandsbrautinni; Laugardalur-
inn var hreinlega landbúnaðarsvæði og stór kúabú voru rekin í næsta ná-
grenni. Og kenning bókarinnar er sú að skoða verði þennan búskap í ljósi 
þess að þéttbýlisbúarnir voru flestir sveitamenn að uppruna. Þeir höfðu 
„sveitina í sálinni“ og þótti vænt um að hafa eitthvert brot af henni hjá 
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sér í þéttbýlinu. Þetta er lýsandi dæmi þess að íslensk menning var til 
skamms tíma fyrst og fremst sveitamenning.

Þau dapurlegu tíðindi bárust um áramótin að Eggert Þór hefði orðið 
bráðkvaddur á heimili sínu á síðasta degi ársins. Þessi bók varð því hans 
lokaverk. Hún sver sig í ætt við fyrri verk hans um sögu Reykjavíkur og 
ber handbragði hans fagurt vitni.

Lífríki Íslands eftir Snorra Baldursson líffræðing er mikil bók, rúmar 
fjögur hundruð blaðsíður í fólíóbroti, og því er ekki að neita að einhverjir 
höfðu orð á að hún hefði orðið þægilegri í meðförum ef henni hefði verið 
skipt í nokkur bindi. Hér skal ekki um það dæmt; hitt blasir við að þetta 
er glæsilegt rit sem vafalítið á eftir að verða mjög gagnlegt fræðimönnum, 
kennurum og áhugafólki um íslenska náttúru. Lífríki Íslands er í rauninni 
brautryðjandaverk. Þetta er sem sé ekki flokkunarfræðileg samantekt um 
lífríki landsins heldur er sjónarhornið vistfræðilegt og efnislegri byggingu 
hagað eftir því; markmiðið að draga upp heildarmynd af íslenskri nátt-
úru og lífinu sem þar þrífst og setja þessa mynd í jarðsögulegt samhengi. 
Upphaflega hugmyndin að baki verkinu mun enda hafa verið að semja 
aðgengilegt kennsluefni fyrir skóla. Texti er mjög læsilegur og allt útlit 
einkar smekklegt. Hér eru ýmsar kenningar ræddar og skýrðar á aðgengi-
legan hátt og venjulegum lesendum gefinn kostur á innsýn í fræðaheim 
sem þeir standa flestir að mestu utan við. Höfundur er sjálfur framúrskar-
andi ljósmyndari og á sjálfur mikinn hluta þeirra ljósmynda sem bókina 
prýða. Að auki er í henni fjöldi af töflum og skýringarmyndum. 

Surtsey í sjónmáli eftir Erling Ólafsson og Lovísu Ásbjörnsdóttur er 
byggð upp sem myndabók í stóru broti með ítarlegum skýringum og 
myndatextum. Jarðfræðileg mótunarsaga eyjarinnar sjálfrar er rakin í 
stuttu máli, svo og saga rannsókna og umsvifa manna á henni. Meginvið-
fangsefni bókarinnar er þó þróunarsaga lífríkisins sem er sýnd í myndum 
og rakin með stuttum skýringartextum. 

Surtsey varð til í miklu eldgosi sem hófst haustið 1963 og stóð fram í 
júní 1967. Fljótlega var sú ákvörðun tekin að friða eyjuna fyrir umferð 
manna enda gafst hér einstakt tækifæri á heimsvísu til að fylgjast með 
landnámi lífs í glænýju landi. Af þeim sökum hefur almenningur aldrei átt 
þess kost að skoða eyjuna, auk þess sem lítt hefur verið sinnt um að fjalla 
um hana í aðgengilegum fræðsluritum fyrir almenning. Þessi bók bætir 
þar vissulega mjög úr. Höfuðprýði hennar eru fjölskrúðugar ljósmyndir, 
misgamlar og tæknilega misgóðar, en þær veita dýrmætan aðgang að hinu 
„forboðna“ landi. 

Reykjavík sem ekki varð eftir Önnu Dröfn Ágústsdóttur sagnfræðing 
og Guðna Valberg arkitekt er falleg bók um efni sem sífellt er til umræðu 
og flestir hafa skoðun á: borgarskipulag. Um viðfangsefnið segir í inn-
gangi: „Hér er kastljósinu beint að þróun miðborgar Reykjavíkur með 
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áherslu á það sem ekki varð í tengslum við staðsetningu og hönnun opin-
berra bygginga.“ Efnið á sér mjög skýrar sögulegar afmarkanir; þegar 
Íslendingar fengu sjálfstjórn þurfti að finna stjórnar- og menningarstofn-
unum stað. Þorpið í kvosinni milli Tjarnarinnar og fjörunnar var fátæk-
legt en þegar bærinn fór að stækka áttu menn samt ótrúlega erfitt með 
að sjá fyrir sér að hann myndi teygja sig langt upp fyrir Læk, hvað þá 
vestur á Mela. Meginuppistaða bókarinnar er myndefni, m.a. tilgátur sem 
sýna hvernig miðbærinn liti út ef ýmsar af skipulagshugmyndum fortíðar 
hefðu orðið að veruleika. 

Enn eru að koma út „hrunbækur“. Ingi Freyr Vilhjálmsson sendi frá 
sér bókina Hamskiptin: Þegar allt varð falt á Íslandi. Þar tekur hann fyrir 
þann þátt í hinu skammlífa „íslenska efnahagsundri“ sem lýtur að þátt-
töku almennings í viðhaldi blekkingarinnar miklu; þeirra sem nutu góðs 
af hagstæðu gengi og óvenjugóðu lánstrausti og hvernig peningaöfl „fjár-
festu“ í stjórnmálum, góðgerðar- og menningarstarfsemi. Goðsögnin um 
snilli útrásarvíkinga varð fullnægjandi skýring á efnahagslegum krafta-
verkum sem reyndust síðan aðeins sjónhverfingar. Hér segir af meðvirkni 
fjölmiðlamanna, sem var boðið í lystireisur, listamönnum sem þáðu fé til 
sinnar starfsemi og hvernig fé var borið á stjórnmálamenn í formi styrkja 
til kosningabaráttu. Ennfremur er hér fjallað um þá aðferð sem höfð var 
við einkavæðingu ríkisbanka og fleiri stórfyrirtækja þegar „góðærið“ 
gekk í garð og styðst sú frásögn m.a. við skýrslu rannsóknarnefndar Al-
þingis. 

Þá er að nefna bókina Lýðræðistilraunir: Ísland í hruni og endurreisn. 
Hér um að ræða safn sex ritgerða eftir átta höfunda. Ritstjóri er Jón 
Ólafsson og ritar hann inngangskafla þar sem hann gerir grein fyrir við-
fangsefninu, sem sé hvernig tókst til þegar reynt var að bregðast við kröfu 
um nýja stjórnunarhætti, aukið gagnsæi, meira lýðræði og endurskoðun 
stjórnarskrár. Höfundar greinanna, flestir bandarískir háskólamenn, hafa 
allir fylgst með þeim tilraunum sem hér fóru fram og hvernig þær virtust 
hafa misheppnast að verulegu leyti. Niðurstöður þeirra snúast hins vegar 
fremur um hvaða lærdóma megi draga af þessari reynslu, hvernig beita 
mætti markvissari aðferðafræði, en að allt hafi þetta mistekist. Greinarn-
ar eru allar á íslensku, hinar erlendu eru þýddar, en aftast fylgja saman-
tektir á íslensku og ensku, rækileg sameiginleg heimildaskrá og ítarleg 
hugtaka- og nafnaskrá.

Óttar Guðmundsson sendi frá sér litla bók um óvenjulegt og viðkvæmt 
efni, Þarf ég að deyja ef ég vil ekki lifa? Hér er stuttlega rakin saga sjálfs-
víga og fjallað um þau frá sjónarhóli geðlækninga, aðstæður þeirra sem 
slíkt reyna og aðstandenda þeirra. Þetta er tímabært innlegg í umræðu 
sem er tiltölulega nýhafin.

Þrjár bækur komu út á árinu eftir Pál Skúlason heimspeking og fyrr-
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verandi rektor Háskóla Íslands, Háskólapælingar og Náttúrupælingar eru 
söfn greina og erinda um málefni sem höfundur hefur fjallað talsvert um 
á síðari árum. Hugsunin stjórnar heiminum er safn 14 ritgerða eftir Pál 
þar sem hann minnir á að það er sýn manna á heiminn og skilningur 
sem ræður athöfnum þeirra. Heimspekin veitir þeim hins vegar færi á 
að skoða hann gagnrýnum huga. Þetta ræðir hann m.a. út frá kenningum 
ýmissa þekktra heimspekinga 20. aldar. Náttúrupælingar er hins vegar 
safn greina og fyrirlestra Páls um tengsl manns og náttúru. Útgangs-
punkti sínum lýsir hann í greininni „Hugleiðingar við Öskju“, sem áður 
hefur verið birt. Hann ræðir m.a. um smæð mannsins og óöryggi gagnvart 
náttúrunni og hvernig viðleitni hans miðar oftar en ekki að því að sigrast 
á henni á einhvern hátt. En, eins og hann orðar það í viðtali sem einnig er 
birt í bókinni: „Við þurfum að læra að lifa daglega með vanmáttartilfinn-
ingu, ótta og hrifningu gagnvart öflum náttúrunnar. Í því felst trúnaðar-
sambandið við hana.“

Að lokum skal getið bókar Jóns G. Friðjónssonar: Orð að sönnu – ís-
lenskir málshættir og orðskviðir. Hér er um að ræða geysimikið verk, yfir 
700 blaðsíður að lengd; fallega bók og verulega merkilegt fræðirit. 

Í inngangi kemur fram að verkið eigi rætur að rekja til málsháttasafns 
höfundar sjálfs sem hann hafi unnið að með öðru í fjörutíu ár og safnað 
til við lestur ýmissa verka, samhliða því er hann safnaði í orðtakasafnið 
mikla Merg málsins. Hann fjallar í inngangi rækilega um flokkun, gerir 
greinarmun á málsháttum, orðskviðum og tilvitnuðum orðum sem verða 
að e.k. spakmælum; lýsir eldri verkum og gerir grein fyrir heimildum 
sínum. Málshættir eru flokkaðir eftir ákveðnum lykilorðum, nafnorðum, 
sögnum eða lýsingarorðum, og skýrðir stuttlega. Þá er vísað til hinna 
elstu þekktu heimilda og birtar tilvitnanir í þær, tilbrigði við málshættina 
og jafnvel samsvaranir úr öðrum tungumálum.

Þýðingar
Af merkum þýðingum ársins 2014 ber líklega hæst útgáfu Sögufélagsins á 
þýðingu Sigurjóns Björnssonar á Sögu Pelópseyjarstríðsins eftir Þúkýdíd-
es. Þetta mikla rit er frá lokum 5. aldar f. Kr. og fjallar um innbyrðis stríð 
grísku borgríkjanna og þá harmsögu sem markaði endalok stórveldistíma 
Aþenu. Þúkýdídes hefur jafnframt verið talinn einn merkasti brautryðj-
andi sagnfræðinnar, sá sem fyrstur leitaðist við að fjalla um liðna atburði 
og skýra samhengi þeirra frá jarðneskum sjónarhóli fremur en goðsagna-
legum.

Á árinu kom loks út íslensk þýðing á hinni frægu en umdeildu skáld-
sögu Lolitu eftir Vladimir Nabokov. Þýðandi hennar er Árni Óskarsson 
en Hallgrímur Helgason ritaði eftirmála. Þetta er afar viðkvæmt efni; 
lýsing á hugarórum manns sem festir ást á barnungri stúlku og sambandi 
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þeirra sem hlýtur að leiða til glötunar. Nabokov var umdeildur höfundur 
og afstaða heimsins til þessa verks hefur alltaf verið nokkuð tvíbent, ekki 
síst eftir að umræðan um barnaníð hefur orðið háværari. En almennt er 
þessi bók þó talin til hinna merkari skáldsagna aldarinnar.

Kanadíski rithöfundurinn Alice Munro hlaut bókmenntaverðlaun 
Nóbels 2013 sem „meistari smásagnagerðar samtímans“ og þótti almennt 
vel að þeim komin. Hún átti þá langan starfsferil að baki og fjölda viður-
kenninga. Nýjasta bók hennar Dear Life kom út á íslensku undir heitinu 
Lífið að leysa; Silja Aðalsteinsdóttir þýddi og ritaði eftirmála um höf-
undinn.

Þá voru gefin út tvö bindi af þýðingu Áslaugar Agnarsdóttur á upp-
vaxtarsögu Levs Tolstoj, Æska og Manndómsár. Fyrsta bindið, Bernska 
kom fyrst út 2009 en var nú endurútgefið.

Tvímálabækur, bækur sem birta bæði frumtexta og þýðingu, oft ásamt 
inngangi og ýmsum skýringum, eru nú farnar að verða nokkuð algengar 
hér. Á árinu 2014 kom út bók Melittu Urbancic, Frá hjara veraldar (Vom 
Rand der Welt) á vegum Stofnunar Vigdísar Finnbogadóttur og Há-
skólaútgáfunnar. Melitta var gyðingur, flóttamaður frá Austurríki sem 
kom til landsins með eiginmanni sínum, hinum þekkta tónlistarmanni 
Victori Urbancic, og bjó hér alla tíð. Hún var hámenntuð, stundaði m.a. 
kennslu og fékkst nokkuð við skriftir og þýðingar af íslensku á þýsku, en 
fátt mun hafa birst af verkum hennar sjálfrar fyrr en nú. Þessi útgáfa sætir 
því verulegum tíðindum. Hér yrkir hún einkum um hlutskipti þess sem 
þarf að festa rætur á nýjum stað. Sölvi Björn Sigurðsson þýðir ljóð hennar 
á íslensku en Gauti Kristmannsson ritar inngang. 

Loks er þess að geta að ljóðskáldið Yahya Hassan, 19 ára Palestínumað-
ur búsettur í Danmörku, kom í heimsókn og las upp í Norræna húsinu og 
víðar. Ljóðabók hans, Digter, kom út 2013 og hefur rokselst í Danmörku 
enda fjallar höfundur um eldfim efni, ræðst m.a. á íhaldssemi, bókstafstrú, 
feðraveldi og heimilisofbeldi. Kom bókin nú út í íslenskri þýðingu Bjarka 
Karlssonar. Upphafsljóðið hefst á þessum orðum: „FIMM BÖRN Í RÖÐ 
OG PABBI MEÐ KYLFU“. Múslimar í Danmörku hafa hins vegar ekki 
allir verið sáttir við þessa bók.

Verðlaun og viðurkenningar
Bókmenntaverðlaun starfsfólks bókaverslana vekja jafnan verulega at-
hygli en niðurstöður þeirra voru kynntar í Kiljunni á jólaföstu. Verðlauna-
bækur voru þessar: 

Skáldsaga: Öræfi eftir Ófeig Sigurðsson.
Ljóðabók: Kok eftir Kristínu Eiríksdóttur.
Ævisaga: Saga þeirra, saga mín eftir Helgu Guðrúnu Johnson og Svart-

hvítir dagar eftir Jóhönnu Kristjónsdóttur.
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Unglingabók: Hafnfirðingabrandarinn eftir Bryndísi Björgvinsdóttur.
Barnabók: Þín eigin þjóðsaga eftir Ævar Þór Benediktsson.
Fræðibók: Lífríki Íslands – Vistkerfi lands og sjávar eftir Snorra Bald-

ursson. 
Þýdd skáldsaga: Náðarstund eftir Hönnuh Kent. Þýðandi: Jón St. Krist-

jánsson.
Þýdd unglingabók: Eleanor og Park eftir Rainbow Rowell. Þýðendur: 

Marta Hlín Magnúsdóttir og Birgitta Elín Hassell.
Oddný Eir Ævarsdóttir hlaut bókmenntaverðlaun Evrópusambands-

ins fyrir bók sína Jarðnæði, sem út kom 2011 en hefur á ensku hlotið 
titilinn Land of Love, Plan of Ruins.

Íslensku bókmenntaverðlaunin fyrir árið 2013 voru afhent af forseta 
Íslands 30. janúar.

Í flokki fagurbókmennta fékk Sjón verðlaun fyrir bók sína Mánasteinn: 
drengurinn sem aldrei var til.

Í flokki fræðibóka fékk Guðbjörg Kristjánsdóttir verðlaun fyrir Ís-
lensku teiknibókina. 

Í flokki barna- og unglingabóka fékk Andri Snær Magnason verðlaun 
fyrir Tímakistuna.

Íslensku þýðingarverðlaunin voru afhent 23. apríl 2015. Ingunn Ás-
dísardóttir fékk þau fyrir þýðingu sína á Ó – sögum um djöfulskap eftir 
Carl Jóhan Jensen. 

Hjörtur Marteinsson fékk Bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmunds-
sonar  fyrir ljóðabókina Alzheimertilbrigðin.

Íslensku barnabókaverðlaunin 2014 hlaut Guðni Líndal Benediktsson 
fyrir bókina Leitin að Blóðey 16. október.

Hjörleifur Stefánsson fékk viðurkenningu Hagþenkis 2013 fyrir Af 
jörðu – íslensk torfhús.

Andri Snær Magnason fékk verðlaun Vestnorræna ráðsins fyrir bók 
sína Tímakistuna.

Borgarbókasafnið stóð fyrir vali á bestu barnabókinni að mati barna og 
um 4000 börn greiddu atkvæði á netinu. Vinsælust reyndist bókin Rang-
stæður í Reykjavík eftir Gunnar Helgason. Besta þýdda bókin var hins 
vegar Amma glæpon eftir David Walliams, þýdd af Guðna Kolbeinssyni. 
Verðlaun voru afhent í Borgarbókasafninu 21. september.

BÚNAÐUR 
Veturinn 2014 var ekki tiltakanlega snjóþungur í byggð nema á stöku 
stað um norðan- og norðaustanvert landið, t.d. inn til dala á Tröllaskaga 
og á norðanverðum Vestfjörðum en þegar kom yfir 200–300 m yfir sjó 
og upp á hálendið var víða mikill snjór sem tók ekki upp fyrr en komið 
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var langt fram á sumar, sérstaklega um norðan- og austanvert landið. 
Sumarið var votviðrasamt syðra og vestra og austur eftir Norðurlandi 
og einnig með sjónum norður með Austfjörðum. Þurrviðrasamast var og 
heyskapartíð því auðveldust á Fljótsdalshéraði og á norðausturhorninu. 
Heyskapur gekk því fremur erfiðlega víða um land nema helst á fyrr-
nefndum svæðum þar sem tíðarfar var bændum hagstæðast. Kal dró úr 
uppskeru af túnum allvíða á Snæfellsnesi og í sumum sveitum norðan-
lands, annars var sprettutíð fremur hagstæð og hey víðast hvar talsvert 
mikil að magni á haustnóttum en reyndust lakari að gæðum en allmörg 
undanfarin ár. Haustið var fremur milt og hagstætt allt fram um mánaða-
mót nóvember-desember en þá fór að snjóa og komu nokkur hörð veður. 
Veturinn sem í hönd fór var talsvert veðrasamur en ekki aftaka snjó-
þungur, nema þá helst til fjalla. Berjaspretta var ekki mikil vestan- og 
sunnanlands. Ber spruttu hins vegar ágætlega víða um norðan- og austan-
vert landið. 

Heyfengur o.fl. 
Hey í rúllum og ferböggum pökkuðum í plast var talið nema 2.375.872 
rúmmetrum (taldist 1.917.177 rúmmetrar árið áður). Annað vothey var 
72.438 rúmmetrar (47.346 rúmmetrar árið áður). Þurrhey var á haust-
nóttum 2014 talið 451.859 rúmmetrar (99.420 árið á undan). Kornupp-
skera mun hafa numið um 13.750 tonnum m.v. 85% þurrefni (fyrir liggur 
að korn var skorið af 3.788 hekturum, meðaluppskera mældist 3,63 tonn 
af korni með 85% þurrefni = 13.750 tonn). Kornuppskera skv. Matvæla-
stofnun árið 2014 nam 17.868 tonnum (17. 576 tonn næsta ár á undan 
skv. sömu heimild). Munurinn á tölunum yfir uppskeru kornsins skýrist 
af því að skráð uppskera hjá Matvælastofnun er með misjöfnu þurrkstigi. 
Kornhálmur var talinn vera 16.868 rúmmetrar 2014 (21.730 rúmmetrar 
árið áður). Kornhálmurinn er að mestum hluta notaður til svepparækt-
unar eða borinn undir búfé, aðallega nautgripi og hross. Heyfyrningar 
haustið 2014 voru 238.002 rúmmetrar af votheyi (nær eingöngu í rúllum 
eða ferböggum — 151.595 rúmmetrar haustið 2013) og 13.520 rúmmetrar 
af þurrheyi (5.859 á fyrra ári). (Heimildir: Matvælastofnun og Jónatan 
Hermannsson)

Uppskera 2014 (tölur í svigum frá 2013)
Kartöfluuppskera mun hafa numið 8.260 tonnum sumarið og haustið 
2014 (talin hafa verið um 6.000 tonn árið á undan). Tómatauppskera 
var 1.516 tonn (1.560 tonn), gúrkuuppskera var 1.807 tonn (1.781 tonn), 
paprikuuppskera var 223 tonn (244), blómkálsuppskera var 44 tonn (90), 
gulrótauppskera nam 780 tonnum (453), hvítkálsuppskera var 135 tonn 
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(359), kínakálsuppskeran var 84 tonn (142), spergilkálsuppskera nam um 
það bil 88 tonnum (83 árið áður), gulrófur voru upp skornar sem nam 
1.070 tonnum (609), salatuppskera var áætluð 314 tonn (tölur fyrir 2013 
hafa ekki legið fyrir) og uppskera sveppa var 602 tonn (585). (Heimild: 
Samband garðyrkjubænda)

Slátrun og kjötframleiðsla 2014 (tölur í svigum frá 2013)
Slátrað var 595.869 fjár í sláturhúsum (592.815). Af því voru 547.310 dilk-
ar (541.893) og 46.415 fullorðið fé (48.764). (Fjöldi þess fjár sem kjötið af 
fór í úrkast er aðeins inni í heildarsamtölunni 595.869.) Meðalfallþungi 
dilka var 16,31 kg, sem er 0,33 kg meiri fallþungi en árið áður. Kindakjöts-
framleiðslan var 10.100 tonn (9.892). — Slátrað var 17.689 nautgripum 
(21.444). Nautgripakjöt var 3.495 tonn (4.082). Slátrað var 9.313 hrossum 
(9.802) og hrossakjöt var 1.196 tonn (1.293). Slátrað var 78.597 svínum 
(76.772) og var svínakjötsframleiðslan 6.472 tonn (6.339). Alifuglakjöts-
framleiðsla var 8.046 tonn (7.897). 

Mestar afurðir í sauðfjárrækt á árinu, á búi með yfir 100 ær, voru hjá 
Hermundi Valdimar Eiríkssyni í Vallanesi í Skagafirði, þar sem hver ær 
skilaði að meðaltali 40,1 kg af kjöti. (Heimildir: Bændasamtök Íslands, 
Búnaðarstofa, Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins)

Mjólkurframleiðsla (tölur í svigum frá fyrra ári)
Mjólkurframleiðsla hjá aðildarfélögum SAM – Samtökum afurðastöðva 
í mjólkuriðnaði árið 2014 kemur fram hér á eftir en framleiðsla heima-
vinnsluaðila og annarra en aðildarfélaga SAM og framleiðsla skv. sér-
samningum var 67.002 lítrar árið 2012 og 330.941 lítri árið 2011 skv. tölum 
frá Hagstofu Íslands. Tölur um sambærilega framleiðslu á árunum 2013 
og 2014 hafa ekki legið fyrir.

Mjólkurframleiðsla skv. tölum frá Samtökum afurðastöðva í mjólkur-
iðnaði var eftirfarandi árið 2014:

Kúabændur sem seldu mjólk til afurðastöðva voru 650 (663) og áætluð 
framleiðsla mjólkur var 145.034.664 kg (133.465.843). Mjólk innvigtuð í 
afurðastöðvar reyndist vera 133.513.735 kg (123.847.208).

Framleiðsla í afurðastöðvum var eftirfarandi: drykkjarmjólk:  33.078.843 
kg (33.714.458), sýrðar mjólkurvörur: 11.278.524 kg (11.277.649), skyr: 
3.371.651 kg (3.346.950), ostur: 8.445.289 kg (7.260.917), smjör: 1.476.796 
kg (1.371.101), smjörvi: 879.951 kg (801.268), léttsmjör: 105.994 kg 
(127.920), klípa: 6.495 kg (19.774).

Afurðahæsta kýr á landinu 2014 var Laufa 1089 í Flatey á Mýrum 
við Hornafjörð en hún mjólkaði 13.121 kg á árinu. Mestar afurðir eftir 
reiknaða árskú árið 2014 voru á Brúsastöðum í Vatnsdal í Austur-Húna-
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vatnssýslu, á búi sem rekið er af félagi sem nefnt er Brúsi ehf., 7.896 kg.  
(Heimild: Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins)

Lax- og silungsveiði 
Sumarið 2014 var með lakari veiðisumrum í alllangan tíma en þá veidd-
ust 33.598 laxar á stöng í ám hérlendis, sem er aðeins um helmingur af 
veiði sumarsins 2013. Ef litið er til lengri tíma var veiði sumarsins 2014 
um 18% undir meðalstangveiði áranna 1974–2013. Af fyrrnefndum 
33.598 löxum var 13.616 (40,5%) sleppt aftur. Fjöldi landaðra laxa var 
því 19.982 (44.909 árið 2013).

Alls voru 3.756 laxar veiddir í net sumarið 2014 en þeir voru 11.583 
sumarið áður og 3.759 árið 2012. Netaveiði hefur farið minnkandi undan-
farin ár og áratugi, m.a. vegna aukinnar sóknar í stangveiði, uppkaupa 
alls netaveiðiréttar í sjó árið 1997 og leigu netaveiðiréttar í Hvítá í Borg-
arfirði.

Mest laxveiði á stöng, sé miðað við veiddan fisk, var í Ytri-Rangá og 
af vesturbakka Hólsár en þar veiddust 3.070 laxar sumarið 2014 (5.453 
árið áður). Næst í röðinni var Eystri-Rangá en veiðin þar var 2.529 
laxar (4.797 árið áður). Þriðja mesta veiði sumarið 2014 var í Blöndu 
og Svartá, 2.225 laxar (2.978 árið áður). Í fjórða sæti var Miðfjarðará en 
þar veiddust 1.692 laxar (3.659 árið áður) og í fimmta sæti voru Þverá 
og Kjarrá en þær skiluðu 1.177 löxum (3.243 árið áður). Næstu ár á eftir 
voru, í þessari röð: Laxá á Ásum, Selá í Vopnafirði, Norðurá, Stóra-Laxá 
og Vatnsdalsá.

Sumarið 2014 var stangveiði á urriða mest í Veiðivötnum, 7.200 urr-
iðar (7.167 árið áður), síðan kom Laxá í Suður-Þingeyjarsýslu ofan Brúa 
en þar veiddust 4.089 urriðar (4.014 árið áður). Þriðja mesta veiðin 
sumarið 2014 var í Vatnsdalsá, 1.805 urriðar (1.962 árið áður). Í Veiði-
vötnum veiddust 9.561 bleikja sumarið 2014 (6.864 árið áður) og var 
það mesta veiði bleikju á stöng. Næstmest var veiðin í Víðidalsá og Fitjá, 
1.447 bleikjur (1.524 árið áður) og þriðja mesta veiðin var í Skjálftavatni, 
1.198 bleikjur (786 árið áður). (Heimild: Veiðimálastofnun)
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Búfjáreign 
Búfjáreign Íslendinga var í árslok 2014 (tölur í svigum frá 2013):

Nautgripir  74.444  (68.766)
Af þeim mjólkurkýr  26.159  (24.210)
Sauðfé  487.806  (471.434) 
Fjöldi hrossa 2014 liggur ekki fyrir 
(53.021 voru skráð árið 2013 sem var vanmat)*
Svín (fullorðin)  3.165  (2.531)
Varphænur  226.300  (150.005)
Loðdýr  64.760 
(fullorðnir minkar 64.484 og fullorðnir refir 4)
Kanínur  350  (276)
Gæsir og endur – fjöldi 2014 lá ekki fyrir   (945)
Kalkúnar  800  (2.208)
Geitur  987  (891)
*Hér er ekkert mat lagt á fjölda hrossa 2014 en ljóst er að þau skipta 
tugum þúsunda í landinu.
 (Heimild: Matvælastofnun)

Útflutningur (tölur í svigum frá 2013)
Útflutningsverðmæti landbúnaðarvara skiptist þannig í milljónum króna 
á fob-verði árið 2014 

Afurðir hrossa, nautgripa, svína og sauðfjár  3.302  (3.632)
Afurðir minka og refa  387  (1.991)
Afurðir annarra sláturdýra  33  (6)
Fiskeldisafurðir  5.441  (4.860)  
Búfé   836  (917) 
Afurðir annarra land- og sjávarnytja  486  (613)    
Mjólk og mjólkurvörur  384  (557) 
Aðrar landbúnaðarvörur  823  (621) 

Samanlagt verðmæti útfluttra landbúnaðarvara lækkaði úr 13.195 millj-
ónum á fob-verði árið 2013 í 11.692 milljónir árið 2014. 

