
  Gert 27 apríl 2015. 

Færeyingar versluðu dilkakjöt af íslendingum 
og sóttu á eigin bátum og voru með flottustu 
skipin í Norðursjó. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 
Myndir aðrar en af höfundi eru ekki hans eign. 

Texti:  KRF nema þar sem annað er tilgreint. 

Hvenær Færeyingar byrjuðu fyrst að kaupa af íslendingum dilkakjöt í heilum skrokkum skal 
ósagt látið.  Að þessum kaupum varð höfundur nokkrum sinnum vitni að er þeir blessaðir 
komu til Reyðarfjarðar haustið 1970 á sínum gömlum tréskipum um sjötíu tonnum að stærð 
og fylltu lestina þessari alíslensku afurð og sigldu með yfir hafið til Færeyja.  Á þessum árum 
var hann háseti á bát sem gerður var út frá Reyðarfirði og hét Magnús Ólafsson GK 494 sem 
Kaupfélag Reyðarfjarðar gerði út.  Þessi bátur var áður í Sandgerði.  Þarna á Reyðarfirði átti 
hann sinn sautjánda afmælisdag og allt lífið framundan og mikil reynsla af lífinu enn 
ókominn.  Enda bara unglingsgrey sem var að stíga sín fyrstu skrefi inn í reynslu 
sjómennskunnar.  Að byrja til sjós við 16- 17 ára aldurinn var fráleitt óalgegnt í landinu.  
þetta gerðu ungir menn, réttara sagt unglingar, sem á annað borð völdu sjóinn fyrir sig.  
Ekkert nýtt þar og í sjálfu sér heldur engin frétt því að bara svona var þetta.  Nú eru menn 
víst börn í opinberum skjölum til 18 ára aldurs.  Þvílík vitleysa. 

 
Þessi bátur er í minningu höfundar ekki ólíkur Færeysku 
bátunum (skútunum) sem komu til Reyðafjarðar 1970  

eftir dilkakjöti þó líklega sé hann ívið minni en þeir voru.   
Myndin er úr Samvinnunni 1 október 1948 og er af kútternum  

Jens Væver og til að sýna skipakost Esbjergbúa í Danmörku í hnotskurn.   
Bátunum svipar saman en minnt á að er eftir minni. 



Miðvikudaginn 9 september 1964 segir frá því í Vísi að fyrsta frysta dilkakjötið verði að öllum 
líkindum flutt á breskan markað um mánaðarmótin september október 1964 og í 
nóvembermánuði það ár fari héðan 1500 til 2000 lestir af kjötinu í sölu á breskum markaði.  
Þess er og getið í sömu frétt að þær þjóðir sem kaupi héðan fryst dilkakjöt séu Færeyingar, 
Danir, Svíar, Finnar, Vestur- Þjóðverjar, Frakkar og Bandaríkjamenn.   

Þannig háttaði til hjá okkur að einhverra hluta vegna dróst að fara á það veiðarfæri sem til 
stóð að gera og höfundur réð sig á, sem voru veiðar í troll, og menn bara voru þarna fyrir 
austan á meðan eigendurnir ráðfærðu sig hverjir við aðra hvað gera skildi sem var á fjórðu 
viku.  Búð var að ráða skipstjóra á trollið og var það fyrrum togaraskipstjóri í eldri kantinum 
sem stýrði nýsköpunartogurum á sinni tíð og gott ef ekki togurum gerðum út frá Siglufirði, að 
minnsta kosti um tíma.  Nafn mannsins er höfundi gleymt þó vel muni hann eftir þessum 
skörulega manni og húfunni hans og þykkri lopapeysunni.  Þegar ljóst var að ekkert ætlaði að 
gerast í málefnum bátsins sagði hann stöðu sinni upp og fór til síns heima.  Þetta gaf höfundi 
og öðrum áhafnarmeðlimum kost á að sjá ýmislegt á staðnum sem að öðrum kosti má reikna 
með að hefði farið framhjá honum.  Og þessir Færeysku bátar komu og fengu í lestar sínar 
dilkakjöt sem á þeim tíma var af nýslátruðu en ekki frosið.  Með þeim hætti var þetta flutt út 
á þessum tíma og töldu sláturhúsin sig spara umtalsvert fjármagn að geta afgreitt kjötið 
svona frá sér í stað þess að senda allt til Reykjavíkur og í frysti þar.   

