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I N N G A N G u R

Ríkisútvarpið hefur frá upphafi notið 

víðtæks stuðnings almennings sem ein 

helsta menningar- og lýðræðisstofnun 

þjóðarinnar og hefur ávallt fylgt henni 

jafnt hversdags sem á mikilvægustu 

stundunum í sögu hennar. Hlustunar-, 

áhorfs- og traustsmælingar sýna að 

staða Ríkisútvarpsins er sem fyrr 

sterk, sama hvort borið er saman 

við fjölmiðla hérlendis eða erlendis. 

Þjóðir Evrópu hafa valið að hafa 

almannafjölmiðla líkt og við enda 

ríkir almenn sátt um mikilvægi 

þeirra og þær skyldur sem þeir bera. 

Öflugt Ríkisútvarp er enn í dag jafn 

mikilvægt þrátt fyrir fjölda nýrra sam-

skiptaforma og einkarekinna fjöl-

miðla. 

Ár sviptinga og breytinga

Rekstrarárið 2013-2014 einkenndist 

af töluverðum sviptingum í starfsemi 

Ríkisútvarpsins. Vorið 2013 voru ný 

útvarpslög samþykkt á Alþingi þar 

sem skyldur félagsins voru auknar 

og möguleikar til auglýsingasölu og 

kostunar takmarkaðir en jafnframt 

ákveðið að Ríkisútvarpið skyldi fá 

útvarpsgjaldið óskert frá og með 1. 

janúar 2014.  Nokkrum mánuðum 

síðar,  haustið 2013, féllu stjórnvöld 

frá því að láta útvarpsgjaldið renna 

óskert til RÚV. Sú aðgerð leiddi til 

þess að tekjuáætlun þáverandi yfir-

stjórnar RÚV brást og ráðist var í 

umtalsverðan niðurskurð í nóvember 

2013 með sársaukafullum uppsögnum 

og annarri hagræðingu.  Áhrifin 

á dagskrána voru alvarleg og ollu 

miklu uppnámi. Mikil óánægja var 

með þá skerðingu á þjónustu sem 

breytingarnar höfðu í för með sér.  

Þrír útvarpsstjórar störfuðu á 

rekstrarárinu, Páll Magnússon til 18. 

desember 2013, Bjarni Guðmundsson 

19. desember 2013 til 9. mars 2014 og 

Magnús Geir Þórðarson frá 10. mars 

2014. Nýtt skipurit tók gildi í maí 2014 

og á sama tíma tók ný framkvæmda-

stjórn til starfa. Um leið var fækkað 

um einn í framkvæmdastjórninni. 

Umtalsverðar breytingar voru gerðar 

á skipulagi félagsins sumarið 2014 auk 

margvíslegra hagræðingaraðgerða 

sem byrjuðu að skila sér í lok 

rekstrarársins og verða enn sýnilegri 

á rekstrarárinu 2014-2015. Við endur-

skipulagningu lagði ný yfirstjórn 

Morgunroði í Efstaleiti.
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áherslu á að hagræða eins og kostur 

er í allri umgjörð, s.s. tækni og rekstri, 

en kappkostaði að verja dagskrána 

eftir fremsta megni. Í þeim tilgangi 

voru undirbúnar umtalsverðar 

breytingar á skipulagi tæknimála í 

útvarpi, við útsendingu í sjónvarpi 

og í húsnæðisrekstri og lagt var upp 

með að gera starfshætti félagsins 

markvissari. Unnið er að stefnumótun 

fyrir dreifingu útvarps og sjónvarps 

sem og að starfsmannastefnu og siða-

reglum starfsmanna RÚV. 

Afkoma rekstrarársins

Á rekstrarárinu 1. september 2013 

til 31. ágúst 2014 var 271 m.kr. tap 

af rekstri Ríkisútvarpsins ohf. eftir 

skatta. Tap af rekstri félagsins fyrir 

tekjuskatt var 339 m.kr. Slæm afkoma 

stafar fyrst og fremst af breyttum 

forsendum eftir að stjórnvöld ákváðu 

haustið 2013 að falla frá því að 

útvarpsgjaldið rynni óskert til RÚV á 

árinu 2014.  Afkoman batnaði á síðari 

hluta rekstrarársins (1.3.-31.8.2014) 

og  var nokkru betri en áætlun gerði 

ráð fyrir. 

Þjónustutekjur voru 3.317 m.kr. og 

tekjur af auglýsingum og öðru voru 

2.082 m.kr. en þær síðarnefndu lækka 

um 4,7% á milli ára, m.a. vegna nýrra 

útvarpslaga sem þrengdu möguleika 

RÚV til sölu auglýsinga og kostunar. 

Rekstrarárið 2013-2014 var ár 

alþjóðlegra íþróttamóta en slíkum 

viðburðum fylgir ætíð aukinn 

kostnaður í rekstri RÚV. Á seinni hluta 

rekstrarársins var hluti af sýningar-

rétti á leikjum á HM í knattspyrnu 

seldur. Vorið 2013 gerði RÚV samning 

við Vodafone um nauðsynlega 

uppbyggingu nýs stafræns dreifikerfis 

fyrir sjónvarp með það að markmiði 

að bæta þjónustuna við landsmenn. 

Kerfið var komið upp að fullu 2. 

febrúar 2015. Kostnaður við rekstur 

nýja kerfisins er nokkru meiri en við 

eldra kerfi. Á árinu var gjaldfærður 

kostnaður vegna starfrækslu nýja 

dreifikerfisins og niðurlagningu 

eldra kerfisins um 130 m.kr. hærri 

samanborið við rekstur kerfisins árið 

á undan.

Nokkur ófyrirséður kostnaður féll til 

í tengslum við hagræðingaraðgerðir 

í nóvember 2013 en sá kostnaður 

fellur allur á rekstrarárið. Kostnaður 

vegna skipta á yfirstjórn var allur 

gjaldfærður á nýliðnu rekstrarári en 

skipulagsbreytingar vorið 2014 leiða 

til þess að kostnaður við yfirstjórn 

lækkar á yfirstandandi rekstrarári. 

Hækkun launakostnaðar skýrist af 

kjarasamningshækkunum, kostnaði 

vegna stjórnendaskipta og breytingum 

á lífeyrisskuldbindingum, samtals um 

130 m.kr. Launakostnaður fer lækk-

andi þar sem starfsmönnum fækkaði 

á árinu. 

Samkvæmt efnahagsreikningi nema 

eignir félagsins 6,9 milljörðum króna, 

bókfært eigið fé í lok reiknings-

tímabilsins er 382 m.kr. og eiginfjár-

hlutfall félagsins er 5,5%.

 

Reikningurinn er áritaður án fyrirvara 

en með ábendingu um óvissu um 

framtíðarhorfur vegna mikillar 

skuldsetningar og mikilvægi þess að 

skuldir félagsins verði lækkaðar.

Horfst í augu við uppsafnaðan 

vanda

Samhent stjórn Ríkisútvarpsins og ný 

framkvæmdastjórn hafa vakið athygli 

á því að fjárhagsstaða RÚV sé erfið og 

vandinn tvíþættur. Í fyrsta lagi er við 

uppsafnaðan skuldavanda að glíma, 

félagið er yfirskuldsett eins og staðfest 

var í sjálfstæðri úttekt PwC vorið 2014. 

Þar segir: „Félagið er yfirskuldsett og 

skapar ekki nægt sjóðsstreymi til að 

standa undir greiðslum næsta árs 

afborgana og vaxtagreiðslna. Því er 

nauðsynlegt fyrir RÚV að minnka 

skuldir og auka veltufé til þess að 

tryggja rekstrarhæfi félagsins.“  Á 

síðustu mánuðum hefur verið unnið 

að því að leysa þennan fortíðarvanda 

með það að markmiði að minnka 

skuldsetningu. Stór áfangi náðist nú í 

janúar 2015 þegar Reykjavíkurborg og 

RÚV gerðu samkomulag um nýtingu 

lóðar félagsins við Efstaleiti samhliða 

því sem forsögn að samkeppnislýsingu 

svæðisins var samþykkt. Stefnt er að 

þróun og svo sölu lóðarinnar sem á 

að skila RÚV fjármagni til lækkunar 

skulda. Ljóst er þó að þetta eitt og 

sér mun ekki duga til að RÚV standi 

undir skuldsetningu félagsins og  þar 

vegur þyngst stórt lífeyrissjóðslán frá 

fyrri tíð. 

Í öðru lagi hefur RÚV staðið frammi 

fyrir þeim vanda að þjónustu-

tekjur þær sem félaginu hafa verið 

skammtaðar hrökkva ekki fyrir 

þeirri víðtæku þjónustu sem félagið 

veitir í samræmi við lög og þjónustu-

samning. Um árabil hefur ríkið tekið 

hluta útvarpsgjaldsins og nýtt í önnur 

og óskyld verkefni. Stjórn RÚV  

óskaði eftir því að félagið fengi 
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útvarpsgjaldið óskert og óbreytt eins 

og kveðið er á um í útvarpslögum. 

Það dygði til að tryggja áframhaldandi 

öflugt ríkisútvarp, með sambærilegar 

skyldur og hlutverk og verið hefur. 

Alþingi ákvað við afgreiðslu fjárlaga í 

lok ársins 2014 að útvarpsgjaldið verði 

lækkað frá 1. janúar 2015 og aftur frá 

1. janúar 2016 og til framtíðar. Ljóst 

er að þessar tekjur duga ekki til að 

standa undir núverandi þjónustu. Að 

óbreyttu kallar þessi staða á endur-

skoðun á hlutverki og þjónustu 

Ríkisútvarpsins og viðræður um 

næstu skref standa nú yfir við 

mennta- og menningarmálaráðu-

neytið. Stjórn RÚV leggur áherslu á 

að samræmi verði milli þjónustutekna 

og þeirra skyldna sem lagðar eru á 

herðar Ríkisútvarpinu. 

Raunlækkun þjónustutekna 

Þjónustutekjur RÚV hafa lækkað jafnt 

og þétt að raunvirði á síðasta áratug. 

Samkvæmt fjárlagafrumvarpi hefur 

verið bundið í lög að þjónustutekjur 

RÚV skerðist umtalsvert til viðbótar 

að ári þegar útvarpsgjaldið verður 

lækkað annað árið í röð. Að lokinni 

afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 2015 

liggur fyrir að framlag til RÚV milli 

áranna 2014 og 2015 hækkar umfram 

verðbólgu, en sú hækkun nær engan 

veginn að vega upp þá raunlækkun 

sem orðið hefur á undanförnum árum 

og enn síður ef tekið er tillit til þeirrar 

lækkunar sem fyrirhuguð er aftur í 

upphafi ársins 2016. 

Útvarpsgjaldið sem hver maður 

greiðir hér á landi er nú nokkuð lægra 

að krónutölu en þekkist hjá mörgum 

þeim ríkisfjölmiðlum sem við berum 

okkur saman við þrátt fyrir smæð 

þjóðarinnar. 

Hvert stefnum við?

Framtíðarsýn stjórnar og starfsfólks  

er að Ríkisútvarpið verði áfram  

öflugur almannamiðill í þjónustu 

þjóðarinnar allrar, með aukinni 

áherslu á menningar- og samfélags-

hlutverk hans. Við viljum taka virkan 

þátt í að byggja upp og styrkja 

samfélagið, styðja og auka þekk-

ingu, hæfni og lífsgæði einstaklinga 

og þjóðfélagshópa. Við viljum sinna 

menningu þjóðarinnar enn betur, 

í útvarpi, sjónvarpi og á vef og 

höfum hug á að efla innlenda dag-

skrárgerð. Meðal þess sem okkur 

þykir mikilvægt er að bæta framboð á 

leiknu íslensku efni og gæðaefni fyrir 

börn á íslensku enda verður á næstu 

árum gerð enn ríkari krafa um að 

Ríkisútvarpið bjóði nýjum kynslóðum 

Íslendinga upp á vandað íslenskt 

efni þegar erlent afþreyingarefni á 

erlendum tungumálum er á hverju 

strái. Nauðsynlegt er að gera átak í 

varðveislu þjóðararfsins og miðlun 

hans úr gullkistu Ríkisútvarpins. Þar 

er samtímasaga Íslendinga skráð og 

að henni verður að hlúa. Við höfum 

þegar hafið undirbúning að úrbótum 

á þjónustu við landsbyggðina, 

öflugri svæðismiðlun og auknum 

fréttaflutningi og dagskrárgerð utan 

höfuðborgarsvæðisins. Þegar hafa 

verið stigin stór skref í átt til meira 

jafnréttis í starfseminni enda viljum 

Horft út á Sundin.
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við að Ríkisútvarpið sé í fararbroddi 

í jafnréttismálum. Forsjálir hugsjóna- 

menn stóðu að stofnun Ríkis- 

útvarpsins fyrir meira en áttatíu 

árum. Þá var byggt upp viðamikið 

dreifikerfi sem síðan hefur gegnt 

lykilhlutverki í miðlun dagskrárefnis 

auk þess að vera mikilvægur hlekkur 

í almannavörnum þjóðarinnar. Á 

næstu árum þarf að gera endur-

bætur á dreifikerfinu til að það geti 

þjónað nýjum kynslóðum. Jafnhliða 

tæknilegri uppbyggingu þarf að huga 

að faglegum vinnubrögðum og starfs-

háttum RÚV og opna samtalið við 

þjóðina.  

Þau umbótaverkefni sem hér hefur 

verið lýst eru sameiginleg sýn stjórnar, 

nýrrar yfirstjórnar og starfsmanna. 

Vonandi verða þau að veruleika en 

ljóst má vera að lækkun á útvarps-

gjaldi dregur úr líkum á því að slík 

umbótaverkefni líti dagsins ljós jafn-

framt því sem núverandi starfsemi er 

teflt í tvísýnu.  

Traust og metnaður

Aðhald og ábyrgð í rekstri, samhliða 

vönduðum starfsháttum, er sjálfsögð 

krafa til Ríkisútvarpsins rétt eins 

og annarra opinberra fyrirtækja. 

Árangur almannafjölmiðils eins og 

Ríkisútvarpsins verður hins vegar 

á endanum mældur af trúverðug-

leika hans og því dýrmæta trausti 

sem þjóðin, eigendurnir, ber til 

hans. Til að viðhalda því trausti 

þarf Ríkisútvarpið að eiga daglegt 

samtal við þjóðina, efna til stórhuga 

og metnaðarfullra verka og standa 

ávallt vaktina þegar mikið liggur við. 

Ríkisútvarpið á að virkja samtakamátt 

þjóðarinnar á stórum stundum, setja 

ný viðmið og skara fram úr, leiða 

nýsköpun og taka áhættu. Það á að 

vera forvitin, gagnrýnin, gagnvirk 

og sjálfstæð stofnun. Tilgangurinn 

er í raun enn hinn sami og útvarps-

stjóri, Vilhjálmur Þ. Gíslason, lýsti 

við upphaf útsendinga Sjónvarpsins 

fyrir fjörutíu og átta árum, „að tengja 

þjóðir og einstaklinga í skilningi og 

friði, vera vettvangur heilbrigðra 

skoðanaskipta, leiksvið margra lista, 

verkstæði fjölbreyttra framkvæmda, 

staður stórra drauma“.  Svo að þessi 

sýn megi lifa þurfum við að standa 

vörð um þann mikilvæga spegil sem 

Ríkisútvarp okkar allra er þjóðinni.

Að endingu vil ég þakka starfsfólki 

Ríkisútvarpsins fyrir framúrskarandi 

störf á krefjandi tímum. 

Magnús Geir Þórðarson

útvarpsstjóri

Niðurskurði í starfsemi og dagskrá RÚV mótmælt við Útvarpshúsið 2013.
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RÁS 1
Rás 1 hefur lengi gegnt mikilvægu 

hlutverki í íslenskri menningar-

miðlun og menningarumræðu, auk 

þess að halda úti umfangsmikilli sam-

félagsumræðu, fræðslu, upplýsingu 

og skemmtun fyrir hlustendur. Engin 

grundvallarbreyting hefur orðið þar 

á þótt margvíslegar aðhaldsaðgerðir 

síðustu ára hafi vissulega haft áhrif 

á framboð efnis. Um helmingurinn af 

dagskrá Rásar 1 á rekstrarárinu 2013 

var endurflutt efni. Það er fullmikið 

þó að endurflutningur sé alltaf hluti 

af dagskrá nánast allra útvarpsstöðva 

af þessari tegund. Í safni útvarpsins 

er líka varðveitt mikið af góðu efni 

sem heldur gildi sínu þótt tímar líði. 

En þrátt fyrir aðhald í rekstri tókst 

að halda úti metnaðarfullri dag-

skrá á árinu. Sem fyrr er meirihluti 

dagskrárinnar talað mál og meiri-

hluti tónlistarinnar er af klassískum 

toga. Útvarpsleikhúsið heldur sínum 

sessi sem framvörður leikins efnis 

í íslensku útvarpi og tónlistardeild 

Rásar 1 miðlar rjómanum af því besta 

í íslensku tónlistarlífi til hlustenda vítt 

og breitt um landið. 

Uppsagnir 10 af 26 fastráðnum dag-

skrárgerðarmönnum á Rás 1 í lok 

nóvember 2013 settu mark sitt á 

rekstrarárið. Skömmu áður hætti 

Margrét Marteinsdóttir dagskrárstjóri 

störfum og Magnús R. Einarsson og 

Þóra Pétursdóttir tóku við tímabundið 

þar til nýr dagskrárstjóri, Þröstur 

Helgason, var ráðinn í lok apríl 2014. 

Talað mál

Talað mál var að vanda af fjölbreyttu 

tagi á Rás 1. Uppistaðan var sem fyrr 

daglegir og vikulegir þættir um sam-

félagsleg mál, dægurmál, menningu 

og bókmenntir. Í stökum þáttum og 

þáttaröðum er ýmiss konar vísinda- 

og fræðsluefni; í raun má segja að á 

Rás 1 sé fjallað um allt milli himins 

og jarðar. Hér er stutt yfirlit yfir það 

helsta.

 

Bókmenntir og menning

Bókmenntaumfjöllun Rásar 1 fer 

fram í ýmsum þáttum. Orð*um bækur 

síðdegis á sunnudögum var einn 

af föstu punktunum í bókmennta-

dagskránni á rekstrarárinu. Jórunn 

Sigurðardóttir hefur umsjón með 

þættinum. Haustið 2013 var viða-

mikil umfjöllun um viðburði 

Alþjóðlegrar bókmenntahátíðar 

í Reykjavík og árlegt þing PEN-

samtakanna sem haldið var á 

Guðrún Gunnarsdóttir, Magnús R. Einarsson og Felix Bergsson dagskrárgerðarmenn á Rás 1 og Rás 2.

H L J Ó Ð V A R P
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Íslandi á sama tíma.   Meðal annars 

var hátíðarsamkoma samtakanna 

og bókmenntahátíðarinnar tekin 

upp og útvarpað daginn eftir. 

Umfjöllun um bækur, tilnefndar 

til Bókmenntaverðlauna Norður-

landaráðs, var á sínum stað.  

Í þættinum Orð*um bækur er leitast 

við að ná einhverju jafnvægi í árlegu 

langsundi umfjöllunar um jóla-

bókaflóðið m.a. með því að líta til 

annarra landa á þessum tíma. Þannig 

var t.a.m. þegar í nóvember árið 2013 

sagt frá fyrstu ljóðabók Yahya Hassans 

sem vakti mikla athygli í heimalandi 

hans Danmörku. Einnig var  í þætt-

inum fyrst sagt frá nýrri bók Harukis 

Murakami um hinn litlausa Tsukuru 

Tazaki og pílagrímsár hans og fleiri 

athyglisverðum erlendum bókum. 

Þá var fylgst glöggt með lestrarhátíð 

Bókmenntaborgarinnar haustið 2013  

og upptökum frá margvíslegum 

viðburðum útvarpað. Einnig var 

ýmsum jaðarútgáfum fylgt vel eftir 

eins og athyglisverðri ljóðabókaútgáfu 

Meðgönguljóða, útgáfu svokallaðra 

Tunglbóka sem og hinnar sérstæðu 

tímaritraðar 1005. Útvarpað var 

frá útgáfuhófi hennar á Umferðar-

miðstöðinni í þættinum  daginn eftir. 

Sem fyrr var leitast við að fara milliveg 

alþýðlegrar bókmenntaskemmtunar 

og fræðilegrar umræðu.  

Víðsjá er á dagskrá mánudaga til 

föstudaga kl. 17–18. Í þættinum er 

fjallað um listir og menningu sam-

tímans og hugað að hugmynda-

straumum og stefnum í menn-

ingarpólitík og samfélagi. Fastir 

umsjónarmenn Víðsjár veturinn 

2013–2014 voru Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir, Sigríður Stephensen 

og Þorgerður E. Sigurðardóttir. Að 

auki komu fastir pistlahöfundar og 

gagnrýnendur að þættinum. Mynd-

listargagnrýnandi vetrarins var  

Guðni Tómasson, kvikmynda-

gagnrýnandi Gunnar Theodór Egg-

ertsson og bókmenntagagnrýnendur 

þau Ásdís Sigmundsdóttir, Björn Þór 

Vilhjálmsson, Fríða Björk Ingvars-

dóttir og Gauti Kristmannsson. Að 

auki sá Þorgerður E. Sigurðardóttir 

um leikhúsgagnrýni. Víðsjá leggur 

áherslu á fjölbreytt efnistök og 

nýsköpun í útvarpi; efnis er að 

miklu leyti aflað utan húss og á vett-

vangi. Föstudagsþættir Víðsjár eru 

gjarnan lagðir undir eitt ákveðið 

viðfangsefni; þátturinn er þá 

iðulega tileinkaður þeirri menn-

ingar- og samfélagsumræðu sem 

efst er á baugi hverju sinni. Stofnun 

Árna Magnússonar, Þjórsárver, 

Krímskagi, fimm ára afmæli 

búsáhaldabyltingarinnar og flótta-

mannasamningur Sameinuðu þjóð-

anna voru á meðal þess sem tekið var 

fyrir í sérstökum föstudagsþáttum 

veturinn 2013–2014. Að auki gekkst 

þátturinn fyrir beinum útsendingum 

í tilefni af margvíslegum tónlistar- 

hátíðum, setningu Listahátíðar í 

Reykjavík og á degi bókarinnar 23. 

apríl þar sem rithöfundar lásu úr 

verkum sem þeir voru með í smíðum. 

Stakir þættir og þáttaraðir um bók-

menntir og menningarsögu voru 

á dagskrá á sunnudagsmorgnum 

kl. 10.15. Í þeim var meðal annars 

fjallað um riddara og jungfrúr í 

þætti um Walter Scott og sögu hans 

Ívar hlújárn og lesið úr þýðingu  

Þorsteins Gíslasonar  sem kom 

út 1910. Umsjón hafði Gunnar 

Stefánsson. Brynhildur Heiðar- og 

Ómarsdóttir hafði umsjón með 

þáttunum Af spássíum sögunnar. 

Létt skemmtiferð um jaðarbók-

menntir íslenskrar bókmenntasögu 

og Um Drakúla og aðra djöfla. 

Ástráður Eysteinsson gerði þátt 

um Edgar Allan Poe í íslenskum 

bókmenntaheimi og Brynja Þorgeirs-

dóttir gerði Loforð um hneykslis-

sögur um bréf Þórbergs Þórðarsonar 

á esperantó. Gunnar Stefánsson 

gerði þáttinn Hlébarðinn., um 

Helstu flokkar dagskrárefnis hljóðvarps Rás 1 [klst.]

Samfélags- og dægurmál 1.320

Skemmtiefni 130

Trúmál 121

Leikið efni 21

Vísinda- og fræðsluefni 2.244

Sígild / létt sígild tónlist 2.008

Dægurtónlist 1.723

Fréttir og fréttatengt efni 935

Íþróttir 0

Auglýsingar 243

Kynningar 15

SAMTALS 8.760
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skáldsögu frá Sikiley eftir Giuseppe 

di Lampedusa og Jón Karl Helgason 

fjallaði um íslenskar miðaldabók-

menntir og japanskt manga. Marta 

Guðrún Jóhannesdóttir sá um þáttinn 

Auður, þar sem fjallað var um Auði 

Sveinsdóttur Laxness, vináttu hennar 

og Nínu Tryggvadóttur listamanns, 

hannyrðir og textílverk. Og að 

síðustu má nefna þáttinn Skáld á ekki 

samleið með neinum... , hljóðritun 

frá málþingi í Norræna húsinu 18. maí 

2014 sem haldið var í tilefni þess að 

125 ár voru liðin frá fæðingu skáldsins 

Gunnars Gunnarssonar í umsjón 

Jórunnar Sigurðardóttur. 

Á Rás 1 eru einnig sögulestrar. 

Síðdegissagan var lesin fimm daga 

vikunnar um vetrartímann og 

kvöldsagan um sumarmánuðina, frá 

júníbyrjun og út ágúst. Sögurnar voru:

Útvarpssagan kl. 15.03

Hin ótrúlega pílagrímsganga 

Harolds Fry, eftir Rachel Joyce. 

Þýðing: Ingunn Snædal. Atli Rafn 

Sigurðsson las. Hið fullkomna 

landslag eftir Rögnu Sigurðardóttur. 

Höfundur las. 

Svar við bréfi Helgu eftir Bergsvein 

Birgisson. Höfundur las. Hlátur eftir 

Jakob Thorarensen. Þór Tulinius las. 

Babette býður til veislu eftir Karen 

Blixen. Hjörtur Pálsson las eigin 

þýðingu. Aðventa eftir Gunnar Gunn-

arsson. Svanhildur Óskarsdóttir las.

Djöflaeyjan eftir Einar Kárason. 

Höfundur las. Pastóralsinfónían 

eftir André Gide. Þýðing: Sigurlaug 

Bjarnadóttir. Jón Júlíusson las. 

Jón eftir Ófeig Sigurðsson. Hjalti 

Rögnvaldsson las. Fall konungs eftir 

Johannes V. Jensen. Þýðing: Atli 

Magnússon. Kristján Franklín Magnús 

las.

Kvöldsagan kl. 21.30

Laxdæla saga. Halla Kjartansdóttir 

las. Heiðaharmur eftir Gunnar Gunn-

arsson. Andrés Björnsson las. Kvígan 

eftir Isaac Bashevis Singer. Þórhallur 

Sigurðsson las. Leigjandinn eftir 

Svövu Jakobsdóttur. Höfundur las. 

Gangstéttir í rigningu eftir Jón 

Óskar. Höfundur las.

Samfélags- og dægurmál, fræði 

og vísindi

Morgunglugginn í umsjón 

Hrafnhildar Halldórsdóttur var á  

dagskrá kl. 6.35–8 til ágústloka 2014. 

Í þættinum var kíkt út um gluggann 

bæði innanlands og utan og fjallað 

um ýmislegt sem tengdist mönnum 

og málefnum. Nokkrir pistlahöfundar 

komu við sögu m.a. Borgþór Arn-

grímsson í Kaupmannahöfn, 

lesandi vikunnar kom í heimsókn  á 

föstudögum, Kristján Sigurjónsson 

fjallaði um ferðamál á föstudögum 

og Halldór Árnason sagði sögur frá 

Suður-Ameríku einu sinni í viku svo 

eitthvað sé nefnt. Notaleg tónlist var 

leikin og var íslensk tónlist í öndvegi.

Sjónmál tók við af Samfélaginu 

í nærmynd sem þáttur um sam-

félagsmál. Í Sjónmáli var leitast við 

að skoða málefni á breiðum grunni 

með hliðsjón af þróun og samhengi. 