Út voru flutt 1.269 lifandi hross á árinu (1.236). Mestur var útflutn-
ingurinn til Þýskalands, 594 hross (552). Næst í röðinni var Svíþjóð en 
þangað voru fluttir 153 hestar 2014 og í þriðja sæti var Danmörk en 
þangað fóru 130 hross. (Heimildir: Hagstofa Íslands, WorldFengur – ætt-
bók íslenska hestsins)
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FORSETI ÍSLANDS
Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, sat fjölmarga fundi og sinnti 
fjölda erinda heima og erlendis á árinu og verður hér getið nokkurra 
hinna helstu.

Hinn 6. febrúar voru forsetahjónin viðstödd móttökuathöfn fyrir ís-
lenska keppendur á vetrarólympíuleikunum í Sochi í Rússlandi og opn-
unarhátíðina daginn eftir. 

Nýsköpunarverðlun forseta Íslands voru afhent á Bessastöðum 13. 
febrúar. Aðalverðlaunin hrepptu Eva Dís Þórðardóttir og Gísli Rafn 
Guðmundsson fyrir verkefnið „Hjólaleiðir á Íslandi“ en fjögur önnur 
verkefni fengu viðurkenningar.

Forsetahjónin sóttu heim Egilsstaði 14. febrúar, heimsóttu skóla um 
morguninn en ýmis fyrirtæki síðdegis og sátu kvöldverðarboð sveitar-
stjórnar á Hallormsstað. Laugardaginn 15. fóru þau síðan í heimsókn til 
Seyðisfjarðar. Þar afhenti Dorrit Moussaief forsetafrú Eyrarrósina í lista-
miðstöðinni Skaftfelli, en hún fékk einmitt þessa viðurkenningu árið á 
undan. Eyrarrósin er viðurkenning fyrir framúrskarandi menningarstarf-
semi á landsbyggðinni og að þessu sinni var hún veitt Áhöfninni á Húna 
sem sigldi umhverfis landið og hélt tónleika í hinum ýmsu sjávarplássum. 

Í byrjun mars heimsótti Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands Abu 
Dhabi í Sameinuðu arabísku furstadæmunum við Persaflóa og flutti m.a. 
fyrirlestra um íslensk orku- og efnahagsmál. Forsetinn er jafnframt for-
maður dómnefndar Zayd-orkuverðlaunanna í Abu Dhabi. 

Forseti Íslands flutti ræðu við setningu alþjóðlegrar Norðurslóðaráð-
stefnu í Bodø í Noregi 19. mars. Þar lagði hann m.a. áherslu á mikilvægi 
norrænnar samvinnu um málefni Norðurslóða andspænis vaxandi áhuga 
og afskiptum hinna leiðandi iðnríkja heims á svæðinu. Þar væri mikilvægt 
að halda í heiðri norrænar áherslur varðandi umhverfismál, lýðræðisleg 
réttindi og umræður.

Hinn 24. mars fóru forsetahjónin í opinbera heimsókn til Hólmavíkur 
og skoðuðu stofnanir og fyrirtæki. Þá tóku þau þátt í afmælishátíðum Sel-
tjarnarness og Grindavíkur í tilefni 40 ára afmælis kaupstaðanna dagana 
9. og 10. apríl.

Í apríl fór forseti Íslands til Bandaríkjanna, flutti fyrirlestra og sat 
fundi í Kaliforníu, m.a. á hafráðstefnu Google. Þá heimsótti hann Helga 
Tómasson og San Fransisco-ballettinn. Þá var Ólafur Ragnar sæmdur 
gullmerki American–Scandinavian Foundation á hátíðarsamkomu í New 
York 1. maí. Sama dag flutti hann m.a. ávarp á ráðstefnu um stöðu kvenna 
á Íslandi og í Bandaríkjunum  sem fram fór í Norræna húsinu í New York. 

Útflutningsverðlaun forseta Íslands voru afhent að Bessastöðum 15. 
maí og féllu þau í skaut kvikmyndafyrirtækinu TrueNorth. Það sérhæfir 
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sig í að þjónusta erlenda aðila sem taka upp kvikmyndir á Íslandi og 
hefur átt þátt í allmörgum stórum verkefnum á undanförnum árum. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint áratuginn 2014–2024 sem „Áratug 
sjálfbærrar orku“ og lið í baráttunni gegn loftslagsbreytingum. Af því til-
efni tók forseti Íslands þátt í setningarathöfn í New York 5. júní en daginn 
áður hafði hann ávarpað undirbúningsráðstefnu í New York um málefnið 
og greint frá reynslu Íslendinga á þessu sviði.

Íslensku safnaverðlaunin voru afhent á Bessastöðum hinn 6. júlí og 
voru þau veitt hinum menningarsögulega gagnasafnsvef Sarpi en að baki 
honum standa um 50 söfn á landinu, undir forystu Þjóðminjasafnsins.

12. júlí var forsetinn á Djúpavogi og opnaði m.a. kínversk-evrópska 
myndlistarsýningu sem Sigurður Guðmundsson stóð að.

Um mánaðamótin ágúst-september átti forsetinn fundi með forsætis-
ráðherra Grænlands og lögmanni Færeyja og var efnt til kvöldverðar að 
Bessastöðum 1. september til heiðurs Vestnorræna ráðinu.  

Í lok september tók forsetinn þátt í Heimsþingi Clintons fyrrverandi 
Bandaríkjaforseta í New York og ræddi m.a. orkumál.

1. október var forvarnardagurinn haldinn í grunn- og framhaldsskólum 
en forsetaembættið hefur átt frumkvæði að honum og starfað að honum 
undanfarin ár í samvinnu við Reykjavíkurborg, ýmis félagasamtök og 
fyrirtæki. Í desemberbyrjun voru grunnskólanemum síðan veittar viður-
kenningar á Bessastöðum fyrir framlag þeirra.

Forsetahjónin í heimsókn í Grunnskóla Seyðisfjarðar.
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Alþjóðaþing Arctic Circle var sett í Hörpu 31. október og flutti Ólafur 
Ragnar Grímsson forseti þar opnunarávarp og átti fundi með sendi-
nefndum erlendra ríkja. Af þessu tilefni kom forseti Finnlands, Sauli 
Niinistö, í opinbera heimsókn og sat kvöldverðarboð forseta Íslands.

Hinn 21. nóvember heimsótti Ólafur Ragnar Grímsson forseti safnið 
sem kennt er við Daniel Willard Fiske við Cornell-háskóla í New York-
ríki. Sæmdi forsetinn forstöðumann þess, Patrick J. Stevens, riddarakrossi 
fyrir framlag til kynningar á íslenskri sögu og bókmenntum.

Á fullveldisdeginum, 1. desember, var dagskrá forseta býsna þétt. Þá 
tók forsetinn m.a. þátt í hátíðarhöldum stúdenta við Háskóla Íslands og 
flutti ávarp á hátíð brautskráðra doktora ársins.

HAFÍS VIÐ ÍSLAND 2014
Hafísárið 2014 var fremur tíðindalítið. Í janúar var meginjaðar hafíss í 
Grænlandssundi vel fyrir vestan miðlínu milli Íslands og Grænlands. Sam-
kvæmt fjarkönnunarmyndum 12. janúar virtist þó gisinn hafís ná austur 
fyrir miðlínu. Hafísjaðarinn hélst að mestu Grænlandsmegin við miðlínu 
næstu mánuði en færðist nær Íslandi stöku sinnum. Um miðjan febrúar, 
þ.e. hinn 17., var jaðarinn um 70 sjómílur norðnorðvestur af Straumnesi 
og í mars var hann næst landi þann 17., þ.e. rúmar 50 sjómílur norðvestur 
af Straumnesi. Annars var hafísjaðarinn á svipuðum slóðum, nálægt eða 
vel fyrir vestan miðlínu, og hélst svo fram yfir miðjan júní. 

Þá brá svo við að hafísbreiðan færðist í ríkjandi suðvestanátt nær Ís-
landi og var 23. júní um 50 sjómílur vestnorðvestur af Kópi við Arnarfjörð 
og tæpri viku síðar, 29. júní, um 50 sjómílur norðvestur af Vestfjörðum, í 
nokkrum flekkjum. Inn á milli þeirra var mjög þéttur ís. 

Segir síðan ekkert af lagnaðarís en næstu þrjá mánuði, sumarmánuð-
ina, voru borgarísjakar á sveimi við miðlínu og skammt vestan og norðan 
Vestfjarða en voru þó ekki jafntíðir og fyrra sumarið, 2013. Einna stærstur 
jakanna var um 200 metra langur borgarísjaki á reki í byrjun ágúst um 45 
sjómílur norðaustur af Horni. Borgarbrot umhverfis hann voru að vonum 
talin hættuleg skipaumferð. Ekkert sagði síðan af hafís um haustið en í 
byrjun desember sáust tveir borgarísjakar um 35 sjómílur norðvestur af 
Straumnesi. Í árslok var hafísjaðarinn í Grænlandssundi um 75 sjómílur 
norðvestur af Kögri. (Heimildir: Hafísgagnasöfn Veðurstofu Íslands og 
Jarðvísindastofnunar Háskóla Íslands) 

IÐNAÐUR
Útflutningur á iðnaðarvörum nam 309.990 milljónum fob. á árinu 2014 
en nam 309.140 milljónum árið á undan. Það er aukning um 850 millj-
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ónir en nær þó hvergi nærri því sem hafði verið 2012, þar munar enn 
hátt í 22 milljörðum. Útflutningur á áli og álvörum og lækkandi álverð á 
heimsmarkaði vega mikið í þessum heildartölum; sá útflutningur nam alls 
214.836 milljónum árið 2014 en var 215.307 milljónir árið 2013. — Óþarft 
er þó að taka fram að þetta eru tekjur erlendra fyrirtækja á Íslandi. Aðrar 
iðnaðarvöru voru hins vegar fluttar út fyrir 76.729 milljónir árið 2014 og 
höfðu vaxið um tæpa þrjá milljarða frá 2013, þá nám útflutningur 73.819 
milljónum.

Þess sáust ýmis merki að talsverður vöxtur væri að færast í byggingar-
iðnað á árinu 2014. Þar hafa framkvæmdir á vegum ferðaþjónustuaðila, 
ekki síst hótelbyggingar, einna mest vægi. Ljóst er að mjög vaxandi þörf 
er fyrir íbúðarhúsnæði en efasemdir eru uppi um hvort nógu mikið er 
byggt af hagkvæmu húsnæði, einkum fyrir ungt fólk með takmörkuð 
fjárráð. Samanburður á fjölda fullbyggðra íbúða síðustu þrjú ár bendir 
tæplega til þess.

Nýjar íbúðir fullgerðar
Ár: 2014 2013 2012
Landið allt: 1.149 934 1.076
Höfuðborgarsvæðið: 954 751 829

Innflutningur á steypustyrktarjárni er algengur mælikvarði á umfang 
framkvæmda og sennilega nákvæmari en merkjanleg fjölgun bygginga-
krana. Þegar hugað er að þremur árum sést sígandi vöxtur:

Steypujárnsinnflutningur
Ár: 2014  2013 2012
Tonn: 16.588 11.593 10.760

Hvalfjörður og álverið á Grundartanga.
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Þegar spurt er hvort fasteignabóla sé að myndast eða offjárfestingar á 
borð við það sem gerðist fyrir um áratug þá benda þessar tölur þó a.m.k. 
tæplega til að byggingariðnaðurinn sé  kominn á það stig; bæði árin 2006 
og 2007 voru flutt inn yfir 52 þúsund tonn af steypustyrktarjárni. 

Hátækniiðnaður skilar orðið verulegum útflutningstekjum eins og 
nokkur dæmi sanna. Miðað er við fob.-verð í milljónum króna.

Útfluttar rafeindavogir
Ár:  2014 2013
Milljónir:  3.276 2.845

Tæki og vörur til lækninga
Ár:  2014 2013
Milljónir:  9.762 7.719

Í janúar var greint frá því að Skaginn og Kælismiðjan Frost hefðu undir-
ritað samning um að setja upp vinnslukerfi fyrir uppsjávarfisk í Fuglafirði 
í Færeyjum. Fyrirtækin hafa um nokkurt skeið unnið að uppbyggingu 
fiskvinnsluhúsa í Færeyjum en þetta mun vera stærsti samningurinn á 
þessu sviði til þessa.

Málmey, frystitogara Fisk Seafood, var breytt í ísfisksskip á árinu. Það 
fól m.a. í sér að hannaður var og settur upp nýr kælibúnaður í móttöku á 
milliþilfari sem ekki notar ís. Fyrirtækin 3X á Ísafirði og Skaginn smíðuðu 
búnaðinn og var hann settur upp hjá Þorgeiri og Ellert Málmey á Akra-
nesi.

Af stóriðjuframkvæmdum ber það hæst að nú er unnið að byggingu 
kísilvera á þremur stöðum á landinu, í Helguvík, á Grundartanga og á 
Bakka. (Heimildir: Gögn Hagstofu Íslands)

ÍBÚAR ÍSLANDS
Í lok ársins 2014 voru íbúar landsins 329.100 en höfðu verið 325.671 árið 
áður.  Karlar voru 165.186 en konur 163.914. Algengustu eiginnöfn karla 
og kvenna í ársbyrjun 2014 voru Jón (5.036) og Guðrún (4.893).

Innflytjendur með erlent ríkisfang voru alls 22.744 en voru 19.262 árið 
á undan. Hlutfall innflytjenda í Reykjavík var 11,6 % en var 11,1% á fyrra 
ári. Af einstökum íbúðahverfum var það hæst í Efra-Breiðholti, 25,6%, 
og á Kjalarnesi þar sem það var 36,5%. 
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Félagafjöldi nokkurra trúfélaga í lok árs 2014
Þjóðkirkjan:   244.440
Kaþólska kirkjan:   11.454
Fríkirkjusöfnuðurinn í Reykjavík:   9.386
Ásatrúarfélagið:   2.382
Hvítasunnukirkjan:   2.075
Skráðir múslimar skiptast á tvö félög: 

Félag múslima á Íslandi   481
Menningarsetur múslima á Íslandi:   360

Mannfjöldi
Upplýsingar um íbúafjölda hinna ýmsu sveitarfélaga 1. desember fara hér 
á eftir en tölur fyrra árs eru birtar í svigum. 

Höfuðborgarsvæðið 1. desember:  211.104  (208.560) 
Reykjavík  121.814  (121.230) 
Kópavogur 33.095  (32.308)
Hafnarfjörður  27.818  (27.357)
Garðabær  14.450  (14.180)
Mosfellsbær  9.296  (9.075)
Seltjarnarnes  4.415  (4.381) 
Kjósarhreppur  216  (221) 

Suðurnes 1. desember: 22.022  (21.555) 
Reykjanesbær  14.924 (14.527) 
Grindavíkurbær  2.995 (2.888) 
Sandgerði  1.580 (1.609) 
Sveitarfélagið Garður  1.425 (1.409) 
Sveitarfélagið Vogar  1.102 (1.127) 

Vesturland 1. desember: 15.549 (15.436)
Akranes   6.753 (6.699) 
Skorradalshreppur  62 (58)
Hvalfjarðarsveit  635 (617) 
Borgarbyggð  3.539 (3.535)
Grundarfjarðarbær  900 (872)
Helgafellssveit  53 (53) 
Stykkishólmur  1.107 (1.095)
Eyja- og Miklaholtshreppur  144 (148)
Snæfellsbær  1.679 (1.691)
Dalabyggð  680 (673) 
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Vestfirðir 1. desember: 6.964 (6.990)
Bolungarvík  923 (950)
Ísafjarðarbær  3.629 (3.639)
Reykhólahreppur  268 (271)
Tálknafjarðarhreppur  305 (297)
Vesturbyggð  1.002 (949)
Súðavíkurhreppur  204 (202)
Árneshreppur  54 (53)
Kaldrananeshreppur  112 (105)
Strandabyggð  473 (506)

Norðurland vestra 1. desember: 7.136 (7.244) 
Húnaþing vestra  1.171 (1.173) 
Blönduósbær  861 (881) 
Sveitarfélagið Skagaströnd  488 (498) 
Skagabyggð  99 (98) 
Húnavatnshreppur  414 (409) 
Sveitarfélagið Skagafjörður  3.910 (3.978) 
Akrahreppur  194 (208) 

Norðurland eystra 1. desember: 29.274 (29.080)
Akureyri  18.191 (18.103)
Norðurþing 2.806 (2.822)
Fjallabyggð  2.037 (2.010)
Dalvíkurbyggð  1.861 (1.867)
Eyjafjarðarsveit  1.032 (1.026)
Hörgársveit  567 (559)
Svalbarðsstrandarhreppur  414 (387)
Grýtubakkahreppur  364 (353)
Skútustaðahreppur  395 (371)
Tjörneshreppur  59 (55)
Þingeyjarsveit  920 (917)
Svalbarðshreppur  98 (90)
Langanesbyggð  513 (531)

Austurland 1. desember:  12.507 (12.545)
Seyðisfjörður  653 (665)
Fjarðabyggð  4.747 (4.675)
Vopnafjarðarhreppur  674 (695)
Fljótsdalshreppur  75 (68)
Borgarfjarðarhreppur  135 (134)
Breiðdalshreppur  186 (187)
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Djúpavogshreppur  422 (470)
Fljótsdalshérað  3.454 (3.463)
Sveitarfélagið Hornafjörður  2.150 (2.167)

Suðurland 1. desember: 24.354 (24.039)
Vestmannaeyjar  4.272 (4.264) 
Sveitarfélagið Árborg  8.042 (7.889) 
Mýrdalshreppur  480 (489) 
Skaftárhreppur  460 (452)
Ásahreppur  216 (193)
Rangárþing eystra  1.749 (1.708) 
Rangárþing ytra  1.548  (1.553)
Hrunamannahreppur  794  (785)
Hveragerði  2.384  (2.333)
Sveitarfélagið Ölfus  1.885  (1.906)
Grímsnes- og Grafningshreppur  431  (422)
Skeiða- og Gnúpverjahreppur  518  (530)
Bláskógabyggð  961 (931)
Flóahreppur  616 (631)
 (Heimildir: Gögn Hagstofu Íslands)

ÍÞRÓTTIR
Badminton. Meistaramót Íslands í badminton var haldið 5.–6. apríl. Tinna 
Helgadóttir varð þrefaldur Íslandsmeistari, í einliðaleik og tvíliðaleik 
með Erlu Björgu Hafsteinsdóttur en bróðir hennar, Magnús Ingi Helga-
son, sigraði með henni í tvenndarleik í sjöunda skipti. Kári Gunnarsson 
varð tvöfaldur Íslandsmeistari í einliðaleik og í tvíliðaleik með Atla Jó-
hannessyni. 

Borðtennis. Íslandsmeistaramót fór fram í TBR-húsinu 2. mars. Íslands-
meistari karla varð Magnús K. Magnússon en Guðrún G. Björnsdóttir 
varð Íslandsmeistari kvenna. Í tvenndarkeppni urðu Íslandsmeistarar 
Magnús K. Magnússon og Lilja Rós Jóhannesdóttir. Í tvíliðaleik karla 
sigruðu Magnús F. Magnússon og Davíð Jónsson en í tvíliðaleik kvenna 
Lilja Rós Jóhannesdóttir og Eva Jósteinsdóttir. 

Fimleikar. Íslandsmót í áhaldafimleikum var haldið í Laugardal 29. 
mars. Bjarki Ásgeirsson, Ármanni, varð Íslandsmeistari í karlaflokki 
í fjölþraut. Norma Dögg Róbertsdóttir, Gerplu, varð Íslandsmeistari 
kvenna í fjölþraut.

Evrópumót í hópfimleikum var haldið í Laugardal og lauk því 17. októ-
ber. Stúlknalið Íslands varð í þriðja sæti. Lið Íslands í blönduðum flokki 
17 ára og yngri náði einnig þriðja sæti. Þá sendi Ísland hóp keppenda 
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á heimsmeistaramót í áhaldafimleikum í Kína í byrjun október og náði 
hann þar góðum árangri.

Fimleikasamband Íslands útnefndi Sif Pálsdóttur og Valgarð Rein-
hardsson fimleikafólk ársins 2014.

Frjálsar íþróttir. Aníta Hinriksdóttir sigraði í 800 m hlaupi á Reykja-
víkurleikum 19. janúar í Laugardalshöll og setti Íslandsmet innanhúss, 
2:01,81 mín. Aníta tók þátt í þremur stórum mótum erlendis á árinu. Á 
heimsmeistaramóti innanhúss í Póllandi 7. mars var hún hins vegar svo 
óheppin að vera dæmd úr leik fyrir að stíga á línu í undanrásum 800 m 
hlaups. Þá tók Aníta þátt í heimsmeistaramóti 19 ára og yngri í Eugene 
í Bandaríkjunum og keppti í 800 m hlaupi. Komst áfram úr undanrásum 
22. júlí, náði þar bestum tíma. Í undanúrslitum daginn eftir gekk ekki eins 
vel en þá varð hún fjórða í sínum riðli og komst í úrslit. Hún tók þátt í 
úrslitahlaupinu 25. júlí en fór of geyst í byrjun og hætti keppni á síðari 
hlutanum.

Hafdís Sigurðardóttir var útnefnd íþróttamaður Akureyrar í byrjun 
ársins. Hún varð m.a. Íslandsmeistari í fimm greinum á meistaramóti Ís-
lands í frjálsum íþróttum sem fram fór í byrjun febrúar. Setti m.a. Íslands-
met í langstökki, 6,40 m, en sigraði þess utan í 400 m hlaupi og 60 m. 
hlaupi. Hafdís tók þátt í Evrópukeppni landsliða í Tbilisi 21.–22. júní og 
bætti þar Íslandsmet sitt í langstökki, stökk 6,41 m. Hafdís stóð sig einna 
best íslensku sveitarinnar og náði flestum stigum.

Norðurlandameistaramót ungmenna í fjölþraut var haldið á Kópa-
vogsvelli 7.–8. júní. Ingi Rúnar Kristjánsson varð Norðurlandameistari 
í tugþraut í aldursflokki 22–23 ára. Sveinbjörg Zophaníasdóttir sigraði í 
sjöþraut í sama aldursflokki. 

Ásdís Hjálmsdóttir kastaði 60,03 m á móti í Prag 9. júní og náði þar 
þriðja sæti. Þar með var hún komin í 13. sæti spjótkastara kvenna í heim-
inum.  

Evrópumeistaramót fór fram í Zürich 12.–17. ágúst og fóru þangað 
fimm íslenskir frjálsíþróttamenn. Aníta Hinriksdóttir komst í undanúr-
slit, náði 11. sæti en komst ekki í úrslit. Þetta var þó besti árangur íslensku 
keppendanna. Hafdís Sigurðardóttir keppti í langstökki en náði þar ekki 
sínu besta og hafnaði í 16. sæti. Þá hljóp hún 200 m og náði góðum tíma 
í undanrásum en komst ekki áfram. Kári Steinn Karlsson hljóp maraþon 
og náði 34. sæti. Ásdís Hjálmsdóttir og Guðmundur Sverrisson kepptu 
í spjótkasti. Ásdís náði 13. sæti í undanúrslitum, kastaði lengst 55,81 en 
komst ekki í úslit. Guðmundur gerði öll köst sín ógild.

Glíma. Íslandsglíman fór fram 5. apríl. Pétur Eyþórsson varð glímu-
kóngur og hlaut Grettisbeltið. Sólveig Rós Jóhannsdóttir varð hins vegar 
glímudrottning og hlaut Freyjumenið. 

Golf. Birgir Leifur Hafþórsson varð Íslandsmeistari í sjötta sinn en 
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Ólafía Þórunn Kristinsdóttir í þriðja sinn eftir sigra þeirra á Íslandsmóti í 
höggleik sem lauk 27. júlí á Leirdalsvelli. 

Handbolti. Árið hófst í Þýskalandi með sérstöku æfingamóti fyrir EM, 
3.–5. janúar. Þátttakendur, auk heimamanna og Íslendinga, voru Austur-
ríkismenn og Rússar. Íslendingar unnu Rússa í fyrsta leik sínum, 35:34. 
Þeir unnu einnig Austurríkismenn, 30:22, en töpuðu fyrir Þjóðverjum, 
32:24.

Evrópumótið í handbolta hófst í Danmörku 12. janúar og var íslenska 
liðið í riðli með Noregi, Spáni og Ungverjalandi. Íslendingar unnu Norð-
menn, 31:26, í fyrsta leik í Álaborg 12. janúar. Þeir gerðu jafntefli gegn 
Ungverjum 14. janúar, 27:27, en töpuðu gegn Spáni 16. janúar, 33:28.

Ísland vann síðan Austurríki 18. janúar, 33:27. ⎯ Eftir leikinn varð 
RÚV reyndar að biðjast afsökunar á ummælum Björns Braga Arnars-
sonar, sem lýsti honum, er hann líkti sigurgöngu Íslendinga við innrás 
nasista í Austurríki 1938. Kunnu landsliðsmenn honum litlar þakkir fyrir. 
Íslenska liðið keppti við Makedóníu 20. janúar og vann naumlega, 29:27.

Danir unnu Íslendinga, 32:23, 22. janúar en þá var raunar þegar orðið 
ljóst að Ísland kæmist ekki í undanúrslit. Íslendingar unnu Pólland 28:27, 
24. janúar og náði þannig  fimmta sæti í keppninni. Frakkar unnu mótið 
og Danir lentu í öðru sæti.

Fjórða apríl fór fram vináttulandsleikur við Austurríki í handbolta á 
Ásvöllum og unnu Íslendingar, 37:34. Daginn eftir kepptu liðin aftur og 
þá snerust úrslit við, Austurríkismenn unnu 27:36.

Handboltalandsliðið lék við Bosníumenn í Laugardalshöll 15. júní og 
lauk leiknum með jafntefli, 29:29. Það þýddi að Íslendingar kæmust ekki 
á HM í handbolta 2015 í Katar í janúar. Það mál þróaðist þó á annan 
veg; seint í nóvember kom í ljós að Íslendingar yrðu með eftir allt saman.

Handboltalandsliðið hóf þátttöku í undankeppni EM í Laugardal 29. 
október. Keppti við Ísrael og sigraði, 36:19. Tapaði hins vegar gegn Svart-
fjallalandi ytra, 24:25, 2. nóvember. 

Loks er þess að geta að Guðjón Valur Sigurðsson gerði samning við 
Barcelona vorið 2014. Hann var og valinn besti vinstri hornamaður í 
heimi á Handball-Planet-miðlinum 4. desember. 

Haukar urðu bikarmeistarar karla í handknattleik eftir nauman sigur á 
ÍR 1. mars. En ÍBV vann Íslandsmeistaratitil karla í handknattleik 15. maí 
eftir sigur á Haukum. Valur vann hins vegar Íslandsmeistaratitil kvenna 
17. maí eftir sigur á Stjörnunni.