Honum er minnisstæðir þessi Færeysku gömlu tréskip af því einu hversu gömul þau voru 
með enga kælingu eða neitt í lestinni og dilkakjötið híft ófrosið niður í þessa ókældu lest uns 
allt var komið upp í lúgur.  Nýtt kjöt þolir svo sem smávegis geymslu og ekki yfir himinn og 
haf að fara frá austfjörðum yfir til hafna í Færeyjum.  Hve langan tíma ferð Færeyinganna tók 
er ekki vitað en nokkrar austfirskar hafnir afgreiddu þessa báta með kjötið og hvar í röðinni 
Reyðarfjörður var er ekki gott að segja en þangað komu þeir og fengu sína versluðu 
dilkaskrokka.  Muni höfundur rétt að þá fóru bátarnir gjarnan frá Reyðarfirði yfir til Færeyja 
með þetta prýðis kjöt í lestinni.  Eftirminnilegt verk í augum höfundar sem hann á unga aldri 
upplifði þarna á bryggju á Reyðarfirði og hafði hvergi áður séð svona lagað og ekki heldur 
svona gömul för sem notuð voru undir þessa flutninga með fá kalla á með sígarettu í hægra 
munnviki.  Alltént er nokkuð ljóst að flutningskostnaður allur hefur verið í lægstu þrepum. 

Eitt sinn spurði ég einhvern sem vann við þetta á staðnum og betur þekkti til málsins hverju 
það sætti að þeir sæktu kjötið í skipum með engan kælibúnað í lestinni.  Og var svarið að það 
skipti þá engu máli því allt kjötið sem þeir versluðu af íslendingum færi hvort eð er í verkun 
sem umbreytti því í skerpukjöt, hvort sem það að öllu leiti er satt eða ekki.  Þó má gera ráð 
fyrir að hluti farmsins hafi endað sem skerpukjöt og sumpart þjóðarrétt Færeyinga hvernig 
sem þau mál standa í dag (27 apríl 2015).  Líklega er að Færeyskt ungviði setji upp grettu á 
andlitið ef og þegar afurðin er borin á borð í þessu formi, rétt eins kæst skatan á til í dag í 
sumum tilvikum á Íslandi.  Þó ekki hjá öllum ungum.  Sumir af þeim svolgra henni í sig og 
biðja svo um meira.   

Hvað um það að þá var það reglan með þessi ágætu kjötviðskipti milli landanna að 
Færeyingar sæju sjálfir um að sækja varninginn á eigin bátum og notuðu til verksins gamlar 
aflagðar skútur (kúttera, sem enn voru á floti hjá þeim og sjálfsagt eina sem þær voru 
nothæfar í orðið.)  Tími skútanna enda fyrir allmörgum árum liðin, nema sem skemmtibátar 
ríkra kalla og kellinga. 



Málið með þetta ágæta dilkakjötið var að kjötið var allt niðurgreitt af íslenska ríkinu og ekki 
þannig séð hagkvæmur útflutningur og var hægt að versla sér íslenskt kindakjöt í Færeyjum á 
þessum tíma fyrir talsvert lægra verð en gekk og gerðist íslenskri verslun.  Sumir sjómenn á 
þessum árum notfærðu sér þetta og drýgðu um leið heimilispeninganna.  En það var oft 
hugsunin í siglingunum því að matur var (og er ennþá) talsvert ódýrari í þeim löndum sem 
íslensku togararnir sigldu til með afla sinn á haustin og var svona hluti af því dæmi öllu 
saman og gildir máski enn hjá ísendingum sem stunda siglingar.  Fragtskipasjómenn til að 
mynda geta fallið í þann flokk.  Í þann tíð var heimilt að koma með frosna kjötvöru til 
landsins að ákveðnu magni og er, eftir því sem höfundur best veit, en í gildi.  Allt gott með 
það.  Þetta hafa sjómenn í þessari aðstöðu notfært sér og lækkað með því svolítið eigin 
matarreikning fjölskyldunnar, sem einnig er besta mál.   