Gjarnan var litið í baksýnisspegilinn 

til að rifja upp hvernig tekið var á 

málum áður fyrr, og borið saman við 

samtímann. Til umfjöllunar í þætt-

inum voru m.a. heilbrigðis-, mennta- 

og neytendamál, og umhverfismál 

fengu sérstakt vægi. Um þá hlið sá 

Stefán Gíslason umhverfisstjórnunar-

fræðingur. Meðal annarra efnis-

þátta Sjónmáls má nefna  umfjöllun 

Friðriks Páls Jónssonar um erlend 

málefni, og kankvísa pistla Jóns 

Björnssonar um hin aðskiljanlegustu 

fyrirbæri heimsins sem hafa notið 

mikilla vinsælda.  Umsjón með Sjón-

máli höfðu Hanna G. Sigurðardóttir, 

Leifur Hauksson, Lísa Pálsdóttir 

og Stefán Gíslason.

Flakk, þáttur Lísu Pálsdóttur var 

á dagskrá Rásar 1 á laugardögum 

Ævar Kjartansson stýrir samtalsþáttum á sunnudagsmorgnum á Rás 1.
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kl. 13.00. Í þættinum flakkar Lísa 

gjarnan um ákveðna staði, götur 

eða merkar byggingar, einna 

helst á höfuðborgarsvæðinu. Á 

stundum er flakkað um hugar-

heima og fyrirbæri, og allt hvað 

eina sem kemur okkur mannfólkinu 

við og er forvitnilegt hverju sinni. 

Samtalsþættir Ævars Kjartanssonar 

voru á dagskrá á sunnudagsmorgnum. 

Sú aðferð hefur fest sig í sessi í 

þessum þáttum að fá sérfræðinga að 

ritstjórn þáttanna. Fagfólk á ýmsum 

fræðasviðum er fengið til samstarfs 

við umsjónarmann með það í huga 

að dýpka umræðuna. Heiti þáttanna 

er breytilegt eftir viðfangsefnum. 

Haustið 2013 mætti Gísli Sigurðsson, 

rannsóknarprófessor á Árnastofnum 

til leiks og um fjögurra mánaða 

skeið var rætt við fræðimenn af 

yngri kynslóðinni um rannsóknir 

á fornbókmenntunum. Ágúst Þór 

Árnason, kennari við lagadeild 

Háskólans á Akureyri, fékk ýmsa 

kunáttumenn til samtals um 

lýðræðisþróun og á vormánuðum  

2014 var spjallað um Hallgrím 

Pétursson í tilefni af 400 ára 

fæðingarafmæli hans. Samstarfs-

maður  var  Sigurður Árni Þórðarson. 

Yfir sumarmánuðina settist Edward 

Huijbens með Ævari við hljóðnemann 

og tók tali ýmsa sérfræðinga á sviði 

ferðamála. Undir haust mætti Árni 

Svanur Daníelsson guðfræðingur með 

hóp fólks í tilefni fimm alda afmælis 

siðaskiptanna 2017. 

Á meðal annarra þáttaraða á dagskrá 

Rásar 1 rekstrarárið 2013 til 2014 

má nefna mannlífs- og matarþættina 

Matur er fyrir öllu þar sem gestir 

Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur  

sögðu frá sjálfum sér og áhuga sínum 

á matreiðslu á breiðum grunni. Í þætt-

inum Staður og stund fór Svavar 

Jónatansson með hljóðnemann víða 

um land og til annarra landa, tók 

fólk tali og lýsti því sem fyrir augu 

bar. Fólk og fræði er þáttur í umsjón 

háskólanema um allt milli himins og 

jarðar, frá stjórnmálum til stjarnanna. 

Þáttaröðin er samvinnuverkefni 

Háskóla Íslands og RÚV. Umsjón 

hafði Kristín Einarsdóttir.

Börn og unglingar

Barna- og unglingaefni var enn 

skorið niður á Rás 1. Frumfluttum 

þáttum Leynifélagsins var fækkað 

yfir sumarmánuðina. Eigi að síður 

sinnti Leynifélagið barnamenningu 

ágætlega með umfjöllun um bækur, 

tónlist og leiklist auk þess að fjalla 

um vísindi og tækni og miðla fróð-

leik. Að vanda var þó aðaláherslan 

á að börn fengju að heyra raddir 

annarra barna og hlusta á jafningja 

sína. Umsjónarmenn voru sem fyrr 

Brynhildur Björnsdóttir og Kristín 

Eva Þórhallsdóttir. 

Útvarpsþátturinn Hvað er málið? var 

lagður niður. Hann fjallaði um tæki, 

tónlist, kvikmyndir, vísindi, tækni, 

listir og menningu og allt það sem 

vekur áhuga unglinga.

ÚTVARPSLeIKHÚSIÐ
Útvarpsleikhúsið lagði, líkt og 

undanfarin ár, sérstaka áherslu á ný 

íslensk verk. Má segja að sú menn-

ingarpólitíska stefna hafi hlotið þó 

nokkra athygli og viðurkenningu. Á 

tímabilinu voru frumflutt sjö verk. 

Meginþemað var íslensk leikritun 

frá 1950 til okkar daga. Uppistaðan 

var tólf þátta röð frá 2006 sem Bjarni 

Lísa Páls fer á Flakk.
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Jónsson, Hafliði Arngrímsson og 

María Kristjánsdóttir unnu. Höfundar 

þáttaraðarinnar gerðu ráð fyrir að inn 

í hana væru fléttuð leikrit frá ýmsum 

tímum úr safni Útvarpsleikhússins. Á 

þessu ári var nýjum verkum bætt við 

svo sagan yrði enn fyllri og næði fram 

á okkar daga.

Útvarpsleikhúsið hafði sam-

starf við Listahátíð sem kallað var 

Rýmin og skáldin.  Sex ný leikrit 

voru pöntuð hjá nokkrum af okkar 

fremstu leikskáldum, sem og ungum 

áhugaverðum leikskáldum sem eru 

að hefja feril sinn. Þetta voru Bragi 

Ólafsson, Steinunn Sigurðardóttir, 

Sigurður Pálsson, Auður Ava Ólafs-

dóttir, Ragnheiður Harpa Leifsdóttir 

og Ingibjörg Magnadóttir. Verkin voru 

leiklesin á Listahátíð um vorið í sex 

útibúum Borgarbókasafnsins. Síðan 

unnu leikskáldin áfram í verkunum 

og þau voru tekin upp í Útvarpsleik-

húsinu um haustið.

Gert var ráð fyrir að markmiðið um 

tíu frumflutt leikrit á árinu, yrði nú 

loks uppfyllt eftir mikinn niðurskurð 

síðustu ára. Í nóvember 2013 þurfti 

Ríkisútvarpið að endurskoða allar 

áætlanir sínar og þá var flutningi 

þriggja fullunninna, nýrra

verka frestað til nýs fjárhagsárs. 

Annað markmið Útvarpsleikhússins 

um kynjajafnræði í hópi leikstjóra 

og leikskálda var uppfyllt á árinu, en 

Útvarpsleikhúsið varð fyrst leikhúsa 

landsins til að setja sér það mark-

mið. Hafa hin stóru atvinnuleikhúsin 

tekið það upp, sem og áherslu á 

frumsköpun í leikritum.

Útsendingar Útvarpsleikhússins voru  

á sunnudögum kl. 13 á Rás 1 og 

skiptust í frumflutt leikrit, endurflutt 

leikrit, fléttuþætti og leiklistarþætti, 

ýmist frumflutta eða úr safni. Við 

sérstök tilefni voru útsendingar á 

perlum úr leikritasafni útvarps fluttar 

á öðrum tímum.

Verkefnisstjóri leiklistar og eini fasti 

starfsmaður Útvarpsleikhússins er 

Viðar Eggertsson. Hann hefur gert 

ýmsa þætti um leiklist og sviðs-

listamenn sem hafa verið á dagskrá 

Rásar 1 sem og fjölmarga aðra til-

fallandi þætti í dagskrá rásarinnar, 

einkum Listaukann sem er vikulegur 

þáttur og fjallar um list- og menningar- 

viðburði líðandi stundar, auk 

þess að velja þætti og dagskrár-

setja undir heitinu Útvarpsperlur. 

Frumflutt verk

Best í heimi, útvarpsleikgerð Maríu 

Reyndal, byggð á samnefndu leikriti 

eftir Hávar Sigurjónsson, Maríu 

Reyndal og leikhópinn Rauða þráðinn. 

Leikstjóri: María Reyndal. Tónlist: 

Sveinbjörn Thorarensen. Hljóð-

vinnsla: Einar Sigurðsson. Frumflutt 

23. september.

Árshátíð Vatnsveitunnar eftir 

Gunnar Gunnarsson. Leikstjórn: 

Arnar Páll Hauksson fréttamaður undirbýr Spegilinn.
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Guðmundur Ingi Þorvaldsson. Hljóð-

vinnsla: Einar Sigurðsson. Frumflutt 

27. október.

Hér eftir Kristínu Ómarsdóttur, 

útvarpsleikgerð og leikstjórn: Bjarni 

Jónsson. Tónlist: Hljómsveitin múm. 

Hljóðvinnsla: Einar Sigurðsson. 

Frumflutt 24. nóvember.

Páfuglar heimskautanna eftir 

Ragnheiði Hörpu Leifsdóttur. Leik-

stjórn: Marta Nordal. Tónlist: Lydía 

Grétarsdóttir. Hljóðvinnsla: Einar 

Sigurðsson. Frumflutt: 25. desember. 

Unnið í samstarfi við Listahátíð í 

Reykjavík.

Slysagildran eftir Steinunni Sigurðar-

dóttur. Leikstjórn: Hlín Agnarsdóttir. 

Hljóðvinnsla: Einar Sigurðsson. 

Frumflutt 19. janúar. Unnið í sam-

starfi við Listahátíð í Reykjavík. 

Gestabókin eftir Braga Ólafsson. 

Leikstjórn: Stefán Jónsson. Hljóð-

vinnsla: Einar Sigurðsson. Frumflutt 

16. febrúar. Unnið í samstarfi við 

Listahátíð í Reykjavík. 

Söngur hrafnanna eftir Árna 

Kristjánsson. Leikstjórn: Viðar 

Eggertsson. Hljóðvinnsla: Einar 

Sigurðsson. Frumflutt 20. apríl. 

Unnið í samstarfi við Leikfélag 

Akureyrar. Frumflutt í Davíðshúsi á 

Akureyri sem hljóðinnsetning á 50 

ára dánarafmæli skáldsins 1.mars. 

Frumfluttir fléttuþættir

Öldurót tímans. Útvarpsviðburðir 

þar sem þekkingarmiðlun og list-

sköpun er blandað saman í lifandi 

umhverfi. Hugmyndir trúarbragða, 

heimspeki og vísinda um tímann og 

frásagnir og sköpun fléttast saman 

í samtali við áhorfendur. Fjórir 

þættir. Höfundar: Marteinn Sindri 

Jónsson, Ragnheiður Harpa Leifs-

dóttir og Kristian Ross. Frumflutt 29. 

júní, 6. júlí, 10. ágúst  og 17. ágúst.  

Frumfluttir leiklistarþættir 

Á valdi guðanna. Fjögurra þátta röð 

um líf og dauða harmleiksins. Mennta- 

og fræðimaðurinn George Steiner 

rifjar upp líf og dauða harmleiksins 

á ýmsum skeiðum sögunnar og rekur 

hvernig skilningur manna á harmleik 

sem listrænu formi hefur í aldanna 

rás birst í trúarbrögðum og lífssýn. 

Umsjón: Trausti Ólafsson. Frumflutt: 

23. febrúar, 2. mars, 9. mars og 16. mars. 

Endurfluttir leiklistarþættir 

Skáld og heimsborgari. Tveir þættir 

um leikskáldið Guðmund Kamban. 

Umsjón: Gunnar Stefánsson og Jón 

Viðar Jónsson. Frá árinu 1988.

Þættir úr íslenskri leikritun. Um 

íslenska leikritun frá vígslu Þjóðleik-

hússins árið 1950 til ársins 2000. Tólf 

þátta röð. Áður voru fluttir fyrstu 

fjórir þættirnir. Höfundar: Bjarni 

Jónsson, Hafliði Arngrímsson og 

María Kristjánsdóttir. Frá 2006.

Rödd án líkama. Fimm þátta 

röð um sjálfstæði raddarinnar 

í útvarpsleikritum. Umsjón: 

María Reyndal leikstýrði leikritinu Best í heimi.
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Sigríður Sunna Reynisdóttir og Ása 

Helga Hjörleifsdóttir. Frá 2009. 

Endurflutt leikrit frá ýmsum 

tímum

Mangi grásleppa eftir Agnar 

Þórðarson. Leikstjóri: Baldvin Hall-

dórsson. Frá 1968.

Frystikista og svo falleg augu eftir 

Nínu Björk Árnadóttur. Leikstjóri: 

María Kristjánsdóttir. Frá 1988.

Guð blessi Ísland – útvarpsleikrit  

eftir Símon Birgisson og Malte Scholz. 

Leikstjóri: Símon Birgisson. Frá 2009.

Haukur og Lilja eftir Elísabetu  

Jökulsdóttur. Leikstjóri: Steinunn 

Knútsdóttir. Frá 2010.

K - 421 eftir Odd Björnsson. Leik-

stjóri: Oddur Björnsson. Frá 1984.

Fyrir hamarinn eftir Guðmund 

Oddsson. Útvarpsaðlögun og leik-

stjóri: Bjarni Jónsson. Frá 2010.

Opið hús eftir Hrafnhildi Hagalín. 

Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir. 

Tónlist: Hallur Ingólfsson. Frá 2012.

Gamalt fólk fer ekki út á kvöldin 

eftir Þorstein Marelsson. Leikstjóri: 

Hallmar Sigurðsson. Frá 2010.

Skugga-Sveinn eftir Matthías 

Jochumsson. Leikstjóri: Viðar Egg-

ertsson. Frá 2005.

Í speglinum sefur kónguló eftir 

Kristínu Ómarsdóttur. Leikstjóri: 

Kristín Eysteinsdóttir. Frá 2011.

Aftökur í Vatnsdalshólum, leik-

dagskrá í þremur hlutum, í samantekt 

og stjórn Klemenzar Jónssonar. Frá 

1991.

Skálholt eftir Guðmund Kamban. 

Leikstjóri: Lárus Pálsson. Frá 1955.

Ástand, tveggja þátta leikrit eftir 

Ásdísi Thoroddsen. Leikstjóri: Ásdís 

Thoroddsen. Unnið í samstarfi við 

Gjólu ehf. Frá 2011.

Ástandið, leikið heimildaleikrit eftir 

Sigrúnu Valbergsdóttur. Leikstjóri: 

Sigrún Valbergsdóttir. Frá 2008.

Basil fursti, konungur leynilögreglu-

manna, fyrstu sex þættirnir af sextán 

í framhaldsleikriti. Útvarpsleikgerð og 

leikstjórn: Viðar Eggertsson. Frá 1990. 

Fræðsla og nýsköpun

Reglulega kemur ungt fólk í starfs-

kynningu, dvelur um tíma við 

upptökur útvarpsleikrita og fylgist 

með vinnunni við þau. 

Útvarpsleikhúsið átti samstarf við 

Hagnýta menningarmiðlun í Háskóla 

Íslands um meistaraverkefni Þóreyjar 

Sigþórsdóttur leikkonu. Hún samdi 

útvarpsleikgerð byggða á tveim 

sögum Jakobínu Sigurðardóttur 

skálds, Lífshætta og Í sama klefa. 

Útvarpsleikgerðin hlaut nafn fyrr-

nefndu sögunnar. Stjórnandi Útvarps-

leikhússins var leiðbeinandi Þóreyjar 

í verkefninu og var leikritið unnið í 

hljóðveri Útvarpsleikhússins og 

forflutt í tengslum við útskrift hennar 

fyrir troðfullu húsi í Bíó Paradís. 

Þórey hlaut ágætiseinkunn fyrir verk-

efnið, 9,5.

Verðlaun og viðurkenningar

Árleg verðlaunahátíð evrópskra ljós-

vakamiðla, Prix Europa, var haldin í 

Berlín seinni hluta októbermánaðar 

2013. Í keppnina voru send yfir 

hundrað útvarpsverk, 38 hlutu náð 

fyrir augum dómnefndar. Útvarps-

leikhúsið átti þar verk, Opið hús, 

eftir Hrafnhildi Hagalín, í leikstjórn 

Kristínar Eysteinsdóttur, með tónlist 

eftir Hall Ingólfsson, í hljóðvinnslu 

Einars Sigurðssonar. Verkið hafði 

hlotið bæði Grímuna sem útvarps-

verk ársins og Norrænu útvarpsleik-

húsverðlaunin. Það hreppti þriðja 

sæti á Prix Europa.

Útvarpsleikhúsið var tilnefnt til Menn-

ingarverðlauna DV fyrir starfsemi 

sína. Þar var einkum tilgreint hversu 

vel það hefur miðlað og hlúð að 

íslenskri leikritun með þáttum, endur-

teknum leikritum úr safni og nýjum 

og nýstárlegum leikritum.

Gríman, íslensku leiklistarverðlaunin, 

voru afhent í júní. Þrjú verka Útvarps-

leikhússins hlutu tilnefningu sem 

útvarpsverk ársins:

 

Hér eftir Kristínu Ómarsdóttur  

í útvarpsleikgerð og leikstjórn Bjarna 

Jónssonar. Tónlist: Hljómsveitin múm.  

Slysagildran eftir Steinunni Sigurðar-

dóttur í leikstjórn Hlínar Agnarsdóttur.  

Söngur hrafnanna eftir Árna  

Kristjánsson í leikstjórn Viðars 

Eggertssonar. Hljóðvinnsla allra 

verkanna var í höndum Einars 

Sigurðssonar.

Söngur hrafnanna hlaut Grímuna 

2014 sem útvarpsverk ársins.

Í ágúst var Útvarpsleikhúsinu boðið 

að taka þátt í fyrstu alþjóðlegu 

hljóðverkahátíðinni FLYD, Festival 
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for lyddramatik, í Kaupmanna-

höfn. Þar höfðu verið valin útvarps-

leikhús frá Norðurlöndum, ásamt 

völdum útvarpsleikhúsum og hljóð-

verkahópum frá öðrum löndum 

Evrópu. Viðar Eggertsson kynnti 

starfsemi Útvarpsleikhússins, áherslur  

og nýjungar, ásamt því að flytja 

útvarpsverkið Söng hrafnanna.

Tónlist

Tónlist er mikilvægur hluti af dagskrá 

Rásar 1 og var tæpur þriðjungur af 

dagskránni kl. 6.30–00.10.  Tónlistar-

dagskrá Rásar 1 tók töluverðum 

breytingum eftir fyrsta fjórðung 

rekstrarársins, vegna mikils niður-

skurðar á tónlistardeild en nær 60% 

fastráðinna starfsmanna deildarinnar 

var sagt upp störfum í lok nóvember 

2013.  

Á rekstrarárinu voru á dagskrá tón-

listarþættir þar sem umsjónarmenn 

kynntu tónlist af ýmsu tagi, tónleika-

hljóðritanir, bæði innlendar og 

erlendar og hljóðrit Ríkisútvarpsins, 

ný og úr safni.  

Tónlistarþættir

Ýmsir þættir þar sem fjallað var um 

og leikin tónlist af öllum gerðum og 

úr öllum áttum héldu áfram frá fyrri  

árum. Má þar nefna þætti Unu 

Margrétar Jónsdóttur, Á tónsviðinu, 

heimstónlistarþátt Sigríðar 

Stephensen, Til allra átta, Tríó, 

þátt Magnúsar R. Einarssonar, Tón-

listarklúbbinn í umsjón Margrétar 

Sigurðardóttur,  Gullfiskinn, 

þátt Péturs Grétarssonar, Raddir 

heims þáttaröð í umsjón Dominque 

Plédel Jónsson,  Stefnumót 

Svanhildar Jakobsdóttur, Óska-

stundina, óskalagaþátt hlustenda 

og Vetrarbraut tónlistarþátt þar sem 

gestaplötusnúðar léku tónlist að eigin 

vali og spjölluðu við hlustendur.

Nýr morgunþáttur, Blik, í umsjón 

Magnúsar R. Einarssonar hóf göngu 

sína í byrjun október. Þar var leikin 

tónlist af ýmsu tagi alla virka morgna 

frá kl. 8.05. Jónatan Garðarsson og 

Pétur Grétarsson tóku við umsjón 

þáttarins síðar á rekstrarárinu.  

Þátturinn tók við af Morgunstund 

með KK, þætti Kristjáns Kristjáns-

sonar sem færði sig um set og hafði 

umsjón með vikulegum tónlistarþætti 

á þriðjudagsmorgnum frá desember. 

Aðrir nýir þættir í vetrardagskrá 

voru föstudagsþættir Jónatans 

Garðarssonar, Brot af eilífðinni, 

um sögu dægurtónlistar á 20. öld og  

þáttaröð Jóns Ólafssonar, B-hliðin, 

á laugardögum þar sem rætt var við 

tónlistarfólk frá ýmsum hliðum.

Fjölmargar styttri þáttaraðir voru 

einnig á dagskrá. Má þar nefna 

Steypiregn Margrétar Kristínar 

Blöndal, þáttaröð Vals Gunnarssonar, 

Bowie í Berlín, og þátt hans Pönkið 

og pólitíkin um pönksenuna á Bret-

landi og Íslandi sem var á dagskrá um 

verslunarmannahelgina.  Benedikt 

Hermann Hermannsson gerði tvær 

þáttaraðir, Skaparinn og Ég sé í 

hljóði, þar sem hann fjallaði annars 

vegar um sköpun og hins vegar um 

tónlist myndlistarmanna. Una Margrét 

Jónsdóttir fjallaði um verkalýðs-

baráttuna í söngvum í sex þátta röð 

á vormánuðum, Vernharður Linnet sá 

um þáttaröðina Sveiflan sem sigraði 

heiminn í sumardagskránni og 

Litla flugan, þáttur Lönu Kolbrúnar 

Eddudóttur, hóf aftur göngu sína í 

maímánuði. 

Ný tónlist var kynnt í þáttaröð í 

nóvember þar sem leiknar voru 

hljóðritanir frá Alþjóðlega tónskálda-

þinginu. Á þinginu hittast fulltrúar 

útvarpsstöðva frá öllum heims-

hornum, kynna tónverk frá heima-

landi sínu og skiptast á upptökum af 

nýjum tónverkum. Tónskáldasjóður 

Söngur hrafnanna hlaut Grímuna 2014 sem útvarpsverk ársins.
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Ríkisútvarpsins hefur styrkt þátttöku 

Ríkisútvarpsins í þinginu undanfarin 

ár. Í þáttunum ræddu tónskáldin 

Anna Þorvaldsdóttir og Hjálmar H. 

Ragnarsson um verkin við Arndísi 

Björk Ásgeirsdóttur, sem hafði 

umsjón með þáttunum. 

Heimildarþættir 
Fjölmargir heimildarþættir er tengdust  

tónlist voru á dagskrá Rásar 1. Bjarki 

Sveinbjörnsson minntist tónskáldsins 

Skúla Halldórssonar og sellóleikarans 

Erlings Blöndals Bengtsonar í tveggja 

þátta hátíðardagskrá, Berglind María 

Tómasdóttir fjallaði um tónlist og 

sjálfsmynd þjóðar í þættinum Með 

sínu lagi, sem var á dagskrá 17. 

júní, Randver Þorláksson fjallaði 

um afmælistónskáldið Giuseppe 

Verdi í lok afmælisársins 2013,  

Vernharður Linnet minntist saxófón-

leikarans Rúnars Georgssonar í þætti 

1. maí, Guðni Tómasson brá upp 

svipmynd af hljómsveitinni Mezzo-

forte sem hlaut heiðursverðlaun 

Íslensku tónlistarverðlaunanna 2014, 

Jónatan Garðarsson fjallaði um 50 

ára afmæli SG hljómplatna í tali og 

tónum og Marteinn Sindri Jónsson 

dró upp sögur af píanóinu í þættinum 

Píanó: Fúga fyrir undirbúin píanó. 

Þátturinn var gerður í tengslum við 

sýninguna Píanó í Listasafni Íslands 

á Listahátíð og frumfluttur samtímis 

á Rás 1 og í sýningarsal Listasafnsins 

á hvítasunnudag. Einnig var hin 

viðamikla heimildarþáttaröð þeirra 

Hreins Valdimarssonar og Vern-

harðs Linnet um djasssögu Íslands, 

Saga djassins á Íslandi 1919–1945 

endurflutt á haustmánuðum. Hún var 

frumflutt sumarið 2013.  

Í Víðsjá voru sérstakir þemaþættir um 

tónlistarhátíðirnar Myrka músíkdaga 

og Sumartónleika í Skálholti auk þess 

sem þátturinn var helgaður íslenskri 

tónlist fyrri alda á Degi tónlistar 

fyrri alda, 21. mars, sem er haldinn 

að frumkvæði EBU. Víðsjá var einnig 

send beint út frá Hörpu á setningu 

Jazzhátíðar í Reykjavík og var, í sam-

vinnu við Gullfiskinn á Rás 1, helguð 

djassi á Alþjóðlega jazzdeginum, 30. 

apríl sem haldinn er að frumkvæði 

UNESCO. 

Samstarf við EBU

Samstarf Ríkisútvarpsins við Sam-

band evrópskra útvarpsstöðva (EBU) 

er þýðingarmikill þáttur í starfi tón-

listardeildar og hafa hlustendur 

notið þessa samstarfs í reglulegum 

útsendingum. Ríkisútvarpið og 

íslenskt tónlistarlíf hafa með þessu 

samstarfi tekið virkan þátt í frjóu 

samfélagi evrópsks tónlistarlífs því 

hljóðritanir Ríkisútvarpsins standa 

öðrum Evrópuútvarpsstöðvum til 

boða auk þess sem RÚV hefur tekið 

þátt í alþjóðlegum samsendingum til 

milljóna hlustenda um allan heim, 

Kjartan Guðmundsson, einn af umsjónarmönnum Morgunútvarpsins á Rás 2.
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til dæmis á árlegum tónleikadögum 

EBU.  

Ríkisútvarpið tók þátt í tveimur 

tónleikaröðum EBU, annars vegar 

svokallaðri A la carte-tónleikaröð 

þar sem aðildarstöðvarnar bjóða 

sína bestu tónleika og hins 

vegar í Sumartónleikum EBU, 

sem eru hljóðritanir frá sumar-

tónlistarhátíðum. Mikil samkeppni 

ríkir meðal aðildarstöðvanna um að 

koma tónleikum sínum í þessar raðir. 

Í A la carte varð fyrir valinu tónleika-

upptaka Ríkisútvarpsins frá tón-

leikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands á 

Listahátíð í Reykjavík 24. maí þar sem 

Osmo Vänskä stjórnaði 3. sinfóníu 

Mahlers og í Sumartónleikaröðina 

voru það hljóðritanir frá Listahátíð 

í Reykjavík og tónlistarhátíðinni 

Reykjavík Midsummer Music.

Í júlí og ágúst bauð Rás 1 hlustendum 

sínum að vanda að slást í hóp 

tónleikagesta á hinum fjölmörgu tón-

listarhátíðum sem haldnar eru vítt og 

breitt um Evrópu á sumrin. 