Kvennalandsliðið í handbolta tók þátt í undankeppni EM og var í riðli 
með Frökkum, Finnum og Slóvökum. Tveir leikir við Frakka töpuðust 
báðir, sá fyrri í Laugardalshöll 26. mars, 21:27. Hinn síðari var 29. mars 
í Frakklandi og lauk með 19:24. Næsti leikur var við Finna ytra og þar 
unnu Íslendingar, 29:20. Íslenska kvennalandsliðið lék síðasta leik sinn í 
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undankeppni EM 15. júní í Laugardalshöll og sigraði Slóvakíu, 30:28, en 
komst þó ekki lengra í keppninni. Næst lék liðið tvo æfingaleiki í Svíþjóð 
við Svía; þann fyrri 9. október í Malmö en tapaði, 26:31. Síðari leikurinn 
fór fram í Skövde og lauk einnig með sigri Svía, 24:32. 

Næstir á dagskrá voru tveir leikir gegn Ítölum í undankeppni HM. Sá 
fyrri fór fram ytra 27. nóvember og þar hafði íslenska liðið yfirburði og 
sigraði 26:17. Seinni leikurinn fór fram í Laugardalshöll 30. nóvember og 
lauk einnig með afgerandi sigri Íslendinga, 27:21. Þá lék liðið gegn Make-
dóníu í Laugardalshöll 3. desember og sigraði, 33:23. Seinni leikurinn við 
Makedóníu í undankeppni HM fór fram í Skopje 3. desember og lauk 
einnig með afgerandi sigri, 28:22.

Íþróttamaður ársins 2014 var útnefndur Jón Arnór Stefánsson körfu-
knattleiksmaður. Íþróttamenn ársins í hópi fatlaðra voru valin sundfólkið 
Jón Margeir Sverrisson og Thelma Björg Björnsdóttir. 

Júdó. Þormóður Árni Jónsson og Anna Soffía Víkingsdóttir urðu bæði 
Íslandsmeistarar í sínum þyngdarflokkum og í opnum flokkum á Íslands-
meistaramóti sem fram fór í byrjun apríl.

Karate. Íslandsmót í kata var haldið 8.–9. mars. Íslandsmeistarar í ein-
staklingskeppni urðu Kristján Helgi Carrasco og Kristín Magnúsdóttir. 
Lið Breiðabliks sigruðu bæði í hópkata karla og kvenna. Íslandsmót í 
kumite fór fram 22. nóvember. Sigurvegarar þar urðu þau Kristján Helgi 
Carrasco  og Telma Rut Frímannsdóttir.

Knattspyrna. Karlalandsliðið lék vináttuleik gegn Svíum í Abu Dhabi 
21. janúar og tapaði, 0:2. Næsti vináttuleikur var gegn Wales og fór fram 
5. mars í Cardiff. Töpuðu Íslendingar þar einnig, 3:1. Næst lék liðið vin-
áttulandsleik við Austurríki 30. maí þar sem varð jafntefli, 1:1. Næsti 
vináttuleikur fór fram á Laugardalsvelli 4. júní gegn Eistum. Þar unnu 
Íslendingar, 1:0.

Fyrsti leikur liðsins í undankeppni EM var heimaleikur gegn Tyrkjum 
og fór hann fram 9. september. Honum lauk með sigri Íslendinga, 3:0. 
Þegar styrkleikalisti FIFA var birtur síðar í mánuðinum var Ísland komið 
upp í 34. sæti við hlið Serbum og hafði aldrei komist ofar.

Knattspyrnulandsliðið átti næst útileik gegn Lettum í undankeppni 
EM 10. október og sigraði glæsilega, 3:0. Þar með náði liðið efsta sæti í 
sínum riðli. Næsti leikur í undankeppninni var 13. október á Laugardals-
velli gegn Hollendingum. Honum lauk með íslenskum sigri, 2:0. Belgar 
unnu Íslendinga í vináttulandsleik í Brussel 12. nóvember, 3:1. Hins vegar 
léku Íslendingar gegn Tékkum ytra 16. nóvember, töpuðu, 2:1 og misstu 
þar með efsta sætið í A-riðli undankeppni EM.

Kvennalandslið í knattspyrnu hóf þátttöku í Algarve-mótinu með leik 
við Þýskaland 6. mars en tapaði illa, 5:0. Daginn eftir lék liðið gegn Nor-
egi og sigraði, 2:1. Liðið lék gegn Kína 10. mars og sigraði, 1:0. 12. mars 
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lék liðið gegn Svíum og sigraði, 2:1, og hreppti þar með bronsverðlaun 
á mótinu. Þessi úrslit lyftu liðinu upp í 16. sæti á styrkleikalista FIFA. 5. 
apríl lék liðið í undankeppni HM gegn Ísrael í Tel Aviv og sigraði, 1:0. Þá 
lék liðið 10. apríl í undankeppni HM gegn Möltu og sigraði 8:0. 8. maí lék 
liðið gegn Sviss í undankeppni HM en tapaði 3:0. 15. júní keppti liðið við 
Dani í Vejle í undankeppni HM og náði jafntefli, 1:1. 19. júní lék liðið á 
Laugardalsvelli gegn Möltu í undankeppni HM og vann örugglega, 5:0. 
Kvennalandsliðið átti síðan heimaleik gegn Dönum 21. ágúst. Honum 
lauk með sigri Dana, 0:1, sem bundu þar með enda á vonir íslenska liðs-
ins um að komast á HM í Kanada. Næsti leikur var hins vegar heima-
leikur gegn Ísrael 13. september. Honum lauk með íslenskum þriggja 
marka sigri, 3:0. 

Síðasti leikur liðsins í undankeppni HM var einnig heimaleikur og fór 
fram 17. september. Þá lék liðið móti Serbum og vann stórsigur, 9:1. Þóra 
B. Helgadóttir lék þarna sinn síðasta landsleik, skoraði mark úr vítaspyrnu, 
og hætti sem markvörður eftir um 17 ára feril og 108 landsleiki. 

Eiður Smári Guðjohnsen var ekki í landsliðinu á þessu tímabili en hann 
gekk til liðs við enska liðið Bolton haustið 2014. Af öðrum íslenskum 
atvinnumönnum er það annars helst að frétta að Gylfi Þór Sigurðsson 
samdi við Swansea sumarið 2014. 

Karlaliði Sjörnunnar vegnaði vel í Evrópukeppni félagsliða. Liðið tap-
aði þó fyrir Inter Milano á Laugardalsvelli 20. ágúst, 0:3. Seinni leikurinn 
í Mílanó 28. ágúst tapaðist illa, 6:0. Stjarnan varð hins vegar Íslands-
meistari karla 4. október eftir sigur á FH, 2:1. Lið Stjörnunnar varð einn-
ig Íslandsmeistari í knattspyrnu kvenna eftir sigur á Aftureldingu 3:0, 22. 
september. Kvennalið Stjörnunnar vann einnig bikarkeppnina 30. ágúst 
með sigri á Selfossi, 4:0. KR-ingar urðu hins vegar bikarmeistarar karla 
eftir 2:1 sigur á Keflvíkingum 16. ágúst.

Körfubolti. Grindavík vann bikarmeistaratitilinn í körfubolta karla 
2014 með sigri á ÍR 23. febrúar, 89:77. KR-ingar urðu hins vegar Íslands-
meistarar karla með sigri á Grindavík 1. maí, 87:79.

Haukar urðu bikarmeistarar kvenna eftir sigur á Snæfelli 22. febrúar, 
78:70. Snæfell náði hins vegar Íslandmeistaratitlinum eftir sigur á Hauk-
um í Hólminum 6. apríl, 69:62.

Karlalandsliðið í körfubolta átti góðu gengi að fagna á árinu og náði í 
rauninni sögulegum árangri í undankeppni EM. Þar ber líklega hæst tvö-
faldan sigur á Bretum; í Laugardalshöll 10. ágúst, 83:70, og í London 20. 
ágúst, 71:69. Þrátt fyrir tap gegn Bosníu í Laugardalshöll 27. ágúst, 70:78, 
var ljóst að liðið kæmist á EM í fyrsta skipti. 

Skák. Guðmundur Kjartansson varð skákmeistari Íslands en Lenka 
Ptácníková skákdrottning á Skákþingi Íslands, hinu hundraðasta, sem 
haldið var í Kópavogi í lok maí.
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Landsmót hestamanna fór fram á Gaddstaðaflötum við Hellu í byrjun 
júlí. Slagveður setti kynbótasýningar og gæðingakeppni í uppnám 1. 
júlí og varð að fresta fram til fimmtudags, 3. júlí. Gestir urðu alls um 10 
þúsund á heldur rigningasömu móti. Spuni frá Vesturkoti varð efstur í 
A-flokki gæðinga en Þórarinn Ragnarsson sýndi hann. Stormur frá Her-
ríðar hóli sigraði í tölti, knapi hans var Árni Björn Pálsson. Og Sigurður 
Sigurðarson sigraði í B-flokki á Loka frá Selfossi. 

Laugavegshlaup var haldið í 18. sinn 12. júlí. Þetta er 55 km víðavangs-
hlaup, frá Landmannalaugum í Þórsmörk. Aldrei hafa verið fleiri þátttak-
endur; alls komu 330 í mark. Sigurvegarar voru Þorbergur Ingi Jónsson 
og Elísabet Margeirsdóttir. 

Reykjavíkurmaraþon fór fram laugardaginn 23. ágúst. Í fyrsta sæti 
meðal karla var Matthew Pelletier frá Bandaríkjunum á 2:18:00. Í fyrsta 
sæti kvenna var Sarah Brown frá Bretlandi á 3:01:47. Fyrstur íslenskra 
karla var Arnar Pétursson á 2:31:23 en Tinna Lárusdóttir meðal íslenskra 
kvenna á 3:27:28.

Skylmingar. Þorbjörg Ágústsdóttir og Gunnar Egill Ágústsson urðu 
Norðurlandameistarar í skylmingum á móti í Reykjavík 18.–19. október. 
Þá urðu Þórdís Ylfa Viðarsdóttir og Gunnar Egill Ágústsson Íslands-
meistarar í skylmingum með höggsverðum 16. nóvember. 

Tennis. Íslandsmeistaramót innanhúss var haldið 30. mars. Rafn Kumar 
Bonifacius varð Íslandsmeistari í einliðaleik karla en Anna Soffía Grön-
holm í einliðaleik kvenna. Íslandsmeistarar utanhúss urðu hins vegar 
Birkir Gunnarsson og Hjördís Rósa Guðmundsdóttir 15. ágúst.

KIRKJAN
Prestastefna 2014 var haldin á Ísafirði 10.–12. júní. Fræðsla og uppbygg-
ing voru sem endranær uppistaða dagskrár en auk þess var fjallað um 
frumvarp til þjóðkirkjulaga, svo og reglur um veitingu prestsembætta. 

Kirkjuþing, hið 51., var sett 25. október í Grensáskirkju. Þar fluttu 
ávörp frú Agnes M. Sigurðardóttir biskup og Hanna Birna Kristjáns-
dóttir innanríkisráðherra. Á þinginu var m.a. rætt um fjármál kirkjunnar 
og slæma stöðu þeirra. ⎯ Var m.a. komist svo að orði að hin nýja ríkis-
stjórn hafi ekki reynst betri en hin fyrri varðandi þau mál.

Helsta ágreiningsefni kirkju og ríkis varðar framkvæmd á svonefndu 
kirkjujarðasamkomulagi. Árið 1997 afhenti kirkjan ríkinu til eignar 
kirkjujarðir aðrar en prestsetur en ríkið skuldbatt sig á móti til að ábyrgj-
ast launagreiðslur til biskupa, presta og annarra starfsmanna þjóðkirkj-
unnar. Vegna fjármálahrunsins voru fjárveitingar til kirkjunnar skertar 
en sá niðurskurður hefur ekki gengið til baka þótt ræst hafi verulega úr 
ríkisfjármálum á undanförnum árum. Kirkjan heldur því fram að skv. 
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þessu samkomulagi ætti ríkið að greiða sem svaraði launum 138 presta 
en greiði aðeins laun 107 presta.

Á þinginu var m.a. birt Skýrsla um prestsetursjarðir, saminn af vinnu-
hópi á vegum Kirkjuráðs. Þar kom m.a. fram að 57 prestsetur eru setin 
af prestum en þeim fer fækkandi. Alls eru 26 jarðir setnar af prestum. 
Verðmæti þessara jarða skv. fasteignamati er 584 milljónir en ef hlunn-
indi, hreindýraveiðiréttur og sauðfjárgreiðslumark eru talin með eru þær 
metnar á 781 milljón. Auk þessa á kirkjan nokkrar fleiri fasteignir og 
jarðir, einkum aflögð prestsetur. 

Samkvæmt upplýsingum Hagstofunnar voru skráðir meðlimir þjóð-
kirkjunnar um áramót 2014/15 73,8% íbúa landsins en tíu árum fyrr, 1. 
janúar 2005, voru þeir 85,4% íbúa. Alls sögðu 2.079 sig úr þjóðkirkjunni 
á árinu 2014. Biskup vék að þessari fækkun í ávarpi sínu á kirkjuþinginu 
og varpaði fram þeirri hugmynd að þetta skýrðist að einhverju leyti af 
brottflutningi fólks af landinu.

Hólahátíð var haldin 13.–15. ágúst. Pílagrímaganga var farin frá Gröf 
á Höfðaströnd enda var hátíðin helguð 400 ára afmæli Hallgríms Péturs-
sonar sem þar fæddist.

Skálholtsstaður má muna sinn fífil fegri þó að þar sé haldið uppi ýmsu 
menningarstarfi. Greint var frá því á árinu að kominn væri tími á viðhald 
Skálholtsdómkirkju. Þar liggja m.a. glerlistaverk, steindir gluggar eftir 
Gerði Helgadóttur, undir skemmdum. Klukkuturn þarfnast einnig við-
halds og ein klukkan er brotin. Í Skálholti er mikið bókasafn sem þyrfti 
að komast í nýtt húsnæði en hætt var við fyrirhugaða uppbyggingu þar 
eftir hrunið.

MANNALÁT
Nokkur úr hópi látinna. Getið er starfs sem hinn látni var einkum þekkt-
ur fyrir.

1. janúar:  Gunnlaugur Briem yfirsakadómari
 f. 8. nóvember 1922.
10. janúar:  Þorgerður Erlendsdóttir héraðsdómari
 f. 16. nóvember 1954.

14. febrúar:  Ragnar Gíslason skólastjóri
 f. 24. október 1951.
20. febrúar:  Karl Eiríksson forstjóri
 f. 31. desember 1925.
25. febrúar:  Sr. Arngrímur Jónsson sóknarprestur
 f. 3. mars 1923.
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28. febrúar:  Matthías Bjarnason ráðherra 
 f. 15. ágúst 1921.

3. mars:  Höskuldur Skarphéðinsson skipherra
 f. 15. júní 1932.
3. mars:  Karl J. Guðmundsson leikari og þýðandi
 f. 28. ágúst 1924.
11. mars:  Guðmundur J. Hallvarðsson tónlistarkennari og fararstjóri
 f. 26. janúar 1947.
21. mars:  Jón Snorri Þorleifsson framkvæmdastjóri
 f. 3. júní 1929.
21. mars:  Torfi Ólafsson deildarstjóri 
 f. 26. maí 1919.
25. mars:  Benedikt Árnason leikstjóri
 f. 23. desember 1931.
31. mars:  Geir Zoëga framkvæmdastjóri
 f. 20. ágúst 1929.

8. apríl:  Örvar Kristjánsson harmonikkuleikari
 f. 8. apríl 1937.
17. apríl:  Hannes Þ. Sigurðsson knattspyrnudómari
 f. 3. júlí 1929.
22. apríl:  Barði Friðriksson skrifstofustjóri VSÍ
 f. 28. mars 1922.

1. maí:  Helgi Daníelsson yfirlögregluþjónn
 f. 16. apríl 1933.
11. maí:  Ólafur Ásgeirsson þjóðskjalavörður
 f. 20. nóvember 1947.
19. maí:  Ásgerður Búadóttir
 f. 4. desember 1920.
19. maí  Björn R. Einarsson tónlistarmaður
 f. 16. maí 1923. 
27. maí:  Inga Huld Hákonardóttir sagnfræðingur
 f. 15. mars 1936.

5. júní:  Elísabet Erlingsdóttir söngkona
 f. 29. ágúst 1940.
7. júní:  Jónas Kristjánsson forstöðumaður Árnastofnunar
 f. 10. apríl 1924.
11. júní:  Reynir Hugason rafmagnsverkfræðingur
 f. 12. október 1942.
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25. júní:  Svend-Aage Malmberg haffræðingur
 f. 8. febrúar 1935.

9. júlí:  Snorri Þorsteinsson fræðslustjóri
 f. 31. júlí 1930.
14. júlí:  Vilhjálmur Hjálmarsson ráðherra
 f. 20. september 1914.
16. júlí:  Rögnvaldur Þorleifsson skurðlæknir
 f. 30. janúar 1930.
18. júlí:  Jón Hákon Magnússon framkvæmdastjóri
 f. 12. september 1941.
31. júlí:  Unnur Arngrímsdóttir framkvæmdastjóri
 f. 10. janúar 1930.

5. ágúst:  Kristján Karlsson skáld 
 f. 26. janúar 1922.
12. ágúst:  Þorsteinn Gíslason fiskimálastjóri
 f. 1. desember 1928.
23. ágúst:  Jónas Pálsson rektor Kennaraháskólans
 f. 26. nóvember 1922.
26. ágúst:  Knútur Björnsson lýtalæknir
 f. 1. maí 1930.
26. ágúst:  Sigurður Blöndal skógræktarstjóri
 f. 3. nóvember 1924.

16. september  Guðmundur R. Einarsson tónlistarmaður
 f. 26. nóvember 1925.

16. október:  Inga Rósa Þórðardóttir útvarpsmaður og kennari
 f. 2. desember 1954.
25. október:  Ingjaldur Hannibalsson prófessor
 f. 17. nóvember 1951.

18. nóvember:  Þorkell Fjeldsted bóndi og fréttaritari
 f. 28. ágúst 1947.
23. nóvember:  Sigurður Hallmarsson skólastjóri
 f. 24. nóvember 1929.
26. nóvember:  Sr. Baldur Vilhelmsson sóknarprestur í Vatnsfirði
 f. 22. júlí 1929.
27. nóvember:  Gunnar S. Guðmannsson forstöðumaður Laugardalshallar
 f. 6. júní 1930.



(132)

2. desember:  Sigtryggur Sigurðsson glímukappi
 f. 1. mars 1946.
6. desember:  Jónas Þórir Dagbjartsson tónlistarmaður
 f. 20. ágúst 1926.
24. desember: Tómas Árnason þingmaður og ráðherra
 f. 21 júlí 1923.
28. desember: Leifur Þorsteinsson ljósmyndari
 f. 27. nóvember 1933.
31. desember:  Eggert Þór Bernharðsson sagnfræðingur
 f. 2. júní 1958.

NÁTTÚRA ÍSLANDS
Eldgos
Aðfaranótt 16. ágúst hófst mikil skjálftahrina í Bárðarbungu og hélt 
áfram næstu daga. Gáfu mælingar til kynna miklar kvikuhreyfingar undir 
Dyngjujökli sem færðust til norðausturs. Tóku jarðvísindamenn og Al-
mannavarnir að búa sig undir eldgos sem hugsanlega gæti haft víðtækar 
afleiðingar. Var því tekið til við að rýma svæðið norðan Dyngjujökuls 19. 
ágúst en ferðamenn voru einkum í grennd við Dreka og í Kverkfjöllum. 
Skjálftavirknin færðist smám saman til norðurs frá Bárðarbungu.

Um hádegi 23. ágúst varð vart hreyfinga á mælum Veðurstofunnar sem 
bentu til þess að gos væri hafið undir jöklinum og síðar sáust merki um 
sigketil í jöklinum en ekki varð meira úr því gosi. Tæpri viku síðar, að-
faranótt 26. ágúst, kom upp jarðeldur í sprungu í Holuhrauni, um fimm 
km norðan jökulsins, en þessi hrina stóð þó aðeins í fjóra tíma. Tveim 
dögum síðar, 31. ágúst klukkan fjögur að nóttu, hófst síðan aftur gos í 
sprungunni í Holuhrauni og nú af fullum styrk. Stóð svo fram á vetur. Var 
talið að sprungan væri um 1,5 km löng. 

Þegar gosið í Holuhrauni hafði staðið í nokkurn tíma varð þess vart að 
jökulhettan á öskju Bárðarbungu var tekin að síga nokkuð og urðu miklar 
rökræður um orsakir þess og hugsanlegar afleiðingar. Kvikustreymið til 
norðurs olli greinilega minnkandi þrýstingi í kvikuhólfinu undir jöklinum 
en skiptar skoðanir voru um það hvort það drægi úr hættu á gosi þar. 

Holuhraunsgosið vakti mikla athygli víða um heim og dró brátt að 
sér ferðamenn en umferð var þó fljótlega bönnuð. Voru uppi talsvert 
heitar umræður um réttmæti þess. Rökin fyrir lokun svæðisins voru þó 
býsna augljós: ekki var hægt að afskrifa skyndilegt stórgos í Bárðar-
bungu sem fylgt gætu miklar hamfarir og flóð en auk þess lagði mikið af 
eitruðum gastegundum frá Holuhraunsgosinu. Bændur brugðu og á það 
ráð að smala fé af hættusvæði með tilliti til hugsanlegs hlaups í Jökulsá 
á Fjöllum. Gosefnamengunar varð vart um mestallt land í einhverjum 
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mæli, m.a. á Reykjavíkursvæðinu, og gaf Veðurstofan út sérstakar til-
kynningar þar um. Voru þess dæmi að fólk væri varað við útivist, m.a. á 
Höfn í Hornafirði. 

Um áramót hafði lítið dregið úr gosvirkni í Holuhrauni og askja Bárð-
arbungu var enn að síga. Hraunið þakti þá um 83 km2. 

Nokkur umræða var einnig á árinu um yfirvofandi Heklugos og mikla 
kvikusöfnun, jafnvel var varað við flugi yfir fjallið.

Jöklar
Jöklar héldu almennt áfram að hopa á árinu skv. niðurstöðum sporða-
mælinga Jöklarannsóknafélagsins. Skeiðarárjökull að vestanverðu hop-
aði t.d. um 180 metra. Jökullinn á Oki er kominn niður fyrir einn ferkíló-
metra að stærð og hættur að skríða undan eigin þunga, orðinn „dauðís“. 
Snæfellsjökull hefur einnig minnkað mjög á undanförnum árum. Hann 
var sagður um 12 km2 í byrjun aldarinnar en skv. óbirtum mælingum 
Odds Sigurðssonar jarðfræðings á gervihnattarmynd frá 2012 er jökull-
inn kominn niður í 9 km2.

Þá var varað við ferðum á Sólheimajökul þegar líða fór á sumarið. Þar 
er jafnan mikið af ferðafólki en jökullinn hopar hratt og hættulegt orðið 
að ganga upp á jökulsporðinn. Mikil bráðnun hefur orðið og greinilegt að 
lón er að myndast; jökullinn gæti sprungið, jakar brotnað af og sporðreist. 

Um 130 nafnlausir jöklar hafa nú fengið nöfn. Hátt í hundrað þeirra 
eru á Tröllaskaga. Aðalfrumkvöðull þess er Oddur Sigurðsson og megin-
tilefnið útgáfa á sérstöku nýju jöklakorti. Þessi nýju örnefni eru jafnan 
byggð á nálægum örnefnum.

Dýraríki
Að þessu sinni varð þess ekki vart að síld leitaði inn á firði við Breiða-
fjörð til vetrardvalar. Af lífríki Breiðafjarðar er hins vegar það að frétta 
að nokkur bjartsýni ríkir nú um að hörpudiskstofninn þar sé á uppleið.

Risaþorskur var dreginn úr sjó á Reyðarfjarðardýpi 16. júní. Mældist 
hann 1,6 m og var talinn um 40 kg. Svo stórir þorskar eru sjaldséðir en þó 
er þetta ekki einsdæmi.

Blendingshvalur var enn á ferð á Skjálfandaflóa í júní, talinn afkvæmi 
steypireyðar og langreyðar. Gísla Víkingssyni og félögum tókst að ná 
húðsýni af honum með því að skjóta að honum sérstakri þar til gerðri ör. 
Þetta gæti verið sjötta dýrið af þessu tagi sem hér hefur sést. 

Þegar litið er til lengri tíma er ljóst að rjúpnastofninn hefur í heild 
minnkað verulega, hugsanlega vegna breyttra skilyrða, m.a. breytinga á 
gróðurfari. Talning á rjúpu á vegum Náttúrufræðistofnunar 2014 leiddi 
þó í ljós að stofninn væri á uppleið annað ár í röð og kom það nokkuð á 
óvart. Reiknuð stærð veiðistofns var talin 545 þúsund fuglar haustið 2014 
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en það er þó vel innan við meðalfjölda fyrri ára. Rjúpnaveiði var þetta 
ár heimiluð í 12 daga alls, þ.e.a.s um helgarnar fjórar frá 24. október til 
16. nóvember, þ.e. frá föstudegi til sunnudags. Sölubann var enn í gildi og 
mælst til að menn stilltu veiðum í hóf.

Skotveiði; fjöldi felldra dýra af nokkrum helstu tegundum:
 2014 2013

Heiðagæs 16.432 20.679
Hreindýr       851      848
Grágæs 42.644 43.693
Langvía 15.102 15.924
Lundi 31.698 37.890
Rjúpa 33.185 43.612

Minni rjúpnaveiði á árinu stafar vafalítið m.a. af því að veðrátta var erfið 
á þeim veiðidögum sem í boði voru. Gæsastofnar voru sterkir; talið var að 
heiðagæsir hafi aldrei verið fleiri eftir að farið var að fylgjast með fjölda 
þeirra. Minni veiði en á fyrra ári stafar vafalítið fremur af rysjóttu tíðar-
fari. 

Með hækkandi sjávarhita horfir fremur illa fyrir sandsíli og lunda og 
lundastofninum virðist enn fara hrakandi, einkum sunnanlands. Bæjar-
stjórn í Vestmannaeyjum ákvað samt að leyfa lundaveiðar í fimm daga, 
frá 7.–12. ágúst. Þessi ákvörðun sætti mikilli gagnrýni en þegar til kom 
munu sárafáir fuglar hafa verið veiddir í Eyjum. Norðanlands er stofninn 
sterkari og þar var talsverð veiði stunduð.

Hávær umræða hefur verið á síðustu árum um vaxandi fjölda refa og 
refaveiðar hafa aukist verulega frá aldamótum; árið 2000 voru felldir 
5.412 refir en 6.390 árið 2014. Minkaveiðar hafa hins vegar dregist veru-
lega saman á sama tíma. Árið 2000 voru veidd 8.636 dýr en 2.983 árið 
2014 og virðist minkastofninn í heild vera á niðurleið.

Fjölgun refa í friðlandinu á Hornströndum hefur verið sérstakur þyrnir 
í augum ýmissa talsmanna bændasamtakanna en þau tíðindi urðu hins 
vegar sumarið 2014 að hrun varð í refastofninum þar. Þá bárust einnig 
vísbendingar um veika stöðu stofnsins úr öðrum landshlutum. Vísinda-
menn telja reyndar að refastofninn hafi farið að dragast saman um 2009 
eftir áralangan vöxt en 2014 hafi orðið mikil fækkun um allt land, jafnt 
á þeim svæðum þar sem veiðar eru stundaðar og á friðuðum svæðum. 
Um ástæður þessa er ekki vitað en þar gæti verið um að ræða minnkandi 
fæðuframboð, breytt veðurskilyrði, sjúkdóma og mengun. 

Í ársbyrjun 1914 tóku gildi lög um friðun hafarnarins á Íslandi og í 
100 ára minningu þess var gefið út nýtt frímerki sem Hörður Lárusson 
teiknaði. Reyndar voru Íslendingar fyrstir Norðurlandaþjóða til að friða 
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örninn en allt fram til 1905 hafði verið greitt fyrir að drepa erni. Stofninn 
fór þó ekki að ná sér fyrr en eftir að bannað var að eitra fyrir ref 1964; 
þá voru ekki nema um 20 pör eftir í landinu en nú munu þau nálægt 70.