Á meðal hátíða sem útvarpað var 

frá að þessu sinni má nefna tón-

listarhátíð Mörthu Argerich í 

Lugano, Listahátíðina í Björgvin, 

Kammermúsíkhátíðina í Utrecht, 

tónlistarhátíðina í York, Verbier-

hátíðina í Sviss, tónlistarhátíðina 

í Salzburg, tónlistarhátíðina í 

Tívolí í Kaupmannahöfn og Edin-

borgarhátíðina. Einnig var útvarpað 

frá Alþjóðlegri söngvarakeppni 

Elísabetar drottningar í Brussel, 

hátíðartónleikum Fílharmóníusveitar 

Vínarborgar í Sarajevo í júlí þar 

sem þess var minnst að 100 ár 

voru liðin frá upphafi fyrri heims-

styrjaldarinnar, hátíðartónleikum í 

Riga, menningarhöfuðborg Evrópu 

2014, og síðast en ekki síst frá einni 

frægustu tónlistarhátíð heims, 

Proms-hátíðinni, sumartónlistarhátíð 

Breska ríkisútvarpsins, þar sem 

Sinfóníuhljómsveit Íslands var 

gestur í fyrsta sinn en tónleikum 

hljómsveitarinnar var útvarpað beint 

22. ágúst. 

Tónleikaröðinni Endurómi úr Evrópu 

var útvarpað kl. 19–20 þrjá daga 

vikunnar. Flutt  var tónlist af ýmsu 

tagi frá tónleikum og tónlistarhátíðum 

víðs vegar um Evrópu. Ópera 

mánaðarins var á dagskrá einu sinni 

í mánuði, á fimmtudagskvöldum. Þar 

voru leiknar nýjar tónleikahljóðritanir 

frá helstu óperuhúsum Evrópu. 

Náið samstarf er við tónlistardeildir 

annarra ríkisrekinna útvarpsstöðva  

á Norðurlöndunum og í Eystrasalts-

ríkjunum. Stöðvarnar skiptast m.a. á 

hljóðritunum frá djasstónleikum og 
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standa sameiginlega að tónleikaröð 

sem boðin er til EBU, Nordic-Baltic 

Concert Series, þar sem hver stöð 

leggur til eina tónleika.  Að þessu 

sinni var ákveðið að standa fyrir sam-

eiginlegri hátíðarútsendingu í tilefni 

20 ára samstarfsafmælis stöðvanna. 

Farið var á milli landanna átta á tón-

leikum sem útvarpað var beint um 

alla Evrópu 25. nóvember. Yfirskrift 

dagskrárinnar var Sögur af sjónum – 

norrænt baltneskt samstarf í 20 ár og 

framlag Ríkisútvarpsins var dagskrá 

með sönglögum eftir Jón Þórarinsson, 

Pál Ísólfsson, Jón Ásgeirsson og Þor-

kel Sigurbjörnsson í flutningi Þóru 

Einarsdóttur sópransöngkonu og 

Önnu Guðnýjar Guðmundsdóttur 

píanóleikara auk hljóðverks Lilju 

Birgisdóttur og Úlfs Hanssonar sem 

flutt var af Vessel orchestra og lauk 

þessari sameiginlegu útsendingu á 

einstakan hátt, með flautum skipanna 

í Reykjavíkurhöfn.

Tónleikahljóðritanir 
Einn mikilvægasti þátturinn í starfi  

tónlistardeildarinnar og Ríkis-

útvarpsins alls er hljóðritun á tónlist.  

Vegna niðurskurðar hefur þurft að 

fækka tónleikaupptökum um u.þ.b. 

fimmtung. Með beinum útsendingum 

frá tónleikum Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands gegnir Rás 1 samt lykil-

hlutverki í miðlun tónlistar til allra 

landsmanna. 

Útsendingar frá viðburðum eins 

og sýningum Íslensku óperunnar, 

Jazzhátíð Reykjavíkur og Listahátíð 

í Reykjavík eru einnig mikilvægar 

sem og vikulegar útsendingar í 

sunnudagsþættinum Úr tónlistarlífinu 

þar sem leiknar eru hljóðritanir frá 

þeim tónleikum sem hæst ber hverju 

sinni. Nefna má uppfærslur Íslensku 

óperunnar á Carmen eftir Bizet og 

Ragnheiði eftir Gunnar Þórðarson 

sem útvarpað var í hátíðardagskrá. 

Einnig tónleika hljómsveitarinnar 

Moscow Virtuosi í Hörpu, tónleika 

tónlistarhópsins Elektra ensemble, 

Mozart-afmælistónleika á Kjarvals-

stöðum og einleikstónleika Arnaldar 

Arnarssonar gítarleikara í Hörpu. 

Útvarpað var frá tónleikum með 

sönglögum Áskels Mássonar í 

Hannesarholti, afmælistónleikum 

Sigurðar Flosasonar saxófónleikara, 

tónleikum Schola cantorum til minn-

ingar um Þorkel Sigurbjörnsson 

tónskáld og tónleikum Caput 

hópsins og grísku hljómsveitarinnar 

Pingipessa á Evrópudeginum í Hörpu. 

Ennfremur má nefna tónleika 

Kammersveitar Reykjavíkur, tónleika 

úr tónleikaröðinni Klassík í Salnum,  

tónleika  Kammermúsíkklúbbsins og 

tónleikahljóðritanir frá Þjóðlagahá-

tíðinni á Siglufirði og Reykjavík 

Folk Festival, tónleika frá Kirkju-

listahátíð í Hallgrímskirkju og tón-

listarhátíðunum í Skálholti og 

Reykholti, tónlistarhátíðunum Við  

Djúpið á Ísafirði og Reykjavík 

Midsummer Music í Hörpu. Útvarpað 

var tónleikum frá Tectonics, samtíma-

tónlistarhátíð Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands sem haldin var í apríl 

og frá fjölmörgum tónleikum á  

Myrkum músíkdögum,  tónlistar-

hátíð Tónskáldafélags Íslands, 

m.a. bein útsending frá tón-

leikum stengjasveitarinnar SKARK 

í bílakjallara Útvarpshússins 31. 

janúar. Tónleikarnir voru jafnframt 

teknir upp fyrir sjónvarpið og streymt 

beint á vef Ríkisútvarpsins. 

Nokkrir tónleikar sérstaklega ætlaðir  

börnum voru einnig á dag-

skránni. Útvarpað var frá Litla  

tónsprotanum, fjölskyldutónleikum 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands, söng- og 

leikdagskrá Valgerðar Guðnadóttur, 

Þórs Breiðfjörð og Felix Bergssonar 

með lögum úr þekktum söngleikjum 

og teiknimyndum og frá Upptaktinum, 

tónsköpunarverðlaunum barna og 

ungmenna þar sem 12 ungir tónsmiðir 

fengu viðurkenningu fyrir verk sín 

sem flutt voru á tónleikum í Hörpu.  

Stúdíóhljóðritanir

Ríkisútvarpið stendur einnig fyrir 

stúdíóupptökum sem hafa verið 

skrautfjöður í  hátíðardagskránni, 

sérstaklega um jól og páska, en 

vegna niðurskurðar hefur þó mun 

minna verið um slíkar hljóðritanir 

síðustu ár. Fastur liður er Jólalag 

Ríkisútvarpsins sem pantað er árlega 

hjá íslensku tónskáldi. Jólalag ársins 

2013 var Jólastökur eftir Hafdísi 

Bjarnadóttur í flutningi sönghópsins 

Hljómeykis. Undanfarin ár hefur 

skapast sú hefð að flytja lagið einnig 

í sjónvarpinu um hátíðarnar.  Af 

öðrum stúdíóupptökum sem Ríkis-

útvarpið stóð fyrir og útvarpað var 

í hátíðardagskrá var hljóðritun á 

Poéme eftir Ernest Chausson sem 

Ari Þór Vilhjálmsson fiðluleikari lék 

með Sinfóníuhljómsveit Íslands og 

útvarpað var á nýársdag og hljóðrit 

með Jóhanni Má Nardeau trompet-

leikara og Kára Þormar orgel-

leikara í hátíðardagskrá um jól og 

áramót en Jóhann Már var útnefndur 

bjartasta vonin á Íslensku tónlistar-

verðlaununum 2014. 
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Afmælisár

Á árinu 2014 voru liðin 400 ár frá 

fæðingu sálmaskáldsins Hallgríms 

Péturssonar sem var áberandi í 

páskadagskránni. Í þremur þáttum 

í dymbilviku, sem báru yfirskriftina 

Hallgrímur í tónum, voru flutt 

verk eftir íslensk tónskáld sem 

samin voru við texta Hallgríms, flutt 

brot af heildarflutningi Megasar 

á Passíusálmunum í Grafarvogs-

kirkju og leikin hljóðritun frá tón-

leikum Mótettukórs Hallgrímskirkju 

sem helgaðir voru sálmaskáldinu. 

Hálfrar aldar starfsafmælis Jóns 

Stefánssonar organista og kórstjóra 

í Langholtskirkju var einnig minnst 

í páskadagskránni og með flutningi 

á nýrri hljóðritun Kórs Langholts-

kirkju á Mattheusarpassíu Bachs á 

hvítasunnudag. 

Árið 2014 voru einnig liðin 150 ár frá 

fæðingu þýska tónskáldsins Richards 

Strauss og var hans minnst í dag-

skránni, m.a. með beinni útsendingu 

frá sýningu Metrópólitan-óperunnar í 

New York á óperunni Arabellu í páska-

dagskrá og með þætti Ingibjargar 

Eyþórsdóttur, Tónaljóð um Richard 

Strauss, um hvítasunnuna. 

Lítill fugl

Tónlistardeild Rásar 1 hlaut viður-

kenningu Samtóns, Litla fuglinn, á 

degi íslenskrar tónlistar, 2. desember 

2013.

Arndís Björk Ásgeirsdóttir
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R Á S  2

ALmeNNT um RÁS 2
Meginhlutverk Rásar 2 er að fylgjast 

með og sinna íslenskri tónlist, spila 

hana, kynna hana og fjalla um hana. 

Á þeim þremur áratugum sem Rás 2  

hefur starfað hefur hún gegnt 

veigamiklu hlutverki við að kynna 

ungt íslenskt tónlistarfólk og margir 

hafa stigið sín fyrstu skref á tón-

listarbrautinni í samstarfi við Rás 2.  

Rásin á einnig gott samstarf við 

eldri og reyndari tónlistarmenn og 

hljómsveitir. Hlutfall íslenskrar tón-

listar á Rás 2 hefur hægt og sígandi 

á undanförnum árum náð 50% af allri 

tónlist sem leikin er á stöðinni. Einnig 

hljóðritaði Rás 2 og sendi beint út 

frá fjölda tónlistarviðburða. Yfirlýst 

markmið RÚV er að upplýsa, fræða 

og skemmta og frá upphafi hefur 

verið mjög öflugt dægurmálaútvarp 

á Rás 2, útvarp með puttann á 

púlsinum í dægurmálum, menn-

ingu og þjóðmálaumræðu. Tals-

verður niðurskurður á síðustu 

mánuðumársins 2013 hafði þó nokkur 

áhrifá Rás 2. Þremur föstum starfs-

mönnumvar sagt upp. Einnig var 

þremur verktakasamningum sagt 

upp og gripið til endurflutnings víða, 

sérstaklega í kvölddagskrá. Jafnframt 

tók fast starfsfólk á sig meiri vinnu. 

Margrét Marteinsdóttir dagskrárstjóri 

lét af störfum haustið 2013. Magnús R. 

Einarsson og Þóra Pétursdóttir tóku 

við tímabundið þar til nýr dagskrár-

stjóri, Frank Þórir Hall, var ráðinn í 

lok apríl 2014. 

Daglegir þættir

Morgunútvarpið á Rás 2 var á dag-

skrá kl. 6.45–9 alla virka daga og 

Síðdegisútvarpið kl. 16–18. Í þessum 

þáttum var farið yfir fréttir og rýnt 

í mikilvægustu og skemmtilegustu 

þjóðmálin. Í hverri viku var fjallað 

ítarlega um fréttir af innlendum 

og erlendum vettvangi með frétta-

mönnum RÚV heima og erlendis. 

Einnig er fjallað um menningu, vísindi 

og íþróttir. Sem fyrr var flestum 

fréttatímum útvarpað samhliða á Rás 

1 og Rás 2. Útvarpsþátturinn Virkir 

morgnar var á dagskrá alla virka 

daga kl. 9–12.20 í umsjón Andra Freys 

Viðarssonar og Guðrúnar Dísar Emils-

dóttur. Fjölmargir tónlistarmenn tóku 

lagið í beinni útsendingu, sérstaklega 

Bergsson og Blöndal
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í Virkum morgnum og Stúdíói 12. 

Poppland var á dagskrá kl. 12.45–16 

alla virka daga í umsjón Matthíasar 

Más Magnússonar og Ólafs Páls Gunn-

arssonar. Undirstaða Popplandsins 

var umfjöllun um íslenska tónlist, auk 

þess sem fjallað var um atburði líðandi 

stundar. Alla virka daga er dagskrá 

Rásar 2 að degi til í beinni útsendingu. 

Það tryggir meðal annars að rjúfa má 

dagskrá fyrirvaralaust ef koma þarf 

áríðandi skilaboðum til þjóðarinnar. 

Þetta öryggishlutverk taka starfs-

menn Rásar 2 mjög alvarlega og eiga 

gott samstarf við fréttastofu. Íþrótta-

viðburðum voru einnig gerð góð 

skil með lýsingum í útvarpi, jafnt á 

mikilvægum landsleikjum sem inn-

lendum kappleikjum hvers konar.

Kvöld- og helgarþættir

Þátturinn Pálsson og litli í umsjón 

Guðmundar Pálssonar og Þórðar 

Helga Þórðarsonar var á dagskrá á 

laugardagsmorgnum á fyrri hluta 

rekstrarárs en síðar tók við þátturinn 

Órangútan í umsjón Guðmundar 

Pálssonar og Dóra DNA. Í upphafi 

árs var þátturinn Frívaktin á dag-

skrá klukkan 12.40–15 í umsjón 

Margrétar Blöndal og Sólmundar 

Hólm. Grínistar hringborðsins 

voru á dagskrá klukkan 15–16 í 

umsjón Þorsteins Guðmundssonar 

ásamt gestastjórnendum. Frívaktin 

og Grínistar hringborðsins hættu 

snemma á árinu og við tók þátturinn 

Bergsson og Blöndal í umsjón Felix 

Bergssonar og Margrétar Blöndal. 

Vinsældalisti Rásar 2 var á dag-

skrá á laugardögum kl. 16–18 í umsjá 

Sighvats Jónssonar. Heiða Ólafsdóttir 

sá um þáttinn Á fætur á laugardags-

morgnum kl. 8-9. Á sunnudags-

morgnum var Sirrý frá 8–11 en þá var 

tengt við sjónvarpið þar sem Gísli 

Marteinn Baldursson stýrði þætti 

sínum Sunnudagsmorgni. Sirrý 

Bergsteinn Sigurðsson stýrði Morgunútvarpinu.

Helstu flokkar dagskrárefnis hljóðvarps Rás 2 [klst.]

Samfélags- og dægurmál 623

Skemmtiefni 371

Trúmál 0

Leikið efni 0

Vísinda- og fræðsluefni 20

Sígild / létt sígild tónlist 0

Dægurtónlist 5.837

Fréttir og fréttatengt efni 1.388

Íþróttir 248

Auglýsingar 259

Kynningar 14

SAMTALS 8.760
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stóð svo vaktina til hádegis eftir að 

þáttur Gísla Marteins fór af dagskrá. 

Guðni Már Henningsson stjórnaði 

útvarpsþættinum Augliti kl. 12.40–

15 en Vilhelm Anton Jónsson stýrði 

spurninga- og skemmtiþættinum Nei 

hættu nú alveg kl. 15–16. Rokkland 

Ólafs Páls Gunnarssonar var sem fyrr 

á sunnudögum eftir fjögurfréttir. 

Meðal kvöldþátta má nefna Lang-

spil sem var á dagskrá á sunnudags-

kvöldum kl. 19.30–22 í umsjón 

Heiðu Eiríksdóttur. Í þáttunum 

er eingöngu spiluð íslensk tónlist 

með sérstakri áherslu á nýútgefið 

efni. Íþróttaþátturinn Sportrásin 

var tvisvar í viku, á mánudags- og 

fimmtudagskvöldum kl. 19.30–22 í 

umsjón Þórðar Helga Þórðarsonar, 

Dodda litla. Þar var fylgst með öllum 

helstu íþróttaviðburðum líðandi 

stundar og íþróttafólk kom í spjall 

auk þess sem flutt var létt tónlist og 

lýsingar frá kappleikjum. Skúrinn 

í umsjón Gunnars Gunnarssonar og 

Ragnars G. Gunnarssonar var á dag-

skrá á þriðjudagskvöldum. Þeir sóttu 

R Á S  2

Tónaflóð – stórtónleikar Rásar 2 á Menningarnótt.

Matthías Már Magnússon stjórnaði Lúftgítar.
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heim ungar og efnilegar íslenskar 

hljómsveitir eða buðu þeim í Útvarps-

húsið að taka upp nýtt óútgefið efni. 

Meðal hljómsveita sem stigið hafa 

sín fyrstu skref í Skúrnum má nefna 

Of Monsters & Men, 1860 og Kaleo. 

Þorsteinn Hreggviðsson stjórnaði 

Streymi á miðvikudagskvöldum 

kl. 19.30–21 og tók á því helsta sem 

finna mátti á tónlistarbloggum en 

Dordingull tók við kl. 21–22 þar 

spilaði Sigvaldi Ástríðarson þunga-

rokk. Popppressa Andreu Jóns-

dóttur var á dagskrá á miðvikudags-

kvöldum kl. 22–24. Plötuskápurinn 

var á dagskrá á föstudagskvöldum í 

umsjón Gunnlaugs Sigfússonar, Hall-

dórs Inga Andréssonar og Sigurðar 

Sverrissonar. Guðni Már var á Nætur-

vaktinni frá 22–1 til loka desember 

2013, þegar þátturinn fór af dagskrá. 

Hann fór aftur í loftið í júní 2014. 

Matthías Már Magnússon spilaði rokk 

og ról af öllum stærðum og gerðum 

í þættinum Luftgítar á laugardags-

kvöldum og af og til var bein 

útsending frá Bar 11 í Reykjavík undir 

yfirskriftinni Lifandi laugardags-

kvöld. Þar fóru hljómsveitir yfir 

sögu sína, liðsmenn sögðu frá 

áhrifavöldum og völdu uppáhaldslög 

sín og enduðu á lifandi tónleikum.  

Síðustu tvo klukkutímana á 

mánudags- þriðjudags-, miðvikudags- 

og fimmtudagskvöldum voru klukku-

tíma langir tónlistarþættir, Inn í 

nóttina, í umsjón Huldu Geirsdóttur.

Tónleikaupptökur og samstarf 

við tónlistarmenn

Rás 2 hljóðritaði fjölmarga tónleika 

á tímabilinu og var í samstarfi við 

fjölda íslenskra tónlistarmanna Skúrinn er í umsjón Gunnars Gunnarssonar og Ragnars G. Gunnarssonar.
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og hljómsveita, jafnt á höfuð-

borgarsvæðinu sem á ferðum margra 

þeirra um landið. Tónaflóð, stór-

tónleikar Rásar 2 við Arnarhól á 

Menningarnótt, var að venju einn 

allra stærsti viðburður ársins. 

Tónaflóð var haldið í samstarfi 

við Reykjavíkurborg, Hljóð-X og 

Vodafone. Þar komu fram Skálmöld, 

Mammút, Monotown og Nýdönsk. 

Mikill mannfjöldi safnaðist saman á 

Arnarhóli og naut tónaflóðsins, auk 

þess sem góð hlustun mældist á Rás 

2 eins og endranær á Menningar-

nótt. Tónleikarnir voru einnig sýndir 

í beinni útsendingu í sjónvarpinu 

á RÚV og RÚV HD. Tónleika-

upptökurnar voru fjölmargar og 

fjölbreyttar og beinar útsendingar 

frá tónleikum og tónlistarviðburðum 

voru áberandi á árinu. Þar á meðal 

úrslit Músíktilrauna 2014, Aldrei fór 

ég suður á Ísafirði og Bræðslan 2014 á 

Borgarfirði eystra. Tónleikaupptökur 

Rásar 2 höfðu á síðasta rekstrarári 

tvöfaldast að umfangi en þeim hefur 

frá nóvember 2013 fækkað vegna 

niðurskurðar. 

R Á S  2

Dóri DNA, Órangútan og Guðmundur Pálsson.

Guðni Már Henningsson sér um Næturvaktina.
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Nýsköpun, keppni og samstarf

Rás 2 hefur verið samstarfsaðili 

Iceland Airwaves frá upphafi og 

hljóðritað rúmlega 500 tónleika á 

hátíðinni frá því hún var fyrst haldin. 

Upptökunum hefur verið útvarpað í 

heild eða að hluta í tónleikaþáttum 

í kvölddagskrá Rásar 2 undan-

farin ár auk þess sem stök lög frá 

þessum tónleikum sem öðrum eru 

skemmtilegt krydd í hina ýmsu 

þætti. Völdum upptökum hefur Rásin 

dreift til aðildarstöðva Sambands 

evrópskra útvarpsstöðva (EBU) og 

þannig miðlað íslenskri tónlist til 

milljóna útvarpshlustenda víða um 

heiminn. Músíktilraunir eru fastur 

liður í starfsemi Rásar 2. Þær voru 

sendar út beint eins og ár hvert frá 

1992. Músíktilraunir eru mikilvægur 

vettvangur fyrir ungt tónlistarfólk og 

til að koma þessum hópi á framfæri. 

Samstarf Rásar 2 og sjónvarpsins var 

töluvert. Lögin í Söngvakeppninni 

2014 voru kynnt á Rás 2 áður en 

þau voru flutt í sjónvarpinu. Þá voru 

fyrstu viðureignirnar í spurningaþætt-

inum Gettu betur sendar út á Rás 2 

en í sjónvarpinu frá og með átta liða 

úrslitunum. Jólalagakeppni Rásar 

2 var á sínum stað fyrir jólin 2013. 

Að vanda völdu hlustendur og starfs-

menn Rásar 2 bestu íslensku og 

erlendu plötur ársins 2013. 

Andrea Jónsdóttir stýrir Popppressunni.
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Starfsárið hjá dagskrársviði sjón-

varps var í senn viðburðaríkt og 

krefjandi.  Rétt eins og á öðrum 

sviðum var tekist á við umtalsverðan 

niðurskurð á miðju starfsárinu sem 

leiddi til óhjákvæmilegra uppsagna, 

fækkunar á frumsýndum innlendum 

þáttum og þáttaröðum auk annarrar 

hagræðingar í dagskrárkostnaði. Við 

slíkar kringumstæður verður ekki 

hjá því komist að draga úr framboði 

á umfangsmeira og metnaðarfyllra 

sjónvarpsefni, gjarnan menningar-

efni og leiknu efni sem oftar en ekki 

er fjárfrekara í framleiðslu en annað 

sjónvarpsefni. Þrátt fyrir þennan 

sterka mótvind tókst RÚV að halda 

velli og vel það því hlutdeild í áhorfi 

hélt áfram að vaxa og varð meiri en 

áður hefur mælst síðan rafrænar 

mælingar hófust árið 2008. 

Allt kapp var lagt á að skerpa 

í hvívetna á því hlutverki sem 

sjónvarpi þjóðarinnar ber að gegna  

og framfylgja þar með dagskrárstefnu 

sem kveðið var á um í stefnu RÚV sem 

opinberuð var síðla árs 2012. 

Lögð var höfuðáhersla á innlenda 

dagskrárgerð og er áfram unnið að 

því að auka vægi hennar og umfang á 

kostnað erlendrar dagskrár. Vönduð 

og vel ígrunduð innlend dagskrárgerð 

sem fjallar um íslenska nútíð, fortíð 

og framtíð og þjónar höfuðtilgangi 

RÚV, að upplýsa, fræða og skemmta. 

Íslensk menning í öllum sínum marg-

breytileika var í burðarhlutverki  á 

starfsárinu. Mikið var lagt upp úr 

aukinni grósku og nýsköpun í dag-

skrárgerð. Margar nýjar  þáttaraðir 

voru kynntar til sögunnar og nýju og 

efnilegu hæfileikafólki gefin tækifæri 

við góðar undirtektir. Þá bar afrakstur 

átaks í framboði á leiknu íslensku efni 

loksins ávöxt með sýningu tveggja 

þáttaraða sem framleiddar voru í  

samstarfi við sjálfstæða framleið-

endur. Eindreginn vilji er til þess að gera 

enn betur í því að bjóða upp á vandað  

íslenskt leikið efni. Þá ber að geta 

þeirrar ánægjulegu þróunar að 

framboð á íslensku barnaefni var 

stóraukið á starfsárinu með tveimur 

nýjum þáttaröðum fyrir börn á 

ólíkum aldri til viðbótar við elsta 

þátt RÚV, Stundina okkar, sem enn 

gekk í endurnýjun lífdaga með nýjum 

höfundum og umsjónarmönnum.

Fjölbreytni var lykilorðið er kom að 

vali á erlendu efni. Áhugi á evrópsku, 

og þá sér í lagi norrænu, dagskrárefni 

hefur farið stigvaxandi samhliða því 

sem vægi þessi í dagskrá hefur aukist. 

Fólkið í blokkinni.
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Sérvaldar leiknar þáttaraðir, fyrsta 

flokks fræðsluefni og fjölbreyttar 

verðlaunakvikmyndir og heimildar-

myndir réðu þar ríkjum og stuðluðu 

enn frekar að þeirri sérstöðu sem 

RÚV hefur náð að skapa sér þegar 

kemur að vali á erlendu efni.

Hápunktar íþróttaársins voru 

tvímælalaust tvö erlend stórmót sem 

RÚV gerði ríkuleg skil í umfjöllun 

og með beinum útsendingum, EM 

í handbolta karla sem fram fór 

í Danmörku í ársbyrjun 2014 og 

HM í fótbolta karla sem haldið var 

í Brasilíu sumarið 2014. Hér var 

um afar stór verkefni að ræða sem 

sameinuðu þjóðina fyrir framan 

skjáinn og undirstrikuðu enn og aftur 

styrk sjónvarpsins sem fjölmiðils og 

sameiningarafls. 

Útsendingartími í sjónvarpi á rekstrar-

árinu nam samtals alls 4.853 klst.  Að 

meðaltali voru sendar út 13,3 klst. á 

dag í sjónvarpi.  

Sjónvarpsdagskráin er flokkuð eftir  

uppruna og tegund samkvæmt 

skilgreiningu Sambands evrópskra 

sjónvarpsstöðva (EBU).  Sýningar á 

innlendu efni námu alls 43,8% sem 

er 0,8% aukning á milli ára.   Erlent 

efni var alls  56,2% af heildardagskrá. 

Samsvarandi tölur fyrir kjörtíma voru 

43% fyrir innlent efni og 47% fyrir 

erlent efni.

Megnið af dagskrá sjónvarps, 74,4%, 

var af evrópskum uppruna, 23,3% frá 

Bandaríkjunum og 2,3% frá öðrum 

löndum.

INNLeNT eFNI
Nýjar þáttaraðir

Í takt við dagskrárstefnu sjónvarps 

hóf fjöldi nýrra íslenskra þátta göngu 

sína á rekstrarárinu.

Haustið 2013 hófust sýningar á Hulla, 

átta þátta teiknimyndaflokki úr 

smiðju Hugleiks Dagssonar. 

Tónlistarþátturinn Útúrdúr, þar sem 

fjallað er um klassíska og samtíma-

tónlist á skemmtilegan máta, hóf 

göngu sína á árinu. Umsjónarmenn 

eru Víkingur Heiðar Ólafsson og Halla 

Oddný Magnúsdóttir.