Flækingsfuglum af sjaldséðum tegundum bregður æ oftar fyrir. Hér 
sást m.a. svokölluð kvöldlóa en hún hefur sést einu sinni áður. Kambönd 
sást í Heiðmörk. Þá sáust mandarínendur á Mývatni og blágæsir í Álfta-
firði. Og í byrjun október var gjóður, öðru nafni fiskiörn, á Siglufirði. 

Sumum nýjum landnemum er þó síður en svo fagnað. Svonefndir 
slöngumaðkar fundust t.d. síðsumars í Þingholtunum í Reykjavík í ágúst 
og talið er að skógarmítlar séu nú  komnir í alla landshluta. Þá eru menn 
víða farnir að hafa áhyggjur af ágengum plöntum á borð við lúpínu en þó 
einkum skógarkerfil. Útbreiðsla hans er t.d. orðin vandamál í Eyjafirði og 
hefur ýmislegt verið reynt til að eyða honum. 

Geitungastofnar munu hafa átt erfitt ár, einkum holugeitungar; þeir 
virðast mjög á undanhaldi. Trjágeitungar héldu nokkurn veginn sínum 
hlut. Þá bar á því að hunangsflugum hefði fækkað sums staðar. 

Um haustið hófust nokkrar bollaleggingar um hvort hugsast gæti að 
sést hafi spor eftir rauðref á Þingvöllum. Þá var sagt að slíkt dýr hefði sést 
við Selfoss um sumarið. Ekkert kom þó frekar í ljós um það.

Skriðuföll
Mikið berghlaup varð við Öskjuvatn úr suðuausturhlíð Dyngjufjalla að 
kvöldi 21. júlí. Við það myndaðist flóðbylgja sem er talin hafa náð hátt 

Hundrað ára friðun hafarnar 
minnst á frímerki.
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upp í hlíðarnar kringum vatnið. Ekkert fólk var nærstatt en björgunar-
sveitarmenn sem voru við hálendisgæslu sáu gríðarlegan mökk stíga upp 
í fjarska rétt fyrir hálftólf, sennilega sambland af vatnsgufu og ryki. 

Daginn eftir sáu menn hvað gerst hafði og varð ljóst að hér var um að 
ræða mikinn atburð á jarðsögulegan mælikvarða. Í ljós kom einnig að 
hans hafði orðið vart á jarðskjálftamælum víða um land. Rúmtak efnis-
massans sem skreið fram hefur verið áætlað um 20–50 milljónir m3. Yfir-
borð Öskjuvatns hækkaði um 1 metra og sárið í hlíðinni er um 450 m hátt. 
Orsakir berghlaupsins eru sennilega nokkuð margþættar en talið er lík-
legt að það eigi sér talsverðan aðdraganda; gliðnun hafi staðið yfir í all-
langan tíma en mikill snjór, hlýindi og leysingar undanfarið hafi hrundið 
skriðunni af stað. Talin var hætta á frekara hruni og fólk varað við ferðum 
þangað. 

Miklar rigningar um þetta leyti ollu skriðuföllum á nokkrum stöðum, 
m.a. Spákonufelli á Skaga og Árnesfjalli á Ströndum.

Þá var kynnt skýrsla um skriðuhættu úr Esjuhlíðum. Tólf íbúðarhús eru 
talin á hættusvæði og þar af nokkur í verulegri hættu. 

Náttúruvernd
Miklar breytingar hafa orðið á Mývatni undanfarin ár. Kúluskítur er 
orðinn sjaldséður enda er svo að sjá að þörungamottan á botni vatnsins 
sé u.þ.b. horfin, væntanlega vegna mengunar, t.d. næringarefnamengunar 
frá byggð, skólps eða áburðar.

Í Hörpu voru haldnir sérstakir fjáröflunartónleikar 18. mars til verndar 
íslensku hálendi undir yfirskriftinni „Stopp – Gætum garðsins“. Þar 
komu m.a. fram Björk ásamt stúlknakór, Graduale Nobili; Patti Smith 
með Eyþóri Gunnarssyni og Guðmundi Péturssyni; sænska söngkonan 
Lykke Li; hljómsveitin Of Monsters and Men o.fl. en skipuleggjandi var 
Grímur Atlason. Meðal aðstandenda var Darren Aronofsky leikstjóri og 
var kvikmynd hans um Nóa, sem tekin var að miklu leyti hér á landi, 
frumsýnd í íslenskum kvikmyndahúsum um þetta leyti. Þá studdi Nátt-
úruverndarsjóður Pálma Jónssonar framtakið verulega og söfnuðust um 
35 milljónir króna.

Virkjanaumræðan var erfið sem endranær og afar skiptar skoðanir um 
stefnu í þeim málum. Ýmsar efasemdir voru uppi um sjálfbærni ýmissa 
jarðvarmavirkjana, einkum á Reykjanesi. Þá gætti vaxandi óánægju með 
mengun frá Hellisheiðarvirkjun, ekki síst í Mosfellsbæ og úthverfum 
Reykjavíkur. Af vatnsaflsvirkjunum var einna mest deilt um fjölgun 
virkjana í Þjórsá. Einn af þeim virkjanakostum í Þjórsá sem settir höfðu 
verið í biðflokk Rammaáætlunar, Hvammsvirkjun, var færður í nýtingar-
flokk. En í Atvinnuveganefnd var rætt um að flytja fleiri. Þá var tekist á 
um áætlanir um raflínulagnir næstu ára og staðsetningu þeirra. Nokkuð 
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háværar raddir hafa verið uppi um nauðsyn þess að virkja Hagavatn við 
Langjökul, bæði til að framleiða rafmagn en einnig til að draga úr sand-
foki af þessum slóðum. Sá virkjanakostur hefur hins vegar lítið verið 
rannsakaður. Þá hefur hugmyndum Landsvirkjunar um Skrokköldu-
virkjun ekki verið fagnað af náttúruverndarsinnum; hún muni litlu bæta 
við raforkuframleiðni miðað við meðfylgjandi rask við Sprengisandsleið. 
Vegagerðin og Landsnet kynntu hugmyndir um nýjan Sprengisandsveg 
og háspennulagnir um haustið en viðbrögð Landverndar, ásamt ýmsu 
ferðaþjónustufólki og fjallamönnum voru á einn veg: með þeim væri 
verið að „láglendisvæða“ hálendið og eyðileggja áhrifamátt þess.

Vaxandi álag og viðbrögð við því
Hin öra fjölgun ferðamanna hefur augljós vandamál í för með sér. Ljóst 
er að stórbæta þarf aðstöðu mjög víða á vinsælum ferðamannastöðum en 
yfirleitt hefur fé til þess verið naumt skammtað. Sú krafa hefur því orðið 
æ háværari að vaxandi álag kalli á einhvers konar gjaldtöku. Ríki og lög-
gjafi hafa þó verið sein til aðgerða. 

Landverðir og lögregla kvarta undan því að utanvegaakstur fari vax-
andi með auknum fjölda ferðafólks um hálendisvegi. Þeir sem staðnir 
eru að verki eru sektaðir en allt er þó fremur óljóst með upphæðir og 
viðurlög enda hefur löggjafarvaldið brugðist heldur seint við. Algengt er 
að ferðafólk hafi leigt litla fjórhjóladrifsbíla sem ráða ekki við aðstæður. 
Sumir láta sér reglur og sektir í léttu rúmi liggja en einnig hefur verið 
bent á lítið eftirlit, ónóga fræðslu eða skeytingarleysi bílaleiganna sjálfra 
sem afhenda fólki vanbúna bíla til hálendisferðalaga.

Einhver merkasta silfurbergsnáma í heiminum, Helgustaðanáma í Eski-
firði, var sögð í hættu vegna vaxandi ágangs ferðamanna. Hún var friðlýst 
á áttunda áratugnum en eftirlit er lítið eða ekkert og algengt að ferða-
langar steli þaðan silfurbergsmolum sem „minjagripum“. Ljóst er að það 
myndi kosta fé og framkvæmdir að bæta eftirlit með stað sem þessum.

Þingvellir eru nú orðnir viðkomustaður hundraða þúsunda ferða-
manna á hverju ári og hefur þjóðgarðsvörður gripið til ýmissa ráðstafana, 
svosem að innheimta gestagjöld af þeim sem selja köfun í Silfru. Þá hafa 
reglur um veiðar í Þingvallavatni verið hertar nokkuð. 

Hópur landeigenda Reykjahlíðar í Mývatnssveit hafði kynnt áform 
um að hefja gjaldtöku af ferðamönnum á ákveðnum svæðum vorið 2014,  
þ.á m. Dettifoss, Leirhnjúk og Námafjall. Ekki féll sú hugmynd almennt 
í góðan jarðveg alls staðar, t.d. hjá sveitarstjórn og samtökum ferðaþjón-
ustuaðila. Var Dettifoss tekinn af lista með samkomulagi við Vatnajökuls-
þjóðgarð en byrjað að innheimta gjald við hin svæðin í júní, 800 kr. á 
mann. Það stóð þó stutt því að sýslumaður setti lögbann á þessa gjald-
heimtu er hún hafði staðið í um mánuð.
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Á Suðurlandi var svipað mál uppi. Landeigendur við Geysi tilkynntu 
að gjaldtaka hæfist þar um miðjan mars og miðinn myndi kosti 600 kr. 
Fjármálaráðuneytið krafðist lögbanns á gjaldtökuna en sýslumaður á Sel-
fossi hafnaði því. Hún hófst því en gekk skrykkjótt enda gerðust margir 
til að mótmæla, m.a. Ögmundur Jónasson þingmaður sem fór um svæðið 
en neitaði að borga. Það einfaldaði ekki málið að hverasvæðið sjálft er í 
ríkiseigu. 14. apríl úrskurðaði Héraðsdómur Suðurlands að sýslumanni á 
Selfossi væri skylt að framfylgja lögbanni fjármálaráðuneytis á gjaldtöku 
við Geysi og þar við sat. 

Afstaða ríkisvalds hefur alllengi verið sú að þessi mál þyrfti að afgreiða 
á samræmdan hátt en engin samstaða náðst um aðferð. Ýmsir ferðaþjón-
ustuaðilar brugðust ókvæða við hugmyndum síðustu ríkisstjórnar um 
gistináttagjald. Stefna núverandi ráðherra ferðamála, Ragnheiðar Elínar 
Árnadóttur, var sú að innleiða bæri sérstakan „náttúrupassa“ sem veitti 
fólki heimild til að ferðast um íslenska náttúru en ekki var það mál til 
lykta leitt.

Við Jökulsárlón á Breiðamerkursandi var orðin hálfgerð örtröð og 
deildu landeigendur hart um aðstöðuna. Þá var fólksmergðin í Land-
mannalaugum sögð orðin slík að haft var á orði að Íslendingar væru 
farnir að forðast að koma þar.

PRÓF
Háskólar á Íslandi teljast sjö en eru vitaskuld mjög misstórir. Saman-
burður á upplýsingum þeirra um brautskráningar er flókinn af ýmsum 
sökum. Hér er ekki reynt að samræma framsetningu nema að hluta til 
heldur notast við þau gögn sem þeir kjósa sjálfir að birta eða vísa til. 
Aðeins er greint frá þeim sem luku hefðbundnum háskólagráðum eða 
diplómanámi. Nokkrir skólanna starfrækja einnig frumgreinadeildir 
eða undirbúningsdeildir fyrir háskólanám en þeir eru ekki taldir hér, né 
heldur hinir sem luku einstökum námskeiðum af ýmsu tagi. Þannig segir 
hér t.d. ekkert af nemendum Endurmenntunarstofnunar sem sannarlega 
stunduðu þó margvíslegt viðurkennt háskólanám af einhverju tagi.

Háskóli Íslands
Háskóli Íslands útskrifaði fleiri stúdenta en nokkru sinni fyrr, samtals 
2988. Þar af voru konur í miklum meirihluta, 2004, en karlar 984. Tvær 
deildir höfðu eindregnasta kynjaskiptingu; frá Félagsráðgjafadeild voru 
brautskráðar 147 konur á móti 5 körlum og frá Hjúkrunarfræðideild voru 
brautskráðar 116 konur en 2 karlar. Í mörgum öðrum deildum var annað 
kynið ráðandi en hvergi eins og í þessum. Hinir brautskráðu skiptust 
þannig á milli sviða:



(139)

Félagsvísindasvið:  1015
Heilbrigðisvísindasvið:    589
Hugvísindasvið:   462
Menntavísindasvið:   451
Verkfræði- og náttúruvísindasvið:   471

Hátíð brautskráðra doktora var haldin á fullveldisdaginn 1. desember. 
Þá tóku 79 nýdoktorar við gullmerki Háskólans, 30 karlar og 49 kon-
ur. Um þriðjungur þessa hóps eru erlendir ríkisborgarar. Brautskráðum 
doktorum frá HÍ hefur fjölgað ört á umliðnum árum og hafa aldrei fleiri 
doktorar lokið prófi frá skólanum á einu ári. Því er ekki síst þakkað það 
að skólinn hefur á síðustu árum komist á lista Times Higher Education 
World Rankings yfir 300 bestu háskóla í heimi. Þar deildi skólinn sæti 
251–275 með 24 öðrum skólum.

Háskólinn í Reykjavík
Brautskráðir voru alls 706 nemendur frá Háskólanum í Reykjavík en 
kynjaskipting var öðruvísi en í HÍ; karlar voru 419 en konur 287. Meðal-
aldur brautskráðra var 31 ár og skiptust þeir svo eftir gráðum og náms-
sviðum:

Grunndiplóma:   57
BA/BS:   409
MA/MS:   236
Doktorspróf:   4

Kennaranám og menntunarfræði:   38
Félags- og atferlisvísindi:   32
Viðskipti og stjórnun:  193
Lögfræði:  121
Stærðfræði og tölfræði:  3
Tölvunarfræði:  115
Verkfræði og tækni:  154
Arkitektúr og byggingar:  50

Háskólinn á Akureyri 
Í lok skólaárs 2013–2014 voru brautskráðir 327 nemendur; 254 konur og 
73 karlar. Hópurinn skiptist svo milli sviða:

Heilbrigðisvísindasvið:   85
Hug- og félagsvísindasvið:   167
Viðskipta- og raunvísindasvið:   75
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Landbúnaðarháskóli Íslands á Hvanneyri
Alls var brautskráður 131 nemandi á almanksárinu 2014. Starfsmennta-
námi á framhaldsskólastigi luku alls 92, í búfræði, garðyrkju eða reið-
mennsku. Háskólanámi luku alls 39 og skiptust þannig: 

BS-nám:   26
– Búvísindi   8
– Hestafræði (með Hólaskóla):   7
– Náttúru og umhverfisfræði:   2
– Skógfræði og landgræðsla:   2
– Umhverfisskipulag:   7

Meistaranám:   10
Doktorsnám:   3

Háskólinn á Hólum 
Frá Hólaskóla voru alls brautskráðir 88 nemar:

Diplóma í ferðamálafræði, viðburðastjórnun, tamningum eða  
fiskeldisfræði:  34 
BA í ferðamálafræði:  38
MA í ferðamálafræði:  2
BS í reiðmennsku og reiðkennslu:   12
BS í sjávar- og vatnalíffræði (með HÍ):   2
Auk þessa með Landbúnaðarháskólanum á Hvanneyri:  7

Listaháskóli Íslands 
Alls voru 130 útskrifaðir 2014 og skiptust þannig á milli námsbrauta:

Hönnun og arkitektúr:  45
Listkennsla:  27
Myndlist:  27
Sviðslistir:  3
Tónlist:  28

Háskólinn á Bifröst 
Alls voru brautskráðir 77 með háskólagráður frá Bifröst árið 2014. Þeir 
skiptust sem hér segir milli sviða og prófgráða:

Viðskiptasvið:
Grunnnám:   28
Meistaranám:     7
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Lögfræðisvið:  
Grunnnám:  11
Meistaranám:  12

Félagsvísindasvið:
Grunnnám:   7
Meistaranám:  12

RAFORKUMÁL
Vatnsbúskapur Landsvirkjunar stóð nokkuð tæpt á árinu en þó gekk 
raforkuframleiðsla allvel, nam alls 12.807 GWst, minnkaði um 0,2% frá 
fyrra ári. Þar af skilaði vatnsorka 12.316,6 GWst, jarðvarmi 483,7 GWst 
en vindorka 6,7 GWst.

Nýjasta vatnsaflsvirkjun landsins, Búðarhálsstöð, tók til starfa 7. mars. 
Uppsett afl hennar er 95 MW og við full afköst skilar hún 585 GWst 
á ári. Þar er virkjuð 40 m fallhæð vatns frá Hrauneyjafossvirkjun að 
Sultar tangalóni. Þá vinnur Landsvirkjun að byggingu 45 MW virkjunar á 
Þeistareykjum sem stækka megi í 90 MW í öðrum áfanga og jafnvel í 200 
MW í framtíðinni. Þá má nefna að Orkusalan, dótturfyrirtæki RARIKS, 
vinnur að undirbúningi Hólmsárvirkjunar en uppsett afl hennar er áætlað 
um 65 MW. 

Rekstrartekjur Landsvirkjunar jukust um 15 milljónir Bandaríkja-
dala frá fyrra ári, eða úr 423 í 438 milljónir. Afkoma Landsvirkjunar fer í 
heildina batnandi og skuldir fara lækkandi; var árið 2014 besta afkomuár 
fyrirtækisins. Hagnaður ársins eftir skatta nam 78 milljónum Bandaríkja-
dala en á fyrra ári var tap 39 milljónir.

Áliðnaður hefur átt í erfiðleikum á heimsmarkaði og tenging raforku-
verðs við álverð er því Landsvirkjun fjötur um fót. Þó er unnið að því að 
losa um þau bönd. Hlutfall tekna sem tengdar eru álverði var 31% á árinu 
2014 en var 51% árið 2009.   

RARIK skilaði hagnaði á árinu upp á 2,7 milljarða. Þá var hagnaður 
Orkusölunnar 672 milljónir eftir skatta. 

Hlutfall jarðstrengja í háspennulínum RARIKS fer vaxandi og er nú 
komið í 53%. Jarðstrengjavæðingin hófst 1995 en árin á undan höfðu ill-
viðri ítrekað valdið miklum skemmdum á raflínum norðanlands. Fjöldi 
truflana á árinu 2014 var aðeins helmingur þess sem var 1995. Plæging 
rafstrengja í jörðu var boðin út á árinu 2014 og sums staðar var brugðið á 
það ráð að leggja ljósleiðara í sömu aðgerð.

Um raforkuflutningskerfi Landsnets hefur hins vegar staðið mikil um-
ræða, ekki síst varðandi tillögur um lagningu háspennulínu yfir Sprengi-
sand en fyrirtækið hefur lagt mikla áherslu á að efla þurfi byggðalínuna 
sjálfa. Á suðvesturhorninu hefur mikið verið lagt í uppbyggingu flutn-
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ingskerfis en tengingar við aðra landshluta hafa mætt afgangi og getur 
verulegur kostnaður hlotist af truflunum á einstökum svæðum. Landsnet 
hefur til skamms tíma lagt megináherslu á lagningu loftlína en sú stefna 
hefur sætt vaxandi gagnrýni. Af þessu tilefni stóð fyrirtækið að viðamik-
illi rannsókn á kostum og göllum þess að leggja háspennulínur í jörð og 
voru niðurstöður gefnar út í skýrslu. Þar kemur m.a. fram að jarðstrengur 
um Sprengisand geti að hámarki orðið 50 km en heildarlengd Sprengi-
sandslínu yrði um 200 km. Verð á jarðstrengjum hefur lækkað mikið að 
undanförnu en kostnaður við strenginn sjálfan myndi væntanlega vega 
um 30–50% af heildarkostnaði. Erfitt er að setja fram ákveðið viðmið-
unarverð um heildarkostnað við lagningu vegna mismunandi aðstæðna 
en þó er ljóst að kostnaður við jarðstrengi er mun hærri en loftlínur. 
Skýrslan tók einnig til flutningslínu milli Kröflu og Akureyrar og kemur 
m.a. fram að stofnkostnaður við lagningu 300 MVA jarðstrengs á þeirri 
leið sé sambærilegur við 600 MVA loftlínu. Þrátt fyrir meiri kostnað er þó 
spáð að lagning jarðstrengs muni fara vaxandi á næstu árum.

Vestan við Ægisgarð er unnið að viðhaldi hvalbáta en austanmegin bíða túr-
istar eftir að komast í hvalaskoðunarferð.
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SAMGÖNGUR OG FERÐAMÁL
Ferðaþjónusta er nú orðin mikilvægasta atvinnugrein Íslendinga, hvað 
gjaldeyristekjur snertir; hún skilaði 27,9% gjaldeyristekna á árinu 2014. 
Allt bendir til að nálægt milljón erlendra ferðamanna hafi komið til 
landsins á árinu. Sú gríðarlega fjölgun virðist hafa komið mörgum í opna 
skjöldu þó að markaðsstarf og spár hefðu bent í þessa átt; varð mikil 
umræða um hvernig bregðast skyldi við en lítið samkomulag um úrræði. 

Ferðamenn
Ferðalangar sem fóru til útlanda um Keflavíkurflugvöll á árinu 2014 voru 
samtals 1.369.183. Þar af voru brottfarir erlendra ferðamanna 969.181 en 
voru 781.016 á fyrra ári. Erlendum ferðamönnum sem fóru um Leifsstöð 
fjölgaði sem sé um tæp 24%. Ferðamálastofa telur að um 96% erlendra 
ferðamanna fari þessa leið en 4% með skemmtiferðaskipum eða um aðra 
flugvelli. 

Þau tólf lönd, þaðan sem flestir þessara ferðamanna voru, fylgja hér á 
eftir. Tölur í svigum eru frá fyrra ári en prósentuaukning milli ára aftast. 

Brottfarir um Leifsstöð 
Bretland 180.503 (137.108) 31,7%
Bandaríkin 152.104 (119.712) 27,1%
Þýskaland 85.915  (75.814) 13,3%
Frakkland 58.293 (48.313) 20,7%
Noregur 53.647 (52.707) 1,8%
Danmörk 48.237 (43.119) 11,9%
Svíþjóð 40.992 (35.491) 15,5%
Kanada 38.790 (23.970) 61,8%
Holland 26.222 (22.820) 14,9%
Kína 26.037 (17.597) 48%
Spánn 20.932  (17.017) 23%
Pólland 19.959 (15.835) 26%

Aðrir flugvellir:  10.260 (9.696)  5,8%
Um Seyðisfjörð: 18.115 (16.637) 8,9%%

Nákvæmar tölur um farþega af erlendum skemmtiferðaskipum liggja 
ekki fyrir en flest skipin koma við í Reykjavík. Þangað kom 91 skip og 
voru farþegar sem stigu á land um 105 þúsund. Til Akureyrar komu 78 
skip. 

Athyglisvert er að nú dreifast ferðir erlendra gesta miklu jafnar um 
árið en áður var. Hátt í helmingur þeirra kemur að sumrinu en rúmlega 
fjórðungur að vetrinum, rúmur fjórðungur deilist á vor og haust.
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Gistingar
Gistinætur íslenskra og erlendra ferðalanga á öllum tegundum gististaða 
voru alls tæpar 5,5 milljónir en voru tæpar 4,3 milljónir á síðasta ári. Af 
þessu voru gistinætur á hótelum og gistiheimilum alls 3.287.161. Um 56% 
gistinátta bar upp á sumartíma en 20% að vetri. Tæpur helmingur kom í 
hlut höfuðborgarsvæðis og Suðurnesja. 

Gistinætur erlendra ferðamanna voru samtals um 4,4 milljónir og ef 
þær eru sundurliðaðar kemur í ljós að þær dreifast mjög ójafnt um landið:

Höfuðborgarsvæðið 2.052.791 46,6%
Suðurnes  189.691 4,3%
Vesturland  245.786 5,6%
Vestfirðir  132.880 3%
Norðurland vestra  126.006 2,9%
Norðurland eystra  503.688 11,4%
Austurland  393.806 8,9%
Suðurland  760.289 17,3%

Þessi mikli ferðamannastraumur hefur skapað gríðarlega eftirspurn eftir 
gistingu og ljóst að á árinu var hafin mesta hótelbyggingalota Íslands-
sögunnar. Talsvert var líka um gistirekstur í litlum húsum í grennd við 
miðbæ Reykjavíkur, jafnvel við þröngar götur á borð við Grettisgötuna 
sem bera illa umferð langferðabíla. 

Arðsemi og álag á ferðamannastaði
Arðsemi í ferðaþjónustu fór ört vaxandi, svo sem fram kom í skýrslu 
Hagfræðideildar Landsbankans sem út kom í apríl 2014. Þar sagði að 
ferðaþjónustan hefði vaxið úr því að vera aukabúgrein í að vera meginút-
flutningsatvinnuvegur þjóðarinnnar og hin öra fjölgun ferðamanna á Ís-
landi ætti sér enga hliðstæðu í Evrópu. Athuganir á kortaveltu leiða m.a. 
í ljós að Rússar kaupa allra þjóða mest af varningi, fyrir um 250% hærri 
upphæð en meðalferðamaðurinn. Aftur á móti dreifast t.d. ferðir Breta, 
sem eyða miklu minna, jafnar á allt árið og styðja þannig við rekstur 
ferðaþjónustufyrirtækja. Hin aukna arðsemi greinarinnar hefur skapað 
talsvert svigrúm til fjárfestinga en mörg ferðaþjónustufyrirtæki eru þó 
mjög smá og fjárfesta lítt eða ekki.

Hagfræðideildin spáði áframhaldandi vexti en benti jafnframt á hætt-
una á að viðkvæmir ferðamannastaðir myndu sumir ekki þola vaxandi 
álag til lengdar; mikilvægt væri að fjárfestingar héldust í hendur við þenn-
an vöxt og horft væri á heildarmyndina. Ferðaþjónustan væri nú orðin 
burðarás í íslensku atvinnulífi en nyti þó lítils stuðnings hins opinbera 
í samanburði við aðra atvinnuvegi. Boðaðar fjárfestingar ríkisins, upp á 
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2,2 milljarða, frá árinu 2012 hefðu jafnvel verið dregnar til baka í fjár-
lögum næstu ára með þeim rökum að ekki hefði tekist að fjármagna þær 
og jafnvel hætt við framkvæmdir á viðkvæmustu stöðum. Einhvers konar 
gjaldtaka eða skattlagning væri engu að síður óhjákvæmileg.

Ráðherra ferðamála lagði áherslu á að mæta þessari vaxandi þörf með 
sölu svonefnds náttúrupassa. Samtök ferðaþjónustunnar höfðu áður lýst 
sig fylgjandi útgáfu náttúrupassans fremur en að hver landeigandi færi 
t.d. að rukka fyrir aðgang. En þegar líða fór á árið sætti þessi hugmynd 
vaxandi gagnrýni, bæði meðal almennings og ferðaþjónustuaðila og ekk-
ert varð úr setningu laga þar um á árinu. 

Vegakerfið
Aldrei hefur umferð um Hringveginn mælst meiri en árið 2014, skv. 
niðurstöðum Vegagerðarinnar. Aukningin frá fyrra ári var um 6%. Ekki 
þarf það að koma á óvart að umferðarþungi er jafnan langmestur á föstu-
dögum. Þá er athyglisvert að umferð jókst á höfuðborgarsvæðinu um tæp 
10% í desember, þrátt fyrir talsverða ófærð. Hlýtur það að undirstrika 
mikilvægi góðra almenningssamgangna á fjölmennasta þéttbýlissvæði 
landsins. Umferð í desember dróst hins vegar saman um 6% á Norður-
landi miðað við fyrra ár, enda var desember snjóþungur víða norðan-
lands.

Grettisgatan.
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Undanfarin ár hefur orðið æ algengara að bjarga þurfi ferðalöngum 
ofan af ófærum fjallvegum um hávetur. Oft hefur verið um að ræða er-
lenda ferðamenn sem höfðu ekki áttað sig á aðstæðum en á ljósaskiltum 
Vegagerðarinnar hafa upplýsingar verið á íslensku. Í febrúar 2014 kynnti 
Vegagerðin breytt fyrirkomulag; tilkynningar myndu birtast bæði á ís-
lensku og ensku og við erfiða fjallvegi væri byrjað að setja upp sérstakar 
lokunarslár.