Ný leikin gamanþáttaröð fyrir alla  

fjölskylduna, Fólkið í blokkinni, 

byggð á samnefndri skáldsögu eftir 

Ólaf Hauk Símonarson var frumsýnd 

á RÚV í október. 

Villt og grænt, matrei›sluflættir um 

villibráð og veiði í umsjón Úlfars Finn-

björnssonar voru s‡ndir á fimmtudags-

kvöldum frá októberlokum og fram í 

desember.  

Vertu viss, n‡r spurningafláttur 

a› erlendri fyrirmynd, Money 

Drop, var sýndur á rekstrarárinu. 

Umsjónarmaður var Þórhallur 

Gunnarsson. Í október 2013 hóf 

SKIPTIng dAgSKRÁReFnIS RÚV Á ReKSTRARÁRInu

Önnur lönd 1,0%

Ástralía 0,5%

0,8%
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4,1%
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14,9%
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eríka sam
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Íslenskt og evrópskt 

sjónvarpsefni var áfram 

í yfirgnæfandi meirihluta 

á rekstrarárinu og jókst 

hlutfall íslensks og norræns 

efnis lítillega frá fyrra ári.
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Sunnudagsmorgunn göngu sína 

undir stjórn Gísla Marteins Baldurs-

sonar. 

N‡stárlegir skemmtiflættir um 

íslenska tungu, Or›brag›, voru 

s‡ndir í nóvember og desember. 

Umsjónarmenn voru Bragi Valdimar 

Skúlason og Brynja fiorgeirsdóttir. 

N‡r tónlistarfláttur, Stúdíó A, í 

umsjón Ólafs Páls Gunnarssonar 

hófst í nóvember og sjö flættir voru 

s‡ndir á fimmtudagskvöldum fram í 

desember.

Vasaljós, fláttur fyrir krakka um 

krakka sem krakkar fengu a› stjórna, 

var kynntur til leiks á árinu.

Í desember voru Ge›veik jól á 

dagskrá, tveir þættir til styrktar 

málefnum ge›sjúkra þar sem keppt 

var um titilinn „ge›veikasta jólalagi›“. 

Í janúar og febrúar 2014 var n‡stár-

legur dagskrárli›ur í bo›i. fiá fylltist 

nóttin á RÚV af myndbandslist undir 

heitinu Næturvarp. 

Í janúar hófust s‡ningar á stuttum 

fláttum sem báru heiti› Fisk í 

dag. Í þeim sá Sveinn Kjartansson 

matrei›slumeistari um a› kenna 

unglingum a› matrei›a fljótlega 

og au›velda fiskrétti. Ævar 

vísindama›ur var n‡ átta flátta rö› 

fyrir krakka á öllum aldri. Fyrsti þáttur 

var í febrúar 2014, umsjónarmaður 

var Ævar Þór Benediktsson.

Brautry›jendur, átta n‡ir vi›tals- 

flættir, voru á dagskrá á sunnudags-

kvöldum frá febrúar 2014.  Í fláttunum 

ræddi fióra Arnórsdóttir vi› konur 

sem hafa rutt brautina á ‡msum 

svi›um mannlífsins. 

Í mars hófust s‡ningar á 

n‡jum matrei›slufláttum me› 

áhugakokknum Ebbu Gu›n‡ju 

Gu›mundsdóttur undir heitinu 

Elda› me› Ebbu. Í framhaldi af 

fláttarö›inni um áhöfnina á Húna, 

sem s‡nd var á sí›asta rekstrarári, 

var ger› stutt framhaldsfláttarö› sem 

bar heiti› Sumarævint‡ri Húna og 

var s‡nd í nóvember og desember.  

Umsjónarmenn þáttarins voru þau 

Margrét Blöndal og Felix Bergsson.

Rá›ist var í framlei›slu á n‡jum 

skemmtifláttum um ævi og feril hins 

gó›kunna leikara, grínista og tón-

listarmanns, Ladda, á vormánu›um 

2014. fiættirnir Grínistinn í umsjón 

Gísla Einarssonar voru fjórir talsins 

og s‡ndir á laugardagskvöldum í 

mars.  Lára Ómarsdóttir fréttama›ur 

fer›a›ist ásamt fö›ur sínum, John Grant, Sinead O’Connor og Gísli Marteinn.

SKIPTIng Á ÚTSendu eFnI eFTIR FLOKKum
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Ómari Ragnarssyni, um landi› í 

Fer›astiklum sem hófu göngu sína 

í apríl. Inndjúpi› er heiti á fjögurra 

flátta rö› sem s‡nd var á sunnudögum 

í maí og júní og fjalla›i um flá sem 

enn stunda hef›bundinn búskap 

vi› innanvert Ísafjar›ardjúp. fióra 

Arnórsdóttir og Ásdís Ólafsdóttir 

önnu›ust dagskrárger›.

Þann 31. maí 2014 stó› RÚV, í sam-

starfi vi› Slysavarnafélagi› Lands-

björg, a› söfnunarútsendingu flar 

sem markmi›i› var a› fjölga í 

bakvar›asveit Landsbjargar. Söfnunin 

bar heiti› Bakvar›asveitin – söfnun 

fyrir Landsbjörg.

Leikið efni

Þrátt fyrir áframhaldandi þrengingar 

í rekstri innlendrar dagskrárdeildar 

sjónvarps tókst að auka framboð 

leikins efnis á rekstrarárinu og fylgja 

þar með yfirlýstri stefnu. 

Eins og fyrr sagði hófust haustið 

2013 sýningar á átta þáttum úr 

teiknimyndaflokknum Hulla úr smiðju 

Hugleiks Dagssonar.  Þættirnir sögðu 

frá listamanni á niðurleið og skraut-

legum vinahópi hans í Reykjavík. 

Aðalpersónan Hulli er teiknuð útgáfa 

af Hugleiki sjálfum, sem sá um leik-

stjórn, teikningar og talsetningu fyrir 

aðalpersónuna. Atriði í þáttunum 

voru ekki talin við hæfi barna og 

þeir voru því sýndir klukkan hálftíu á 

fimmtudagskvöldum. Framleiðendur 

voru Baltasar Kormákur, Magnús 

Sigurðsson og Sigurjón Kjartansson.

Ný leikin gamanþáttaröð fyrir alla 

fjölskylduna, Fólkið í blokkinni, 

var frumsýnd á RÚV í október 2013.  

Þættirnir voru sex talsins og sýndir 

á sunnudagskvöldum og fengu mjög 

jákvæð viðbrögð frá áhorfendum.  

Þættirnir voru byggðir á samnefndu 

leikverki og skáldsögu eftir Ólaf 

Hauk Símonarson og voru í leikstjórn 

Kristófers Dignusar.  Þættirnir gerðust 

í stórri blokk í höfuðborginni þar sem 

var skrautlegt safn íbúa og aldrei ríkti 

nein lognmolla. Með helstu hlutverk 

fóru Gunnar Hansson, Katla Margrét 

Þorgeirsdóttir, Laddi, Selma Björns-

dóttir, Steinn Ármann Magnússon 

o.fl.  Framleiðandi var Pegasus.

Í apríl 2014 var frumsýndur tvíþátt-

ungurinn Ó blessuð vertu sumarsól, 

ný íslensk sjónvarpsmynd í tveimur 

hlutum. Hún fjallar um trillukarl 

og ekkjumann á Austfjörðum sem 

kemur heim úr langferð með óvæntar 

fréttir, uppkomnum börnum sínum 

til mikillar gremju. Með aðalhlutverk 

fóru Ólafía Hrönn Jónsdóttir, Theódór 

Júlíusson, Vignir Rafn Valþórsson, 

Magnea Björk Valdimarsdóttir og 

Þorsteinn Bachmann. Leikstjóri var 

Lars Emil Árnason og framleiðandi 

Kvikmyndafélag Íslands.

Áramótaskaupið var á sínum stað 

á gamlárskvöld. Að þessu sinni var 

það framleitt af Stórveldinu og í leik-

stjórn Kristófers Dignusar.  Handrits-

höfundar voru Ari Eldjárn, Bragi 

Valdimar Skúlason, Guðmundur 

Pálsson, Ilmur Kristjánsdóttir, 

Kristófer Dignus, Pétur Jóhann 

Sigfússon, Saga Garðarsdóttir og 

Steinþór H. Steinþórsson.

Til leikins efnis má svo að sjálfsögðu 

einnig telja Stundina okkar sem 

þennan veturinn er undir stjórn 

Guðjóns Davíðs Karlssonar og í leik-

stjórn Braga Þórs Hinrikssonar.

Fimm íslenskar kvikmyndir voru 

frumsýndar á rekstrarárinu. 

Gamanmyndin Ófeigur gengur 

aftur, í leikstjórn Ágústs Guðmunds-

sonar, var sýnd annan dag jóla og 

á skírdag var Borgríki eftir Ólaf 

Jóhannesson frumsýnd. 

Sem fyrr var boðið upp á Íslenskt 

bíósumar, þar sem frumsýndar voru 

Óli Palli í Stúdíói A.
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íslenskar kvikmyndir á sunnudögum 

í bland við endursýndar gæðamyndir. 

Frumsýndar  voru Kurteist fólk í 

leikstjórn Ólafs Jóhannessonar, 

Reykjavík Whale Watching Massacre 

eftir Júlíus Kemp og Sterkt kaffi 

eftir Börk Gunnarsson. Meðal endur-

sýndra kvikmynda sumarsins voru 

Land og synir, Á hjara veraldar, 

Hvítir mávar, Veðramót og Stikkfrí. 

Nokkrar af myndum kvikmynda-

leikstjórans Friðriks Þórs Friðriks-

sonar voru endursýndar í tilefni af 

sextugsafmæli hans, s.s. Djöflaeyjan, 

Börn náttúrunnar, Mamma Gógó, Á 

köldum klaka, Bíódagar og Fálkar. 

Á undan myndunum voru sýnd stutt 

viðtalsbrot við Friðrik Þór um tilurð 

og vinnslu verksins. 

Tuttugu íslenskar stuttmyndir voru 

frumsýndar á rekstrarárinu.

Heilabrotinn, eftir Braga Þór 

Hinriksson, var sýnd í október. Hún 

var síðar valin til sýningar á Nordisk 

Panorama og keppti þar um titilinn 

besta stuttmyndin. Verðlaunamyndin 

Hvalfjörður eftir Guðmund Arnar 

Guðmundsson var frumsýnd um 

páskana. Myndin hlaut m.a. Edduna 

í sínum flokki og hefur farið sigurför 

um heiminn.  

Í sumardagskrá RÚV 2014 voru 

frumsýndar sigurmyndir frá Stutt-

myndadögum í Reykjavík á undan-

förnum árum undir liðnum Íslenskar 

stuttmyndir. Þar má nefna Grafir og 

bein, Mission to Mars, In Memoriam, 

Undying Love, Sykurmoli, Catatonic 

og Shirley. 

Líkt og árið áður voru vikulegar 

sýningar á verðlaunamyndum 

Kvikmyndaskóla Íslands, nú á 

fimmtudagskvöldum, og stóðu 

sýningar yfir fram í lok nóvember. 

Sýndar voru ellefu myndir. 

Auk þess var fjöldi íslenskra stutt-

mynda endursýndur víðsvegar um 

dagskrána.

Áhöfnin á Djöflaeyjunni.
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Þættir um menningu og listir

Í nýja tónlistarflættinum Útúrdúr var 

fjalla› um klassíska tónlist og sam-

tímatónlist í ví›um skilningi og leitast 

vi› a› kynna hana á skemmtilegan, 

a›gengilegan og fjölbreyttan hátt. 

Tónlistarfólk spjalla›i um tónverk 

og lék flau líka. fiá var rætt vi› 

sérfræ›inga og áhugamenn úr ‡msum 

áttum. fiótt hver fláttur hverf›ist um 

ákve›i› grunnflema var formi› frjáls-

legt og talsvert um útúrdúra. S‡ndir 

voru fimm flættir úr 10 flátta rö› og 

voru fleir á dagskrá á sunnudags-

kvöldum. Seinni flættirnir fimm 

verða s‡ndir á rekstrarárinu 2014-

2015. Umsjónarmenn voru Víkingur 

Hei›ar Ólafsson og Halla Oddn‡ 

Magnúsdóttir en dagskrárger› var 

í höndum Helga Jóhannessonar og 

Vi›ars Víkingssonar.

Gamalkunnir þættir úr dagskrá RÚV 

héldu áfram göngu sinni þennan 

veturinn.  

Kiljan hóf sjöunda starfsár sitt 

í september og var að venju á dag-

skrá á miðvikudagskvöldum.  Sýndir 

voru 26 þættir og lauk sýningum 

um miðjan apríl.  Sem fyrr var Egill 

Helgason umsjónarmaður þáttarins 

og Ragnheiður Thorsteinsson sá um 

dagskrárgerð.

Þriðja þáttaröð Djöflaeyjunnar hófst 

í lok september. 24 þættir voru sýndir 

og voru þeir sem fyrr á dagskrá á 

þriðjudögum. Nýr ritstjóri, Brynja Þor-

geirsdóttir, tók við keflinu af Þórhalli 

Gunnarssyni og nýr umsjónarmaður, 

Bergsteinn Sigurðsson, bættist í 

hópinn.  Aðrir umsjónarmenn voru 

Vera Sölvadóttir, Goddur og Sigríður 

Pétursdóttir sem vann pistla sína 

frá London annað árið í röð. Karl 

Lilliendahl stýrði upptökum framan 

af vetri en Sigurður Jakobsson tók við 

af honum eftir áramót.

Hljómskálinn var á dagskrá á 

laugardagskvöldum í september.  Að 

þessu sinni voru sýndir fjórir nýir 

þættir sem hver um sig hafði ákveðið 

þema; grín, djass, tónlist frá níunda 

áratugnum og íslenska tónlistar-

menn í Los Angeles.  Umsjónarmaður 

þáttarins var eins og áður Sigtryggur 

Baldursson og honum til halds og 

trausts voru Guðmundur Kristinn 

Jónsson og Bragi Valdimar Skúlason.  

Stjörnusambandsstöðin framleiddi 

þættina.

N‡r tónlistarfláttur, Stúdíó A, hóf 

göngu sína í nóvember og sjö flættir 

voru s‡ndir á fimmtudagskvöldum 

fram í desember, flar af einn fláttur 

tileinka›ur jólatónlist. Íslenskar 

hljómsveitir og tónlistarmenn fluttu 

n‡ lög í myndveri RÚV og í hverjum 

flætti voru jafnan fjögur atri›i.  

Umsjónarma›ur var Ólafur Páll 

Gunnarsson og um dagskrárger› sá 

Helgi Jóhannesson.

Í janúar og febrúar 2014 var n‡stár-

legur dagskrárli›ur í bo›i. fiá fylltist 

nóttin á RÚV af myndbandslist undir 

heitinu Næturvarp. Hverja nótt frá 

n‡ju tungli 30. janúar a› fullu tungli 14. 

febrúar var myndlistin allsrá›andi og 

myndlistars‡ning í næ›i í hverri stofu. 

S‡nt var úrval myndbandsverka eftir 

‡msa listamenn sem sinna flessu list-

formi sem liggur á milli kvikmyndar 

og málverks.  S‡ningarnar í Nætur-

varpi voru óhá›ar fleim tímarömmum 

og flví samhengi sem almannar‡mi 

listastofnana bjó›a.  Sjónvarpi› sem 

mi›ill var hér kanna›ur og möguleik-

arnir sem flar búa.  Verkefni› Nætur-

varp var samstarf Slíjms sf. vi› RÚV, 

Kling & Bang gallerí og listamennina. 

Ívar Kristján Ívarsson myndatökumaður.
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Menningar- og samfélags-

viðburðir

Líkt og áður var lagt kapp á að sýna 

beint frá  menningar- og samfélags-

viðburðum vítt og breitt um landið.

Í byrjun desember 2013 var sýnd 

upptaka frá sérstakri hátíðardagskrá 

í Þjóðleikhúsinu 13. nóvember í 

tilefni af 350 ára afmæli prófess-

orsins og handritasafnarans Árna 

Magnússonar. Margrét Þórhildur 

II Danadrottning var meðal gesta 

á hátíðinni. Guðbergur Bergsson 

flutti brot úr Flateyjar-Frey, Krist-

björg Kjeld las úr Njálu, Margrét 

Vilhjálmsdóttir úr Grágás og Gerður 

Kristný fór með hluta úr Blóðhófni. 

Einar Kárason hélt erindi um allt 

hið stórbrotna sem fest var á skinn-

blöðin sem Árni Magnússon safnaði 

og Ari Eldjárn velti því fyrir sér hvað 

hann raunverulega vissi um afmælis-

barnið.  Fjöldi tónlistaratriða var á 

dagskránni, meðal annarra Spilmenn 

Ríkínís, Sigríður Thorlacius og Högni 

Egilsson og Skálmöld. Eva María 

Jónsdóttir og Ólafur Egill Egilsson 

voru kynnar.  Upptöku stjórnaði 

Eggert Gunnarsson.

Í apríl var sýnd upptaka frá stór-

tónleikunum Söngvaskáld og Sinfó 

þar sem Sinfóníuhljómsveit Íslands 

flutti, ásamt söngvurum, mörg 

þekktustu lög íslenskar tónlistarsögu. 

Tónleikarnir voru haldnir í samvinnu 

við Félag tónskálda og textahöfunda, 

FTT. Dagskrárgerð annaðist Þórir 

Jóhannsson. Framleiðandi var Stúdíó 

Sýrland.

Í maí var sýnd upptaka frá útgáfu-

tónleikum hljómsveitarinnar Mono 

Town sem fóru fram í Gamla bíói í 

apríl. Sveitin fagnaði þar útgáfu 

fyrstu plötu sinnar „In The Eye 

Of The Storm“ og kom fram með 

strengjasveit og kór.  Framleiðandi 

var Lognauga ehf.

Helgi syngur Hauk er heiti stór-

tónleika sem haldnir voru í Hörpu 

og sýndir í sjónvarpinu á nýársdag 

2014.  Þar söng Helgi Björnsson lög 

sem Haukur Morthens flutti á árum 

áður. Gestaflytjendur voru Sigríður 

Thorlacius, Bogomil Font og Björgvin 

Halldórsson. Undirleik annaðist The 

Capital Dance Orchestra frá Berlín. 

Þorvarður Björgúlfsson stjórnaði 

upptöku. Framleiðandi var Dagfari 

ehf.

Jólatónleikar Fíladelfíukirkjunnar í 

Reykjavík, Fyrir þá sem minna mega 

sín, voru á sínum stað á aðfangadags-

Gloría og Gói í Stundinni okkar.
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kvöld en þeir féllu niður árið áður. 

Meðal flytjenda voru Páll Rósin-

krans, Regína Ósk og einsöngvarar 

Fíladelfíukirkjunnar ásamt kór og 

hljómsveit undir stjórn Óskars Einars-

sonar. Vörður Leví Traustason flutti 

upphafs- og lokaorð og Hrönn Svans-

dóttir var kynnir. Upptöku stjórnaði 

Björn Emilsson.

Í byrjun janúar var sýnd upptaka frá 

Tíbrártónleikum í Salnum frá 2012, 

Gyðingaljóðaflokkur eftir Shjostako-

vitsj.  Flytendur voru Þóra Einars-

dóttir sópran, Nathalía Druzin Hall-

dórsdóttir mezzósópran, Gunnar 

Guðbjörnsson tenór og Nína Margrét 

Grímsdóttir píanóleikari.  Dag-

skrárgerð annaðist Björn Emilsson.

Að venju var bein útsending frá 

stórtónleikum Rásar 2, Tónaflóði, 

á menningarnótt laugardaginn 23. 

ágúst.  Fram komu hljómsveitirnar 

Skálmöld, Mammút, Mono Town 

og Nýdönsk.  Stjórn útsendingar 

annaðist Eggert Gunnarsson.

Í júní var Gríman 2014 í beinni 

útsendingu frá Borgarleikhúsinu.  

Sigurður Jakobsson stjórnaði 

útsendingu fyrir hönd RÚV eftir 

góðan undirbúning og samstarf við 

fulltrúa Grímunnar og leikhúsanna.

Þrír þættir í tengslum við 30 ára 

afmælishátíð FTT voru sýndir á 

aðventunni. Í þáttunum var sýnt frá 

nokkrum viðburðum afmælisársins, 

þ.m.t. tónleikunum Söngvaskáld og 

Sinfó, nokkrum tónleikum á afmælis-

helgi FTT í Kaldalóni í Hörpu, tón-

leikunum Tvær stjörnur og frá Orðanna 

hljóðan, málþingi um textagerð ásamt 

viðtölum við álitsgjafa um íslenska 

tónlist og áhrif hennar á samfélagið í 

heild. Dagskrárgerð önnuðust Þorgeir 

Guðmundsson og Þórir Jóhannsson. 

Framleiðandi var Stúdíó Sýrland.

Að venju var sýnt beint frá 

hátíðarstund á Austurvelli og ávarpi 

forsætisráðherra, Sigmundar Davíðs 

Gunnlaugssonar, að morgni 17. júní.  

Útsendingu stjórnaði Björn Emilsson.

Ávarp forsætisráðherra, Sigmundar 

Davíðs Gunnlaugssonar, var flutt 

á gamlársdag og ávarp forseta 

Íslands, Ólafs Ragnars Grímssonar, á 

nýársdag. 

Þrjátíu ára afmæli Íslensku tónlistar-

verðlaunanna var fagnað í ár og því 

var hátíðin veglegri og útsendingin 

lengri en áður.  Margt af því tón-

listarfólki sem þótti skara fram úr 

á árinu 2013 var verðlaunað auk 

þess sem litið var yfir farinn veg og 

fjallað um sögu verðlaunanna allt 

aftur til ársins 1993, meðal annars 

með aðstoð umsjónarmanna útvarps-

þáttarins Árið er á Rás 2.  Hátíðin 

fór fram í Eldborgarsal Hörpu 14. 

febrúar, kynnir var Vilhelm Anton 

Jónsson og útsendingu stjórnaði 

Helgi Jóhannesson.

Áður hefur verið farið yfir upptökur 

og útsendingar frá Söngvakeppninni, 

sem fóru fram í febrúar, sem og þátt-

töku RÚV í beinni útsendingu frá 

Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-

stöðva.

Sumarið 2013 voru upptökur á tón-

listarhátíðinni Bræðslunni sem haldin 

hefur verið á Borgarfirði eystra frá 

2005.  Meðal listamanna sem komu 

fram á hátíðinni að þessu sinni 

voru Ásgeir Trausti, Mannakorn, 

Bjartmar Guðlaugsson og John 

Grant.  Dagskrárgerð annaðist Helgi 

Jóhannesson.

Í júní var sýnd upptaka frá 20 

ára afmælishátíð Kvennakórs 

Reykjavíkur í Hörpu í apríl 2013.  

Tónleikarnir báru yfirskriftina „Frá 

konu til konu“ og allir kórar sem 

starfað hafa undir nafni Kvennakórs 

Reykjavíkur komu fram á tón-

leikunum, samanlagt um 420 konur í 

sex kórum.  Kórarnir sungu, hver fyrir 

sig og saman, íslenskar og erlendar 

kórperlur og báru tónleikarnir vott 

um mikla fjölbreytni.  Upptöku-

stjórn og dagskrárgerð var í höndum  

Eggerts Gunnarssonar.

Söngkeppni framhaldsskólanna var 

sýnd í beinni útsendingu frá Menn-

ingarhúsinu Hofi á Akureyri 5. apríl. 

Tólf framhaldsskólar víðsvegar að af 

landinu kepptu til úrslita. Sara Péturs-

dóttir, fulltrúi Tækniskólans, fór með 

sigur af hólmi að þessu sinni.  Kynnar 

í keppninni voru hinir landskunnu 

hraðfréttamenn Benedikt Valsson 

og Fannar Sveinsson en Saga film 

hafði umsjón með framleiðslu og dag-

skrárgerð.

Í janúar var sýnd upptaka frá 

lokakvöldi Músíktilrauna í Silfurbergi 

í Hörpu vorið 2013. Þar komu við sögu 

hljómsveitirnar Aragrúi, CeaseTone, 

For Colourblind People, Glundroði, 

Hide Your Kids, In The Company of 

Men, Kaleo, Kjurr, Skerðing, Vök og 

Yellow Void en hljómsveitirnar skipa 

ungmenni á aldrinum 13–25 ára.  

Ólafur Páll Gunnarsson var kynnir 

kvöldsins en Eggert Gunnarsson sá 

um upptökustjórn, klippingu og dag-

skrárgerð.

Í janúar var einnig sýnd upptaka frá 

uppskeruhátíð tónlistarskólanna, 

Nótunni 2013, þar sem úrvalsnem-

endur úr tónlistarskólunum komu 

fram og veittar voru viðurkenn-
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ingar fyrir árangur ungmenna í tón-

listarnámi.  Upptöku stjórnaði Björn 

Emilsson.  Í mars fór svo fram 

upptaka á Nótunni 2014 sem bíður 

sýninga á næsta rekstrarári. 

Í maí var sýnd upptaka frá tón-

leikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 

í nóvember 2011 undir yfirskriftinni 

Í fjarlægum heimi.  Fluttur var selló-

konsert eftir Henri Dutilleux, þar sem 

Sæunn Þorvaldsdóttir lék einleik, og 

Fjórða sinfónía Brahms. Einnig var 

frumflutt verkið Aeriality eftir Önnu 

Þorvaldsóttur. Upptöku stjórnaði 

Helgi Jóhannesson.

Lokasýning verðlaunauppsetningar 

Þjóðleikhússins á Englum alheimsins 

30. mars var í beinni útsendingu 

undir stjórn Egils Eðvarðssonar 

sem jafnframt sá um dagskrárgerð 

í aðdraganda sýningar og leikhléi 

ásamt Brynju Þorgeirsdóttur.

Upptaka frá gítarveislu Björns 

Thoroddsen í Salnum í Kópavogi 

í október 2011 var sýnd í maí undir 

heitinu Gítarveisla Bjössa Thors. 

Meðal þeirra sem fram komu voru  

Björgvin Gíslason, Björn Thoroddsen, 

Guðmundur Pétursson, Halldór 

Bragason o.fl. Upptöku stjórnaði 

Björn Emilsson.

Orð skulu standa var á dagskrá 

í byrjun mars.  Sýnd var upptaka 

frá kvöldskemmtun sem á rætur 

sínar að rekja til vinsælla útvarps-

þátta með sama nafni á Rás 1. Liðs-

stjórar voru Sólveig Arnarsdóttir og 

Guðmundur Steingrímsson og gestir 

þeirra Guðmundur Pálsson og Þórunn 

Lárusdóttir.  Umsjónarmaður var Karl 

Th. Birgisson, Pálmi Sigurhjartarson 

sá um tónlist og Jón Egill Bergþórsson 

stýrði upptöku og sá um dagskrárgerð.

Árleg Hönnunarkeppni félags véla- 

og iðnverkfræðinema fór fram í 

Hörpu 8. febrúar. RÚV tók keppnina 

upp að venju og hún var sýnd í 

aprílmánuði.  Tólf lið spreyttu sig á 

að koma heimatilbúnum farartækjum 

eftir þrautabraut sem reyndi á 

útsjónarsemi, nákvæmni og hraða.  

Dagskrárgerð: Drengsson Pics og 

Stefán Drengsson.

Líkt og fyrri ár átti RÚV gott samstarf 

við Listahátíð í Reykjavík. Sýndar 

voru upptökur frá Listahátíð 2013  og 

staðið að upptökum á nýju efni frá 

Listahátíð 2014.  Að venju var unninn 

og sýndur sérstakur kynningarþáttur 

um dagskrá Listahátíðar í byrjun maí 

undir stjórn Jóns Egils Bergþórs-

sonar og Brynju Þorgeirsdóttur.  Á 

jóladag var sýnd upptaka frá fyrra ári 

af verkinu Dansar í Eldborg, dans-

tónverki þar sem Sinfóníuhljómsveit 

Íslands og Íslenski dansflokkurinn 

tóku saman höndum í listsköpuninni 

og fluttu tvö af frægustu dans-

tónverkum Stravinskís, Vorblótið 

Pollapönkarar
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og Petrúsku, í Eldborgarsal Hörpu.  

Í janúar 2014 var sýnd upptaka frá 

lokadegi Listahátíðar 2013 þar sem 

ein fremsta kóleratúr-söngkona 

heims, Diana Damrau, fór nýjar leiðir 

í ljóðatónleikaforminu ásamt hörpu-

leikaranum Xavier de Maistre.

Þá var staðið að þremur nýjum 

upptökum á Listahátíð 2014; 

opnunartónleikum hátíðarinnar 

þar sem Kammersveit Reykjavíkur 

flutti Pierrot prójektið í Norður-

ljósasal Hörpu, einleikstónleikum 

georgíska píanóleikarans Khatiu 

Buniatishvili í Eldborg og flutningi 

Sinfóníuhljómsveitar Íslands á Mahler 

nr. 3, einnig í Eldborgarsal Hörpu.  

Allir þessir viðburðir verða sýndir á 

yfirstandandi rekstrarári.

Söngvakeppnin 2014 var haldin í 

febrúar.  Að þessu sinni voru lögin í 

undanúrslitunum tekin upp fyrirfram, 

fyrst og fremst af sparnaðarástæðum. 

Aðrir hlutar eins og kynningar á 

lögunum, kosning og tilkynning 

um niðurstöðu kosningar voru þó 

í beinni útsendingu frá myndveri 

RÚV.  Úrslitin fóru fram í Háskólabíói 

og voru sýnd í beinni útsendingu 

laugardagskvöldið 15. febrúar.

Metþátttaka var í keppninni þetta 

árið. Alls bárust 297 lög, sem var 

tæplega 25% aukning frá fyrra ári 

og höfundar hafa aldrei verið fleiri. 

Í þetta sinn var reglum keppninnar 

breytt og mátti hver höfundur aðeins 

skila inn tveim lögum í stað þriggja 

áður.  Tíu lög komust áfram í aðal-

keppnina og Pollapönk bar sigur úr 

býtum með lagið „Enga fordóma“ 

eða „No Prejudice“ eins og það hét í 

Eurovision.  

Ragnhildur Steinunn Jónsdóttir og 

Guðrún Dís Emilsdóttir voru kynnar 

Söngvakeppninnar 2014.  Þeim til  

aðstoðar var Hraðfréttateymið, 

Fannar Sveinsson og Benedikt 

Valsson sem sáu m.a. um upphitun og 

viðtöl baksviðs. Helgi Jóhannesson 

stjórnaði upptökum og útsendingum.

Þættirnir Alla leið voru að venju 

sýndir í aðdraganda Söngvakeppni 

evrópskra sjónvarpsstöðva. 

Umsjónarmenn voru, líkt og árið 

áður, þeir Felix Bergsson og 

Eurovision-sérfræðingurinn Reynir 

Þór Eggertsson.  Auk þeirra voru tveir 

gestir í hverjum þætti.  Í þáttunum, 

sem voru fimm, var lögð áhersla á 

vandaða og metnaðarfulla umfjöllun 

um keppnina og bakgrunn laganna, 

flytjendanna og landanna. Spáð var 

í hvaða lög kæmust í lokakeppnina. 

Félagar í aðdáendaklúbbnum FÁSES 

voru gestir í sjónvarpssal. Upptöku-

stjórn annaðist Helgi Jóhannesson.

Söngvakeppni evrópskra sjónvarps-

stöðva 2014 fór að þessu sinni fram 

í Kaupmannahöfn í Danmörku.  

Undankeppnirnar voru 6. og 8. maí og 

átti Ísland sæti í fyrri undanriðlinum.  

Úrslitakvöldið var laugardaginn 10. 

maí og að sjálfsögðu komst Pollapönk 

áfram með lag sitt og framlag Íslands, 

„No Prejudice“.  Austurríki bar sigur 

úr býtum í keppninni í ár en Ísland 

hafnaði í 15. sæti í lokakeppninni og 8. 

sæti í undanriðlinum. Felix Bergsson 

lýsti keppninni beint frá Kaupmanna-

höfn og Benedikt Valsson tilkynnti 

niðurstöður stigagjafar Íslendinga. 

Ítarlega var fjallað um keppnina í 

miðlum RÚV, m.a. í þáttunum Leiðin 

til Kaupmannahafnar, sem voru 

sýndir á sunnudags- og mánudags-

kvöldi í keppnisvikunni, auk þess sem 

fjallað var um  keppnina á vef RÚV, í 

Kastljósi, fréttum og á Rás 2.  

Í desember voru s‡ndir tveir flættir 

undir nafninu Ge›veik jól.  Í flátt-

unum var fylgst me› starfsfólki 12 

fyrirtækja sem fékk fla› verkefni 

a› gera jólalegt tónlistarmyndband 

og keppa um titilinn „ge›veikasta 

jólalagi›“. Tilgangurinn var bæ›i a› 

Íslenski fáninn á lofti í lokakeppni Eurovision.
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næra ge›heilsuna á vinnusta›num 

og safna fjármunum til styrktar 

málefnum ge›sjúkra. Almenn-

ingur gat vali› uppáhaldslagi› sitt 

og lagt gó›u málefni li›. Veritas 

hreppti titilinn. fiættirnir voru á dag-

skrá á fimmtudagskvöldum og voru 

framleiddir af Sagafilm.

Þann 31. maí 2014 stó› RÚV, í sam-

starfi vi› Slysavarnafélagi› Lands-

björg, a› söfnunarútsendingu flar 

sem markmi›i› var a› fjölga í 

bakvar›asveit Landsbjargar. Söfnunin 

bar heiti› Bakvar›asveitin – söfnun 

fyrir Landsbjörg. Björgunarsveitir 

og slysavarnadeildir félagsins gegna 

stóru hlutverki flegar kemur a› 

slysavörnum, leit og björgun á sjó og 

landi. Fólki bau›st a› ganga til li›s 

vi› öfluga sveit bakvar›a sem styrkir 

og sty›ur vi› baki› á fórnfúsu starfi 

sjálfbo›ali›anna. Fjölmargir starfs-

menn RÚV, á öllum mi›lum, tóku flátt 

í undirbúningi og framkvæmd verk-

efnisins og hápunkturinn var bein 

útsending úr sjónvarpssal og símveri 

Vodafone.  S‡nd voru brot úr starfi 

Landsbjargar, vi›töl vi› fórnarlömb 

slysa, starfsmenn björgunarsveita og 

skjólstæ›inga og a›standendur fleirra 

sem noti› hafa gó›s af fljónustu 

sveitanna. fiá var einnig fjöldi tón-

listaratri›a, gríninnslaga og annars 

efnis, jafnt gamni sem alvöru.  Stjórn 

útsendingar var í höndum Egils 

E›var›ssonar.

Spurningaþættir

Útsvar, spurningakeppni sveitar-

félaganna, hóf sinn sjöunda vetur 

haustið 2013.  Nýr spurningahöfundur, 

Stefán Pálsson, tók við keflinu af Ólafi 

Bjarna Guðnasyni en umsjónarmenn 

og spyrlar voru Sigmar Guðmundsson 

og Þóra Arnórsdóttir auk þess sem 

ýmsir þekktir sjónvarpsmenn leystu 

Sigmar af eftir áramót þegar hann 

fór í barneignarleyfi.  Sýndir voru 25 

þættir og voru þeir að venju á dagskrá 

á föstudagskvöldum. Lið Reykjavíkur 

hampaði Ómarsbjöllunni þennan 

veturinn eftir að hafa lagt lið Akraness 

að velli í úrslitaviðureigninni.

Ný áhöfn var í brúnni í Gettu betur, 

spurningakeppni framhaldsskólanna, 

veturinn 2013–2014. Spyrill var 

Björn Bragi Arnarsson og dómarar 

og höfundar spurninga Margrét 

Erla Maack og Steinþór Helgi Arn-

steinsson. Þeim til aðstoðar var Björn 

Teitsson.  Þátturinn var á föstudags-

kvöldum frá 31. janúar. Að venju voru 

sjö þættir í sjónvarpinu að undan-

genginni forkeppni á Rás 2. Dag-

skrárgerð annaðist Elín Sveinsdóttir.  

Lið frá 30 framhaldsskólum tóku þátt 

í keppninni að þessu sinni en hún var 

sú 29. í sögu þáttarins.  Undanúrslit og 

úrslit fóru fram í beinni útsendingu frá 

Háskólabíói en úrslitaþátturinn var 

færður yfir á laugardagskvöld vegna 

beinnar útsendingar frá afhendingu 

Heimir Hallgrímsson, Ríkharður Daðason og Björn Bragi í HM stofunni.
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Íslensku tónlistarverðlaunanna á 

föstudeginum. Lið Menntaskólans við 

Hamrahlíð stóð uppi sem sigurvegari, 

og það í fyrsta sinn, eftir sigur á liði 

Borgarholtsskóla í úrslitaþættinum, 

og rauf þar með áralanga sigurgöngu 

MR í keppninni.

Vertu viss var nýr spurningaþáttur á 

dagskrá í samvinnu RÚV og Sagafilm. 

Þátturinn er að erlendri fyrirmynd, 

Money Drop, sem hefur verið 

sýndur víða um heim og vakið mikla 

athygli. Keppendur fengu fúlgur fjár 

í upphafi þáttar og reyndu að halda 

í þær með því að leggja undir á rétt 

svar við miserfiðum spurningum.  

Þættirnir voru átta og voru sýndir á 

laugardagskvöldum í nóvember og 

desember 2013.  Upptökur fóru fram 

í myndveri Sagafilm á Korputorgi 

og umsjónarmaður og spyrill var 

Þórhallur Gunnarsson. 

Heimildar- og fræðsluefni

Heimildarmyndir og -þættir hafa 

á undanförnum árum skipað 

veglegan sess í dagskrá RÚV.  Stór 

hluti er jafnan keyptur af sjálf-

stæðum framleiðendum en dag-

skrárgerðarmenn RÚV hafa einnig 

unnið að framleiðslu fjölda heimildar-

mynda og -þátta.

Í sumardagskránni var heimildar-

þáttaröðin Íslendingar á sunnu-

dögum líkt og sumarið áður.  

Þáttaröðina vann hinn gamalreyndi 

Andrés Indriðason sem leitar í ríkulegt 

safn RÚV og nýtir ómetanlegt eldra 

myndefni og gögn í dagskrárgerðina. 

Í hverjum þætti er fjallað um þekktan, 

látinn Íslending sem hefur með 

einhverju móti sett mark sitt á íslenskt 

samfélag og menningarsögu á liðnum 

árum og áratugum.  Til umfjöllunar 

í sumar voru meðal annars Rúnar 

Júlíusson, Sigurður Nordal, Brynja 

Benediktsdóttir, Jón Páll Sigmarsson 

og Jónas Árnason. 

Orðbragð, n‡stárlegir fræðandi 

skemmtiflættir um íslenska tungu, 

voru s‡ndir í nóvember og desember. 

Umsjónarmenn voru Bragi Valdimar 

Skúlason og Brynja fiorgeirsdóttir og 

markmi› fleirra var a›  snúa upp á 

íslenska tungumáli›, teygja fla›, toga 

og umfa›ma, knúsa og blása í fla› lífi. 

Fjalla› var um myndun n‡rra or›a, 

dónaleg or›, af hverju sérfræ›ingar 

tala oft óskiljanlega, hvernig íslenska 

ver›ur eftir 100 ár, hvernig best er a› 

lesa í líkamsmál, íslenskar máll‡skur, 

veggjakrot og mannanöfn auk fless 

sem leita› var a› málfarslögreglunni. 

Fastir li›ir í hverjum flætti voru sam-

hverfur og máltilraunastofa Braga. 

Um dagskrárger› og leikstjórn sá 

Konrá› Pálmason. Óhætt er a› segja 

a› flættirnir, sem voru sex og á dag-

skrá á sunnudagskvöldum, hafi slegi› 

í gegn. N‡ fláttarö› verður s‡nd á  

rekstrarárinu 2014-2015.

Í þættinum Getur Egill Skalla-

grímsson sagt ókei? sem var á 

dagskrá í júnímánuði var fjallað 

um þýðingar á öllum Íslendinga-

Ferðastiklur.
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sögunum á norsku, sænsku og 

dönsku sem talið er vera eitt stærsta 

þýðingaverkefni í sögu heims-

bókmenntanna. Í þættinum komu  

fram Anette Lassen, ritstjóri dönsku 

útgáfunnar, og Jon Gunnar Jörgensen, 

ritstjóri norsku útgáfunnar. Dagskrár- 

gerð önnuðust Karl Sigtryggsson og 

Egill Helgason.

Guðríður Helgadóttir garðyrkju-

fræðingur sneri aftur í þáttaröðinni 

Í Garðinum með Gurrý sumarið 

2014.  Hún sýndi áhorfendum réttu 

handtökin við garðyrkjustörfin og 

fór í áhugaverðar heimsóknir. Dag-

skrárgerð annaðist Björn Emilsson.

Í framhaldi af fláttarö›inni um 

áhöfnina á Húna, sem s‡nd var á 

sí›asta rekstrarári, var ger› stutt 

framhaldsfláttarö› sem bar heiti› 

Sumarævint‡ri Húna og var s‡nd 

í nóvember og desember.  Í fjórum 

fláttum var kafa› d‡pra ofan í fer›ina 

og frásagnir fleirra fjölmörgu sem 

áttu flátt í ævint‡rinu. Rætt var vi› 

skipverja, fyrri eigendur Húna II, 

björgunarsveitarmenn, heimamenn 

á stö›unum sextán, rokkstjórann, 

hljó›stjórann og svo au›vita› 

li›smenn hljómsveitarinnar. Tónlistin 

fékk sí›an a› óma sem aldrei fyrr. 

Dagskrárger›: Janus Bragi Jakobsson, 

Margrét Blöndal og Felix Bergsson. 

Framlei›andi: Stórveldi›.

Rá›ist var í framlei›slu á n‡jum 

skemmtifláttum um ævi og feril hins 

gó›kunna leikara, grínista og tón-

listarmanns, Ladda, á vormánu›um 

2014.  fiættirnir Grínistinn voru fjórir 

talsins og s‡ndir á laugardagskvöldum 

í mars.  Gísli Einarsson fékk vini og 

samfer›amenn Ladda sér til a›sto›ar 

vi› a› draga upp nærmynd af mann-

inum á bak vi› persónurnar sem vi› 

öll flekkjum og dáum.  Einnig var 

rætt vi› Ladda sjálfan auk fless sem 

persónurnar, sem hann hefur skapa› 

í gegnum tí›ina, litu inn og tjá›u sig 

um skapara sinn.  Dagskrárger› var í 

höndum Björns Emilssonar.

Lára Ómarsdóttir fréttama›ur 

fer›a›ist ásamt fö›ur sínum, Ómari 

Ragnarssyni, um landi› í n‡jum 

fer›afláttum sem hófu göngu sína í 

apríl.  Í fláttunum, sem báru nafni› 

Fer›astiklur, hittu flau fe›gin 

skemmtilegt fólk, sko›u›u nátt-

úruperlur í alfaralei› og veltu upp 

áhugaver›um sögum af fólki og 

fyrirbærum.  S‡ndir voru átta flættir 

sem voru á dagskrá á sunnudags-

kvöldum. Umsjón og dagskrárger› 

var í höndum Láru Ómarsdóttur en 

fiór Freysson sá um upptökustjórn.  

Framlei›andi var Stórveldi›.

Keppendur og aðstandendur Útsvars fara yfir tæknimálin.
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Inndjúpi› var heiti á fjögurra flátta 

rö› sem s‡nd var á sunnudögum 

í maí og júní og fjalla›i um flá sem 

enn stunda hef›bundinn búskap vi› 

innanvert Ísafjar›ardjúp. Í fláttunum 

var saga búskapar rakin og spá› í 

framtí›ina á einlægan og raunsæjan 

hátt.  Mugison samdi tónlistina í flátt-

unum en fióra Arnórsdóttir og Ásdís 

Ólafsdóttir önnu›ust dagskrárger› 

ásamt Jóhannesi Jónssyni.

Heimildarmyndin Ég gafst ekki upp, 

sem var sýnd í nóvember, er saga 22 

ára stúlku, Heiðu Dísar Einarsdóttur, 

sem barðist hetjulega við krabbamein. 

Haustið 2011 var Heiðu sagt að hún 

ætti aðeins eitt ár ólifað en hún 

neitaði að trúa því og sneri lífi sínu 

upp í einstaka jákvæðni og gleði svo 

eftir var tekið. Fylgst var með fjórum 

síðustu mánuðunum í lífi Heiðu Dísar.  

Myndin er eftir Egil Eðvarðsson og 

Ragnhildi Steinunni Jónsdóttur.

Í febrúar var sýnd heimildar-

myndin Yrsa Sigurðardóttir – 

meistari óhugnaðarins, eftir Eggert 

Gunnarsson. Rætt var við Yrsu 

Sigurðardóttur, rithöfund og verk-

fræðing, um lífið og tilveruna og fylgst 

með nýjustu bók hennar frá ritun að 

útgáfu. 

Í myndinni Hallfríður – flautuleikari 

músarinnar, sem sýnd var í janúar, 

var fylgst með Hallfríði Ólafsdóttur 

flautuleikara í Sinfóníuhljómsveit 

Íslands, sem jafnframt er kennari 

og rithöfundur. Hún er höfundur 

bókanna um Maximús Músikús sem 

gefnar hafa verið út víða um heim. 

Dagskrárgerð annaðist Eggert Gunn-

arsson.

Fjöldi fræðslumynda og heim-

ildarþáttaraða frá sjálfstæðum 

framleiðendum var tekinn til sýningar 

á árinu. 

Meðal aðkeyptra heimildarmynda  

voru The Startup Kids – 

Frumkvöðlakrakkarnir eftir Sess-

elju G. Vilhjálmsdóttur og Valgerði 

Halldórsdóttur, Vögguvísa úr öðrum 

heimi – Saga Brasilíufaranna eftir 

Sigurstein Másson, Kristín Gunn-

laugsdóttir eftir Guðberg Davíðs-

son og Hákon Má Oddsson, Strigi 

og flauel eftir Önnu Þóru Steinþórs-

dóttur, The Amazing Truth About 

Queen Raquela – Raquela drottning 
eftir Ólaf Jóhannesson, Aska eftir 

Herbert Sveinbjörnsson, Baráttan 

um landið eftir Helenu Stefáns-

dóttur, Liljur vallarins eftir Þor-

stein Jónsson, Fit Hostel eftir Ingvar 

Þórisson, Hreint hjarta eftir Grím 

Hákonarsson, Lýðveldisbörnin eftir 

Eggert Gunnarsson, Óbærilegur létt-

leiki Laufskálaréttar eftir Árna Gunn-

arsson, Hringurinn eftir Friðrik Þór 

Friðriksson og Rokk í Reykjavík eftir 

Friðrik Þór Friðriksson.

Í tilefni af 100 ára afmæli 

Eimskipafélags Íslands 17. janúar 

2014 var sýnd Saga Eimskipafélags 

Íslands þar sem farið var yfir litríka 

sögu félagsins í tveimur hlutum. Dag-

skrárgerð var í höndum Jóns Þórs 

Hannessonar og Steingríms Karls-

sonar.

Heimildarþáttaröð Erlends Sveins-

sonar, Draumurinn um veginn,  var 

á dagskrá um páskana. Í fimm hlutum 

fjallaði Erlendur um pílagrímsgöngu 

rithöfundarins Thors Vilhjálms-

sonar til Santiago de Compostela á 

norðvestanverðum Spáni. 

Í þáttaröðinni Sjómannslíf, sem 

sýnd var í þremur hlutum í júní, slóst 

Árni Gunnarsson í för með áhöfnum 
Grínistinn.
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þriggja fiskiskipa og fylgdist með lífi 

og störfum íslenskra sjómanna við 

ólíkar aðstæður. 

Einnig voru í sumar sýndir nokkrir 

gamlir heimildarþættir úr smiðju 

Hjálmtýs Heiðdals, þar á meðal 

Konsúll Thomsen keypti bíl sem 

fjallar um sögu bílsins á Íslandi, 

Suðurganga Nikulásar um pílagríms-

ferð Nikulásar Bergssonar suður til 

Rómar og Landsins helga um miðja 

12. öld og Fjallamenn á Fimmvörðu-

hálsi þar sem sagt er frá starfi Fjalla-

manna og frumkvöðlinum Guðmundi 

Einarssyni frá Miðdal.

Aðrir fræðsluþættir sem sýndir 

voru á rekstrarárinu voru Akstur í 

óbyggðum, fræðslumynd eftir Ómar 

Ragnarsson um óbyggðaakstur um 

náttúru Íslands og ýmis einföld atriði 

sem aukið geta á öryggið, Lífæðin 

til Eyja um lagningu sæstrengs frá 

landi til Vestmannaeyja sumarið 2013. 

Myndina framleiddi Prófilm ehf. Aðrar 

styttri myndir voru Eldsmiðurinn 

eftir Friðrik Þór Friðriksson um 

Sigurð Filippusson frá Mýrum við 

Hornafjörð og Geimverur á Snæfells-

nesi eftir Arnar Stein Einarsson sem 

fjallaði um spá nokkurra erlendra 

sérfræðinga um að vitsmunaverur 

myndu lenda á Snæfellsjökli þann 5. 

nóvember 1993.

Fjórir stakir fræðsluþættir um heilsu 

og sjúkdóma eftir Pál Kristin Pálsson 

og Ólaf Sölva Pálsson voru sýndir á 

rekstrarárinu, allir í framleiðslu Epos 

kvikmyndagerðar. Tveir voru sýndir 

í september 2013 og fjölluðu um 

algenga sjúkdóma sem leggjast á börn 

og ungt fólk; Börn fá líka gigt sem 

gerð var fyrir Gigtarfélag Íslands og 

fjallaði um helstu tegundir barnagigtar 

og hvernig hún er meðhöndluð, 

og MS: Taugasjúkdómur unga 

fólksins sem gerð var í sam-

starfi við MS-félag Íslands. Í þætt-

inum Parkinsonsjúkdómurinn 

á Íslandi, sem sýndur var í 

janúar 2014, var fjallað um helstu 

einkenni og meðferðarúrræði við 

parkinsonsjúkdómnum. Þátturinn 

var gerður í samstarfi við Parkinson-

samtökin á Íslandi. Í júní var svo 

sýndur þátturinn Aðgát í nærveru 

sólar þar sem læknar fjölluðu um 

helstu tegundir húðkrabbameina, 

hvernig þau myndast og hvernig þau 

eru meðhöndluð. 

Nýir þættir úr þáttaröðinni Nýsköpun 

– íslensk vísindi voru teknir til 

sýningar í apríl.  Sýndir voru átta 

þættir í þessari  þriðju röð.  Fjallað 

var um vísindi og fræði fyrir alla fjöl-

skylduna.  Umsjónarmenn voru Ari 

Trausti Guðmundsson og Valdimar 

Leifsson.  Framleiðandi var Lífsmynd.

Villt og grænt, matrei›sluflættir 

um villibrá› og vei›i á ‡msum árs-

tímum, voru s‡ndir á fimmtudags-

kvöldum frá októberlokum og fram í 

desember.  Umsjónarma›ur var Úlfar 

Finnbjörnsson matrei›slumeistari og 

í fláttunum s‡ndi hann áhorfendum 

fjölbreyttar eldunara›fer›ir og 

Jólaþáttur Stundarinnar okkar.
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notkun villibrá›ar. Fari› var á 

vei›isló›ir og kræsingar elda›ar úr 

brá›inni. Framlei›andi var Landmark 

kvikmyndager›.

Fagur fiskur var fyrst á dagskrá 

veturinn 2009–2010. N‡ átta flátta 

rö› var tekin til s‡ninga í septem-

ber 2013.  fiættirnir voru á dagskrá 

á fimmtudögum og fjöllu›u um 

fiskmeti og matrei›slu fless.  Sveinn 

Kjartansson matrei›slumeistari sá 

a› mestu um eldamennsku og saman 

bu›u flau Áslaug Snorradóttir til 

veislu e›a fær›u fólki fiskveislu heim. 

Um dagskrárger› sáu Margrét Jónas-

dóttir og Sagafilm.

Í mars hófust s‡ningar á 

n‡jum matrei›slufláttum me› 

áhugakokknum Ebbu Gu›n‡ju 

Gu›mundsdóttur undir heitinu Elda› 

me› Ebbu.  Ebba s‡ndi áhorfendum 

hversu au›velt fla› getur veri› a› 

elda hollan og næringarríkan mat úr 

gó›u hráefni. S‡ndir voru átta flættir 

á fimmtudagskvöldum.  Framlei›andi 

var Anna Vigdís Gísladóttir fyrir hönd 

Sagafilm.

Samfélagsumfjöllun og málefni 

líðandi stundar

Kastljós hélt áfram veturinn 2013-

2014.  Fram að áramótum var 

þátturinn á dagskrá mánudaga til 

föstudaga, en í kjölfar niðurskurðar 

síðla árs 2013 var þáttum fækkað 

í fjóra á viku og Kastljós tekið út á 

föstudögum.  Hraðfréttir voru áfram 

hluti af Kastljósi á föstudögum en 

á fimmtudögum eftir áramót.  Rit-

stjóri var Sigmar Guðmundsson, 

aðstoðarritstjóri Þóra Arnórsdóttir 

og aðrir starfsmenn Helgi Seljan, 

Jóhannes Kr. Kristjánsson og Margrét 

Erla Maack ásamt Salóme Þorkels-

dóttur framkvæmdastjóra Kastljóss, 

Birtu Sigmundsdóttur skriftu og Agli 

Eðvarðssyni, Sigurði Jakobssyni 

og Benedikt Ketilssyni sem sáu um 

upptökustjórn og dagskrárgerð.  Eftir 

niðurskurð í nóvember var fækkað 

umtalsvert í hópi Kastljóssliða.

Vefþættirnir um Gunnar á völlum 

héldu áfram þennan veturinn á vef 

RÚV og í sjónvarpinu.  Framan af 

vetri var lögð áhersla á viðtöl við 

íþróttafólk af hóflegri alvöru og í 

sérstökum stíl umsjónarmannsins 

Gunnars Sigurðarsonar.  Um jól og 

áramót fengu þættirnir nýjan búning 

og nýtt heiti, Gunnar.  Gunnar tók á 

móti gestum í myndveri RÚV og voru 

þættirnir áfram sýndir bæði á vef RÚV 

og í sjónvarpinu á laugardögum fyrir 

fréttir. 

Í október 2013 hóf Sunnudags-

morgunn göngu sína undir stjórn 

Gísla Marteins Baldurssonar. 