Þó að Landeyjahöfn hafi vissulega stóraukið ferðamannastraum til 
Eyja var rekstur hennar erfiður eins og endranær. Niðurstöður Vega-
gerðarinnar voru m.a. þær að sandburður við höfnina hefði verið van-
metinn í fyrri áætlunum en hitt væri og ljóst að Herjólfur gæti ekki notað 
höfnina þegar ölduhæð væri meiri en 2,5 m. Hún kæmi því að litlum 
notum yfir vetrartímann. Hins vegar væri hönnun nýrrar ferju komin vel 
á veg. 

Ný brú var byggð á Múlakvísl í stað bráðabirgðabrúarinnar sem reist 
var eftir að jökulhlaup tók gömlu brúna af sumarið 2011. Nýja brúin, sem 
vígð var í byrjun ágúst, stendur nokkru austar en sú fyrri, er um 160 m 
löng, 10 m breið og færa þurfti farveg árinnar nokkuð til að koma verkinu 
í kring. Heildarkostnaður við framkvæmdina, þ.á m. bráðabirgðabrúna, 
var um 1200 milljónir. 

Siglufjarðarvegur var sem endranær undir sérstöku eftirliti vegna land-
sigs og sífelldrar hættu á hruni. Í mars var greint frá því að unnið væri að 
því að setja upp sérstaka skynjara til að fylgjast með hreyfingum við svo-
nefnda Almenninga. Umferð um þetta svæði hefur stóraukist eftir opnun 
Héðinsfjarðarganga, ekki síst vegna gegnumstreymis ferðamanna, og nú 
eru menn farnir að tala um nauðsyn jarðganga milli Fljóta og Siglufjarðar.

Jarðgangagerð
Framkvæmdir við Vaðlaheiðargöng hófust fyrir alvöru Eyjafjarðarmegin 
sumarið 2013 og gengu allvel í byrjun. Þegar kom fram á árið 2014 fór þó 
heitt vatn að streyma fram úr göngunum og gerði starfsmönnum mjög 
erfitt fyrir. Þurfti að leggja sérstakt rör til að veita vatninu í sjó fram. 
Um sumarið var byrjað að bora Fnjóskadalsmegin. Þegar líða fór á árið 
var ljóst orðið að kostnaður færi langt fram úr áætlunum, ekki síst vegna 
vatnsrennslis.

Framkvæmdir við Norðfjarðargöng hófust haustið 2013 og gengu skv. 
áætlun. Í byrjun árs 2014 höfðu verið grafnir rúmir 300 m, eða um 4% af 
heildarlengd. Í lok ársins voru göngin samanlagt orðin hátt í 5 km, eða um 
63% af heildarlengd, en bæði var grafið frá Norðfirði og Eskifirði. 
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SLYS
Umferðarslys
Fjórir létust af völdum umferðarslysa árið 2014. Banaslys í umferðinni 
voru færri þetta ár en nokkru sinni frá því að farið var að skrá þau reglu-
lega, þ.e. árið 1966. Öll þessi slys 2014 áttu sér stað utan þéttbýlis. Þrír 
hinna látnu voru með öryggisbelti og ekkert slysanna er rakið til hrað-
aksturs, vímuefna- eða ölvunaraksturs. Auk þessa slösuðust 177 alvarlega.

Óli H. Þórðarson kynnti niðurstöður rannsóknar sinnar á banaslysum 
í umferð frá upphafi bílaaldar á Íslandi. Þar kemur m.a. fram að fara þarf 
allt aftur til 1936 til að finna færri banaslys á einu ári; þá voru þau tvö. 
Niðurstöður hans er m.a. að finna á vef Samgöngustofu.

Slys við útivist og ferðalög
Árið var hið annasamasta frá upphafi fyrir björgunarsveitafólk; skráðar 
aðgerðir voru alls 1359. Gætti þar bæði erfiðs tíðarfars en einnig vaxandi 
fjölda ferðamanna. Langerfiðasti mánuðurinn var desember. Margar 
þessara aðgerða tengdust erfiðleikum fólks vegna illviðra, ferðalaga eða 
útivistar af einhverju tagi. 

Erlendur ferðamaður hrapaði við ísklifur í íshelli í Breiðamerkurjökli 
4. febrúar. Hann féll í á sem rennur um hellinn og lést.

Íslenskur vélsleðamaður lést við Hrafntinnusker 13. apríl er hann ók 
fram af snjóhengju.

Hinn 10. júní var hafin leit að tveimur konum í Bleiksárgljúfri í Fljóts-
hlíð, Ástu Stefánsdóttur og Pino Becerra. Fljótlega fannst Pino í gljúfrinu; 
var talið að hún hefði hrapað og var leit að Ástu brátt miðuð við að hún 
hefði reynt að leita hjálpar en hrapað einnig. Leitarskilyrði voru mjög 
erfið en fjöldi fólks kom að henni næstu vikur með miklum viðbúnaði. 
Leitarmenn í Bleiksárgljúfri færðu ána með rörum og lögðu sig í tals-
verða hættu, m.a. var kafari sendur inn í helli að baki Bleiksárfossi. Leit 
var hætt í gljúfrinu í lok mánaðarins enda voru aðstæður taldar of erfiðar 
og hættulegar. Lík Ástu fannst svo við Bleiksárgljúfur 15. júlí. 

Björgunarfólk lagði mikinn metnað í þessa leit en nokkur umræða 
skapaðist þó um það hversu mikla áhættu væri réttlætanlegt að taka 
þegar löngu væri útséð um að bjarga mætti mannslífi.

Tveim dögum síðar fannst lík bandarísks göngumanns, Nathans Foley 
Mendelsohn, sem horfið hafði á Laugaveginum í september árið áður, 
verið leitað lengi en ekki fundist. Hann fannst skammt frá göngustíg um 
Háöldu.

Í skemmtigarði á Spáni varð það slys 7. júlí að íslenskur 18 ára piltur 
kastaðist út úr rússíbana. Óvíst er hvernig hann losnaði.
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Sjóslys og skipsskaðar
Ekkert banaslys varð á íslenskum skipum á þessu ári. Hins vegar urðu 
ýmis óhöpp og m.a. strönduðu þrjú stór skip en náðust öll á flot.

Neyðarkall barst frá sökkvandi báti á Faxaflóa 2. febrúar. Var þegar 
brugðist við og leitað, bæði með þyrlum og skipum, en ekkert fannst. Skv. 
tilkynningarskyldu vantaði engan bát og enginn neyðarsendir fór í gang. 
Var því niðurstaðan að um gabb hefði verið að ræða.

Haukur, hvalaskoðunarbátur Norðursiglingar á Húsavík, strandaði við 
Lundey á Skjálfanda 3. júlí, sigldi hreinlega upp í fjöru og lagðist þar í 
blíðviðri. Hann náðist þó auðveldlega á flot aftur og engan sakaði. 

Frystitogari Samherja, Kristina EA, stærsta fiskiskip flotans, strandaði 
úti fyrir Grundarfirði 17. júlí en var dregið á flot aftur.

Akrafell, flutningaskip á vegum Samskipa strandaði við Vattarnes 6. 
september. Yfirmaður á vakt í brú reyndist hafa verið sofandi. Áhöfnin 
var öll erlend en skipið er skráð í Dóminíska lýðveldinu. Náði fjölveiði-
skipið Aðalsteinn Jónsson að draga skipið á flot nóttina eftir og færði það 
til Eskifjarðar.

Flutningaskipið Green Freezer strandaði í Fáskrúðsfirði, bakkaði upp í 
fjöru að kvöldi 17. september Landhelgisgæslan þurfti að yfirtaka björg-
unaraðgerðir þar sem eigendur höfðu til þess engin ráð. Þór dró skipið á 
flot þrem dögum síðar.

Dettifoss, skip Eimskipafélagsins lenti í vitlausu veðri og missti tuttugu 
gáma í sjóinn, þ.á m. nokkra dýra jeppa, norðvestur af Færeyjum. Skipið 
kom til hafnar í Reykjavík á Þorláksmessu.

Flugslys og óhöpp
Flugslys voru fá á Íslandi þetta ár og ekkert manntjón varð.

22. júní brotlenti einshreyfilsflugvél uppi á fjalli, á svonefndum Fláa 
austan við Þorvaldsdal. Flugmaður var einn en slapp ómeiddur og var 
vélin lítt skemmd. Hafði hann lent í þoku enda skilyrði til sjónflugs slæm.

Fisflugvél brotlenti á Þingvallavegi neðarlega í Mosfellsdal 28. ágúst. 
Tveir voru í vélinni og slösuðust ekki alvarlega. Veður var gott og skilyrði 
hin bestu.

STJÓRNMÁL
Stjórnmálaumræða ársins var að mörgu leyti mjög óvægin og harkaleg. 
Hún einkenndist m.a. af átökum um erfið ágreiningsmál og ríkisstjórnin 
virtist ekki uppskera jafneindregið þakklæti fyrir skuldaniðurfærsluað-
gerðir sínar og vænta hefði mátt. En stjórnmál ársins báru þess líka merki 
að nokkur vandræðamál yfirskyggðu flest annað og stjórnuðu umræðunni.

Á þessu ári voru 25 ár liðin frá þjóðarsáttarsamningunum svokölluðu. 



(149)

Verkfallsaðgerðir af ýmsu tagi hafa ekki orðið fleiri á einu ári allan þann 
tíma. Enginn vafi leikur á að kjaradeilurnar voru stjórnvöldum mikið 
áhyggjuefni og seðlabankastjóri taldi efnahagslegan stöðugleika í hættu. 
Á hinn bóginn var vísað til þess að launakjör ýmissa hópa væru ekki orð-
in samkeppnisfær við það sem gerðist í nágrannalöndum og fjölmennir 
hópar á borð við hjúkrunarfræðinga leituðu í síauknum mæli atvinnu í 
Noregi.

Margt benti þó til að atvinnulíf væri á ýmsum sviðum að styrkjast. 
Verðbólga var sáralítil á árinu og gengi krónunnar styrktist heldur, 
einkum gagnvart evru og Norðurlandagjaldmiðlum. Atvinnuleysi var 
heldur ekki mikið þegar á heildina var litið en margt bendir þó til að það 
fari almennt vaxandi meðal fólks með sérhæfða menntun. Það sem mest 
ógnaði afkomu ungs fólks og láglaunafólks var vafalítið erfiður húsnæðis-
markaður; óhagstæð lánakjör og hátt húsnæðisverð miðað við greiðslu-
getu. Líklegt er að þar liggi hluti skýringa á því hve margir íslenskir ríkis-
borgarar fluttu úr landi á árinu. 

Mismunur brottfluttra og aðfluttra íslenskra ríkisborgara 
Ár 2014 2013

Brottfluttir 3440 3150
Aðfluttir 2650 3110
Mismunur   790     40

(Byggt á gögnum Hagstofu)

Stærsta kosningaloforð stjórnarinnar og jafnframt viðamesta efnahags-
aðgerð hennar til þessa kom til framkvæmda á árinu, þ.e. niðurfærsla 
húsnæðisskulda. Umsóknarfrestur um höfuðstólsleiðréttingu húsnæðis-
lána var til 1. september og 11. nóvember gátu umsækjendur athugað af-
greiðslu málsins. Um 90 þúsund umsóknir voru samþykktar. Að meðal-
tali fengu einstaklingar 1,1 milljón og hjón 1,5. Stærstur hluti var sagður 
lenda hjá einstaklingum sem skulduðu 10–20 milljónir eða hjónum sem 
skulduðu 20–30 milljónir. Alls var giskað á að aðgerðin myndi kosta ríkið 
um 100 milljarða, að teknu tilliti til skatta, og enn var allt á huldu um það 
hvort eitthvað af því fé yrði sótt til „hrægammasjóða“ eins og forsætis-
ráðherra hafði boðað.

Þessi aðgerð sætti vitaskuld talsverðri gagnrýni. Sumir töldu hana 
myndu verka verðbólguhvetjandi. Aðrir sögðu að svo miklu fé hefði 
betur verið varið til að greiða niður skuldir ríkissjóðs og ljóst er að því 
fór m.a. fjarri að allir sjálfstæðismenn væru sáttir við aðgerðina. Leigj-
endur fengu vitaskuld ekki leiðréttingu og hún náði heldur ekki til bú-
seturéttarhafa. 
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Kjaradeilur
Í ársbyrjun gerðu ASÍ og Samtök atvinnulífsins kjarasamninga til eins árs 
með það að markmiði að stefnt yrði að gerð nýs „þjóðarsáttarsamnings“ 
í anda þess sem gerður var 1990. Samningurinn gerði því ráð fyrir mjög 
hófstilltum launahækkunum en sætti talsverðri gagnrýni innan launþega-
hreyfingarinnar og nokkur félög skrifuðu ekki undir hann. Þegar til kom 
voru hinir nýgerðu kjarasamningar ASÍ felldir af mörgum félögum. Flóa-
bandalagið felldi t.d með 53,1% gegn 46,6%. VR samþykkti hins vegar. 
Kosningaþátttaka var þó dræm. Sigurður Bessason skýrði niðurstöðuna 
með aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar; hún hafi m.a. ekki viljað gefa ótví-
ræð fyrirheit um lækkun gjalda og mörg opinber fyrirtæki hefðu hækkað 
verðskrár sínar. Nýir samningar tókust þó án verulegra átaka. Tólf félög 
BHM undirrituðu m.a. kjarasamninga við sveitarfélög 30. mars.

Þegar kom fram á vorið þótti þó fátt benda til þess að þjóðarsátt væri 
framundan. Verkalýðsforystan kvartaði undan launaskriði meðal stjórn-
enda fyrirtækja og að opinberir aðilar væru óhræddir við að hækka gjald-
skrár, auk þess sem þeir hópar sem sömdu síðar hefðu sett fram miklu 
meiri launakröfur. Kom það sjónarmið fram að pólitísk staða ASÍ væri 
greinilega mun veikari nú en verið hefði aldarfjórðungi fyrr.  

Verkföll eða verkfallshótanir ýmissa sérfræðinga og millitekjuhópa 
settu verulegan svip á árið. Verkfall kennara í framhaldsskólum hófst 
mánudaginn 17. mars. Sjónarmið ríkisvalds var það að semja mætti um 
talsverðar launahækkanir gegn því að kennarar tækju virkan þátt í að 
stytta framhaldsskólanám og innleiða nýja námskrá; slíkt myndi enda 
fela í sér umtalsverða hagræðingu. Var samið 4. apríl eftir um þriggja 
vikna verkfall. Samningurinn fól í sér allnokkrar launahækkanir til 2016 
en einnig verulega róttækar breytingar á skipulagi skólanna og starfs-
skyldum kennara. Grunnskóla- og leikskólakennarar sömdu hins vegar 
án meiriháttar átaka í lok maí og fyrri hluta júní.

Stjórnvöld stöðvuðu hins vegar með lagasetningum verkföll starfs-
manna Herjólfs og flugmanna hjá Icelandair. Endi var líka bundinn á 
vinnustöðvun flugvirkja með hótun um lagasetningu. Þeir létu hins vegar 
í ljós verulega óánægju með að fyrirtæki væru farin að geta treyst á laga-
setningu til lausnar vinnudeilum.

Í október fóru svo um 550 tónlistarkennarar í verkfall sem átti eftir 
að verða nokkuð langvinnt; lauk ekki fyrr en 25. nóvember. Þá gerðust 
þau fáheyrðu tíðindi snemma í október að tillaga um verkfallsaðgerðir 
hlaut einróma stuðning meðal lækna. Verkfallsaðgerðir lækna hófust 27. 
október. Þetta voru tímabundnar aðgerðir, náðu til mismunandi hópa og 
takmörkuðust af ákveðnum undanþágulista; hófust á heilsugæslustöðv-
um og ákveðnum deildum Landspítalans. Fullyrt var að bráðaþjónusta 
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ætti að vera tryggð en margir voru þó uggandi um hliðarverkanir. Fjöldi 
aðgerða var sagður í uppnámi á Landspítalanum og biðlistar lengdust. 

Læknadeilan vatt upp á sig og 8. desember samþykktu þeir nær ein-
róma harðari aðgerðir sem hefjast skyldu 5. janúar. Læknanemar við HÍ 
tilkynntu sömuleiðis að þeir hygðust ekki ráða sig til starfa við Land-
spítalann fyrr en samið yrði. 

Varð ekki annað séð en að mikill atgervisflótti væri yfirvofandi þar. 
Þessi kjaradeila fór síharðnandi allt til loka ársins og jukust ekki vonir 
manna um samkomulag við þær orðsendingar sem fóru milli fjármála-
ráðherra og lækna í lok desember. 

Lekamál 
Síðla árs 2013 fékk mál hælisleitanda frá Nígeríu að nafni Tony Omos 
óvænta athygli í fjölmiðlum. Innanríkisráðuneytið hafði staðfest úrskurð 
Útlendingastofnunar um að synja honum um landvist en þeirri niður-
stöðu var mótmælt, m.a. á þeim forsendum að hann ætti hér barn í vænd-
um með unnustu sinni sem einnig væri frá Nígeríu. Þegar fyrir lá að efnt 
yrði til mótmæla fyrir utan ráðuneytið birtist, flestum til undrunar, frétt 
um manninn í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu, sögð byggð á óformlegu 
minnisblaði úr innanríkisráðuneytinu. Þar var dregin upp heldur dökk 
mynd af honum og grunsamlegum kvennamálum hans er vörðuðu nafn-
greindar konur. Það er skemmst frá því að segja að þessi skrif fólu greini-
lega í sér árás á einkamál fólksins sem um var að ræða, auk þess sem 
það leit ekki vel út að ráðuneyti læki út óstaðfestum upplýsingum eða 
getgátum, jafnvel ættuðum frá lögreglu, um fólk sem ætti óuppgerð mál 
fyrir dómstólum. Þegar spurt var um uppruna plaggsins og ábyrgð á því 
varð fátt um svör en kærur voru brátt lagðar fram vegna brota á lögum 
um meðferð persónuupplýsinga.

Í febrúar 2014 sendi ríkissaksóknari málið til rannsóknar hjá lögreglu. 
Þetta mál fékk framan af einna mesta athygli í DV og um tíma tengdu 
margir það fremur við pólitíska æsifréttamennsku en spurninguna um 
afbrot innan stjórnsýslunnar. Þrýstingur annarra fjölmiðla fór þó vaxandi 
en svör ráðamanna voru talsvert misvísandi. Þegar Hanna Birna Krist-
jánsdóttir var spurð út í málið á þingi 6. maí sagði hún að lekamálið væri 
„ljótur pólitískur leikur“ og sakaði spyrjendur um „pólitískan spuna“. 
Varð umræðan um þetta mál býsna heit næstu daga og var ráðherra m.a. 
sakaður um að segja þinginu ósatt.

Í júlí beindi Umboðsmaður Alþingis spurningum til innanríkisráðherra 
í tilefni frétta um samtöl hennar við lögreglustjórann í Reykjavík og af-
skipti af rannsókn málsins. Í lok júlí var svo tilkynnt að Stefán Eiríksson 
lögreglustjóri í Reykjavík hefði verið ráðinn sviðsstjóri velferðarsviðs 
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Reykjavíkurborgar og myndi láta af störfum sem lögreglustjóri höfuð-
borgarsvæðisins með haustinu. Um svipað leyti spurðist út að hann hefði 
sett inn á Facebook-síðu sína tengil á lag Bítlanna: „She came in through 
the bathroom window“. Var það túlkað sem kveðja til Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur. En þegar Stefán var spurður gaf hann ekkert út á það.

Í ágúst hitnaði enn frekar í kolunum. Ríkissaksóknari gaf út ákæru á 
hendur Gísla Frey Valdórssyni aðstoðarmanni Hönnu Birnu 16. ágúst. 
Hann lýsti sig saklausan og ýmsir lögfróðir menn spáðu því í blaðagrein-
um að þetta mál hlyti að verða fellt niður. Umboðsmaður Alþingis birti 
enn ítarlegar spurningar til Hönnu Birnu 25. ágúst og veitti henni frest til 
10. september til að svara. Sömuleiðis birti Umboðsmaður bréf um málið 
þar sem m.a. kom fram að Hanna Birna hefði beitt lögreglu töluverðum 
þrýstingi, kvartað yfir að rannsóknin væri of ítarleg, ýtt á að afgreiðslu 
málsins yrði hraðað og jafnvel sagt að lögreglurannsóknina sjálfa þyrfti 
líka að rannsaka. Daginn eftir gaf hún í skyn að hún væri farin að íhuga 
að hætta stjórnmálaþátttöku. Bjarni Benediktsson lýsti þó yfir stuðningi 
við hana en forsætisráðherra sagði aðspurður að á meðan ráðherra sæti í 
ríkisstjórn nyti hann trausts.

Nú snerust ýmsir til varna fyrir Hönnu Birnu, m.a. Jón Steinar Gunn-
laugsson sem taldi að Umboðsmaður hefði farið offari. Sakaði Jón Stein-
ar hann í Morgunblaðsgrein um að „misnota lagaheimild“ sína með því 
að þráspyrja ráðherrann um samskipti við lögreglustjórann í Reykjavík. 
Þannig lifði þetta mál áfram í fjölmiðlum fram eftir hausti.

Þegar haustaði mætti ríkisstjórnin fleira mótlæti. Mánudaginn 3. nóv-
ember var efnt til mótmæla á Austurvelli. Lögreglan sagði að um 4500 
manns hefðu komið þar saman. Niðurstöður skoðanakönnunar MMR 
sem birtar voru í sömu viku voru heldur ekki uppörvandi en aðeins 33% 
sögðust styðja stjórnina. Það voru litlu meiri vinsældir en ríkisstjórn Jó-
hönnu Sigurðardóttur og Steingríms J. Sigfússonar naut undir lok síns 
ferils. Fylgi við stjórnmálaflokka dreifðist nokkuð óvenjulega skv. þessari 
könnun:

Sjálfstæðisflokkur:  23,6%
Björt framtíð:  18,6%
Samfylking:  16,1%
Framsóknarflokkur:  12,3%
Píratar: 11,3%
Vinstri-grænir:  10,7%

Mánudaginn 10. nóvember kynntu Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og 
Bjarni Benediktsson skuldaniðurfærsluáætlun stjórnarinnar og boðuðu 
að daginn eftir gætu umsækjendur kynnt sér á netinu hverja úrlausn þeir 
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fengju. Síðdegis þennan mánudag höfðu aftur verið boðuð mótmæli á 
Austurvelli en þátttakendur voru þó færri en síðast eða nær 2500 að sögn 
lögreglu. 

Daginn eftir, 11. nóvember, gátu umsækjendur um húsnæðisskulda-
niðurfærslu sótt upplýsingar um niðurstöðurnar. Sú frétt hvarf þó í skugg-
ann af þeim tíðindum sama dags að Gísli Freyr Valdórsson, aðstoðar-
maður Hönnu Birnu Kristjánsdóttur innanríkisráðherra, hefði játað að 
hafa lekið minnisblaðinu fræga úr ráðuneytinu en aðalmeðferð málsins 
átti að hefjast daginn eftir og þar myndi ráðherra m.a. þurfa að bera vitni. 
Í yfirlýsingu sem Hanna Birna birti lýsti hún því yfir að þessi játning hefði 
komið henni gjörsamlega í opna skjöldu. Á þingi var tíðindunum tekið 
með nokkurri tortryggni og enn spurt um ábyrgð ráðherrans. Hinn 12. 
nóvember var Gísli Freyr dæmdur til átta mánaða skilorðsbundinnar 
fangavistar en 21. sama mánaðar tilkynnti Hanna Birna að hún segði af 
sér stöðu innanríkisráðherra og færi í leyfi frá þingmennsku til áramóta 
af persónulegum ástæðum. Tók Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sæti 
innanríkisráðherra á meðan beðið var ákvörðunar um eftirmann Hönnu 
Birnu. Eitt síðasta verk hans í því embætti vakti nokkra undrun en það 
var að ákveða að lögregluumdæmi Hornafjarðar skyldi sameinað Eski-
firði — sem sé skilið frá Suðurlandi og suðurkjördæmi en flutt í norð-
austurkjördæmi. 

Í byrjun desember tilkynnti Bjarni Benediktsson að Ólöf Nordal 
myndi taka við stöðu innanríkisráðherra. Kom mörgum á óvart að gengið 
skyldi vera framhjá sitjandi þingmönnum flokksins. Ólöf hafði um þessar 
mundir nýlokið erfiðri glímu við krabbamein en átti samt býsna sterka 

Mótmælendur á Austurvelli 3. nóvember.
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innkomu í stjórnmálin á ný. Lét hún m.a. verða eitt fyrsta embættisverk 
sitt að afturkalla ákvörðun Sigmundar Davíðs um flutning lögregluum-
dæmis Hornafjarðar. 

ESB-mál
Í stjórnarsáttmála hafði því verið lýst yfir að aðildarviðræðum við ESB 
skyldi hætt, gerð yrði úttekt á stöðu viðræðna og stöðu mála innan ESB 
og að viðræðum yrði ekki fram haldið nema að undangenginni þjóðarat-
kvæðagreiðslu. Í febrúar varð umræðan um ESB-málið hávær. Þá kom 
skýrslan út, stjórnarliðar boðuðu endalok umsóknarferlis en þá lifnaði 
umræða um þjóðaratkvæðagreiðsluna. Var uppi hávær krafa um að málið 
yrði lagt fyrir kjósendur. 

Skýrsla Hagfræðistofnunar HÍ um ESB-viðræðurnar kom í hendur 
þingmanna 18. febrúar og var tekin til umræðu á Alþingi. Hins vegar 
höfðu sumir fjölmiðlar þá þegar fengið hana í hendur og birt hluta hennar 
áður og voru ekki allir þingmenn sáttir við það. Urðu heitar umræður um 
þetta mál á þingi en einnig létu mótmælendur í sér heyra á Austurvelli. 
Ekki lægði það öldurnar þegar Vigdís Hauksdóttir undirstrikaði sjónar-
mið flokks síns með því að segja við fréttamann á Stöð tvö 23. febrúar að 
það „ríkti hungursneyð“ í Evrópu. 25. febrúar birti Hjörleifur Guttorms-
son grein í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni: „Stór áfangi í sjálfstæðis-
málum Íslendinga“. Þar sagði að samþykkt ríkisstjórnar frá fyrra föstu-
degi um að draga skyldi til baka umsókn Íslands að ESB væri „líklega 
merkasti áfangi í sjálfstæðismálum þjóðarinnar frá lýðveldisstofnun“. 
Taldi hann ólíklegt að vinstri grænir myndu standa gegn því máli. Svo 
var þó að heyra á sumum framámönnum flokksins að þeir hefðu heldur 
viljað ljúka samningunum úr því sem komið væri og taka afstöðu til 
niðurstöðunnar. En mikið var rætt um „fundarstjórn forseta“ næstu daga. 

Gunnar Bragi Sveinsson lagði fram þingsályktunartillögu um slit við-
ræðna og mælti fyrir henni á þingi 27. febrúar við dynjandi trumbuslátt 
utan af Austurvelli þar sem samankominn var fjöldi mótmælenda sem 
heimtuðu þjóðaratkvæði um ESB-viðræðurnar. Málið dagaði uppi í utan-
ríkismálanefnd að sinni enda fyrirsjáanlegt að það myndi kosta tíma og 
átök að koma því í gegnum þingið. Andstæðingar málsins kröfðust þess 
sumir að samningaviðræðum yrði lokið og samningur lagður fyrir þjóð-
ina en aðrir að greidd yrðu atkvæði um það hvort slíta bæri aðildarvið-
ræðum endanlega. Þar að auki var þetta nokkuð eldfimt málefni meðal 
sumra stuðningsmanna stjórnarinnar og atvinnurekenda. 

Brátt spurðist út að hópur sjálfstæðismanna boðaði stofnun nýrrar 
stjórnmálahreyfingar undir forystu Benedikts Jóhannessonar sem myndi 
m.a. fylgja jákvæðari stefnu gagnvart Evrópusamstarfi en ríkisstjórnin. 
Í júní kynntu þessi samtök sig undir heitinu Viðreisn og var Þorsteinn 
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Pálsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins 
þar talinn einna fremstur í flokki.

Ýmis mál
Þegar ófriður í Úkraínu tók að harðna brugðust NATO og ESB-ríkin 
við með því að lýsa yfir banni við tilteknum viðskiptum við Rússa. Utan-
ríkisráðherra og forsætisráðherra lýstu um vorið yfir fullum stuðningi 
ríkisstjórnarinnar við þessa stefnu. Á móti settu Rússar innflutningsbann 
á vörur flestra ríkja þeirra sem studdu viðskiptabannið ⎯ en þó ekki Ís-
lands.

27. júní tilkynnti Sigurður Ingi Jóhannsson atvinnuvegaráðherra að 
hann stefndi að því að flytja Fiskistofu frá Hafnarfirði til Akureyrar. Þessu 
var ekki tekið með óblöndnum fögnuði. Fiskistofustjóri sagði starfsfólki 
brugðið, taldi að þetta myndi skaða stofnunina og mótmæltu starfsmenn 
harðlega. Kom fljótt í ljós að margir myndu segja upp störfum ef þetta 
yrði að veruleika þó að ráðherra lofaði að hverjum starfsmanni yrði 
greiddur sérstakur flutningsstyrkur. Þá var og bent á að þessi flutningur 
myndi verða mjög kostnaðarsamur. Viðbrögð við Fiskistofuflutningi voru 
líklega mun harðari en ráðherrann hafði átti von á, forsvarsmenn Hafn-
arfjarðarbæjar voru ósáttir og meðal þingmanna ríkti takmörkuð ánægja 
með málið.

Í júlí tilkynnti utanríkisráðherra að Geir Haarde og Árni Þór Sigurðs-
son hefðu verið skipaðir sendiherrar. Sætti sú ráðstöfun nokkurri gagn-
rýni, ekki síst hvað hinn síðarnefnda snerti, en hann sat enn á þingi þegar 
þetta var. Var að heyra á ýmsum flokkssystkinum hans að þetta kæmi 
þeim mjög í opna skjöldu.

Um sumarið og fram eftir hausti var þráttað um það hvernig bregðast 
skyldi við hinum vaxandi straumi ferðamanna og álagi á viðkvæma staði, 
þ.e. hvernig hægt væri að láta ferðamennina greiða með einhverjum hætti 
fyrir uppbyggingu og úrbætur. Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra hélt fast við þá stefnu að hefja skyldi sölu á náttúru-
passa á næsta ári. Kynnti hún náttúrupassafrumvarp sitt 9. desember. 
Gjaldskrá yrði sú sama fyrir alla 18 ára og eldri, innlenda sem erlenda; 
passinn myndi kosta 1500 kr. og gilda í þrjú ár. Þetta myndi skila millj-
arðatekjum og þar af myndi 10–15% koma frá Íslendingum. Undirtektir 
voru þó dauflegar og þeir sem jafnvel höfðu stutt hugmyndina á fyrri 
stigum, m.a. innan ferðaþjónustunnar, virtust sumir gengnir úr skaftinu.

Í lok nóvember var lægra virðisaukaskattstig hækkað úr 7% í 11% 
þrátt fyrir hörð andmæli. Þessi hækkun lagðist á matvæli og bækur og 
mæltist illa fyrir. Upphaflega hafði þó átt að hækka skattinn í 12%.

Í desember bárust fregnir af því að nefnd forsætisráðherra um styrk-
ingu byggðar á Norðvesturlandi legði til að höfuðstöðvar RARIK yrðu 
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fluttar til Sauðárkróks og sömuleiðis yrði skipaútgerð Landhelgisgæsl-
unnar komið þar fyrir. Þessum tíðindum var tekið misvel; sveitastjórnar-
menn á Vestfjörðum voru sumir undrandi, forstjóri RARIK var ekki 
hrifinn og Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra kvaðst ekki sjá fyrir sér 
að þetta yrði að veruleika.  

Samið var um þinghlé að kvöldi 16. desember. Þegar þingi var slitið í 
maí kom í ljós að Steingrímur J. Sigfússon hafði talað mest, í 1615 mínút-
ur. Árni Páll Árnason var í öðru sæti en vinstri grænir og samfylkingar-
fólk röðuðu sér í fjögur efstu sætin. Í fjórum neðstu sætunum, þ.e. þeir 
sem töluðu skemmst, voru fjórir framsóknarmenn. Þeirra minnst talaði 
Jóhanna María Sigmundsdóttir, í 55 mínútur. 

Á næstsíðasta degi ársins samþykkti þingflokkur Framsóknarflokksins 
tillögu formannsins um að Sigrún Magnúsdóttir tæki við sæti umhverfis- 
og auðlindaráðherra.

SVEITARSTJÓRNARMÁL
Kosningar
Sveitarstjórnarkosningar fóru fram laugardaginn 31. maí. Ýmis ný fram-
boð tóku þátt í þeim, þ.á m. hinir nýlegu stjórnmálaflokkar Björt framtíð 
og Píratar sem styrktu nokkuð stöðu sína á landsvísu. Kosningaþátttaka 
var hins vegar minni en nokkru sinni fyrr eða 66,5% á landinu öllu og 
í stærstu sveitarfélögunum, Reykjavík, Kópavogi og Hafnarfirði, aðeins 
um 60%.

Mest athygli beindist sem vænta mátti að borgarstjórnarkosningum 
í Reykjavík. Jón Gnarr hafði afskrifað frekari stjórnmálaþátttöku og 
flokkur hans, Besti flokkurinn, hafði sameinast nýstofnaðri Bjartri fram-
tíð í Reykjavík en fylgi þess framboðs virtist þó nokkuð fjarri því sem 
Besti flokkurinn hafði haft. Þrátt fyrir mótbyr Samfylkingar á landsvísu 
naut Dagur B. Eggertsson mests fylgis sem væntanlegur borgarstjóri í 
skoðanakönnunum. Halldór Halldórsson formaður Sambands íslenskra 
sveitarfélaga var borgarstjóraefni Sjálfstæðisflokks en veitti honum 
ekki harða samkeppni. Framsóknarflokkurinn hafði engan fulltrúa átt 
í borgarstjórn á síðasta kjörtímabili og Guðni Ágústsson var um tíma 
sagður íhuga framboð í Reykjavík. Hugmyndir hans um að opna fram-
boðið fyrir utanflokksmönnum féllu þó í grýttan jarðveg meðal flokks-
systkina og dró hann sig í hlé. En nýir frambjóðendur sóttu á með nokkuð 
beinskeyttum og umdeildum málflutningi um innflytjendur, andstöðu 
við byggingu mosku í Reykjavík o.fl. Síðast en ekki síst tók flokkurinn 
eindregna afstöðu gegn flutningi flugvallarins úr Vatnsmýrinni. Vinstri 
grænir áttu aðeins einn fulltrúa í borgarstjórn og virtust ekki líklegir til 
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að bæta miklu við sig enda hafði uppröðun lista valdið nokkrum ágrein-
ingi innan flokksins. Nýtt framboð, Dögun, hafði Þorleif Gunnarsson 
fyrrverandi borgarfulltrúa vinstri grænna, í efsta sæti. Píratar voru með 
nýtt framboð sem virtist sækja að einhverju leyti á svipuð mið og Besti 
flokkurinn hafði gert. Alþýðufylkingin, framboð róttækra sósíalista, rak 
lestina í skoðanakönnunum.

Úrslit urðu sem hér segir:

Samfylking:  31,9%  atkv. 5  fulltr.
Sjálfstæðisflokkur:  25,7% – 4 –
Björt framtíð: 15,6% – 2 –
Framsóknarflokkur: 10,7% – 2 –
Vinstri græn: 8,3% – 1 –
Píratar: 5,9% – 1 –
Dögun: 1,4% –
Alþýðufylking 0,4% –

Meirihlutinn var því fallinn en hins vegar mynduðu Samfylking, Björt 
framtíð, vinstri græn og Píratar nýjan meirihluta undir stjórn Dags B. 
Eggertssonar. 

Meirihluti Sjálfstæðisflokks í Reykjanesbæ féll þó að flokkurinn væri 
enn stærstur þar; hafði síðast hlotið 52,8% og 7 fulltrúa 2010 en fékk nú 
36,5% atkvæða og náði 4 mönnum. Nýr meirihluti annarra framboða tók 
við stjórninni og auglýsti eftir ópólitískum bæjarstjóra. Starfið reyndist 
eftirsótt því 21 sótti um.

Sjálfstæðismenn náðu hins vegar góðum árangri víða, t.d. á Akranesi 
þar sem þeir náðu 41% atkvæða en meirihluta bæjarfulltrúa. Þar féll 
meirihluti Samfylkingar, Framsóknar og vinstri grænna. Í Hafnarfirði 
mynduðu Sjálfstæðisflokkur og Björt framtíð nýjan meirihluta en Sam-
fylking missti tvo fulltrúa. Sjálfstæðisflokkur vann líka nokkuð á í Kópa-
vogi, fékk þar 39% atkvæða en tæp 59% í Garðabæ. Í Vestmannaeyjum 
settu kjósendur flokksins Íslandsmet, skiluðu honum 73% fylgi.

Á Akureyri gerðist það m.a. að L-listinn, sem hafði haft hreinan meiri-
hluta í bæjarstjórn, tapaði fjórum af sex bæjarfulltrúum sínum. Sjálfstæð-
ismenn fengu þrjá, Framsókn og Samfylking tvo hvor flokkur en vinstri 
grænir og Björt framtíð sinn manninn hvor. Gengu Framsóknarflokkur og 
Samfylking til samstarfs við L-listann við myndun nýrrar bæjarstjórnar.

Eitt af því sem þótti einkennilegt við þessar kosningar var það hve 
lítið forspárgildi kannanir höfðu haft og voru stjórnmálafræðingar tals-
vert ráðvilltir yfir því. En kjörsókn var líka almennt óvenjuléleg sem fyrr 
sagði.
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Íbúar Sveitarfélagsins Árborgar voru samhliða kosningunum spurðir 
álits á hugsanlegri sameiningu við sveitarfélög í nágrenninu. Niðurstöður 
urðu sem hér segir:

Árborg sameinist ekki öðrum sveitarfélögum: 45,7% 
Öll Árnessýslu sameinist í eitt sveitarfélag: 27,2%
Sameining Árborgar við eitt eða fleiri sveitarfélög: 26,7%
Flóahreppur einn sameinist Árborg: 18,7%

Borgarskipulag 
Borgarstjórn gaf út sérstakt kynningarrit í mars 2014 þar sem gert var 
ráð fyrir áframhaldandi íbúafjölgun á höfuðborgarsvæðinu og lýst 
áformum um þéttingu byggðar. Skipulagsmál voru þó ágreiningsefni í 
Reykjavík eins og oft áður, ekki síst hin sígilda spurning um framtíð flug-
vallar í Vatnsmýri, enda hafði það málefni sett nokkurn svip á kosninga-
baráttuna og verið talsvert hitamál á landsvísu. Samtök sem nefndu sig 
„Hjartað í Vatnsmýrinni“ skiluðu m.a. nálægt 70 þúsund undirskriftum 
til stuðnings flugvellinum fyrr á árinu. Varðandi framtíðarfyrirkomulag 
vísaði borgarstjórn til væntanlegrar niðurstöðu nefndar sem kennd var 
við Rögnu Árnadóttur og starfaði að könnun valkosta fyrir innanlands-
flugvöll á vegum innanríkisráðuneytis og Reykjavíkurborgar. En minni-
hlutinn lagði verulega áherslu á andstöðu sína við að nokkuð væri hróflað 
við flugvellinum. 

Áætlun borgaryfirvalda gerir raunar ráð fyrir talsverðri uppbyggingu 
í Vatnsmýrinni hvort sem flugvöllurinn verður þar eða ekki. Þar er fyrst 
að nefna fyrirhugaða Vísindagarða Háskóla Íslands, en á árinu var m.a. 
unnið að byggingu hátækniseturs Alvogen lyfjafyrirtækisins. Þá er einn-
ig um að ræða fyrirhugaðar framkvæmdir við svonefndan Hlíðarenda, 
svæðið norðvestan við Öskjuhlíð nálægt íþróttamannvirkjum Vals. Áætl-
unin gerir bæði ráð fyrir atvinnustarfsemi og 600 íbúðum á þessu svæði. 
Að þeim framkvæmdum stendur m.a. sérstakt hlutafélag, Valsmenn hf. 
sem er í eigu fjölda einstaklinga, auk Knattspyrnufélagsins Vals. Fyrir-
hugaðar framkvæmdir gera ráð fyrir að af verði lögð minnsta flugbrautin, 
svonefnd suðvestur-norðaustur braut. Ríki og borg höfðu reyndar fyrir 
nokkru samið um að loka henni og í samræmi við það kynnti borgin deili-
skipulag fyrir Hlíðarendasvæðið. Í lok árs var birt úttekt sem gaf til kynna 
að lokun brautarinnar hefði hverfandi áhrif á notagildi flugvallarins. Þó 
var ljóst að brautin yrði ekki aflögð í einni svipan. 

Sumar hugmyndir borgaryfirvalda um þéttingu byggðar í grónum 
hverfum sættu verulegri gagnrýni; ákveðnar skipulagstillögur sem kynnt-
ar höfðu verið um vorið voru m.a.s. dregnar til baka í byrjun maí. Það 
svæði sem dró að sér einna mesta athygli voru þó hinar óbyggðu lóðir 
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við Tryggvagötu og Kalkofnsveg. Í maí var m.a. greint frá því að Lands-
bankinn hefði keypt lóð við hlið Hörpu á milljarð.

Íbúðaverð hefur hækkað ört á höfuðborgarsvæðinu og að nokkru leyti 
hefur það verið rakið til eftirsóknar stórra fjárfesta, á borð við lífeyris-
sjóði, í fasteignir og lóðir. Til að ávaxta fé sitt fjárfesta þeir m.a. í lóðum á 
reitum þar sem á að þétta byggð. Hér má nefna Mýrargötu 26. Þar eru 68 
íbúðir og nær helmingur seldur fjárfestum. Framkvæmdirnar voru sam-
þykktar 2006 en stöðvuðust í hruninu. Þegar þær hófust aftur voru ekki 
allir sáttir við umfang hússins.

Þá er á hitt að líta að stóraukinn ferðamannastraumur hefur gert fjár-
festingar í leiguhúsnæði og gistirými svo eftirsóknarverðar að sérfræð-
ingar eru farnir að óttast bólumyndun. Hin hraða uppbygging hefur líka 
ýmislega áhættu í för með sér. Á árinu var hafist handa að byggja við 
Hótel Borg. Bjarni F. Einarsson fornleifafræðingur benti hins vegar á það 
í blaðagrein í júní að bregðast hefði átt við framkvæmdum á baklóðinni 
og athuga hvort þar leyndust ekki fornar minjar. Taldi hann fullvíst að 
fornleifar hefðu glatast þegar grunnur var grafinn á einhverju elsta bú-
setusvæði landsins. 

Enn er verið að endurhanna Hofsvallagötu en breytingar sem þar var 
ráðist í árið 2013 voru vægast sagt umdeildar. Í mars var m.a. efnt til sér-
staks vinnu- og samráðsfundar með íbúum svæðisins undir stjórn KPMG 
um endurhönnun götunnar.

Framkvæmdir og lagfæringar á Hverfisgötu, sem staðið höfðu lengi 
yfir og valdið mörgum óþægindum, tóku loks enda í nóvember og var 

Mýrargata 26, umdeilt stórhýsi á Grandanum.
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gatan þá formlega opnuð fyrir umferð. Hefur kaflinn frá Klapparstíg að 
Snorrabraut þá allur verið endurnýjaður; skipt um lagnir, lagt nýtt yfir-
borðsefni á götu og gangstéttir en síðast en ekki síst útbúnir hjólastígar 
beggja megin götunnar.  

Skoðanir eru enn skiptar um háhýsabyggðina í Skuggahverfinu. Deili-
skipulagið sem þar er unnið eftir varð til um síðustu aldamót en hefur 
sætt mikilli gagnrýni. Framkvæmdir við lokaáfanga Skuggahverfisháhýsa 
hófust snemma árs; íbúðir voru sumar þegar seldar og fermetraverð sagt 
vera um milljón. Þegar framkvæmdir voru að hefjast við síðasta turninn 
á reitnum norðan Frakkastígs var bent á að hann myndi spilla hinni sér-
stæðu götumynd Frakkastígs og útsýni frá Skólavörðuholti og niður að 
Sólfarinu. Var jafnvel tekið svo djúpt í árinni að kalla þetta „verstu skipu-
lagsmistök síðustu áratuga“ í borginni. Þarna var hins vegar unnið eftir 
skipulagi frá 2006 og ljóst að borgaryfirvöld gátu lítil áhrif haft á fram-
kvæmdir.

TÓNLIST
Bryndís Halla Gylfadóttir flutti þrjár af sellósvítum Bachs í Norðurljósa-
sal Hörpu 19. janúar. Stefndi hún að því að flytja þær þrjár sem eftir eru 
síðar.

Víkingur Heiðar Ólafsson flutti með Sinfóníuhljómsveitinni fyrsta 
píanókonsert Brahms hinn 23. janúar og var bætt við aukatónleikum 24. 
janúar vegna góðra undirtekta. 

Rauð sól yfir Hofsvallagötu í Reykjavík í byrjun nóvember. Gosmistur yfir 
höfuðborgarsvæðinu.
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Philipp Glass lék etýður sínar í Hörpu 28. janúar, ásamt þeim Víkingi 
Heiðari og Maki Namekawa. Þeir skiptu með sér verkum þannig að 
Glass lék sjö, Maki Namekawa aðrar sjö en Víkingur sex.

Myrkir músíkdagar eru haldnir snemma á þorra og hófust að þessu 
sinni 30. janúar. Sinfóníuhljómsveitin flutti þá þrjú íslensk verk í Eld-
borg. Stjórnandi var Daníel Bjarnason og átti hann sjálfur eitt verkið sem 
hann nefndi „The Isle is full of Noises“. Tónleikarnir fengu almennt góða 
dóma, ekki síst verk Hauks Tómassonar, „Í sjöunda himni“.

Hinn 19. febrúar var frumflutt í Berlín verk Kjartans Sveinssonar og 
Ragnars Kjartanssonar, „Kraftbirtingarhljómur guðdómsins“ eða „Der 
Klang der Offenbarung des Göttlichens“, eins og það nefnist á máli 
heimamanna, og er byggt á bók Halldórs Laxness. Davíð Þór Jónsson 
stjórnaði hljómsveit og kór, Deutsches Filmorchester Babelsberg og 
Berliner Filmchor, ásamt þremur einsöngvurum. Þetta er 50 mínútna 
hljómsveitarverk eftir Kjartan, með sviðsmyndum Ragnars og sex ann-
arra málara en án leikara. Þýskir gagnrýnendur voru sumir algerlega gátt-
aðir á þessari djörfu en ofurrómantísku blöndu, „óperu án hlutverka“, en 
tóku henni almennt mjög vel. Þeir bentu líka á að hér væri í raun endur-
vakin ákveðin hugmynd frá lokum 19. aldar. Sýningin var einnig sett upp 
í Borgarleikhúsinu í lok maí í tilefni Listahátíðar í Reykjavík.

Ópera Gunnars Þórðarsonar og Friðriks Erlingssonar, Ragnheiður, var 
frumsýnd í Hörpu 1. mars og hlaut metaðsókn.

Ástralski gítarsnillingurinn Tommy Emmanuel hélt tónleika í Háskóla-
bíói 8. mars. Þetta er í annað sinn sem hann kemur hingað til að spila en 
Björn Thoroddsen hitaði upp á tónleikunum og kom einnig fram með 
honum. ⎯ Umsvif Björns í Ameríku hafa aukist mjög á síðustu árum. 
Hefur hann haldið gítarveislur nokkrum sinnum í Winnipeg í  Kanada en 
hélt slíka veislu í Denver á þessu ári.

Megas flutti Passíusálmana alla við eigin lög á þrennum tónleikum í 
Grafarvogskirkju í aprílbyrjun í samstarfi við ýmsa tónlistarmenn, Möggu 
Stínu, söngvara og kóra. Passíusálmaflutningur Megasar á föstunni fékk 
afar góða dóma; gagnrýnandi Morgunblaðsins talaði m.a. um „mikils-
háttar listrænan gjörning“.

Tectonics-hátíðin var haldin 10.–12. apríl í Hörpu. 14 verk voru frum-
flutt, þar af voru 11 íslensk.

Íslensku tónlistarverðlaunin voru afhent 20. febrúar. Þar sópaði Ásgeir 
Trausti að sér verðlaunum en hljómsveitin Mezzoforte hlaut heiðurs-
verðlaun. Og Sunna Gunnlaugsdóttir píanóleikari og tónskáld fékk verð-
laun Minningarsjóðs Kristjáns Eldjárns gítarleikara 26. maí.

Karlakórinn Heimir söng í Eldborgarsal 4. maí ásamt Kristni Sig-
mundssyni. Daginn eftir voru afmælistónleikar Þóris Baldurssonar 
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haldnir á sama stað í tilefni sjötugsafmælis hans; komu þar fram margir 
félagar hans. 

Músíktilraunir fóru fram í Hörpu í Norðurljósasal og lauk 5. apríl. 
Mikill fjöldi ungra tónlistarmanna kom þar fram. Tíu hljómsveitir léku á 
úrslitatónleikum en sigursveitin nefnir sig Vio og er úr Mosfellsbæ.

Listahátíð í Reykjavík var að venju helguð tónlist að verulegu leyti. 
Hún hófst 22. maí og stóð til 5. júní. Opnunarverkið átti Högni Egils-
son og nefndi það Tuiya. Var það flutt við Tjörnina við undirleik bjöllu-
kórs og klukkna Hallgríms- og Landakotskirkju. Þriðja sinfónía Mahlers 
var flutt daginn eftir í Eldborg. Sinfónían lék þar undir stjórn Osmos 
Vänskä en Vox Feminae og Stúlknakór Reykjavíkur sungu undir stjórn 
Margrétar Pálmadóttur; að ógleymdri Jamie Barton mezzosópran. 
Þessir tónleikar fengu fullt hús stiga hjá Ríkharði Erni Pálssyni gagn-
rýnanda Morgunblaðsins. Ekki tókst eins vel daginn þar á eftir; velski 
barítónsöngvarinn Bryn Terfel byrjaði að syngja en röddin bilaði er á 
leið og hann varð að hætta; lofaði þó öðrum tónleikum. Þá var nýtt verk 
eftir Önnu Þorvaldsdóttur, In the Light of Air, frumflutt í Norðurljósasal 
Hörpu 25. maí og 29. maí flutti ungur píanóleikari frá Georgíu, Khatia 
Buniatishvili, tónlist eftir Brahms, Ravel, Stravinskíj og Chopin í Eld-
borg við frábærar undirtektir. Á listahátíð var einnig frumflutt tónlist 
Atla Heimis Sveinssonar við ljóð eftir Gyrði Elíasson úr bókinni Hér vex 
enginn sítrónuviður. Hanna Dóra Sturludóttir söng með Kammersveit 
Reykjavíkur.

Reykjavík Midsummer Music hátíðin var haldin að venju um Jóns-
messuleytið undir stjórn Víkings Heiðars. Fyrir framan Hörpu var komið 
fyrir litlum vinnuskúr og 7. júní hóf hann þar æfingar á Goldbergtil-
brigðunum eftir Bach sem hann flutti síðan 13. júní í Hörpu. Skúrinn var 
hafður opinn svo fólk gæti fylgst með og hlustað. Sagðist hann hafa verið 
alveg hálft ár að læra verkið. Goldbergtilbrigðin hefjast á lágstemmdri 
aríu og þeim lýkur aftur á sömu aríunni. Það er áhrifamikil stund þegar 
hún er leikin aftur í lokin: „Mér finnst þar vera eitt fallegasta augnablik 
tónlistarsögunnar, þegar arían birtist aftur“ sagði Víkingur í viðtali við 
Morgunblaðið 12. júní. 

Bandaríska hljómsveitin Pixies lék í Laugardalshöll 11. júní og hlaut 
afar góðar undirtektir enda á hún mjög tryggan aðdáendahóp um allan 
heim. Þá var tónlistarhátíðin Secret Solstice haldin í Laugardal í fyrsta 
sinn 21.–22. júní. Um 150 hljómsveitir, margar erlendar, komu fram og 
voru gestir sagðir vera um 7500. Framkvæmd og skipulag sættu þó veru-
legri gagnrýni, m.a. var kvartað undan hávaða.

Barokkhátíð var haldin í sjötta sinn á Hólum í Hjaltadal, 26.–29. júní. 
Dagskrá hennar var að venju helguð ýmiss konar fræðslu ásamt tónleika-
haldi í Hóladómkirkju. Um svipað leyti voru hinir árlegu Kammertón-
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leikar á Kirkjubæjarklaustri; þeir hófust 27. júní og lauk hinn 29. Þar er 
megináhersla lögð á söngverk en hátíðin var nú haldin í 24. sinn. Sumar-
tónleikar í Skálholti stóðu yfir frá 28. júní til 2. ágúst. Þeir eiga sér langa 
og glæsilega sögu og dagskráin er jafnan viðamikil svo sem sjá má á vef-
síðunni sumartonleikar.is. Reykholtshátíð var haldin 25.–27. júlí. Á loka-
tónleikum var m.a. flutt nýtt verk eftir Huga Guðmundsson.

Einn fremsti trompetleikari heims, Wynton Marsalis, hélt tónleika fyrir 
fullu húsi í Eldborgarsal Hörpu 4. júli ásamt fimmtán manna djasshljóm-
sveit sinni. 

Hin alþjóðlega tónlistarhátíð ATP var haldin á Ásbrú 10.–12. júlí; þar 
var hljómsveitin Portishead aðalnúmerið.

Ævintýraóperan Baldursbrá eftir Gunnstein Ólafsson við texta Böðv-
ars Guðmundssonar var frumflutt á Þjóðlagahátíð á Siglufirði helgina 
5.–6. júlí. Hún var aftur flutt í Langholtskirkju í konsertuppfærslu 9. júlí 
við fábærar undirtektir og dóma. 

Neil Young hélt tónleika með hljómsveit sinni 7. júlí í Laugardalshöll. 
Hann er vafalaust einn áhrifamesti dægurtónlistarmaður samtímans og 
skeleggur mannréttinda- og friðarsinni, auk þess að vera eindreginn 
umhverfissinni. Áhorfendahópurinn mun líka hafa verið óvenjubreiður 
hvað snerti aldur og þjóðfélagsstöðu.

Bryan Adams hélt tvenna tónleika í Hörpu, 9. og 10. ágúst.
Jazzhátíð Reykjavíkur var haldin í tuttugasta og fimmta sinn 14.–20. 

ágúst. Þar fóru fram um 40 viðburðir en Pétur Grétarsson var listrænn 
stjórnandi. Hófst hátíðin með skrúðgöngu niður Laugaveg og að Hörpu 
þar sem tónleikar voru á ýmsum stöðum. Þar komu fram allir helstu 
djassarar landsins, að viðbættum fjölda erlendra. 

Sinfóníuhljómsveit Íslands spilaði í Royal Albert Hall undir stjórn 
Ilans Volkov 22. ágúst á BBC Proms tónlistarhátíðinni. Þetta var vita-
skuld verulegur heiður og heppnaðist geysivel. Flutti hljómsveitin Geysi 
eftir Jóns Leifs; Magma eftir Hauk Tómasson; Píanókonsert eftir Schu-
mann, ásamt Jonathan Biss; og fimmtu sinfóníu Beethovens. Tvö aukalög 
voru flutt við mikil fagnaðarlæti.  

Sinfóníuhljómsveit Toronto lék í Hörpu 24. ágúst undir stjórn Peters 
Oundjian. Á efnisskrá var m.a. fiðlukonsert í d-dúr eftir Tsjaíkovskíj en 
einleikari var James Ehnes. Þessi tónleikar fengu m.a. fullt hús stiga hjá 
gagnrýnanda Morgunblaðs.