Þátturinn leysti Silfur Egils af hólmi  

og var að nokkru leyti á léttari 

nótum. Hefðbundin þjóðmálaumræða 

var gjarnan brotin upp með tón-

listaratriðum og spjalli við gesti úr 

heimi dægurmála. Þættirnir voru í 

beinni útsendingu kl. 11 á sunnudags-

morgnum og sendir út samtímis á 

Rás 2.  Mikil áhersla var lögð á sýni-

leika þáttarins á samfélagsmiðlum og 

var þar stigið skref í átt að aukinni 

gagnvirkni og beinni samskiptum við 

Frá upptökum á þáttunum um Ævar vísindamann.



42

Á R S S K Ý R S L A

S J Ó N V A R P

áhorfandann.  Útsendingu stjórnaði 

Jón Egill Bergþórsson.

Fjórða sumarið í röð fengu lands-

menn að gleðjast og fræðast með 

umsjónarmönnum þáttanna Með 

okkar augum á þriðjudagskvöldum. 

Þættirnir voru sex talsins og hófust 

um miðjan júlí og í þeim skoðuðu 

Andri Freyr, Eiður, Katrín Guðrún, 

Skúli Steinar og Steinunn Ása 

samfélagið á líðandi stundu eins og 

þeim kom það fyrir sjónir. Mark-

miðið með þáttunum var að sýna 

samfélagið í sinni breiðustu og sönn-

ustu mynd og að leyfa öllum röddum 

landsmanna að heyrast. Elín Sveins-

dóttir sá um dagskrárgerð en þætt-

irnir voru framleiddir í samstarfi við 

Þroskahjálp.

Viðtalsþættir

Viðtalið er þáttur þar sem ýmsir 

frétta- og dagskrárgerðarmenn 

skiptast á að ræða maður á mann við 

innlenda sem erlenda, sérfræðinga, 

stjórnmálamenn, listamenn og aðra 

sem hafa skapað sér sérstöðu, vakið 

athygli fyrir störf sín eða markað sér 

spor í samtímasögunni á einhvern 

hátt. Þátturinn hóf upphaflega göngu 

sína á fréttastofu RÚV árið 2008 

og var þá eingöngu í umsjón Boga 

Ágústssonar og ekki fastur liður í 

dagskránni. Haustið 2013 bættust 

þrír umsjónarmenn af dagskrárdeild 

í hópinn og þátturinn var vikulega á 

dagskrá, á mánudagskvöldum eftir 

tíufréttir.  Veturinn 2013–2014 voru 

umsjónarmenn Bogi Ágústsson, Egill 

Helgason, Þóra Arnórsdóttir og Eva 

María Jónsdóttir.  Um upptökustjórn 

sáu Karl Sigtryggsson og Jón Egill 

Bergþórsson.

Þriðja þáttaröðin af Ísþjóðinni fór í 

loftið í byrjun september. Sex þættir 

voru sýndir og líkt og fyrri ár var dag-

skrárgerð í höndum þeirra Ragnhildar 

Steinunnar Jónsdóttur og Eiríks Inga 

Böðvarssonar.

Brautry›jendur eru átta n‡ir 

vi›talsflættir sem voru á dagskrá á 

sunnudagskvöldum frá febrúar 2014.  

Í fláttunum ræddi fióra Arnórsdóttir 

vi› konur sem hafa rutt brautina á 

‡msum svi›um mannlífsins. Rætt 

var vi› fyrstu lögreglukonurnar, 

fyrstu konuna sem var› prófessor, 

fyrstu konuna sem leiddi kvenna-

landsli›, fyrsta prestinn, einn fremsta 

kvikmyndaklippara Íslands, einn 

fyrsta gullsmi›inn og fyrstu íslensku 

konuna sem söng lag á plötu.  Eiríkur 

Ingi Bö›varsson st‡r›i upptökum 

og sá um dagskrárger›. Hafin er 

framlei›sla á n‡rri fláttarö› sem 

a› flessu sinni ver›ur í umsjón Evu 

Maríu Jónsdóttur.

Barna- og unglingaefni 
Ný andlit birtust í Stundinni okkar 

veturinn 2013-2014 þegar Gói og 

Gloría tóku við stjórnartaumunum 

Úrslit Gettu betur voru send út frá Háskólabíói.
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í hinu svokallaða Stundarleikhúsi, 

og leikhússtjórinn Brandon var ekki 

langt undan.  Umsjónarmaðurinn Gói 

er leikinn af Guðjóni Davíð Karls-

syni en Kristín Þóra Haraldsdóttir 

leikur Gloríu aðstoðarmann.  Leik-

stjóri og upptökustjóri var Bragi Þór 

Valdimarsson en hann og Guðjón 

Davíð skrifuðu handrit að þáttunum.  

Nýr tónlistarstjóri í Stundinni var 

Vignir Snær Vigfússon. Alls voru 29 

þættir framleiddir á rekstrarárinu auk 

sérstaks Stundarskaups sem sýnt var 

á gamlárskvöld og bar keim af hinu 

þekkta Áramótaskaupi.  Þessi vetur 

var fertugasta og áttunda starfsár 

Stundarinnar okkar.

Vasaljós heitir nýr þáttur fyrir krakka 

um krakka sem krakkar stjórnuðu. 

Sýningar hófust í nóvember og voru 

þættirnir tíu sýndir á laugardögum.  Í 

þáttunum var lýst með „vasaljósinu“ 

inn í alls konar kima krakkaheimsins 

og ljósi brugðið á skemmtilega 

krakka og allt það áhugaverða sem 

þeir fást við.  Umsjónarmenn Vasa-

ljóss voru börnin Marteinn, Hekla 

Gná, Katla, Mira, Salka, Alex Leó og 

Júlíana Dögg  en dagskrárgerð var í 

höndum Brynhildar Björnsdóttur, 

Kristínar Evu Þórhallsdóttur og Egg-

erts Gunnarssonar sem jafnframt var 

upptökustjóri.

Önnur ný þáttaröð sem á árinu var 

kynnt til sögunnar fyrir börn á öllum 

aldri var Ævar vísindamaður, 

og hóf hún göngu sína í febrúar 

2014.  Ævar er persóna sem börnin 

þekkja úr Stundinni okkar þar 

sem hann var reglulegur gestur en 

hér var hann kominn í nýja og enn 

stærri tilraunastofu í samstarfi við 

Sprengjugengið hjá HÍ, Marel og 

Vísindavefinn.  Í þáttunum var íslenskt 

hugvit haft að leiðarljósi, alvöru- og 

ímyndaðir vísindamenn birtust ljós-

lifandi fyrir augum áhorfenda og 

gerðar voru alls kyns mishættu-

legar tilraunir.  Þættirnir voru átta 

talsins og sýndir á laugardögum og 

dagskrárgerð var í höndum Eggerts 

Gunnarssonar.

Í janúar hófust sýningar á stuttum 

þáttum í tengslum við landsátakið 

„Fiskídag“ sem hafði það að mark-

miði að auka fiskneyslu Íslendinga.  Í 

þáttunum, sem báru heitið Fisk í dag, 

sá Sveinn Kjartansson matreiðslu-

meistari um að kenna unglingum 

hvernig matreiða á fljótlega og 

auðvelda fiskrétti.  Þættirnir voru 

átta talsins og var þeim dreift hér 

og þar um dagskrána enda stuttir og 

auðvelt að koma þeim fyrir.  Jón Egill 

Bergþórsson sá um dagskrárgerð.

Boxið 2013 – framkvæmdakeppni 

framhaldsskólanna, var á dagskrá 

Bragi Valdimar Skúlason og Brynja Þorgeirsdóttir stjórna Orðbragði.
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í janúar.  Boxið er hugvitskeppni 

framhaldsskólanema þar sem mark-

miðið er að kynna og vekja áhuga á 

tækni, tækninámi og störfum í iðnaði. 

Liðin fara þrautabraut með nokkrum 

stöðvum  og fá takmarkaðan tíma 

til að leysa hverja þraut. Þrautirnar 

eru gerðar af fyrirtækjum úr ólíkum 

greinum iðnaðarins með aðstoð fræði-

manna við Háskólann í Reykjavík. Við 

mat á lausnum ræður meðal annars 

tími, gæði lausnar og frumleiki.  Átta 

lið komust áfram í forkeppni og öttu 

kappi í úrslitum sem fram fóru í HR. 

Lið Kvennaskólans í Reykjavík bar 

sigur úr býtum.  Þetta var í fyrsta 

sinn sem RÚV tók keppnina upp en 

fljótlega var ákveðið að endurtaka 

leikinn að ári. Dagskrárgerð annaðist 

Eiríkur Ingi Böðvarsson í góðu sam-

starfi við fulltrúa Samtaka iðnaðarins 

og Háskólans í Reykjavík sem standa 

að keppninni. 

Eins og fram hefur komið var  í janúar 

sýnd upptaka frá lokakvöldi Músík-

tilrauna sem fram fór í Silfurbergi 

Hörpu vorið 2013 og frá Nótunni, upp-

skeruhátíð tónlistarskólanna 2013. 

Í apríl var Söngkeppni framhalds-

skólanna sýnd í beinni útsendingu frá 

menningarhúsinu Hofi á Akureyri.

Þá var boðið upp á íslenskt jólaefni, 

Jól í Dimmuborgum, eftir Eggert 

Gunnarsson

Edduverðlaunin

Óhætt er að segja að RÚV hafi 

uppskorið ríkulega á Edduverð-

launahátíðinni 2014 sem fór fram 

í Silfurbergi í Hörpu 22. febrúar.  

Stundin okkar var barnaefni ársins, 

Kastljós var frétta- eða viðtalsþáttur 

ársins, Djöflaeyjan var menningar- 
Þóra Arnórsdóttir og Sigmar Guðmundsson.

S J Ó N V A R P
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eða lífsstílsþáttur ársins, Orðbragð 

var skemmtiþáttur ársins. Bogi 

Ágústsson var sjónvarpsmaður ársins 

og Gunnar Pálsson fékk verðlaun fyrir 

leikmynd ársins í Fólkinu í blokkinni.  

Þættir og starfsmenn RÚV hlutu alls 

23 tilnefningar á hátíðinni.

eRLeNT eFNI
Erlent efni á árinu nam 56% af 

heildarútsendingartíma í sjónvarpi á 

rekstrarárinu 2013-2014. Það er álíka 

mikið og síðasta rekstarár.

Leikið norrænt efni heldur vinsældum 

sínum. Hin margrómaða og vinsæla 

spennuþáttaröð Brúin (Broen) 

sneri aftur í annarri þáttaröð. Þar 

fer afar metnaðarfullt samstarfs-

verkefni danska ríkisútvarpsins, DR, 

og sænska ríkisútvarpsins SVT, sem 

markar viss tímamót í framleiðslu 

leikins efnis á Norðurlöndum. Þá 

mætti Wallander aftur á skjáinn í nýrri 

þáttaröð.

Nýjar norrænar þáttaraðir voru á dag-

skrá RÚV sem kom að framleiðslu 

flestra þeirra í gegnum Nordvision-

samstarf norrænu ríkisstöðvanna. 

Þannig var RÚV meðframleiðandi að 

nýjasta stórvirki danska ríkissjón-

varpsins, Erfingjunum (Arvingerne) 

sem hófu göngu sína í janúar. Þar 

eru morðgátur víðsfjarri og þess 

í stað fengist við sannkallað fjöl-

skyldudrama þar sem deilur um arf 

látinnar listakonu leiða til mikilla 

átaka ólíkra systkina sem blindast 

af græðgi og afbrýðisemi. RÚV kom 

einnig að gerð hinnar nýstárlegu 

sænsku þáttaraðar Alvöru fólk (Äkta 

människor) og tveggja norskra 

þáttaraða, Gullkálfa (Mammon) og 

Hálfbróðurins (Halvbroren), sem 

bera því glöggt vitni hversu mjög 

Norðmenn hafa sótt í sig veðrið í 

leiknu sjónvarpsefni. Þá ber að geta 

dönsku sakamálaþáttanna Dicte sem 

náðu strax miklum vinsældum. 

Mánudagskvöld eru orðin eitt 

af sterkustu sjónvarpskvöldum 

vikunnar. Þau skarta hágæða  

náttúrulífs- og heimildarmyndum, 

leiknum verðlaunaþáttaröðum og 

heimildarþáttum um menningu og 

listir. 

Heimildarmyndirnar á mánudögum 

Hugi Halldórsson framleiðandi og Kristófer Dignus leikstjóri við sviðsmynd úr Áramótaskaupinu.
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voru fjölbreyttar en  stærsti hluti þeirra 

er frá BBC. Þetta eru þættir á borð 

við Undur lífsins (Wonders of Life), 

Borðið, fastið og lifið lengur (Eat 

Fast & Live Longer), Nautnafíkn 

(Addicted to Pleasure), Varasamir 

vegir (Dangerous Roads), Afríka 

(Africa), Attenborough: furðudýr í 

náttúrunni (David Attenborough’s 

Natural Curiosities) og Bráðskarpar 

skepnur (Inside the Animal Mind).

Heimildarmyndum fjölgaði á 

rekstrarárinu þegar myndir um menn-

ingu og listir fengu fastan stað í dag-

skránni á mánudagskvöldum klukkan 

22.20.  Heimildarmyndaflokkur um 

sögu kvikmyndanna (The Story 

of Film) markaði upphaf þess í 

október 2013. Í þessari metnaðar-

fullu fimmtán þátta röð rekur 

kvikmyndafræðingurinn Mark Cousin 

sögu kvikmyndarinnar, frá því seint á 

nítjándu öld til okkar daga. Í tengslum 

við þættina sýndi RÚV merk verk 

kvikmyndasögunnar á laugardags- og 

sunnudagskvöldum. Þegar sýningum 

á Sögu kvikmyndanna lauk tóku við 

heimildarmyndir um mismunandi 

tónlistarstefnur.

Þættirnir Alheimurinn (Cosmos: 

A Spacetime Odyssey) fengu gott 

áhorf á þriðjudögum. Í þeim var leitað 

skýringa á uppruna alheimsins með 

aðstoð vísindanna auk þess sem 

tilraun var gerð til að staðsetja jörðina 

í tíma og rúmi.

Sérvaldar og margverðlaunaðar heim-

ildarmyndir áttu áfram sinn fasta 

sess á  miðvikudagskvöldum eftir 

Tíufréttir. Viðfangsefni þeirra voru 

eins fjölbreytt og þær voru margar 

en flestar tóku á þjóðfélagsmálum 

og aðkallandi málefnum líðandi 

stundar þótt í bland væru léttari 

myndir.  Má þar nefna myndir eins 

og Norður-Kórea þar sem fylgst er 

með ferðum leiðtoga Norður-Kóreu, 

Kim Jong Un og reynt að varpa ljósi 

á ástandið í landinu, spillingu og 

eymd. Í heimildarmynd frá BBC um 

Moammar Gaddafi, forseta Líbýu 

á árunum 1969–2011, er fjallað um 

ógnarstjórn hans frá sjónarhóli þeirra 

sem stóðu forsetanum næst á valda-

tímanum. Einnig er vert að minnast 

á margverðlaunaða mynd, Í hlutverki 

morðingja (Act of Killing), eftir leik-

stjórann Joshua Oppenheimer um 

leiðtoga alræmdustu dauðasveita 

Indónesíu.  Myndin Sushimeistarinn 

(Jiro Dreams of Sushi) er dæmi um 

mynd af allt öðrum toga sem vakti 

verðskuldaða athygli, en hún fjallar 

um 85 ára sushimeistara, Jiro Ono, 

og fyrirtæki hans á jarðlestarstöð í 

Tókýó.

Skálmöld í góðum gír.
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Heimsmeistarakeppnin í fótbolta í 

Brasilíu setti sitt mark á heimildar-

myndir í maí og júní. Í tengslum 

við hana voru sýndir þættir á borð 

við Villta Brasilía (Wild Brazil)  

og Leyndardómar Suður-Ameríku 

(Secrets of South America).  

Hefbundin dagskrá féll niður eða 

færðist til að mestu leyti meðan á 

keppninni stóð.

Breskt leikið efni var sem fyrr fyrir-

ferðarmikið í dagskrá RÚV á árinu. 

Heimilisvinir eins og Barnaby 

ræður gátuna (Midsomer Murder), 

Lewis, Taggart , Martin læknir 

(Doc Martin) og síðast en ekki síst 

Downton Abbey  áttu sinn fasta sess í 

dagskránni. Einnig voru sýndar nýjar 

þáttaraðir af Paradís (The Paradise), 

Scott og Bailey (Scott and Bailey) 

og Stundinni (The Hour). Á árinu 

voru einnig kynntir til sögunnar 

nýir myndaflokkar sem hafa hlotið 

lof gagnrýnenda eins og Fallið (The 

Fall) með Gillian Anderson í aðal-

hlutverki, Séra Brown (Father 

Brown) og Endeavour.  Þá má segja 

að gamanþáttaröðin Frú Brown (Mrs 

Brown´s Boys) hafi komið séð og 

sigrað því mælingar á áhorfi sýndu 

að hún naut mikilla vinsælda í öllum 

aldurshópum, ekki hvað síst hjá yngri 

áhorfendum. Þetta er athyglisvert í 

ljósi þess að form þáttanna er aftur-

hvarf til gömlu gamanþáttaraðanna 

sem voru teknar upp með fullan sal 

af áhorfendum. Sögusviðið er kjaftfor 

eldri kona sem býr ásamt manni og 

börnum í Dublin á Írlandi.

Sýningar á bandarísku efni jukust 

lítillega á rekstrarárinu eða um 2,5%. 

Fastagestir í dagskránni voru þættir 

eins og Glæpahneigð (Criminal 

Minds), Castle, Neyðarvaktin 

(Chicago Fire), Hefnd (Revenge) og 

síðast en ekki síst Spilaborg (House of 

Cards), með Kevin Spacey og Robin 

Wright í aðalhlutverkum. Þau hlutu 

bæði Golden Globe verðlaunin fyrir 

hlutverk sín í þáttunum. Glæpahneigð 

var enn eitt árið vinsælasti erlendi 

myndaflokkurinn.

Nýir erlendir þættir voru settir á 

dagskrá svo sem Best í Brooklyn 

Egill Helgason og Ragnheiður Thorsteinsson í Kiljunni.
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Víkingur Heiðar Ólafsson og Halla Oddný Magnúsdóttir.

(Brooklyn Nine-Nine), Saga af 

strák (About a Boy) og Víkingarnir 

(The Vikings) sem fjalla um ævintýri 

Ragnars Loðbrókar. 

Eins og árið áður sýndi RÚV beint frá 

Óskarsverðlaunahátíðinni. Þulur var 

Freyr Gígja Gunnarsson.

Áfram var lögð áhersla á að 

sýna vandað talsett barnaefni.  

Útsendingartími barnaefnis lengdist 

5. október um tvær klukkustundir um 

helgar, þegar byrjað var að senda út 

klukkan sjö á morgnana í stað átta.  

Disneystundin rataði aftur á skjá 

landsmanna á sunnudagsmorgnum 

upp úr áramótum og gladdi eflaust 

marga að sjá þá Finnboga og Felix 

aftur á RÚV.  Aðrir teiknimyndaþættir 

sem njóta mikilla vinsælda eru 

Kúlugúbbarnir (Bubble Guppies), 

Músahús Mikka (Mickey Mouse 

Clubhouse), Sara og önd (Sarah 

and Duck) og Úmísúmí (Team 

Umizoomi).

Í desember var sýnt leikið jóladagatal, 

Jólakóngurinn (Julekongen), frá 

norska ríkisútvarpinu við góðan orð-

stír og var það talsett á íslensku eins 

og undanfarin ár.  Dagatalið fjallar um 

Karvel, níu ára strák sem býr í Silfur-

skógi með fjölskyldu sinni. Hann 

hefur ákveðið að jólin í ár verði betri 

en nokkru sinni fyrr, en samt verða 

þau allt öðruvísi en hann óraði fyrir.

Tæp 10% af heildaráhorfi lands-

manna á RÚV er nú hliðrað áhorf.  

Vinsælasta dagskráin í efnisveitum er 

gjarnan barnaefni.  Talsett barnaefni 

og Stundin okkar er mest sótta efnið í 

VOD-leigu og Sarpi. 

S J Ó N V A R P
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Þörfin fyrir að Ríkisútvarpið veiti 

öfluga almannaþjónustu á vefnum 

verður stöðugt meiri og almennari. 

Á rekstrarárinu var sett markviss 

stefna um uppbyggingu og þróun 

nýmiðlunar hjá RÚV á næstu miss-

erum, þar sem mest áhersla er lögð 

á smíði og uppbyggingu á nýjum vef 

RÚV.is og stóraukin áhersla á miðlun 

efnis og þjónustu fyrir snjalltæki.

Sarpurinn endurhannaður og 

orðinn snjall

Ákveðið var að hanna og smíða smá-

forrit fyrir snjallsíma og spjaldtölvur 

til að auðvelda almenningi aðgang að 

dagskrárefni í Sarpi RÚV. Með smá-

forritinu er fólki gert kleift að horfa 

og hlusta á dagskrá allra miðla RÚV 

hvar og hvenær sem er en í Sarpinn 

bætast nærri 500 upptökur af útvarps- 

og sjónvarpsefni í viku hverri. Þar 

sem snjalltæki eru afar mismunandi 

sýndi sig að góður vefur svaraði ekki 

þörfum notenda og því varð þessi leið 

fyrir valinu. Samið var við fyrirtækið 

Gangverk um smíði appsins en 

hönnun var einkum á hendi Sigurðar 

Gísla Sigurðarsonar hjá nýmiðladeild 

RÚV. Við endurhönnunina var einnig 

horft til þess að endurgera þyrfti 

Sarpinn á nýjum RÚV.is

Spánnýr vefur, Krakkar og Veður

Hönnun nýs vefs hófst með umfangs-

mikilli greiningarvinnu starfsmanna 

á nýmiðladeild. Umferð um RÚV.is 

var metin, kannað hvernig notendur 

nálguðust þar efni og hvaða aug-

ljósu vankantar voru á núverandi 

vef. Rissmyndir af nýjum vef voru 

bornar undir rýnihópa starfsmanna 

og ólíkra hópa notenda. Sérfræðingur 

í aðgengismálum var fenginn til 

ráðgjafar og loks var horft til laga og 

þjónustusamnings til að skilgreina 

almannaþjónustukröfuna. 

Vefvinna hófst sumarið 2014 með það 

að markmiði að nýr vefur yrði tilbúinn 

fyrir jól. Um leið voru skilgreind tvö 

stærri verkefni sem til stendur að 

unnið verði að á nýju rekstrarári. 

Annars vegar er ljóst að á vefnum er 

barnaefni á íslensku af svo skornum 

skammti að til vansa er. Rýnihópur 

um KrakkaRÚV.is hóf störf með það 

að markmiði að setja fram hugmyndir 

og tillögur að samstarfi við stofnanir 

sem sinna börnum og barnastarfi. 

Hins vegar var ákveðið að endur-

skoða veðurþjónustu Ríkisútvarpsins 

í heild sinni og að nýmiðladeild og 

fréttastofa ynnu í sameiningu að 

uppfærslu þeirrar þjónustu, meðal 

annars með hönnun og smíði auð-

skilins veðurvefs sem áætlað er að 

verði tilbúinn fyrri hluta árs 2015.

Rekstur og þróun

Samhliða undirbúningi að nýjum vef 

stóð til að efla nýmiðladeildina og 

fjölga þar starfsfólki. Niðurskurður 
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á fjárframlögum til Ríkisútvarpsins 

varð þó til þess að fresta varð þeim 

áformum og hægja á verkefnum 

samhliða því. Til að mæta ákalli 

um nýjan vef og bætta þjónustu á 

nýmiðladeild var bætt við einum 

forritara, þó þörfin hafi verið meiri. 

Nú starfa þrír forritarar á deildinni. 

Þessi mannekla kemur í veg fyrir að 

RÚV geti stigið til fulls skref í átt að 

fullburða vefþjónustu, en mælingar 

sýna að þeim fjölgar sem treysta 

frekar á vef og snjalltækjalausnir en 

útvarp og sjónvarp. Mikilvægt er að 

Ríkisútvarpið tryggi almannaþjónustu 

á íslensku á þessum vettvangi og 

efli framleiðslu efnis fyrir vef ætlað 

þeim hópum sem nú má segja að séu 

vanræktir. Efst á þeim lista eru börn.

Tveir starfsmenn færðust frá öðrum 

deildum til nýmiðladeildar og starfa 

við ritstjórn og miðlun, efnisvinnslu, 

þjálfun starfsfólks og þjónustu við 

notendur. Þessi viðbót markar lítið en 

mikilvægt skref í þróun nýmiðlunar 

hjá RÚV þar sem áherslan er í 

auknum mæli á vinnslu og miðlun 

efnis sérstaklega fyrir vefinn en ekki 

einungis að tryggja að dagskrárefni úr 

útvarpi og sjónvarpi skili sér þangað í 

einhverri mynd. 

Stærstu vefverkefni ársins voru 

annars vegar vegna Söngva-

keppninnar og Eurovision, og hins 

vegar kosningavefur. Annað árið í 

röð var smíðuð viðamikil sérsíða 

fyrir Söngvakeppnina og í beinu 

framhaldi Söngvakeppni evrópskra 

sjónvarpsstöðva, sem hlaut mikla 

aðsókn frá janúar fram í maí. Þar 

mátti finna fréttafærslur, myndskeið, 

upplýsingar um keppendur og lög, 

ljósmyndir, samfélagsmiðlatengingu 

og Eurovision-útvarpið. Þessar 

vinsældir sýna glögglega að vefurinn 

er sjálfstæður miðill með eigin 

frásagnarhefð og þegar RÚV leggur í 

frumvinnu fyrir vef af þessu tagi skilar 

það umtalsverðum árangri. 

Kosningavefur

Þegar leið að sveitartjórnar-

kosningum á vordögum lögðu starfs-

menn nýmiðladeildar mikla vinnu í 

kosningavef. Ákveðið var að hugsa 

umfjöllun um sveitastjórnarkosningar 

frá grunni. Áhersla var lögð á 

aðgengilegar upplýsingar og umfjöllun 

um öll sveitarfélög landsins og sem 

jafnastan aðgang allra framboðslista, 

sem voru alls 184 í 74 sveitarfélögum. 

Til að sinna sem best hlutverki sínu 

sem fjölmiðill í almannaþjónustu var 

ákveðið að í fyrsta sinn yrði þunga-

miðja umfjöllunarinnar á RÚV.is,  

enda ætlunin að byggja gagna-

grunn fyrir kjósendur. Fréttastofa 

og nýmiðladeild unnu saman að 

hönnun og smíði umfangsmikils 

kosningavefs þar sem byggður var 

upp upplýsingabanki um sveitar-

félögin, framboð og frambjóðendur, 

kannanir og loks kosningaúrslit. 

Þær upplýsingar voru sóttar í 

sérsmíðaðan gagnabanka RÚV þar 

sem safnað hefur verið upplýsingum 
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um kosningar og skoðanakann-

anir mörg ár aftur í tímann. Þær 

upplýsingar hafa ekki áður verið 

aðgengilegar almenningi með 

einföldum hætti. Uppbygging vefsins 

var skýr og myndræn, síða hvers 

sveitarfélags byggði á grafískri gagna-

blaðamennsku þar sem uppbygging 

sveitarfélagsins og samanburður við 

landið voru sett fram með grafískum 

hætti. Upplýsingarnar voru sóttar til 

Hagstofu Íslands, Sambands sveitar-

félaga o.fl. 

Oddvitum framboða gafst kostur á að 

taka upp myndskeið sem aðgengileg 

voru á síðum framboðsins og á 

upplýsingasíðu um oddvita. RÚV setti 

skýrar reglur um framsetningu og 

lengd myndskeiðanna til að tryggja 

sem mest jafnræði. Fulltrúar framboða 

fengu allir aðgang að gátt hjá RÚV.is 

til að skrá upplýsingar og hlaða upp 

bæði ljósmyndum og myndskeiðum. 