Sama dag voru tónleikar Justins Timberlake í íþróttahöllinni Kórnum í 
Kópavogi og sótti þá svo mikið fjölmenni að loka þurfti ýmsum götum í 
nágrenni. Áhorfendur voru sagðir milli 16 og 17 þúsund og flestir ungir að 
árum en Justin er líklega einhver vinsælasti poppari í heimi nú um stundir.

Stuðmenn fluttu tónlistina af plötunni Tívólí, frá 1976, í Eldborgarsal 
Hörpu 6. september ⎯ og efndu síðan til dansleiks í Silfurbergi á eftir. 
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Karlsvaka var haldin 12. september í Eldborg Hörpu til minningar um 
Karl Sighvatsson. Hann lést 2. júní 1991 eftir bílslys.

Breska hljómsveitin UB40 hélt tónleika í Hörpu 19. september við hús-
fylli. 

Ragnar Bjarnason hélt upp á 80 ára afmæli með ýmsum gestasöngv-
urum og hljómsveit í Hörpu 20. september. 

Rússneski píanóleikarinn Évgení Kissin, einn vinsælasti einleikari sam-
tímans, flutti annan píanókonsert Rakhmanínovs með Sinfóníunni 1. og 2. 
október undir stjórn Vladimirs Ashkenazy.

Óperan Don Carlo eftir Giuseppe Verdi var frumsýnd í Hörpu 18. 
október. Kristinn Sigmundsson söng þar aðalhlutverkið, Filippus Spánar-
konung. Hljómsveitarstjóri var Guðmundur Óli Guðmundsson en leik-
stjóri Þórhildur Þorleifsdóttir. Fékk uppfærslan feykigóðar viðtökur.

Það verður að teljast mikil viðurkenning að Deutsche Grammophon 
gaf út plötu með sex nýlegum verkum eftir Önnu Þorvaldsdóttur, Aerial, 
leikið af íslenskum flytjendum, þ.á m. Sinfóníunni. 

Iceland Airwaves hófst 5. nóvember og stóð í fjóra daga. Þessi hátíð, 
sem haldin er í Reykjavík er farin að vekja ótrúlega mikla athygli ann-
ars staðar í heiminum, dregur m.a. að sér fjölda gesta, blaðamanna og 
gagnrýnenda. Stærsta erlenda nafnið á hátíðinni mun hafa verið banda-
ríska rokkhljómsveitin Flaming Lips sem spilaði í Vodafone-höllinni en 
hinir erlendu blaðamenn sýndu þó íslenskum flytjendum mun meiri at-
hygli, m.a. Megasi. Meðal þess sem hæst bar má nefna flutning Jóhanns 
Jóhanns sonar og Sinfóníuhljómsveitar Íslands á tónlist hans við kvik-
myndina Miners’ Hymns 7. nóvember. 

Þetta yfirlit sýnir glöggt hversu miklu hlutverki Harpa gegnir sem tón-
listarhús. Þó verður að geta þess að nú er farið að hafa tónlistarviðburði 
í Bæjarbíói í Hafnarfirði. Jónas Sigurðarson og Ritvélar framtíðarinnar 
léku þar 28. nóvember.

Að lokum skal hér getið um tónleika einnar þekktustu stórhljóm-
sveitar heims, Fílharmóníuhljómsveitar Lundúna, í Eldborg 18. og 19. 
desember. Stjórnandi var Osmo Vänskä og píanóleikari Leif Ove Ands-
nes. Þarna var flutt Tallis fantasía eftir Vaughan Williams; Keisarakonsert 
Beethovens; og fyrsta sinfónía Tsjaíkovskíjs. Þessir tónleikar fengu frá-
bærar undirtektir og aðsókn þrátt fyrir ófærð. 

ÚTVEGUR
Afli íslenska fiskveiðiflotans árið 2014 var alls tæp 1.077 þúsund tonn og 
hafði dregist saman um 286 þúsund tonn frá fyrra ári; það er samdráttur 
um 21% og stafar einkum af minni loðnuafla. Verðmæti sjávarafla á árinu 
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var rúmir 136 milljarðar og hafði dregist nokkuð saman frá fyrra ári eða 
um 11%. ⎯ Hér er rétt að taka fram að útflutningsverðmæti sjávarafurða 
er allt önnur stærð en þar varð svipaður samdráttur eða um 10,5%. 

Botnfiskur skilaði 67,5% aflaverðmætis en 39,3% aflamagns. Upp-
sjávarfiskur var hins vegar 57,9% aflamagnsins en skilaði 24,6% aflaverð-
mætis.

Aflaverðmæti í milljónum kr.:
 2014 2013 Breyting %

Botnfiskur: 92.026 93.104 –1,2
Flatfiskur:   7.073  9.840,5 –28,1
Uppsjávarfiskur: 33.498 45.339 –26,1
Skelfiskur: 3.713 4.468,5 –16,9
Alls: 136.000 152.751,7 –11%

Afli í tonnum:
 2014 2013 Breyting %

Botnfiskur:   423.303 453.936 –6,7
Flatfiskur:  19.237  25.236 –23,8
Uppsjávarfiskur: 623.247 992.887 –37,2
Skelfiskur:  11.086   14.275 –22,3 
Alls: 1.076.874 1.362.790 –21%

Flestar aflatölur drógust saman en þó ekki allar. Þorskveiði var 237.756 
tonn og jókst um 0,7% en verðmæti þorskaflans jókst þó mun meira eða 
um 12%. Þá var kolmunnaafli 70,7% meiri 2014 en á fyrra ári eða 182.777 
tonn. Enn fremur jókst síldarafli um 55%, var 101.368 tonn. 

Stærstu löndunarhafnir botnfisks, í tonnum:
Reykjavík:   87.786 
Grindavík:  41.819 
Vestmannaeyjar:  33.143 

Stærstu löndunarhafnir uppsjávarafla í tonnum:
Neskaupstaður:  179.809
Vestmannaeyjar:  106.154
Vopnafjörður:    86.474

Þróunin hefur orðið sú að uppsjávarafla er einkum landað austanlands. 
Mestu var landað af kolmunna á Neskaupstað, tæpum 62 þúsund tonnum.
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Hlutfallsleg skipting aflamagns og aflaverðmætis milli verkunarsvæða:
 magn verðmæti

Höfuðborgarsvæðið:  11,9%  25%
Vesturland:    7,1%   4,7%
Vestfirðir:     5,1%   5,9%
Norðurland vestra:    4,7% 7,2%
Norðurland eystra:    7,5%  13,4%
Austurland:  41,4%  13,7%
Suðurland:  14,3% 10,3%
Suðurnes:    7,3% 16,4%
Erlendis:  0,6%   3,5%

Kvóti og aflahlutdeild
Fiskveiðiárið hefst 1. september. Þá birtir Fiskistofa yfirlit um veiði-
heimildir í samræmi við ákvörðun ráðuneytis. Þar er notast við hugtakið 
þorskígildi en það tekur einnig til allra annarra tegunda en þorsks sem 
veiddar eru skv. aflamarksreglum. 

Eftirtalin tíu skip hlutu hæstar aflaheimildir í þorskígildiskg:

Guðmundur í Nesi RE:  8.553.245
Kaldbakur EA:  7.461.671
Vigri RE:  6.986.547
Málmey SK:  6.964.364
Júlíus Geirmundsson ÍS:  6.820.952
Höfrungur III AK:  6.602.108
Björgvin EA:  6.091.582
Örfirisey RE:  6.077.086
Helga María AK:  5.859.429
Kleifaberg RE:  5.578.481

Ráðstöfun kvóta og veiðiréttar olli ýmsum ágreiningi á árinu. Stálskip 
í Hafnarfirði seldu eina skip sitt, frystittogarann Þór, í lok árs 2013 en 
hann hafði alls 4.792 þorsígildistonna kvóta. Sá kvóti fór nú á markað og 
Hafnfirðingar vildu láta reyna á forkaupsrétt sinn en fengu ekki að gert 
og atvinnuvegaráðherra vildi ekki skipta sér af málinu. 

Það olli einnig verulegu uppnámi þegar fréttist að fyrirtækið Vísir hf. 
hygðist hætta starfsemi sinni í þremur sjávarplássum á landsbyggðinni, á 
Þingeyri, Húsavík og Djúpavogi, og öll starfsemin yrði flutt til Grinda-
víkur; stæði starfsfólki til boða að fá vinnu þar. 

Gefin voru út 225 grásleppuleyfi fyrir árið 2014 og hafði þeim fækkað 
nokkuð frá fyrra ári, þá voru þau 286. Nú er skylt að koma með allan 
fiskinn að landi en fyrr á árum var miklu af grásleppunni fleygt; aðeins 
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hrognin voru alltaf hirt. Grásleppuafli 2014 var 3.708 tonn en var 4.902 
tonn árið á undan.

Nýmæli
Frístundaveiðar fara heldur vaxandi en þá er ýmist veitt á sjóstöng eða 
handfæri og aflinn er aðallega þorskur. Fer í vöxt að haldin séu sjóstanga-
veiðimót og einnig fer í vöxt að ferðamenn komi til landsins til að stunda 
sjóstangaveiði, einkum Þjóðverjar. Einna mest umsvif á því sviði eru 
á Vestfjörðum. Mestum afla af þessu tagi var landað í Bolungarvík og 
Súðavík á síðasta fiskveiðiári.

Skip Vísis í Grindavík, Jóhanna Gísladóttir, var sent á túnfiskveiðar í 
ágúst um hundrað mílur suður af Reykjanesi. Þá er veitt á geysilanga línu 
og beitt smokkfiski. 11 fiskum var landað eftir túrinn 26. ágúst sem vógu 
130–200 kg hver. Aflinn fer á fiskmarkað í Japan og er kílóverð rúmar 5 
þúsund kr. Meðalverð á fiski var því um 680 þúsund kr.

Loks er þess að geta að Sigurður, nýtt skip Ísfélagsins, kom til Eyja 25. 
júlí. Hann er uppsjávarveiðiskip og um 3700 tonn að stærð. (Heimildir: 
Gögn Hagstofu og Fiskistofu)

VERSLUN
Vöruskiptajöfnuður var enn hagstæður á árinu 2014 en hafði þó dregist 
saman um rúma 65 milljarða. Þar munar mest um stóraukinn innflutn-
ing eða sem nemur 45 milljörðum; það er aukning sem svarar til u.þ.b. 
7,7%. Samdráttur í verðmæti útflutnings var hins vegar 20,2 milljarðar 
eða 3,3%.

Vöruskiptajöfnuður 2014, miðað við fob-verð (afhendingu við skipshlið):
Útflutningur:  590,5 milljarðar;  var 610,7 milljarðar 2013
Innflutningur:  586,3 milljarðar;  var 541,3 milljarðar 2013
Afgangur:  4,2 milljarðar;  var 69,3 milljarðar 2013

Vöruflokkar innflutnings:
Verð í milljónum kr. cif (með flutningskostnaði); árið 2013 í svigum en 
hlutfall af heildarinnflutningi 2014 í prósentum aftast.

Matvörur og drykkjarvörur 59.974,7 (58.268,1) 9,6%
Hrávörur og rekstrarvörur 174.713,7 (176.970,3)  27,9%
Eldsneyti og smurolíur 106.826  (85.673,2)  17%
Fjárfestingavörur 133.067,5 (132.616,3) 21,2%
Flutningatæki 70.795,7 (49.922,8) 11,3%
Neysluvörur 79.866,5 (78.711,3) 12,7%
Annað 2.122,2 (881,8)  0,3%
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Til að glöggva sig á stórauknum innflutningi er fróðlegt að líta á dæmi um 
þrjá flokka flutningstækja. Verðmæti er tilgreint í milljónum kr.

Vörur 2014 2013

Skip 15.480,60 3.685,40
Fólksbílar  25.011,50 18.876,50
Flugvélar 5.428,10 0,8
Samtals 45.920,20 22.562,70

Mismunur er 23.357,50 milljónir; það er rúmlega tvöföldun á einu ári. 
Hér sjást greinileg merki ört vaxandi fjárfestinga í útgerð: aukning um 
tæpa 12 milljarða. En einnig í ferðaþjónustu; þar er ekki aðeins um að 
ræða flugvélakaup heldur má minna á að bílaleigur eru einhverjir stór-
tækustu kaupendur nýrra bíla og aukning fólksbílainnflutnings nemur 
rúmum sex milljörðum. 

Vöruflokkar útflutnings:
Verð í milljónum kr. fob; fyrra ár í svigum. Aftast er hlutfall af heildarút-
flutningi á árinu 2014:

Við Grundartangahöfn.
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Iðnaðarvörur: 309.989,6 (309.140,1) 52,5%
Sjávarafurðir:  243.956,3 (272.458,8) 41,3%
Landbúnaðarvörur:  11.691,8 (13.195,1) 2,0%
Aðrar vörur:  24.864  (15.897,6) 4,2%
Útflutningur alls: 590.501,7 (610.691,6)  

Verðmæti heildarútflutnings hefur, eins og hér má sjá, dregist saman milli 
ára, nánar tiltekið um –3,3%. Þar munar mest um samdrátt í útflutnings-
verðmæti sjávarafurða, eða um –10,5%. Útflutningsverðmæti iðnaðar 
dregst aðeins óverulega saman og sama má raunar segja um landbúnað-
arvörur. Nær helmingur útflutnings á því sem hér er nefnt „aðrar vörur“ 
eru skip og flugvélar; verðmæti þeirra var hátt í 12 milljarðar. Þar vegur 
augljóslega hæst hversu mörg fiskiskip voru seld úr landi.

EES-lönd eru helstu viðskiptaaðilar Íslands. Innflutningur kemur að 
62,9% þaðan. 

Verðmæti innflutnings (cif.) og hlutfall af heild; nokkur helstu viðskipa-
lönd:

EES:  62,9% 394 milljarðar
Bandaríkin: 10,1%  63,5 milljarðar
Kína:  7,4%  46,4 milljarðar
Brasilía:  5,5% 34,3 milljarðar
Japan:  1,4%    8,7 milljarðar
Sviss:  1,4%    8,7 milljarðar

Efst á listanum, meðal EES-ríkja, er sem fyrr olíuríkið Noregur en þaðan 
var flutt inn fyrir 91.767,5 milljónir, eða sem nemdur 14,6% heildar-
innflutnings. Í næsta sæti voru Bandaríkin en þaðan var flutt inn fyrir 
63.483,3 milljónir króna. 

Langmest af útflutningi Íslands fer einnig til EES-landanna eða 76,1%.

Verðmæti útflutnings (fob.) og hlutfall af heild; nokkur helstu viðskipta-
lönd:

EES: 76,1% 449 milljarðar
Bandaríkin: 4,9% 29 milljarðar
Rússland: 4,9% 29 milljarðar
Nígería: 2,5% 15 milljarðar
Japan: 1,8% 10,7 milljarðar
Sviss: 1,6% 9,5 milljarðar

Efst á lista EES-landa er Holland en útflutningur þangað nemur 29,2%, 
að verðmæti 172.439,1 milljón. Þar er um að ræða afurðir áliðnaðar. 
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Vöruskiptajöfnuður við einstök lönd er hins vegar mjög misjafn. Út-
flutningur Íslands til Kína nemur mun lægri upphæð en það sem keypt er 
þaðan eða tæpum fimm milljörðum. En viðskiptajöfnuður við Rússland 
er í raun þveröfugur því þaðan voru aðeins keyptar vörur fyrir rúma þrjá 
milljarða. (Heimildir: Gögn Hagstofu Íslands)

VÍSITÖLUR OG VERÐLAG
Á árinu 2014 nam verðbólga á mælikvarða neysluverðs 0,8%, mælt frá 
janúar 2014 til janúar 2015. Á sama hátt nam verðbólgan 3,1% árið 2013, 
4,2% árið 2012 og 6,5% árið 2011. Mæld á milli meðalverðlags ára var 
verðbólgan 2,0% árið 2014 samanborið við 3,9% árið 2013, 5,2% árið 
2012 og 4,0% árið 2011.

Tólf mánaða hækkun verðlags eða tólf mánaða verðbólga er helsti 
mælikvarðinn á verðbólgu í daglegri umræðu og viðmið í verðbólgustýr-
ingu Seðlabankans. Tólf mánaða verðbólga var 3,1% í janúar 2014 og 
lækkaði stöðugt á árinu, í 2,2% í júní og 0,8% í desember 2014. Þriggja 
mánaða verðbólga, ferfölduð til samanburðar við heilsárstölur, er jafnan 
sveiflukenndari. Hún var 0,7% í janúar 2014, hækkaði í 5% í apríl, en 
lækkaði svo niður í 0,3% í desember og –3,6% í janúar 2015, en hækkaði 
síðan aftur.

Neysluverð án húsnæðiskostnaðar lækkaði um 0,6% frá janúar 2014 til 
janúar 2015. Tólf mánaða verðbólga án húsnæðis lækkaði stöðugt á árinu, 
úr 1,9% í janúar 2014 niður í –0,4% í desember og –0,6% í janúar 2015, 
og var allt árið talsvert lægri en verðbólga með húsnæðiskostnaði. Hús-
næðishluti vísitölunnar – með viðhaldskostnaði, hita og rafmagni – hækk-
aði um 5,0% frá janúar 2014 til janúar 2015. Þar sem heildarverðbólga var 
0,8% á árinu voru áhrif húsnæðisliðarins 1,4% til hækkunar.

Verð innfluttra vara lækkaði um 5,0% á 12 mánuðum til og með janúar 
2015, m.a. vegna þess að krónan styrktist um rúm 1,7%, vegna þess að 
vörugjöld voru felld niður í ársbyrjun og vegna lækkunar eldsneytisverðs 
á heimsmarkaði. Verðlag án erlendra vara hækkaði um á að giska 3,8%, 
svo verðlækkun erlendra vara dró verðbólguna niður um næstum 3%. 
Fastskattavísitala neysluverðs, sem síar út bein verðlagsáhrif óbeinna 
skatta, hækkaði um 0,5% innan ársins 2014 (jan.–jan.), örlítið minna en 
neysluverð með sköttum.

Algengasti mælikvarðinn á gengi krónunnar er viðskiptavegið gengi 
gjaldmiðla þeirra þjóða sem eiga a.m.k. 1% hlut í utanríkisviðskiptum 
Íslendinga. Er það oft nefnt meðalverð erlendra gjaldmiðla. Það hækkar 
þegar krónan veikist, en lækkar þegar hún styrkist. Frá árslokum 2013 
til ársloka 2014 lækkaði meðalverð erlendra gjaldmiðla um 1,7%, sem 
svarar til svipaðrar styrkingar krónunnar. Með sama hætti lækkaði með-
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alverð erlendra gjaldmiðla um 9,7% á árinu 2013 eftir 7,1% hækkun á 
árinu 2012.  

Gengi krónunnar hækkaði um 2½% frá ársbyrjun til febrúarloka 2014, 
en var síðan að mestu stöðugt til áramóta. Að einhverju leyti má rekja 
stöðugleikann til aukinna inngripa Seðlabankans, sem hófust í maí 2013. 

Gengi krónunnar breyttist meira gagnvart einstökum gjaldmiðlum. 
Í árslok 2014 var sölugengi nokkurra gjaldmiðla samkvæmt skráningu 
Seðlabankans sem hér segir: 

Evran kostaði 154,7 krónur, 2,7% minna en í lok 2013. Bandaríkjadalur 
kostaði 127,20 krónur, 10,3% meira en í ársbyrjun, breskt pund kostaði 
198,14 krónur og hafði hækkað um 3,9% á árinu gagnvart krónu, en jap-
anska jenið kostaði 1,065 krónur, 3% minna en um fyrri áramót. Danska 
krónan kostaði 20,78 íslenskar krónur, 2,5% minna en í lok 2013, sú 
norska kostaði 17,19 krónur og hafði lækkað um 9,4% á árinu, en sænska 
krónan kostaði 16,49 krónur í árslok 2014, 8,4% minna en í lok 2013. 

Ekki var linað á gjaldeyrishöftunum á árinu 2014, en þau voru sett á í 
nóvemberlok 2008. Í júní tók Seðlabankinn aftur upp reglubundin kaup 
á gjaldeyri og skömmu síðar setti hann hömlur á útstreymi fjár á trygg-
ingasamningum með sparnaði. Í desember fékk gamli Landsbankinn, 
LBI, undanþágu frá höftum til að greiða forgangskröfuhöfum um 400 
milljarða íslenskra króna, samhliða því að lengt var í lánum LBI við nýja 
Landsbankann.

ÝMISLEGT
Afinn. Kvikmyndin Afinn var frumsýnd í lok september við góðar við-
tökur. Leikstjóri og höfundur er Bjarni Haukur Þórsson en Sigurður 
Sigurjónsson leikur aðalhlutverkið.

Alþingi. Nýr ræðustóll var tekinn í notkun í þingsal Alþingis. Hægt er 
að hækka hann og lækka til hentugleika fyrir fatlaða. Þá var ákveðið að 
setja upp málmleitarhlið við inngang að þingpöllum.

Auðlegðarskattur var innheimtur í síðasta sinn á árinu. Skilaði nú 12 
milljörðum.

Árás. Ráðist var á fulltrúa sýslumanns á Akureyri á heimili hans um 
miðja nótt seint í nóvember og kveikt í bíl hans. Talið er að handrukk-
urum hafi verið borgað fyrir verkið í hefndarskyni fyrir einhver embættis-
verk fulltrúans. Voru þeir handteknir og ákærðir, sömuleiðis sá er grun-
aður var um að hafa fengið þá til verksins.

Björgunarafrek. 23. nóvember var maður stunginn í hjartað í átökum 
á Hverfisgötu í Reykjavík. Var hann fluttur á Landspítalann þar sem 
Tómas Guðbjartsson og Helgi Kjartan Sigurðsson opnuðu brjóst hans í 
skyndi og náðu, ásamt starfsliði á bráðamóttöku, að bjarga lífi hans eftir 
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að honum hafði nánast blætt út og hjartað stöðvast. Myndband sem sýndi 
hvar Tómas hélt fyrir gatið á hjartanu og hnoðaði það í gang var gert 
opinbert og þykir einstök heimild. 

Borgarleikhús. Í lok febrúar var nýr leikhússtjóri ráðinn til starfa, Krist-
ín Eysteinsdóttir. Í byrjun apríl var tilkynnt um talsverðar breytingar á 
leikarahópnum. Tveimur hinna elstu og reyndustu, Hönnu Maríu Karls-
dóttur og Theódór Júlíussyni, var m.a. sagt upp störfum en það hlaut 
heldur slæmar undirtektir og urðu margir til að mótmæla. Lauk svo að 
þau voru bæði endurráðin. Theódór var enn fremur tilfnefndur heiðurs-
listamaður Kópavogs 11. maí.

Busavígslur í framhaldsskólum eru nú farnar að mildast eða jafnvel 
hverfa enda hafa þær verið gagnrýndar víða.

Búminjasafn. Svonefnt Halldórsfjós á Hvanneyri var opnað sem safn í 
októberbyrjun. Það er kennt við Halldór Vilhjálmsson skólastjóra, byggt 
1928 og ætlað stórri nautgripahjörð enda rúmar það mikið af safngripum 
nú. 

DV. Mikil átök urðu um ritstjórn og útgáfu DV á árinu. Aðalfundur, 
sem frestað hafði verið vegna ágreinings um reikninga, var haldinn 5. 
september. Þar urðu Reynir Traustason ritstjóri og liðsmenn hans undir. 
Talsmaður hins nýja meirihluta var Sigurður G. Guðjónsson en meðal 
hluthafa var m.a. Björn Leifsson sem hafði haft uppi stór orð um að losna 
þyrfti við Reyni. Þorsteinn Guðnason, fyrirliði hópsins, sagði að ekki 
hefði verið ákveðið að breyta blaðinu en Hallgrímur Thorsteinsson tók 
til starfa sem ritstjóri DV 8. september.  

Seint í nóvember spurðist út að fjölmiðlafyrirtæki Björns Inga Hrafns-
sonar, Pressan, hefði keypt ráðandi hlut í DV. Á næstsíðasta degi ársins 
var svo aftur tilkynnt um miklar breytingar á blaðinu. Hallgrími var vikið 
frá en í staðinn urðu Kolbrún Bergþórsdóttir, Eggert Skúlason og Hörður 
Ægisson ritstjórar. Nokkrum blaðamönnum var einnig sagt upp en meðal 
þeirra sem eftir sátu ríkti nokkur tortryggni.

Edduverðlaun 2014 voru veitt í febrúar. Hross í oss var valin kvikmynd 
ársins, hlaut alls sex verðlaun, m.a. fyrir besta handritið. Þá var Ingvar 
Sigurðsson valinn besti leikarinn. Málmhaus hlaut alls átta verðlaun og 
Þorbjörg Helga Þorgilsdóttir var valin leikkona ársins. Sigríður Margrét 
Vigfúsdóttir hlaut heiðursverðlaun.

Einar Ben. Samþykkt var í borgarráði að færa styttuna af Einari Bene-
diktssyni að Höfða í tilefni 150 ára afmælis hans.

Eldheimar. Í Vestmannaeyjum var opnað nýtt safn í júní til minningar 
um Heimaeyjargosið, Eldheimar. Þar er m.a. til sýnis hús sem fór undir 
vikur og ösku en hefur nú verið grafið upp.

Eldsvoði í Skeifunni. Stórbruni varð í Skeifunni í Reykjavík 6. júlí. Allt 
slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út þegar eldur kom upp í 
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Skeifunni 11, þar sem fatahreinsunin Fönn er til húsa. Breiddist eldurinn 
hratt út til nærliggjandi húsa og fyrirtækja svo sem Griffils og Rekstrar-
lands en fjölda áhorfenda dreif að og voru þeir heldur til trafala. Fór svo 
að heil húsasamstæða var í rúst þegar eldar höfðu loks verið slökktir og 
tjón nam a.m.k. hátt í tveimur milljörðum. Talið er að orðið hafi sjálfs-
íkveikja hjá Fönn.

Eurovision. Framlag Íslands flutti hljómsveitin Pollapönk og lenti í 15. 
sæti.

Fangelsi. Löngu boðuð bygging fangelsis á Hólmsheiði hófst loks á 
árinu. 

Fasteignaverð á höfuðborgarsvæði var nú farið að nálgast það sem var 
í upphafi þensluskeiðs fyrir hrun. Það kom sér einkum illa fyrir ungt fólk 
sem er að leita að litlum íbúðum á viðráðanlegum kjörum.

Femínistafélag framhaldsskólanna var stofnað á fundi í Kvennaskól-
anum 11. febrúar. Frumkvæði að því höfðu nemendur úr sjö framhalds-
skólum í Reykjavík. 

Fjölmiðlafyrirtækið 365 miðlar var mjög í fréttum vegna mannabreyt-
inga. Sævar Freyr Þráinsson var ráðinn forstjóri þess í júlí og í kjölfarið 
fylgdu miklar skipulagsbreytingar. Mikael Torfasyni var sagt upp sem að-
alfréttastjóra. Kristín Þorsteinsdóttir tók við því starfi. Ólafur Stephensen 
hætti sem ritsjóri Fréttablaðsins þar sem hann taldi breytingarnar fela í 
sér riftun á ráðningarsamningi. Tók Kristín m.a. við hlutverki hans.

FME. Stjórnarformaður Fjármálaeftirlits, Halla Sigrún Hjartardóttir, 
tilkynnti að hún myndi láta af störfum eftir að umræða hófst í fjölmiðlum 
um fjárhagsumsvif hennar sem fjárfestis.

Fangelsi í byggingu.
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Fortitude, bresk framhaldsþáttaröð fyrir sjónvarp, var tekin upp 
austanlands með fjölþjóðlegum hópi leikara og komu nokkrir íslenskir 
kvikmyndagerðarmenn þar við sögu. Mest vægi hafði þar hlutverk Björns 
Hlyns Haraldssonar en meðal þekktustu aðalleikara má nefna Sofie Grå-
bøl og Michael Gambon. 

Framhaldsskólar. Í febrúar kom út skýrsla á vegum Ríkisendurskoð-
unar: Rekstrarstaða og reiknilíkan framhaldsskólanna. Þar var fjallað um 
fjárhagsvanda framhaldsskólanna og útskýrt hvernig endurskoða þurfi 
reiknilíkanið sem skammtar þeim rekstrarfé og uppfæra til samræmis 
við ný verkefni skólanna og breytingar á launakostnaði. Áætlaður launa-
kostnaður skólanna birtist í svokallaðri launastiku í reiknilíkaninu. En á 
undanförnum árum hefur launastikan verið lækkuð vegna kröfu um að-
hald og niðurskurð. Hún sýndi t.d. 24% lægri launakostnað en meðallaun 
voru í raun og veru árið 2012. Margir skólanna búa við mikinn rekstrar-
halla af þessum sökum.

Á árinu var unnið að gerð nýrrar námskrár fyrir framhaldsskólakerfið 
sem miðar m.a. við að stúdentsnám taki þrjú ár. Telur ríkið að í því felist 
umtalsverð hagræðing en margir skólamenn hafa látið í ljós efasemdir 
um þessa stefnu og talið hana fremur byggða á fjárhagslegri áætlanagerð 
en menntunarfræðilegum rökum.

Frönsku húsin voru formlega opnuð á Fáskrúðsfirði 26. júlí. Minja-
vernd hefur alfarið staðið að uppbyggingu þar en hún kostaði 7–8 hund-
ruð milljónir; m.a. var byggð bryggja framan við gamla spítalann. Sýning 
um frönsku sjómennina var sett þar á fót en hótel tók til starfa í hluta 
húsanna. Hefur tekist samstarf milli Fáskrúðsfjarðar og frönsku hafnar-
bæjanna Graveline og Paimpol um þetta málefni.

Gistiskýlinu í Farsóttarhúsinu var lokað í október en í staðinn var 
opnuð stærri aðstaða við Lindargötu 48. Fór í vöxt að vegalausir erlendir 
menn leituðu þar athvarfs. 

Gleðiganga hinsegin daga fór fram í Reykjavík 9. ágúst. Talið er að um 
hundrað þúsund manns hafi þá verið í miðbænum. 

Grímuverðlaunin voru afhent hinn 16. júní. Kristbjörg Kjeld hlaut þar 
heiðursverðlaun fyrir ævistarf í þágu listarinnar. Ópera Gunnars Þórðar-
sonar og Friðriks Erlingssonar, Ragnheiður, og Gullna hliðið, í sviðsetn-
ingu Leikfélags Akureyrar, fengu flestar viðurkenningar. Ragnheiður var 
m.a. valin sýning ársins. Leikstjóri ársins var valinn Egill Heiðar Anton 
Pálsson fyrir Gullna hliðið. Verðlaun leikara og leikkonu í aðalhlutverk-
um fengu Margrét Vilhjálmsdóttir og Hilmir Snær Guðnason sem léku í 
Eldrauninni í Þjóðleikhúsinu. 

Guðmundar- og Geirfinnsmál. Davíð Þór Björgvinsson var settur ríkis-
saksóknari til að fjalla um möguleika á endurupptöku Guðmundar- og 
Geirfinnsmála en Sigríður J. Friðjónsdóttir ríkissaksóknari lýsti sig van-
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hæfa vegna fjölskyldutengsla við rannsóknaraðila. Endurupptökubeiðn-
in er m.a. byggð á skýrslu nefndar sem lagði mat á málið og var skipuð í 
tíð fyrri innanríkisráðherra. 

Götusmiðjan tók aftur til starfa eftir nokkurt hlé í byrjun desember. 
Hún hefur nú komið sér fyrir í húsnæði við Stórhöfða í Reykjavík. Guð-
mundur Týr Þórarinsson sagði af því tilefni að ætlunin væri að veita ung-
lingum í fíkniefnavanda aðstoð, ekki síst þeim sem væru beinlínis í neyð.

Hafréttardómstóllinn. 11. júní var Tómas H. Heiðar kosinn dómari við 
Alþjóðlega hafréttardómstól Sameinuðu þjóðanna í Hamborg. 

Hljómahöllin var opnuð í Keflavík í byrjun apríl og er hugsuð sem 
tónlistar- og ráðstefnuhús, aðsetur tónlistarskóla og síðast en ekki síst 
Rokksafns Íslands. Kjarni hennar er félagsheimilið Stapinn. 

Hraðbraut, framhaldsskóli Ólafs Johnsons, tilkynnti að hann hæfi starf 
að nýju og byrjaði að auglýsa eftir nemendum. Menntamálaráðuneytið 
vildi þó ekki gera þjónustusamning og því var gert ráð fyrir að skólagjöld 
myndu standa undir rekstri; yrðu því að vera 890 þúsund kr. fyrir vetur-
inn en námið tæki aðeins tvö ár. Ekkert varð þó af þessum fyrirætlunum 
og í ágúst var tilkynnt að skólinn hefði hætt rekstri.

Hrossahópur ferst. Skömmu fyrir jól uppgötvaðist að hópur hrossa 
var horfinn úr haustbeitarhólfi við Bessastaðatjörn á Álftanesi. Þegar 
farið var að leita fundust hræ af 12 hrossum í tjörninni og var svo að 
sjá að þau hefðu farið út á ísinn sem hefði brostið undan þeim. Ekki er 
ljóst hvers vegna þau hafa tekið upp á því en heldur illviðrasamt hafði 
verið dagana áður. Komu m.a. upp getgátur um að flugeldar kynnu að 
hafa fælt þau. Á Þorláksmessu náðust skrokkarnir upp úr tjörninni og 
voru urðaðir.

Höggmyndagarður var opnaður 19. júní í Hljómskálagarðinum til 
minningar um upphafskonur íslenskrar myndlistar. Þar var safnað saman 
allmörgum höggmyndum eftir konur.

Íbúðaleiga til ferðamanna. Mikill fjöldi íbúða og stakra herbergja er í 
útleigu í Reykjavík til ferðamanna, að verulegu leyti utan við allar reglu-
gerðir og skattaskil. Gamli bærinn er einkum eftirsóttur og óttast margir 
offramboð á þessu sviði. Íbúðahótel hafa sprottið upp sums staðar, sum 
agnarsmá. En leigutekjur af slíkum íbúðum geta jafnvel hlaupið á millj-
ónum á mánuði. 

Jólaleikritin. Dúkkuheimili Ibsens, í nýrri þýðingu Hrafnhildar Haga-
lín, var jólaleikrit Borgarleikhússins. Unnur Ösp Stefánsdóttir lék aðal-
hlutverkið en leikstjóri var Harpa Arnardóttir. Fékk sýningin góða dóma 
og mikla aðsókn. Sjálfstætt fólk, leikgerð af sögu Halldórs Laxness, var 
jólaleikrit Þjóðleikhússins. Þorleifur Örn Arnarsson var leikstjóri en 
Atli Rafn Sigurðarson lék Bjart. Þessi sýning fékk hins vegar ekki nema 
þokkalegar viðtökur; þótti mörgum hún of samtímamiðuð.
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Landspítalinn. Páll Matthíasson var skipaður forstjóri Landspítalans 
frá 1. apríl en stofnunin glímdi eins og undanfarin ár við mikinn rekstrar-
halla. Nú bættust við harðar kjaradeilur og sívaxandi atgervisflótti. 

Laugabakkaskóli. Húnaþing vestra hefur selt Laugabakkaskóla til 
einkaaðila. Stefnt er að hótelrekstri þar.

Lífsýnasöfnun. Íslensk erfðagreining stóð fyrir sérstöku átaki til söfn-
unar lífsýna helgina 10.–11. maí. Átakið var auglýst talsvert í fjölmiðlum 
og björgunarsveitamenn gengu í hús til að safna. En þetta framtak var 
verulega umdeilt.

Læknisfræði. Alls þreyttu 224 inntökupróf í læknisfræði við HÍ sum-
arið 2014 en aðeins 49 komust inn. Þeir sem ekki komast að við lækna-
deildina leita nú í vaxandi mæli annað og er nú verulegur fjöldi íslenskra 
stúdenta við grunnnám í læknisfræði í öðrum Evrópulöndum.

Lögregla. Miklar breytingar urðu á skipan yfirstjórnar lögreglumála. 
Stefán Eiríksson lét af störfum sem lögreglustjóri höfuðborgarsvæðisins 
og var ráðinn sviðsstjóri velferðarsviðs Reykjavíkurborgar 24. júlí. Sig-
ríður Björk Guðjónsdóttir var ráðin í hans stað en var áður lögreglu-
stjóri á Suðurnesjum. Þangað fer hins vegar Ólafur Helgi Kjartansson, 
fyrrverandi sýslumaður Árnesinga. Ný lög hafa í för með sér verulegar 
skipulagsbreytingar og mun sýslumönnum m.a. fækka úr 24 í 9.

Lögreglunni var gert að afhenda fjölmiðlum skýrslu Geirs Jóns Þóris-
sonar um mótmælaaðgerðir og viðbúnað lögreglu við þeim á árunum 
2008–2011 og var hún afhent 24. október. Sama dag þurfti lögreglan þó 
að innkalla eintökin þar sem ekki hefði tekist að afmá texta og nöfn sem 
átti að vera búið að sverta en voru læsileg ennþá. Var þessi skýrslugerð 
gagnrýnd verulega, t.d. fyrir gildishlaðna dóma, nafnbirtingar og að blanda 
saman umfjöllun um mótmælendur og heimsóknir erlendra vélhjólagengja. 

Nýskipaður lögreglustjóri í Reykjavík sætti talsverðri gagnrýni um 
haustið þegar kom í ljós að hún hafði sent greinargerð um hælisleit-
andann Tony Omos til aðstoðarmanns ráðherra á meðan hún starfaði á 
Suðurnesjum. Hún bar þó af sér sakir og taldi sig hafa verið í góðri trú um 
að henni væri skylt að sinna erindi úr ráðuneytinu um málið.

Manndráp. Ungur maður var handtekinn í september, grunaður um að 
hafa banað eiginkonu sinni í Breiðholti með því að þrengja að öndunar-
vegi hennar. Tvö ung börn þeirra voru á heimilinu þegar þetta gerðist. 
Allt er óljóst um tildrög. 

Mary Poppins. Sýningum á söngleiknum Mary Poppins var hætt í 
Borgarleikhúsinu 9. febrúar. Sýningar urðu alls 138 og gestir um 73.500 
og er þetta vinsælasta sýning Leikfélagsins frá upphafi. Titilhlutverkið lék 
og söng Jóhanna Vigdís Arnardóttir.

Meiðyrðamál. Erla Hlynsdóttir blaðakona vann meiðyrðamál sitt 
fyrir Mannréttindasdómstólnum í október. Hæstiréttur Íslands hafði sak-



(177)

fellt hana fyrir að birta ummæli viðmælanda síns í blaðaviðtali. Reynir 
Traustason og Jón Reynisson, ritstjórar DV, voru hins vegar sýknaðir af 
kröfum Hilmars Leifssonar. Þá staðfesti Hæstiréttur í desember þá niður-
stöðu að ummæli sem höfð höfðu verið um Egil Einarsson, þar sem hann 
var sakaður um nauðgun, skyldu dæmd dauð og ómerk. Konunni sem 
birt hafði þessi ummæli á netinu var þó ekki gert að greiða skaðabætur. 

Menningarnótt var haldin í Reykjavík 23. ágúst. Giskað var á að um 100 
þúsund gestir hefðu verið á ferð og dreifst víða um borgina. Miðbænum 
var að þessu sinni lokað fyrir umferð en strætisvagnaferðir voru ókeypis. 
Hátíðinni lauk með flugeldasýningu sem var skipulögð sem dansverk.

Mjólkurverð. Kú, Mjólkurvinnslufyrirtæki Ólafs Magnússonar, kærði 
MS og Kaupfélag Skagfirðinga fyrir ólögmætt samstarf og viðleitni til 
einokunar á mjólkurvörumarkaði í október til að halda mjólkurverði 
óeðlilega háu. Samkeppniseftirlitið úrskurðaði að sekta skyldi MS um 
370 milljónir fyrir að misbeita markaðsráðandi stöðu gagnvart minni 
framleiðendum. Áfrýjunarnefnd samkeppnismála felldi niður úrskurð-
inn í lok ársins og gerði Samkeppniseftirliti að rannsaka málið nánar. 

Mongólíukappreið. Aníta Margrét Aradóttir tók þátt í mikilli þolreið í  
Mongólíu og lenti þar í 19. sæti. Riðnir eru 1000 km á lítt tömdum hestum 
en knapar koma víðs vegar að úr heiminum. Aníta var ein fárra keppenda 
sem aldrei datt af baki.

Norrænir stjórnmálamenn á Norðurlandi. Norðurlandaráð hélt vor-
þing sitt á Akureyri 8. apríl. Þar var m.a. rætt um hinar ískyggilegu horfur 
í Úkraínu. Þá var sumarfundur forsætisráðherra Norðurlandanna hald-
inn í Mývatnssveit og á Akureyri 26.–27. maí.

Njósnir. Styrmir Gunnarsson greindi frá því í bók sinni, Í köldu stríði,  
að hann hefði sem ungur maður tekið að sér að hafa samband við mann 
sem gerðist e.k. njósnari innan Æskulýðsfylkingarinnar og Sósíalista-
félags Reykjavíkur á sjöunda áratugnum. Hefði Styrmir hitt hann reglu-
lega og skrifað skýrslur sem voru notaðar á Morgunblaðinu, sendar for-
manni Sjálfstæðisflokksins og að líkindum einnig í bandaríska sendiráðið. 
Að mati Styrmis var þetta ekki njósnastarfsemi heldur frekar liður í e.k. 
kaldastríðsátökum en ýmsir vefengdu það sjónarmið. Hins vegar er ekki 
að sjá að margar stórfréttir hafi borist þessa leið frá starfi sósíalista í 
Reykjavík.

Nýlistasafnið hraktist í apríl úr húsnæði sínu við Skúlagötu eftir að fast-
eignafélag Arionbanka, sem á húsnæðið, vildi hækka leiguna þar veru-
lega. Nýlistasafnið fékk þó inni við Völvufell í Breiðholti fyrir safnkost 
sinn og voru aðstandendur sáttir við það en töldu þó enn skorta góða 
sýningaraðstöðu. Skömmu fyrir jól samdi safnið svo við Reykjavíkur-
borg um að fá að nota Bankastræti núll sem sýningarstað en salernum 
þar hefur verið lokað.



(178)

Illviðri í desember. Desember var bæði illviðrasamur og snjóþungur 
víða um land. 11. desember var t.a.m. rafmagnslaust á Vestfjörðum og 
snjóflóðahætta talin víða á norðanverðum Vestfjörðum og Tröllaskaga. 
Þá var blindhríð í Reykjavík svo að samgöngur fóru úr skorðum og næstu 
daga urðu samöngutruflanir víða. Fór veður ekki að stillast að ráði fyrr en 
komið var fram um Þorláksmessu. 

Orri frá Þúfu, frægasti stóðhestur á Íslandi og þó víðar væri leitað, var 
felldur um haustið og heygður á æskustöðvum sínum, 28 vetra gamall. 

Óslóartréð brotnar. 30. nóvember gerði mikið hvassviðri sem olli tjóni 
víða um land. Þá bar m.a. til tíðinda að nýreist jólatré sem Reykjavíkur-
borg hafði þegið frá Ósló brotnaði. Var því brugðið á það ráð að fá tíu 
metra sitkagrenitré úr skógarreit við Rauðavatn sem borgarstjóri felldi 
sjálfur og voru ljós kveikt á því við athöfn 7. desember. 

París norðursins, ný íslensk kvikmynd í leikstjórn Hafsteins Gunnars 

Íslenskt jólatré á Austurvelli.
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Sigurðssonar, var frumsýnd í byrjun september. Handritshöfundur er 
Huldar Breiðfjörð en Björn Thors leikur aðalhlutverkið. Hún hlaut strax 
góðar viðtökur, ekki síst í nágrannalöndunum.

PISA. Niðurstöður PISA-könnunar um kunnáttu íslenskra grunn-
skólanema voru að mestu heldur daprar, einkum er lestrarkunnátta veik; 
þar er útkoman fyrir neðan meðaltal OECD-ríkja. Á einu sviði geta 
Íslendingar þó verið ánægðir með þróunina; almennt líður íslenskum 
grunnskólanemum heldur vel í skólanum núorðið. 

Með nokkrum eftirgangsmunum voru niðurstöður grunnskóla í 
Reykjavík birtar. Kom ekki á óvart að skólar í grónum hverfum fengu 
bestar niðurstöður en Breiðholtið einna lakastar. Þrátt fyrir það er ljóst 
að reykvískir nemar standa sig þó einna best á landsvísu í lesskilningi, 
stærðfræði og náttúrufræðilæsi. Það breytir því ekki að hvað lesskilning 
grunnskólanema snertir er Ísland nú neðst af Norðurlöndunum.

Verkefnisstjóri PISA á Íslandi, Almar Miðvík Halldórsson, sagði að 
miðað við slaka útkomu í lestri, einkum meðal drengja, benti allt til þess 
að grunnskólakennsla væri nú lakari en verið hefði um 2000. Kennarar 
mótmæltu hins vegar harðlega og bent var á að á bak við þessa niður-
stöðu lægju vafalítið flóknari menningarlegar orsakir.

Rannsóknarnefnd Alþingis um sparisjóðina birti skýrslu sína og var 
hún kynnt 10. apríl. Rekstrarumhverfi sjóðanna breyttist snögglega um 
aldamótin er þeim var heimilað að safna hlutafé og starfa á samkeppnis-
markaði. Þá hófst mikil áhættusækni sem á endanum felldi sjóðina; mikil 
lán voru veitt til fasteignakaupa, hlutabréfa og jafnvel stofnfjárbréfa í 
sjóðunum sjálfum. Höfundar skýrslunnar eru Hrannar Hafberg, Tinna 
Finnbogadóttir og Bjarni F. Karlsson.

Rafræn skilríki. Notkun rafrænna skilríkja jókst mjög á árinu enda var 
ætlast til þess að fólk yrði sér úti um slíkt til að virkja skuldaniðurfærsl-
una. Ekki kom þó fram sannfærandi skýring á því hvers vegna ekki mátti 
nota veflykil ríkisskattstjóra til þess.

RÚV. Magnús Geir Þórðarson tók við starfi útvarpsstjóra í byrjun 
mars en Páll Magnússon hafði hætt störfum í desember á fyrra ári eftir 
verulega harða gagnrýni. Útvarpið glímdi við mikinn fjárhagsvanda en 
skoðanir voru skiptar um það hvernig taka bæri á honum. Framkvæmda-
stjórum Ríkisútvarpsins var nú öllum sagt upp, þ.á m. fréttastjóranum, 
Óðni Jónssyni, skipulagi breytt og stöður auglýstar. 

Í júníbyrjun var tilkynnt að Næturvaktin, þáttur Guðna Más Hennings-
sonar, yrði aftur á dagskrá á laugardagskvöldum frá 22–02 en mikillar óá-
nægju hafði gætt yfir að hann skyldi hafa verið af lagður. Fleiri breytingar 
og sparnaðaraðgerðir sættu gagnrýni. Í ágúst tilkynnti nýr dagskrárstjóri 
Rásar 1, Þröstur Helgason, að dagskrárliðirnir Orð kvöldsins og Morgun-
bæn yrðu felld niður úr dagskrá Rásar 1 og bar við að hlustun væri lítil. 
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Hörð viðbrögð urðu við þessu og var hætt við að leggja Morgunbænina 
af. Í september var svo upplýst að síðasta lag fyrir hádegisfréttir yrði fært 
fram fyrir auglýsingar í hagræðingarskyni. Samtökin Hollvinir Ríkisút-
varpsins kvörtuðu yfir breytingum á dagskrá Rásar 1; vildu endurheimta 
síðasta lag fyrir fréttir og umfram allt losna við leiknar auglýsingar sem 
nú voru einnig teknar að hljóma á undan fréttatímum. 

Um haustið var því slegið fram að RÚV væri í raun og veru gjaldþrota 
og réði t.a.m. alls ekki við lífeyrisskuldbindingar sínar að öllu óbreyttu. 
Fjöldauppsagnir hefðu ekki leyst vandann þar sem verktakavinna hefði 
aukist á móti.

Seðlabankinn. Í febrúar spurðist út að staða seðlabankastjóra yrði aug-
lýst og að vænta mætti nýrra laga um bankann þar sem bankastjórum yrði 
fjölgað í þrjá. Sú hugmynd sætti reyndar verulegri gagnrýni og þegar til 
kom varð ekki af því. Launadeila Más Guðmundssonar og bankans var 
talsvert til umræðu og var alls ekki talin styrkja stöðu hans sem umsækj-
anda. Þegar frestur var liðinn var greint frá því að þrír umsækjendur væru 
taldir hæfastir, Már Guðmundsson, Friðrik Már Baldursson og Ragnar 
Árnason. Um miðjan ágúst var svo tilkynnt að Már hefði verið skipaður 
seðlabankastjóri áfram til næstu fimm ára.

Sérstakur saksóknari sætti verulegum niðurskurði í fjárlögum og ljóst 
var að  starfsmönnum myndi fækka verulega þó að fjöldi mála vær enn til 
rannsóknar. Niðurskurðurinn nam hátt í 300 milljónum skv. nýju fjárlaga-
frumvarpi, en kostnaður á árinu var um 900 milljónir. Þegar fjáraukalög 
voru kynnt var þó aftur gert ráð fyrir auknu fé til embættisins.

Silfurreynir við Grettisgötu. Í júní bárust fregnir af því að vegna áforma 
um hótelbyggingu við Grettisgötu þyrfti m.a. að fella eða flytja rúmlega 
hundrað ára gamlan silfurreyni, auk þess sem færa þyrfti gömul hús. Þessu 
var mótmælt harðlega, enda gera reglur ráð fyrir að svo gömul tré njóti 
verndar. Deiliskipulag frá 2003 gerir hins vegar ráð fyrir hótelbyggingu 
og skv. því skyldi tréð víkja. Hópur fólks tók upp baráttu fyrir verndun 
trésins og lauk málinu svo að horfið var frá að fella það. Var gerð sú mála-
miðlun að gömlu húsin verða færð annað og horfið frá byggingu bílakjall-
ara á lóðinni en byggingamagn ofan við Laugaveg aukið. 

Sjallinn. Ákveðið hefur verið að breyta Sjallanum á Akureyri í hótel 
og má e.t.v. líta á það sem tímanna tákn. Af þessu tilefni héldu Stuðmenn 
kveðjusamkomu í Sjallanum ásamt Helenu Eyjólfsdóttur og fleirum. 

Skattrannsóknarstjóri greindi frá því í byrjun maí að tilboð hefðu borist 
um að kaupa gögn um eignir hundraða íslenskra félaga í skattaskjólum 
en að til þess þyrfti sérstaka fjárveitingu. Fjármálaráðherra tók í fyrstu 
fremur dræmt í hugmyndina og ýmsum þótti ótækt að ríkisvaldið færi að 
kaupa gögn sem segja mætti að væru illa fengin, jafnvel þýfi. Aðrir bentu 
á að önnur ríki hefðu gripið til sama ráðs og haft umtalsverðan hag af. Þá 
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var og uppi nokkuð hávær gagnrýni um að þessi tregða væri til marks um 
spillingu. En málinu varð ekki lokið á árinu.

Stangamél með heilum tunguboga hafa orðið talsvert vinsæl meðal 
tamningamanna, hestaþjálfara og -sýnenda á síðustu árum. Sigríður 
Björnsdóttir dýralæknir birti niðurstöður athugana sem bentu til þess að 
þetta gætu verið varhugaverð tæki og valdið meiðslum í munni hesta. 
Varð talsverð umræða um þetta mál á árinu. Stjórn Landssambands 
hestamanna bannaði notkun þeirra á sínum mótum 6. maí og skoraði á 
FEIF, alþjóðasamtök Íslandshestaeigenda, að banna slíkan búnað. Félag 

Silfurreynirinn og annað húsið sem þurfti að víkja.
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 Ægir á Króknum.

tamningamanna og samtök hrossabænda tóku dræmt í þetta en Dýra-
verndunarsamband Íslands ályktaði einnig gegn notkun stangaméla með 
heilum tunguboga. Í október var svo tilkynnt að landbúnaðarráðuneytið 
hefði tekið af skarið og bannað notkun tungubogaméla með stöngum á 
stórmótum og kynbótasýningum. 

SFS. LÍÚ tilkynnti breytingu sína í SFS, Samtök fyrirtækja í sjávarút-
vegi, í lok október; Kolbeinn Árnason, framkvæmdastjóri LÍÚ varð fram-
kvæmdastjóri hinna nýju samtaka. Hann sagði við það tækifæri að hin 
nýju samtök hygðust leggja áherslu á að skapa sátt um sjávarútveginn, 
auka samstarf við menntakerfið og efla umhverfismál. Þótti sýnt að stefnt 
væri að því að skapa samtökum útgerðarmanna nýja ímynd.

Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur fékk styrk upp á 100 milljónir frá AP 
Möller og McKinney-sjóðnum. Kom það sér vel við fyrirhugaðar bygg-
ingaframkvæmdir. Eitt helsta markmið stofnunarinnar er að efla klassíska 
menntun og styrkja tungumálanám, ekki síst á sviði hinna norrænu mála.

Tré ársins 2014 var valið 105 ára gamalt Evrópulerki við Arnarholt í 
Stafholtstungum. 

Úlfurinn. Sá dæmdi fjárglæframaður sem fjallað var um í bandarísku 
kvikmyndinni Úlfurinn á Wall Street, Jordan Belfort, kom til Íslands í maí 
til að halda fyrirlestur um sölumennsku í Háskólabíói. Þessi viðburður 
sætti nokkurri gagnrýni, auk þess sem aðgöngumiðaverð þótti afar hátt. 
Um 300 mættu þó til leiks en það voru mun færri en áætlað hafði verið.
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Varðskipið Týr fór í október til gæslu á Miðjarðarhafi á vegum Frontex, 
landamærastofnunar ESB, og var gert ráð fyrir að hann yrði þar fram 
í febrúar á næsta ári. Systurskip hans, Ægir, lá hins vegar mikinn hluta 
ársins við bryggju á Sauðárkróki.

Veggmynd eftir Erró var sett á blokk í Breiðholti; afhjúpuð formlega 
6. september. 

Verðlaun Jónasar Hallgrímssonar voru afhent 16. nóvember á Degi ís-
lenskrar tungu. Þau voru að þessu sinni veitt Steinunni Sigurðardóttur 
rithöfundi.

Verðsamráð. Framkvæmdastjóri Múrbúðarinnar upplýsti að forsvars-
menn BYKO og Húsasmiðju hefðu boðið til þátttöku í verðsamráðs-
fundum 2010. Málinu hefði hins vegar strax verið vísað til Samkeppnis-
eftirlits.

Vonarstræti. Kvikmyndin Vonarstræti var frumsýnd í maí. Fékk hún 
afar góðar viðtökur og dóma, ekki síst Þorsteinn Bachmann, en einnig 
Hera Hilmarsdóttir og Þorvaldur Davíð Kristjánsson fyrir önnur aðal-
hlutverk. Leikstjóri myndarinnar er Baldvin Z.

Vopnakaup. Um haustið barst sú fregn út að Landhelgisgæslan og lög-
reglan hefðu fengið 150 hríðskotabyssur frá Noregi. Þegar spurt var um 
kaupverð fóru menn undan í flæmingi og var svo að skilja að þetta væru 
gömul vopn sem væru þegin að gjöf; ekki hefði verið greitt fyrir þau og 
stæði ekki til. En þegar spurt var um málið í Noregi var ekki annað að 
skilja en að þar gerðu menn ráð fyrir að fá greitt fyrir sendinguna. Varð 
málið því allt hið vandræðalegasta, ekki síst fyrir forsvarsmenn lögreglu 
sem höfðu talað talsvert um þörfina á að efla vopnabúnað lögreglunnar. 
Engin fjárveiting virtist fyrir þessum vopnakaupum og hvort sem menn 
höfðu talið byssusendinguna gjöf eða ekki var greint frá því í nóvember 
að henni yrði skilað. Umræðan um vopnaþörf landhelgisgæslu og lög-
reglu hélt þó áfram.
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