Tilgangurinn var að gera öllum 

framboðum, jafnt stórum flokkum 

sem nýjum sprotaframboðum kleift 

að koma upplýsingum á framfæri. 

Umferð um RÚV.is

Á rekstrarárinu jókst umferð um 

RÚV.is enn á ný frá árinu áður úr 

5.246.237 notendum  (14.373 daglega) 

í 6.363.877 (17.435 á dag) samkvæmt 

tölum frá Google Analytics. Nýir 

notendur voru 19,7% sem var 

aukning frá fyrra ári. Sem fyrr var 

um fimmtungur umferðarinnar frá 

útlöndum.

Í Sarpinum var 14.781 upptaka. Sjón-

varpsupptökur af RÚV voru 5.150, 

sjónvarpsupptökur af RÚV 2 voru 265. 

Upptökur af Rás 1 voru alls 5.250 og 

af Rás 2 2.116. Lengd upptöku getur 

verið allt frá um sjö mínútum til fimm 

klukkustunda. 

Efni í Sarpinum er aðgengilegt mis-

jafnlega lengi. Eigin framleiðsla 

RÚV er aðgengileg í 90 daga frá 

frumsýningu en efni frá öðrum inn-

lendum framleiðendum og erlendum 

framleiðendum er aðgengilegt skemur  

og ræðst lengdin af skilmálum 

framleiðenda. Útvarpsefni í 

hlaðvarpi er aðgengilegt í ár frá 

útsendingardegi en valdar upptökur, 

s.s. hátíðarmessur, eru aðgengilegar 

lengur.
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Starfsárið  var viðburðaríkt á 

fréttastofunni. Auk stórra frétta-

verkefna sem vel gekk að leysa urðu 

breytingar á rekstri og skipulagi. 

Skammt var liðið af starfsárinu 

þegar grípa þurfti til niðurskurðar 

og á fréttastofunni var fækkað 

um átta starfsmenn, þarf af tvo hjá 

íþróttadeild.  Fréttastjóraskipti urðu 

seinni partinn í apríl þegar Óðinn 

Jónsson lét af störfum en Rakel 

Þorbergsdóttir var ráðin í hans stað. 

Rakel hafði áður um árabil verið 

varafréttastjóri og fréttamaður hjá 

RÚV.  Broddi Broddason og Sigríður 

Hagalín Björnsdóttir voru áfram vara-

fréttastjórar.  Fréttastofan flutti um 

set í Efstaleitinu í sumar eins og aðrar 

deildir RÚV og er nú komin í þægilegra 

og þéttara rými. Flutningarnir gengu 

mjög vel og almenn ánægja er með 

breytingarnar.  

Sveitastjórnarkosningar

Stærsta verkefni starfsársins voru 

sveitarstjórnarkosningar í maí 2014.  

Undirbúningur fyrir þær hófst 

í nóvember 2013 þegar frétta-

stjóri kallaði saman vinnuhóp til 

að móta fréttaumfjöllun RÚV fyrir 

kosningarnar. Sveitarfélögum var 

skipt eftir íbúafjölda og ákveðið 

að öllum sveitarfélögum yrði sinnt 

á vefnum, í útvarpi og sjónvarpi, 

mismikið eftir stærð sveitar-

félaganna. Tekið var mið af umfangi 

kosningaumfjöllunarinnar 2010 þar 

sem aðeins var einn umræðuþáttur 

fyrir kosningar, með oddvitum 

í Reykjavík, og 15 mínútna 

fréttaskýringar um 8-10 sveitarfélög 

í Kastljósi. Ákveðið var að færa 

fréttaskýringarnar inn í fréttatímann 

og stytta þær en fjölga þeim jafn-

framt verulega. Að þessu sinni var 

ákveðið að leggja meiri áherslu en 

áður á kosningavef RÚV. Þannig var 

hægt að sinna flestum, ef ekki öllum 

sveitarfélögum landsins án þess að 

auka kostnað. Kosningavefurinn var 

opnaður í áföngum. Fyrsti áfangi var 

opnaður strax eftir páska eða fjórum 

vikum fyrir kosningar. Þá voru á 

vefnum undirsíður fyrir hvert sveitar-

félag landsins. Kosningavefurinn var 

mjög vel sóttur og vakti athygli fyrir 

myndræna og skipulega framsetningu. 

Framboðin sjálf voru auk þess þakklát 

enda fengu þarna minni framboð og 

sveitarfélög umfjöllun sem þau hafa 

ekki fengið áður. Kosningavakan í 

sjónvarpi, sem er stærsta og flóknasta 

útsending hvers árs,  gekk almennt 

vel. Gagnrýnisraddir um tæknilegt 

klúður voru háværar en við nánari 

skoðun kom í ljós að þeir hnökrar 

voru ekki meiri en almennt gerist 

við flóknar útsendingar sem þessar. 

Vefurinn datt hins vegar út snemma 

kvölds og komst ekki í lag fyrr en 

nokkrum klukkustundum síðar. Sú 

bilun hafði veruleg áhrif því mikið 

kapp hafði verið lagt á að veita öfluga 

þjónustu á vefnum og aldrei hafa jafn 

margir fréttamenn sinnt vefnum á 

kosninganótt eins og að þessu sinni. 

Eldgos í Holuhrauni

Annað stórt verkefni á starfsárinu 

voru eldsumbrotin í Holuhrauni og 

jarðhræringar í Bárðarbungu sem 

Kosningavaka RÚV dróst á langinn vegna vandkvæða við talningu atkvæða.
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hófust í ágúst 2014.  Mikill viðbúnaður 

var sem endranær á fréttastofunni 

þegar gosið hófst í Holuhrauni. 

Öflugur fréttaflutningur var í útvarpi, 

sjónvarpi og á vefnum en fyrstu 

myndir af gosinu náðust einmitt 

með vefmyndavél Mílu. Þetta gos er 

frábrugðið eldsumbrotunum á Fimm-

vörðuhálsi og í Eyjafjallajökli að því 

leyti að Holuhraun er afskekktara 

svæði og erfiðara að komast þangað. 

Það hefur haft áhrif á fréttaflutning 

því svæðið hefur t.d. verið lokað 

vegna almannavarna auk þess sem 

meiri kostnaður fylgdi því að nálgast 

myndefnið en í hinum gosunum. 

Nokkur kraftur er enn í eldgosinu í 

Holuhrauni og ófyrirséð hver þróunin 

verður. 

Landsbyggðin

Ákveðið var að auglýsa til umsóknar 

nýtt starf svæðisstjóra RÚVAK sem 

ber ábyrgð á öllum fréttaflutningi 

RÚV á landsbyggðinni. Markmiðið 

er að efla þann þátt í starfsemi RÚV 

á næstu misserum og framundan 

er vinna við endurskipulagningu, 

þróun og uppbyggingu til framtíðar. 

Ýmsar breytingar voru áformaðar, 

meðal annars lögð stóraukin áhersla 

á miðlun svæðisbundinna frétta á 

vefnum.  

Landinn

Hinn vinsæli frétta og þjóðlífs-

þátturinn Landinn var að venju á 

dagskrá á sunnudagskvöldum. Í 

Landanum eru sagðar fróðlegar og 

skemmtilegar sögur allsstaðar að af 

landinu. Þátturinn var í júní færður 

yfir á dagskrárdeild sjónvarps.

Kastljós fært undir fréttastofu

Fréttaskýringaþátturinn Kastljós, sem  

hafði heyrt undir innlenda dag-

skrárgerð í sjónvarpi var í júní færður 

undir fréttastofu en starfar áfram með 

sjálfstæða ritstjórn. 

Fréttastofan heldur úti umfangs-

mikilli starfsemi allan sólarhringinn, 

árið um kring. Að meðaltali eru sendir 

út um 1.625 fréttatímar, Kasljós-

þættir, veðurfréttir og táknmálsfréttir 

á hverju ári. Í útvarpi eru að meðaltali 

fluttir ríflega  6.300 fréttatímar og 

Spegilsþættir árlega.

Eldgos hófst í Holuhrauni á rekstrarárinu og stendur enn.

Ágúst Ólafsson, fréttamaður á Akureyri, í Vaðlaheiðagöngum.
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Rekstrarárið 2013-2014 var storma-

samt á íþróttadeild. Hápunktur ársins 

2013 var án efa í nóvember þegar 

sýndir voru umspilsleikir Íslands gegn 

Króatíu um sæti á HM í knattspyrnu. 

Útsending frá heimaleiknum var 

umfangsmeiri en nokkru sinni áður. 

Alls voru 17 myndavélar á leiknum 

og voru allir tiltækir útsendingarbílar 

nýttir til verksins. 

Mikill niðurskurður um mitt 

rekstrarárið kom harkalega niður 

á rekstri, starfsemi, dagskrárgerð 

og þjónustu íþróttadeildar RÚV. 

Stöðugildum var fækkað um þrjú 

sem leiddi meðal annars til þess 

að verulega dró úr reglubundinni 

þáttagerð á íþróttadeild. Báðir föstu 

þættirnir, 360 gráður og Íslenski 

boltinn, voru felldir niður og enginn 

íþróttaannáll var gerður, auk þess 

sem felldar voru niður áður fyrir-

hugaðar beinar útsendingar.

 Árið 2014 var engu að síður með þeim 

umfangsmeiri í sögu deildarinnar. 

Í janúar voru sendir út 25 leikir frá 

Evrópumótinu í handbolta karla 

þar sem íslenska liðið náði 5. sæti. 

Við tóku Vetrarólympíuleikarnir 

í Sotsí og voru beinar útsendingar 

frá leikunum rúmlega 100. Að þeim 

loknum tók við Vetrarólympíumót 

fatlaðra og  var í fyrsta sinn sent 

út beint frá mótinu hér á landi. 

Útsendingar þaðan voru um 30.

Úrslitakeppnin í handbolta vorið 2014 

varð svo lengri og meira spennandi 

en nokkru sinni fyrr. Sjónvarpið sýndi 

25 leiki og voru hreinir úrslitaleikir í 

Úr kynningastiklu fyrir HM í fótbolta karla 2014 sem fór fram í Brasilíu.

Einar Örn Jónsson bregður á leik með Guðjóni Val Sigurðssyni og Róbert Gunnarssyni.
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úrslitum beggja kynja í fyrsta sinn í 

langan tíma.

Skólahreysti var á sínum stað í apríl 

og maí og voru sýningar að þessu 

sinni á föstudögum.

Í júní var HM í fótbolta í Brasilíu. Það 

var glæsilegt mót í alla staði og gengu 

útsendingar og plön að öllu leyti upp 

en álag á tæknifólk sem að þeim stóð 

var oft mikið. Allir stóðu sína vakt 

með prýði.

Rekstrarárinu lauk með beinum 

útsendingum frá leikjum karlalands-

liðsins í körfuknattleik sem í fyrsta 

sinn tryggði sér sæti í lokakeppni 

Evrópumótsins.

Auk þessa voru Evrópumótið í 

frjálsum íþróttum utanhúss í ágúst og 

heimsmeistaramótið í frjálsum innan-

húss í mars í beinni útsendingu.

Af innlendum viðburðum sýndi 

íþróttadeildin m.a. beint frá 

bikarkeppnunum í handbolta, körfu-

bolta, badminton og blaki, Íslands-

mótinu í hópfimleikum, landsmóti 

hestamanna og frá sex viðburðum 

á Reykjavíkurleikunum; þar á 

meðal frjálsum íþróttum, júdó og 

ólympískum lyftingum.  Þættir um 

íslenskt golf voru sýndir vikulega 

sumarið 2014 auk þess sem Íslands-

mótið var sýnt í beinni útsendingu.  

Slíkar golfútsendingar eru gríðarlega 

flóknar og umfangsmiklar vegna 

mikilla fjarlægða á golfvöllum og 

mæddi því mikið á tæknimönnum 

og útsendingarstjórn í tengslum við 

útsendinguna. 

Alls voru beinar útsendingar á vegum 

íþróttadeildar yfir 300 á nýliðnu 

rekstrarári og hafa aldrei verið fleiri.

Auk þessa voru fjölmargir stakir 

þættir um hinar ýmsu íþróttir, 

viðburði og íþróttamenn á dagskrá 

á árinu.  Má þar t.d. nefna heim-

ildamyndina Óli Stef þar sem fjallað 

var um íþróttahetjuna Ólaf Stefánsson 

frá ýmsum hliðum,  sérstakan þátt 

um Íslandsmótið í áhaldafimleikum, 

Vestfjarðavíkinginn 2013 sem 

fjallaði um keppni sterkustu manna 

landsins um hinn eftirsótta titil, þátt 

þar sem Reykjavíkurmaraþonið 

2014 var skoðað frá ýmsum hliðum 

og Svellkaldar konur þar sem 

umfjöllunarefnið var ístöltsmót 

kvenna í hestaíþróttum. 

Einnig er rétt að geta þess að auk 

ofangreindrar þáttagerðar og beinna 

útsendinga framleiðir íþróttadeild um 

60 mínútur af íþróttafréttum í viku 

hverri.

Stelpurnar okkar.
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TÆKNIReKSTuR
Miðval og hljóðver útvarps 
Í október 2012 var tekið í notkun 

svokallað miðval fyrir útvarpsrekstur 

RÚV.  Í kjölfar þess var hafist handa 

við uppfærslu á hljóðverum til að geta 

nýtt alla möguleika sem nýtt miðval 

býður upp á.  Tvö hljóðver voru 

uppfærð á þessu rekstrarári og gert er 

ráð fyrir að halda uppfærslu útvarps-

hljóðvera áfram í framtíðinni.

Endurnýjun á upptöku- og 

útsendingarbíl (OB)

Vorið 2013 voru fest kaup á upptöku- 

og útsendingarbíl fyrir sjónvarp. Á 

rekstrarárinu var bíllinn kominn 

í fulla notkun, og ýmislegt í honum 

aðlagað íslenskum aðstæðum og 

verkefnum RÚV.

Lagfæringar á FM dreifikerfum 

útvarpsins

Á síðasta rekstrarári voru gerðir 

rammasamningar til allt að fimm 

ára um kaup á 2-8 kW sendum til 

endurnýjunar á stærstu sendum 

dreifikerfisins. Haldið var áfram 

með þetta verkefni, og fimm stórir 

stofnsendar endurnýjaðir.  Verkefnið 

heldur áfram, enda eru dreifikerfin í 

sífelldri endurskoðun.

Dreifikerfi sjónvarps

Samningur til 15 ára við Vodafone um 

stafræna sjónvarpsdreifingu RÚV var 

undirritaður 27. mars 2013 eftir útboð 

á evrópska efnahagssvæðinu. Unnið 

var að innleiðingu þessa samnings, og 

slökkt á gömlu hliðrænu dreifingunni 

á nokkrum svæðum.  Þessari inn-

leiðingu lýkur 2. febrúar 2015, 

slökkt verður á síðasta hliðræna 

sendinum.  Þá nær stafræn útsending 

RÚV til 99,9% landsmanna, og opnar 

möguleika á að dreifa tveimur  

háskerpurásum, RÚV 1 og RÚV 2. 

AuGLÝSINGAR
Ný lög um Ríkisútvarpið sem tóku 

gildi í janúar 2014 takmörkuðu 

möguleika félagsins á tekjuöflun 

með sölu auglýsinga og kostana. 

Einnig var almennur samdráttur 

á auglýsingamarkaðnum á árinu. 

Af þessum ástæðum varð nokkur 

samdráttur í tekjum RÚV af þessum 

liðum. 

FJÁRHAGSLeGuR AÐSKILNAÐuR 
– ÖNNuR STARFSemI
Ríkisútvarpinu er óheimilt að nota 

fjármuni frá rekstri fjölmiðlaþjónustu 

í almannaþágu til þess að greiða niður 

kostnað vegna annarrar starfsemi. 

Því er sérstaklega haldið utan um 

tekjur og gjöld af annarri starfsemi, 

eins og auglýsingum, kostun, útgáfu-

starfsemi, útleigu o.fl., og þess gætt að 

tekjur standi undir viðbótarkostnaði. 

Hér vegur langþyngst sala á 

auglýsingum og kostun. Samkvæmt 

15. gr. laganna er kveðið á um að 

fjölmiðlanefnd skuli árlega leggja 

sjálfstætt mat á hvort Ríkisútvarpið 

hafi uppfyllt almannaþjónustu-

hlutverk sitt samkvæmt 3. gr. 

laganna. Í 2. mgr. 15. gr. er m.a. 

kveðið á um að fjölmiðlanefnd 

eigi að sannreyna og meta gagnsæi 

og hlutlæga kostnaðargreiningu á 

Inga Lind og Dana gera klárt fyrir upptöku.
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almannaþjónustuhlutverki Ríkis-

útvarpsins að teknu tilliti til tekna 

að frádregnum kostnaði við þann 

hluta starfseminnar sem fellur undir 

samkeppnisrekstur. Ákvæðið tengist 

5. gr. laganna sem kveður á um fjár-

hagslegan aðskilnað almannaþjónustu 

og samkeppnisrekstrar í starfsemi 

Ríkisútvarpsins. Sá fjárhagslegi 

aðskilnaður er til þess að stuðla að 

ábyrgri notkun á opinberu fé. Mat 

fjölmiðlanefndar skal afhent stjórn 

Ríkisútvarpsins og mennta- og menn-

ingarmálaráðherra eigi síðar en 

fjórum mánuðum eftir að árskýrsla 

félagsins hefur verið birt. Tekjur af 

þeirri starfsemi sem hér að greinir eru 

sérstaklega tilgreindar í skýringu 4 í 

ársreikningnum og þar er einnig að 

finna upplýsingar um beinan kostnað 

við rekstur auglýsingadeildar. 

Heildarkostnaður Ríkisútvarpsins 

vegna annarrar starfsemi en 

almannaþjónustunnar er 451.807.578 

kr. Þar er rekstur auglýsingadeildar 

meðtalinn. Kostnaður vegna annarrar 

starfsemi Ríkisútvarpsins byggist m.a. 

á heildarútsendingartíma auglýsinga í 

útvarpi og í sjónvarpi.

SAFNAmÁL
Safnadeildin heyrði áður undir 

framkvæmdastjóra RÚV en heyrir 

nú undir skrifstofustjóra. Hún er 

þjónustudeild fyrir starfsemina en 

einnig opin almenningi. Á deildinni 

eru 8,76 stöðugildi upplýsinga-

fræðinga, tæknimanns og þjónustu-

fulltrúa. Meginverkefni deildarinnar 

er að varðveita eldra efni, afla nýrra 

gagna og skipuleggja og dreifa efni 

og upplýsingum. Á starfsárinu var 

afgreiðslan gerð upp og keypt ný hús-

gögn. Haldin var samkeppni um nafn 

á notendarými safnsins sem fékk 

nafnið Hlemmur.

Deildin afhendir Kvikmyndasafni 

Íslands útsendingu sjónvarps, Rásar 1 

og Rásar 2 í samræmi við 10. grein laga 

um skylduskil nr 20/2002. Samkvæmt 

lögum nr. 77/2014 um opinber 

skjalasöfn afhendir Ríkisútvarpið 

Þjóðskjalasafni Íslands skjöl sín til 

varðveislu. Safnaráð er safnadeild 

innan handar með grisjun efnis. 

Notendur eru allir sem vinna að 

dagskrá RÚV. Nemendur á öllum 

skólastigum leita fanga á safninu og 

vísinda- og fræðimenn geta hlustað 

á eða skoðað heimildir. Í hverjum 

Dreifikerfi RÚV.
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mánuði koma hópar á safnið. Tveir 

nemar úr upplýsingafræði komu í 

fræðslu og fengu að afgreiða, raða 

í geymslur og kynnast skráningu í 

Kistu. Tveir upplýsingafræðinemar 

á meistarastigi tóku viðtal við safna-

stjóra og starfsfólk í sjónvarps-

skráningu vegna lokaverkefna.

Safnið hefur samstarf við söfn 

norrænu systurstöðvanna og tengsl 

við alþjóðasamtök. Nordif-verk-

efnið er samstarfsverkefni norrænu 

stöðvanna. Á þessu tímabili var 

aðallega verið að þýða orðalista 

fyrir sameiginlegan grunn. Markmið 

samstarfsins er m.a. að samræma 

upplýsingar til samnýtingar. Safnið 

fékk gesti frá NRK í Noregi vegna 

Nordif-verkefnisins í febrúar. Einnig 

kom fulltrúi NRK frá Þrándheimi til 

að kynna sér safnið og RÚV. Safn-

astjóri ætlaði á fund með öðrum 

safnstjórum norrænu sjónvarps- og 

útvarpsstöðvanna í maí en sat föst á 

Íslandi vegna verkfalls flugmanna.

Á árinu komu 2.405 myndskrár í Kistu. 

Fréttaefni sjónvarps berst safni á um 

730 spólum á ári. Íþróttaefni barst á 

227 spólum. Innlendir þættir eru á 

165 spólum, fækkar úr 510 spólum 

frá fyrra ári. Í nóvember voru sjón-

varpsskráningarfærslur úr Garmi 

fluttar í Kistu og hélt undirbúningur 

sjónvarpsskráningar og varðveisla 

myndskráa áfram. Sumarið 2014 

fór sjónvarpsefni að skila sér inn 

á safn á stafrænu formi samhliða 

spólum. Myndskrár sjónvarpsins voru 

geymdar á þjóni frá 2012 og var byrjað 

að senda þær skrár yfir. Auk þess var 

leikið sjónvarpsefni úr gullkistu flutt 

á stafrænt form. 

Töluvert dregur úr útlánum geisla-

diska og kringlumiðill minnkar tals-

vert en það er utanhússefni sem er 

í auknum mæli afhent á stafrænu 

formi. Öll tónlist er skráð og yfirfærð 

í Kistu og handhægara er að nota þá 

hljóðskrá en geisladisk. Flutningur á 

tónlist í útvarpi úr Kistu skilar sér í 

skýrslu til Stefs og sparar þannig inn-

sláttarvinnu.

Áfram er unnið að leiðréttingu 

og samræmingu nafnaskrár og 

efnisorðaskrár í Kistu. Mikil og góð 

samvinna hefur verið við tæknimenn 

og dagskrárgerðarfólk um tæknivinnu 

og skýrslugerð, úrlausn á málum sem 

koma upp og bætt vinnulag. Töluvert 

af gjöfum barst til RÚV (skjöl, bönd 

og hljóðbönd) sem var pakkað og 

sett í geymslu. Sendingu frá RÚVAK 

með skjölum, DB-böndum og logg 

var pakkað. Skráning og frágangur 

bóka var í biðstöðu því ekki hefur 

verið tekin ákvörðun um framtíð 

bókasafnsins. 

Síðastliðið ár var notað til að 

skrá nýútkomna og eldri geisla-

diska og tónleikaupptökur RÚV og 

íslenskt eldra efni á geisladiskum og 

Þétt setinn bekkurinn á starfsmannafundi.



59

R Í K I S Ú T VA R P I Ð  O H F.

segulböndum í Kistuna og sjá um efnis-

skrár tónleika Sinfóníuhljómsveitar 

Íslands og annarra tónleika sem 

RÚV tekur upp. Á rekstrarárinu voru 

nýskráðir 470 geisladiskar; upptökur 

RÚV, nýútgefnir diskar og gamalt efni. 

Í allsherjartiltekt á RÚV barst mikið 

af bókum, geisladiskum og öðru efni 

á Safnadeild. Mikill tími fór í að fara 

yfir allt efnið,  flokka það og meta 

hvað ætti að varðveita. Mikið var 

gefið innanhúss og annað fór úr húsi. 

Enn er mikið af íslensku efni óskráð 

á geisladiskum en íslensk skráning 

gengur fyrir. Einnig á eftir að fara yfir 

töluvert af efni og meta hvað á að gera 

við það. Tími til annarra verka hefur 

ekki verið mikill. 

Tæknimaður hefur aðstöðu í 

hljóðstofu 7, á fyrstu hæð Útvarps-

hússins, til yfirfærslu, ýmiskonar 

afritana og hljóðlögunar sem eru 

unnar eftir beiðni sem og annarrar 

varðveislu útvarpsefnis og tónlistar. 

Á Bandverkstæði hafa gerst ánægju-

legir hlutir frá síðasta vori. Yfirfærsla 

elstu dagskrársegulbanda hljóð-

varps gengur hægt og sígandi inn í 

Kistu. Á síðastliðnu ári fóru afritanir, 

í tímaröð, af frumhljóðritum, þeim 

elstu frá árinu 1951 í Kistuna. Einnig 

er yfirfært, í sérstakt Kistu-safn, 

óhljóðlagað afrit í hárri upplausn. 

Með  því er leitast við að varðveita 

sem mest óbrenglaða speglun af 

frumböndunum til nota og/eða frekari 

hljóðlögunar í óræðri framtíð. 

mÁLFAR OG ÞÝÐINGAR
Meðal verkefna málfarsráðunautar á 

rekstrarárinu voru yfirlestur hádegis-

frétta og vikulegir málfarsfundir á 

fréttastofu, almenn málfarsráðgjöf, 

m.a. með ábendingum til starfsmanna 

og deilda, og yfirlestur útvarps- 

og sjónvarpshandrita og vefefnis. 

Hann sá um að fylgja málstefnu 

Ríkisútvarpsins eftir og skera úr um 

vafaatriði um málnotkun.

Daglegur yfirlestur síðdegis- og kvöld-

frétta var sem fyrr á ábyrgð málfars-

ráðunautar. Fjórir íslenskufræðingar í

hlutastarfi sinntu þeim yfirlestri 

alla daga ársins. Ráðunauturinn bar 

einnig ábyrgð á samtímatextun sjón-

varpsfrétta sem þrír textarar skipta 

með sér.

Hugvísindasvið Háskóla Íslands og 

RÚV tóku saman höndum í leitinni að 

fegursta orðinu í íslensku máli haustið 

2013 og var ráðunauturinn bæði 

tengiliður í verkefninu og fulltrúi RÚV 

í valnefnd. Leitin fór fram á Rás 2 og 

á vef á vegum HÍ og þúsundir manna 

tóku þátt í henni. Orðið ljósmóðir var 

valið fegursta orð íslenskrar tungu 

og voru úrslitin kynnt í Kastljósi í 

nóvember.

Útvarpsþátturinn Orð af orði, 

fræðandi og upplýsandi þáttur á 

jákvæðum nótum um íslenskt mál og 

önnur tungumál var áfram á dagskrá 

Rásar 1, en færðist af laugardögum 

á sunnudaga. Þátturinn er í umsjá 

málfarsráðunautar.

Málfarsráðunautur var sem fyrr 

fulltrúi RÚV í Íslenskri málnefnd og 

átti sæti í stjórn málnefndarinnar.

Þýðingadeild sinnti þýðingum á 

öllu erlendu dagskárefni og sá um 

Starfsfólk RÚV naut veðurblíðunnar á velheppnuðum starfsmannadegi.
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888-textun á fyrirfram unnu íslensku 

dagskrárefni í sjónvarpsdagskrá 

RÚV. Við deildina eru tveir fastir 

starfsmenn, yfirþýðandi og fulltrúi, 

þrír prófarkarlesarar sem lesa yfir 

allar þýðingar og um 15 þýðendur og 

textarar. Þýðingadeild kom að vinnslu 

efnis fyrir allar dagskrárdeildir sjón-

varps og veitti auk þess almenna 

þýðingaráðgjöf. Yfirþýðandi úthlutaði 

verkefnum og leiddi vinnsluferlið frá 

aðföngum til útsendingar.

Þýðingadeild stóð fyrir námskeiðum 

um skjátextaþýðingar í samvinnu 

við Endurmenntun Háskóla Íslands 

með það að markmiði að kynna 

áhugasömum þýðendum fagið og 

kenna þeim æskileg vinnubrögð.

Yfirþýðandi sat aðalfund Málræktar-

sjóðs sem fulltrúi RÚV

Aðgengi fatlaðs fólks  

að miðlum RÚV

Í lögum um Ríkisútvarpið nr. 23/2013 

eru ákvæði um aðgengi heyrnarskertra 

að fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu, 

með textun, táknmálstúlkun eða 

öðrum leiðum. Þeim ákvæðum mætti 

RÚV með ýmsum hætti. Daglega voru 

fluttar táknmálsfréttir í sjónvarpinu 

og samtímatextun frétta birtist á síðu 

888 í textavarpinu. Fréttir kl. 19 voru 

ávallt textaðar og rittúlkur var kall-

aður til að túlka lengri viðtöl og annað 

efni í beinni útsendingu. Öll umfjöllun 

fréttastofu í aðdraganda kosninga, 

sem og útsending á kosninganótt, var 

textuð og rittúlkuð. Allt íslenskt sjón-

varpsefni sem er unnið fyrirfram var 

sent út með texta á síðu 888. 

Allir landsmenn hafa aðgang að 

fréttum og upplýsingum á vef RÚV, 

í textavarpinu og í snjallsímum. 

Sjónskertir gátu fylgst með vef 

RÚV með aðstoð vefþulu og fengið 

myndlýsingar með kvikmyndum í 

sjónvarpi. Aðgengi fatlaðs fólks að 

miðlum RÚV var og er í stöðugri 

endurskoðun. Á rekstrarárinu var 

sent út textað innlent efni á síðu 888 

í textavarpi í 790 klst. Samtímatextun 

frétta jókst í 125 klst. úr 110 klst. árið 

áður. Lítillega dró úr frumsýningum á 

forunnu innlendu efni á tímabilinu og 

því voru sendar út færri klukkustundir 

af textuðu efni, eða 264, en voru 

298 tímabilið á undan. Jafnframt 

voru færri klukkustundir af textuðu, 

endursýndu efni, eða 401 klst. á móti 

482 árið áður.

Jólaherferð RÚV 2013.
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NÝTT SVIÐ SAmSKIPTA, 
ÞRÓuNAR OG mANNAuÐS
Á vormánuðum 2014 kynnti nýr 

útvarpsstjóri nýjar áherslur og 

framtíðarsýn. Nýtt skipurit tók gildi 

á sama tíma og ný framkvæmda-

stjórn var ráðin.  Markaðssviði RÚV 

var skipt upp. Auglýsingadeildin var 

færð undir fjármáladeild og nýtt svið 

samskipta, þróunar og mannauðs 

skilgreint. Undir það heyra kynn-

ingardeild, hönnunardeild, markaðs-

rannsóknastjóri og mannauðs-

stjóri. Hlutverk sviðsins er að opna 

samtalið um Ríkisútvarpið, inn á 

við og út á við og það stendur fyrir 

uppbyggilegri kynningu og umræðu 

um hlutverk og dagskrá RÚV og 

kappkostar að sú umræða skili sér í 

áherslum og stefnu fyrirtækisins. Það 

vinnur úr ábendingum frá almenningi  

og hefur með höndum kynningar- og 

markaðsmál og greiningu á notkun á 

miðlum RÚV.  Auk þess sinnir sviðið 

mannauðsmálum.

mARKAÐS- OG KYNNINGAmÁL
Vinsælasta sjónvarpsefnið

Áramótaskaupið var enn og aftur 

vinsælasti dagskrárliðurinn á 

rekstrarárinu. Meðaláhorfið mældist 

82,7% við frumsýningu þess á gamlárs-

kvöld sem var nánast sama áhorf og 

árið áður.

Söngvakeppni evrópskra sjón-

varpsstöðva var í öðru sæti 

og Söngvakeppnin 2014 í því 

þriðja.   Úrslitaleikurinn á HM í 

fótbolta og leikir á EM í handbolta 

fengu mikið áhorf sem og beinar 

útsendingar frá landsleikjum Íslands 

í handbolta og fótbolta. Af öðrum 

innlendum dagskrárliðum voru 

Landinn, Fólkið í blokkinni, Útsvar, 

Vertu viss, Ferðastiklur, Gettu betur 

og Orðbragð með þeim vinsælustu.  

Sveitarstjórnarkosningar fóru fram 

31. maí 2014 og fylgdust lands-

menn með beinni útsendingu RÚV.  

Uppsafnað áhorf á útsendinguna 

mældist 61,4% samkvæmt rafrænum 

mælingum Capacent.

Vinsælasta útvarpsefnið

Líkt og undanfarin ár var vinsælasta 

útvarpsefnið útsending Rásar 1 frá 

guðsþjónustu í Dómkirkjunni á 

aðfangadagskvöld.  Dagskrárliðurinn 

„Árið er“ á Rás 2 mældist með 

næstmestu hlustunina á tímabilinu í 

lok nóvember 2013.

Þróun áhorfs og hlustunar

Hlutdeild RÚV í heildaráhorfi lands-

manna mældist 57,8% meðal þeirra 

stöðva sem mældar eru í rafrænum 

ljósvakamælingum Capacent.  Er 

þetta besta útkoma RÚV frá því að 

nýjar aðferðir við mælingar á áhorfi 

voru teknar upp um mitt ár 2008.  Að 

auki var hlutdeild aukarásar RÚV 

1,2% á tímabilinu.

Hlutdeild Rásar 1 og Rásar 2 í heildar-

hlustun landsmanna var um 50% á 

rekstrarárinu og hefur lítil breyting 

orðið á því síðustu ár.  Mikilvægur 

liður í starfsemi RÚV er að gera dag-

skrána sem aðgengilegasta fyrir 

almenning. Í þeim tilgangi eru valdir 

57,8%RÚV

25,3%Stöð 2

7,8%Skjár einn

1,5%Krakkastöðin

0,9%Gullstöðin

2,3%Stöð 3

3,0%Bíóstöðin

RÚV 2

1,2%

0,3%Popp Tíví 

mYNdIN SÝNIR HLuTdeILd RÚV Í HeILdARÁHORFI 
ÞeSSARA SJÓNVARPSSTÖÐVA

34,2%

0,2%

34,1%
17,1%Rás 1

Rás 2

Bylgjan
3,0%Léttbylgjan

2,5%Gullbylgjan

4,6%FM 95,7

1,6%X-ið

2,5%K100,5

0,2%Retro 895 

Rondó

mYNdIN SÝNIR HLuTdeILd RÁSAR 1 OG RÁSAR 2 
Í HeILdARHLuSTuN ÞeSSARA ÚTVARPSSTÖÐVA
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hlutar hennar birtir á vefnum og í 

VOD-þjónustum og einnig eru gefnir 

út hljóð- og mynddiskar. Þá er í 

auknum mæli farið að bjóða upp á 

beinar útsendingar á netinu samhliða 

sjónvarpsútsendingum eða eingöngu 

á netinu. Með þessu móti getur fólk 

sótt sér efni og notið þess þegar því 

hentar. 

Traust

MMR kannaði traust almennings 

til helstu sjónvarps-, prent- og net-

fréttamiðla í nóvember 2013. Af þeim 

fréttamiðlum sem kannaðir voru 

báru svarendur mest traust til frétta-

miðla RÚV. Af þeim sem tóku afstöðu 

sögðust 76,5% bera mikið traust til 

fréttastofu RÚV og og 71,1% sögðust 

bera mikið traust til rúv.is.  Fréttastofa 

RÚV nýtur því áfram sérstöðu hvað 

traust almennings áhrærir.

Kynningar

Mikið og gott starf var unnið í kynn-

ingarmálum á rekstrarárinu og aukin 

áhersla var lögð á að efla upplýsinga-

miðlun og almannatengsl. Á síðari 

hluta rekstrarársins var unnið ötullega 

að undirbúningi haustherferðar RÚV. 

Tilgangurinn var að miðla vetrar-

dagskránni í allri sinni dýrð, upplýsa 

landsmenn um dagskrá og nýjar 

áherslur, starfsemi og þjónustu og 

efla ímynd félagsins.

Kynnisferðir

Um 80 hópar frá skólum, fyrirtækjum 

og stofnunum heimsóttu RÚV á árinu 

og kynntu sér starfsemina. Áhugi á 

þessum heimsóknum hefur aukist ár 

frá ári.

mANNAuÐSmÁL
Áherslan í mannauðsmálum hjá RÚV 

hefur nú um nokkurt skeið verið á það 

að halda sjó á miklum óvissutímum. Á 

undanförnum árum hefur mikið verið 

skorið niður í starfsemi RÚV og óhætt 

að segja að gengið hafi verið mjög 

nærri mannauðnum. 

Í lok árs 2013 var fækkað um 49 starfs-

menn og kom niðurskurðurinn niður 

á dagskrá allra miðla. Á rekstrarárinu 

fækkaði verktökum einnig umtals-

vert, eða um 43. Konur eru 38,6% 

starfsmanna eða 100 og karlar eru 

61,4% eða 159. Meðal fréttamanna 

eru karlar 63% en konur 37%. Í hópi 

dagskrárgerðarmanna eru karlar 

44% og konur 56%. Starfsmenn með 

meira en þriggja ára starfsreynslu eru 

70%. Meðalstarfsaldur er 11,4 ár og 

meðalaldur starfsfólks 46,8 ár. 

Ríkisútvarpinu var úthlutað fimm 

stöðugildum í átaksverkefni vel-

ferðarráðuneytisins og Vinnumála-

stofnunar til að fjölga störfum fyrir 

námsmenn sumarið 2014 og bárust 

403 umsóknir um störfin. 

Nýjar áherslur

Ný framkvæmdastjórn, sem tók 

til starfa í maí 2014 lagði aukna 

áherslu á jafnréttismál og að auka 

upplýsingagjöf og samtal við starfs-

fólk, rjúfa deildarmúra og stuðla að 

hugmyndaflæði og samstöðu. Í þeim 

anda, og í hagræðingarskyni, var 

starfseminni þjappað saman á tveimur 

neðstu hæðum Útvarpshússins. 

Verkefnastjórnun var í höndum 

mannauðsstjóra sem fór fyrir hús-

næðisnefndinni. Breytingarnar hafa 

marga kosti s.s. opnara rými, bjartara 

og betra vinnuumhverfi, aukið flæði 

og styttri boðleiðir. Í hjarta hússins 

var sett upp kaffitorg. Margt af því 

hæfileikafólki sem starfar hjá RÚV 

hefur haldið tónleika á Torginu sam-

starfsfólki og gestum til ánægju og 

yndisauka. 

Starfsmannafundir eru haldnir 

reglulega, fréttabréf, Okkar RÚV, 

kemur út á tveggja mánaða fresti 

og samfélagsmiðlar og innranet eru 

markvisst notuð. Markmiðið er að 

bæta upplýsingaflæðið og miðla 

því sem er efst á baugi innan veggja 

Útvarpshússins og tryggja að starfs-

30%

70%
+3 ár

0-3 ár

STARFSALduR HJÁ RÚV

39%61%
karlar konur

KYNJASKIPTING STARFSmANNA
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fólk sé sem best upplýst um gang mála. 

Fréttabréfið er viðbót við reglulega 

starfsmannafundi, innranetið og 

Facebook. Áhersla er lögð á að starfs-

fólk fái fyrst allra réttar upplýsingar. 

Starfsfólk RÚV um allt land safnaðist 

saman á starfsmannadegi sem haldinn 

var í Efstaleitinu 20. ágúst. Þar var 

stefna og starfsemi sviða ásamt 

dagskrá vetrarins í öllum miðlum 

rækilega kynnt.

Leitað hefur verið í þekkingarbrunn 

innan starfsmannahópsins til að 

kenna og miðla þekkingu, starfsfólk 

fengið til að skemmta á viðburðum 

sem RÚV heldur, búnaður og 

efniviður endurnýttur óspart og sam-

félagsmiðlar notaðir til að byggja upp 

stemningu.

Jafnréttismál eru okkar mál

Í jafnréttisáætlun er lögð áhersla á 

jafnan rétt kvenna og karla. Það jafn-

rétti skal vera sýnilegt og samþætt 

allri starfsemi félagsins. Það var því 

afar ánægjulegt að sjá jafnt kynjahlut-

fall í framkvæmdastjórn RÚV í fyrsta 

sinn. Jafnréttismál hafa verið ofarlega 

á baugi; starfsfólk hvatt til að hafa 

jafnrétti að leiðarljósi í sínum víðasta 

skilningi s.s. við val á viðmælendum 

og stjórnendur í starfsmannavali og 

tekist hefur að koma á jafnvægi í hópi 

þáttastjórnenda. Rúmlega fimmtíu 

stúlkur hvaðanæva að af landinu fjöl-

menntu í Útvarpshúsið helgina 29.-31. 

ágúst til að taka þátt í vel heppnuðum 

æfingabúðum Gettu betur-stelpna.

Vinnustaðagreining

Vinnustaðagreining var undirbúin á 

árinu en á fundi framkvæmdastjórnar 

var ákveðið að leggja könnunina 

framvegis fyrir að vori. Tilgangurinn 

með henni er m.a. að fá fram viðhorf 

starfsfólks til starfsumhverfis, 

samskipta og stjórnunarhátta og 

gefa niðurstöðurnar vísbendingar 

um stöðu starfsmannamála og geta 

nýst til endurbóta á starfsumhverfi. 

Þrátt fyrir að greiningunni hafi verið 

frestað hafa stjórnendur og starfsfólk 

ekki setið auðum höndum og unnið 

hefur verið að og eftir aðgerðaáætlun 

um starfsmannamál.

Anddyri Útvarpshússins eftir andlitslyftingu.
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Rekstrarárið 
1.9.’13-31.8.’14

Rekstrarárið 
1.9.’12-31.8.’13

Rekstrarárið 
1.9.’11-31.8.’12

Rekstrarárið 
1.9.’10-31.8.’11

Viðmið í þjónustu-
samningi 24.5.’11

SJÓNVARP

Útsent innlent efni 1.948klst. 1.827 klst. 1.963 klst. 2.185 klst. -

Útsent erlent efni 2.495 klst. 2.422 klst. 2.307 klst. 2.205 klst. -

Heildarútsendingartími 4.443 klst.* 4.249 klst. 4.270 klst. 4.390 klst. 3.650klst.

Meðalútsendingartími á dag 12,16 klst. 11,6 klst. 11,7 klst. 12 klst. 10 klst.

Innlent efni 43,8% 43,0% 46,0% 49,8% -

Erlent efni 56,2% 57,0% 54,0% 50,2% -

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Innlent efni á kjörtíma 53,0% 52,3% 56,1% 53,3% 45%**

Erlent efni  á kjörtíma 47,0% 47,7% 43,9% 46,7% -

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ísland 43,8% 43,0% 46,0% 49,8% -

Önnur Norðurlönd 7,5% 7,6% 8,4% 6,7% 5%

Norðurlönd alls 51,4% 50,6% 54,4% 56,5% -

Önnur Evrópulönd 23,1% 25,8% 18,7% 17,7% -

Evrópa alls 74,5% 76,4% 73,1% 74,2% -

N-Ameríka (Bandaríkin og Kanada) 24,1% 22,5% 26,4% 25,1% -

Aðrar heimsálfur 1,5% 1,1% 0,5% 0,7% -

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Leikið efni 31,9%*** 34,5% 34,8% 30,8% -

Skemmtiefni 4,1% 5,5% 10,0% 9,6% -

Listir, menning og vísindi 19,1% 19,2% 15,8% 17,0% -

Íþróttir 15,1%**** 9,4% 13,8% 12,8% -

Fréttir og fréttatengt efni 13,2% 17,7% 14,3% 15,7% -

Barna- og unglingaefni 16,6% 13,7% 11,3% 14,1% -

Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Barna- og unglingaefni 757 klst. 592 klst. 583 klst. 568 klst. 550 klst.

Samtímatextun sjöfrétta á síðu 888 125 klst. 110 klst.

Textun á síðu 888 (frumsýningar) 264 klst. 298 klst. 303 klst. 248 klst. -

Textun á síðu 888 (endursýningar) 401 klst. 482 klst. 403 klst. 485 klst. -

Samtals 790 klst. 890 klst. 706 klst. 733 klst.

Táknmálsfréttir Alla daga Alla daga Alla daga Alla daga Alla daga

Táknmálstúlkun á fréttum og fréttatengdu efni - - - - -

Nýsköpun og kaup á dagskrárefni 287 m.kr. 311 m.kr. 245 m.kr. 180 m.kr. 190 m.kr.

Talsetning á barnaefni  94 m.kr. 101 m.kr. 87 m.kr. 76 m.kr. 79 m.kr.

Kaup á efni af sjálfstæðum framleiðendum 381 m.kr.***** 412 m.kr. 256 m.kr. 178 m.kr. 269 m.kr.

LYKILTÖLUR TENGDAR DAGSKRÁ

*Á aukarásinni voru m.a. stórir íþróttaviðburðir sendir út beint í háskerpu. Samtals voru útsendar um 730 klst. og ef þeim er bætt við útsendingartíma á aðalrásinni var heildarútsendingartími í sjónvarpi 5.583 klst.
**Við lok samningstímans er gert ráð fyrir að hlutfall innlends efnis á kjörtíma verði 65%.  ***Leikið efni þar af íslenskt 4%.  ****Hlutfallsleg skipting á íþróttum í sjónvarpi var eftirfarandi: fótbolti 34%, vetraríþróttir 
23%, handbolti 13%, frjálsar 4%, golf 3%, líkamsrækt 3%, körfubolti 2%, fimleikar og aðrar íþróttagreinar s.s.blak, hestar, badminton, íþróttir fatlaðra og vélhjólaíþróttir um 1% hver.  
*****4,2% af þjónustutekjum 2011, 5% árið 2012 eða á tímabilinu 147 m.kr. og 6% árið 2013 til loka árs 2015.
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RÁS 1 Rauntölur 1.9.'13-31.8'14 Rauntölur 1.9.'12-31.8'13 Rauntölur 1.9.'11-31.8'12 Rauntölur 1.9.’10-31.8.’11

Samfélags- og dægurmál 1320 klst. 924 klst. 799 klst. 910 klst.

Skemmtiefni 130 klst. 226 klst. 264 klst. 244 klst.

Trúmál 121 klst. 117 klst. 107 klst. 104 klst.

Leikið efni 21 klst. 27 klst. 63 klst. 53 klst.

Vísinda- og fræðsluefni 2.244 klst. 3.135 klst. 3.451 klst. 3.468 klst.

Sígild / létt sígild tónlist 2.008 klst. 2.040 klst. 2.153 klst. 2.138 klst.

Dægurtónlist 1.723 klst. 1.081 klst. 732 klst. 638 klst.

Fréttir og fréttatengt efni 935 klst. 914 klst. 929 klst. 931 klst.

Auglýsingar 243 klst. 282 klst. 274 klst. 261 klst.

Kynningar 15 klst. 14 klst. 12 klst. 13 klst.

SAMTALS 8.760 klst. 8.760 klst. 8.784 klst. 8.760 klst.

Meðalúts. á sólarhring 24 klst. 24 klst. 24 klst. 24 klst.

RÁS 2* Rauntölur 1.9.'13-31.8'14 Rauntölur 1.9.'12-31.8'13 Rauntölur 1.9.'11-31.8'12 Rauntölur 1.9.’10-31.8.’11

Samfélags- og dægurmál 623 klst. 599 klst. 607 klst. 845 klst.

Skemmtiefni 371 klst. 427 klst. 325 klst. 376 klst.

Trúmál 0 klst. 0 klst. 0 klst. 0 klst.

Leikið efni 0 klst. 0 klst. 0 klst. 0 klst.

Vísinda- og fræðsluefni 20 klst. 11 klst. 10 klst. 11 klst.

Sígild / létt sígild tónlist 0 klst. 0 klst. 0 klst. 0 klst.

Dægurtónlist 5.837 klst. 5.580 klst. 5.702 klst. 5.289 klst.

Fréttir og fréttatengt efni 1.388 klst. 1.452 klst. 1.444 klst. 1.571 klst.

Íþróttir 248 klst. 281 klst.** 281 klst. 258 klst.

Auglýsingar 259 klst. 392 klst. 396 klst. 390 klst.

Kynningar 15 klst. 18 klst. 19 klst. 20 klst.

SAMTALS 8.760 klst. 8.760 klst. 8.784 klst. 8.760 klst.

Meðalúts. á sólarhring 24 klst. 24 klst. 24 klst. 24 klst.

*Á Rás 2 er 51% af fluttri tónlist íslensk.   **Hlutfallsleg skipting á íþróttum í útvarpi var eftirfarandi: Fótbolti 42%, handbolti 30%, körfubolti 24% og annað 4%.

RÚV.IS
Á rekstrarárinu jókst umferð um RÚV.is enn á ný frá árinu áður úr 5.246.237 notendum  (14.373 daglega) í 6.363.877 

(17.435 daglega). Nýir notendur voru 19,7% sem var aukning frá fyrra ári. Sem fyrr var um fimmtungur umferðinnar 

erlendis frá. Í Sarpinum var aðgengilegar 14.781 upptaka sem skiptust svo: Sjónvarpsupptökur af RÚV voru 5150, sjón-

varpsupptökur af RÚV 2 voru 265. Upptökur af Rás 1 voru alls 5250 og af Rás 2 2116. Lengd upptöku getur verið allt frá 

um sjö mínútur til fimm klukkustunda. Efni í Sarpinu er aðgengilegt misjafnlega lengi. Eigin framleiðsla RÚV er aðgengi-

leg í 90 daga frá frumsýningu en efni frá öðrum innlendum framleiðendum og erlendum framleiðendum er aðgengilegt 

skemur og ræðst lengdin af skilmálum framleiðenda. Útvarpsefni í hlaðvarpi er aðgengilegt í ár frá útsendingardegi en 

valdar upptökur, s.s. hátíðamessur, eru aðgengilegar lengur.

DREIFIKERFI
Nær til 99,8% þjóðarinnar.
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Menningar-, fræðslu- og skemmtiþættir Framleiðandi

Helgi syngur Hauk Dagfari ehf.

Fjársjóður framtíðar II (6 þættir) Háskóli Íslands

Noregsævintýri Húna Janus Bragi Jakobsson

Nýsköpun - íslensk vísindi III (8 þættir) Lífsmynd ehf.

Mono Town Lognauga ehf.

Eldað með Ebbu (8 þættir) Sagafilm ehf.

Ferð til fjár II (6 þættir) Sagafilm ehf.

Geðveik jól 2013 (2 þættir) Sagafilm ehf.

Nautnir norðursins (8 þættir) Sagafilm ehf.

Söngkeppni framhaldsskóla Sagafilm ehf.

Vertu viss (8 þættir) Sagafilm ehf.

Skálmöld og Sinfó Sena-Skífan ehf.

Hljómskálinn IV (4 þættir) Stjörnusambandsstöðin ehf.

Áhöfnin á Húna (9 þættir) Stórveldið ehf.

Áramótaskaup 2013 Stórveldið ehf.

Drekasvæðið (8 þættir) Stórveldið ehf.

Ferðastiklur (8 þættir) Stórveldið ehf.

Ferðastiklur 2 (8 þættir) Stórveldið ehf.

Söngvaskáldin og Sinfó Stúdíó Sýrland ehf.

30 ára afmælishátíð FTT í Hörpu (3 þættir) Stúdíó Sýrland ehf.

Með okkar augum IV (6 þættir) Þroskahjálp, landssamtök

Stuttmyndir

Hvalfjörður FRÆ kvikmyndir ehf.

Leitin að Livingstone Kvikmyndafélagið Hughrif ehf.

Brynhildur og Kjartan Litla gula hænan ehf.

Gone Wonderfilms ehf.

Leiknir þættir og leikrit

Jólasveinarnir í Dimmuborgum (5 þættir) Immi ehf.

Ó blessuð vertu sumarsól (2 þættir) Kvikmyndafélag Íslands ehf.

Hraunið (4 þættir) Pegasus ehf.

Ófærð (10 þættir) Sögn ehf.

Englar alheimsins Þjóðleikhúsið

KAUP AF SJÁLFSTÆÐUM 
FRAMLEIÐENDUM
Á tímabilinu 1. september 2013 – 31. 

ágúst 2014 varði Ríkisútvarpið alls 

381 m.kr. án vsk. til kaupa á dagskrár-

efni af sjálfstæðum framleiðendum. 

Skipting efnis var eins og sjá má á 

meðfylgjandi töflu. Fyrir utan tal-

setningu barnaefnis eru þetta samtals 

64 titlar með mismörgum þáttum og 

lengd þátta er breytileg. Alls greiddi 

RÚV 287 m.kr. vegna framangreindra 

titla. Sumt af þessu efni er ósýnt 

og greiðsla fyrir suma þætti getur 

skipst á fleiri en eitt rekstrartímabil. 

Í talsetningu á barnaefni var varið 94 

m.kr. Einnig má nefna að auk þess 

að verja 287 m.kr. til kaupa á fram-

leiddu efni leigði RÚV ýmis tæki og 

búnað af sjálfstæðum framleiðendum 

fyrir ríflega 11 m.kr. Jafnframt keypti 

RÚV þjónustu af einstaklingum sem  

tengjast kvikmyndagerð.
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Heimildarmyndir og heimildarþættir Framleiðandi

Slegist við vindmyllur Eyktarmörk ehf.

Lýðveldisbörnin Immi ehf.

Pönk á Patró Immi ehf.

Sá guli Kvik ehf.

Draumurinn um veginn (3 þættir) Kvikmyndaverstöðin ehf.

Frosið eldhjarta Íslands (5 þættir) Lífsmynd ehf.

Án titils (4 þættir) Ljósop ehf.

Popp- og rokksaga Íslands (6 þættir) Markell ehf.

Akstur í óbyggðum Ómar Þ. Ragnarsson

Hraunið - á bakvið tjöldin Pegasus ehf.

Elephant Whisperer Profilm ehf.

Jóhanna (4 þættir) Reykjavík films ehf.

Álafoss - Ull og ævintýri Seylan ehf.

Búðin Skotta ehf.

Æ ofan í æ Steypa ehf.

Vögguvísa úr öðrum heimi Veritas ehf.

Andófsmaðurinn Víðsýn-kvikmyndir ehf.

Saga Eimskipafélags Íslands (2 þættir) Windowseat ehf.

Ó borg mín borg Chicago Þetta líf. Þetta líf ehf.

Kvikmyndir

Sterkt kaffi Art for food ehf.

Harry og Heimir Harrý og Heimir ehf.

Falskur fugl Indíáninn falskur fugl ehf.

Reykjavík Kvikmyndafélag Íslands ehf.

Vonarstræti Kvikmyndafélag Íslands ehf.

Algjör Sveppi og Gói bjargar málunum Little Big Films ehf.

Málmhaus Málmhaus ehf.

Hrútar Netop Films ehf.

Þrestir Nimbus Iceland ehf.

Handritsþróun

Góður félagi kvaddur Árni Þórarinsson, Hjálmar Hjálmarsson og Hallur Ingólfsson

Verbúðin Evrópa kvikmyndir ehf.

Fangar Mystery Ísland ehf.

Flateyjargátan Reykjavík films ehf.

Af yfirlögðu ráði RVK Studios ehf.

Hulli 2 RVK Studios ehf.

Talsetning á barnaefni Stúdíó Sýrland
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