Hvenær þessi niðurgreiddu viðskipti milli þessara landa sem keyptu dilkakjötið af okkur lauk 
er ekki gott að segja en árið 1978 er alltént sett stopp á þennan útflutning og getur það hafa 
stafað af fyrirséðum kjötskorti í landinu.  Hvort viðskipti þessi héldu áfram með sama hætti 
eftir stoppið 1978 má efast um.   

 
Hér má sjá fallega ljósmynd af Magnúsi Ólafssyni GK 494 sigla út frá Vestmanneyjum.   

Hvenær myndin er tekin er ekki vitað.  En þessi bátur var um tíma gerður út frá Reyðarfirði.  

Að lokum skal þess getið með bátinn Magnús Ólafsson GK 494, þá frá Reyðarfirði, að þeir 
sem gerðu skipið út ákváðu eftir nokkuð langa umhugsun að halda því til síldveiða og réðu 
skipstjóra um borð vanan nót og aðra í stöður sem í vantaði og menn höfðu yfirgefið vegna 
hangsins á undan og kom skipstjóri úr Hafnarfirði sem stundað hafði nótaveiðar á 
hafnfirskum síldarbáti, sem þá stýrimaður.  Maðurinn sem kom hóf sinn skipstjóraferill þarna 
um borð hvert sem framhald málsins hjá honum varð.  Haustið 1970 var veiðin treg þó 
vertíðin stæði fram að jólum og var afrakstur hennar rétt eitt hundrað tonn, af svo sem 
ágætri síld.  Þess skal þó getið að flest skipin sem þátt tóku í veiðunum haustið 1970 fengu 
engan afla.  Þannig að við getum vel við unað með okkar eitt hundrað tonn.  Um áramótin 
1970- 1971 var öll síldveiði við landið stöðvuð og stóð bannið til haust 1975, eins og mörgum 



er kunnugt.  Merkilegt tímabil í lífi hins sautján ára gamla manns.  Það verður að segjast eins 
og er. 

Í Norðursjó 1972. 

 
Síldarbáturinn Héðinn ÞH 57 þótti nýstárlegur er hann kom nýr og  

og á sinn hátt byltingarkennd smíði.  Hann var fyrstur til hafa kælibúnað, tanka,  
í lestum sem var nýtt og vakti nokkra athygli.   
Héðinn ÞH var 330 tonn og þótti mikið skip.  

Uppstillingin á dekkinu sem sést á myndinni var  
fyllt af síld úr nótinni og fóru menn eftir  

það niður í lest og kössunin hófst.   
Dælt var úr nótinni og í kassanna uppi eftir því sem kössuninni miðaði. 

Haustið 1972 fór höfundur í fyrsta skipti til síldveiða í Norðursjó eftir að hafa ráðið sig sem 
háseti um borð í síldarbátinn Héðinn ÞH 57 sem á þessum tíma var í Hafnarfjarðarhöfn og 
gerði sig kláran í að fara til veiða þarna niðurfrá, eins og stundum var sagt.  Héðinn ÞH var 
byggður í Ulstein Mek. Verksted í Noregi 1966 og 330 tonn að stærð og þótti um margt 
byltingarkennd smíði með kælitanka sem voru nýlunda í þann tíð og eina skipið sem þá hafði 
verið framleitt með slíkum kælibúnaði í öllum heiminum, að sagt var.  Héðinn kom nýr til 
landsins í júní 1966.  Hvort farið var með hann til Húsavíkur nýjan veit höfundur ekki en telur 
þó að svo sé.  En Héðinn ÞH 57 lá oft í Hafnarfjarðarhöfn á milli úthalda og gott ef 
skipstjórinn Maríus Héðinsson hafi ekki búið í Hafnarfirði á þessum tíma.  Held að svo hafi 
verið, án þess þó að fá fullyrt neitt um það atriði. 

Hvað um það allt saman að þá var skipið í Hafnarfjarðarhöfn er höfundur réð sig um borð og 
með í að gera bátinn kláran ásamt öðrum úr áhöfninni sem verið höfðu þar niðurfrá í nokkrar 
vertíðar á undan og komnir með sína reynslu.  Eftir að allt er komið um borð og hver kassi á 
sínum stað ásamt nótinni á bátadekkinu og kostinum, og auðvitað kynstrin öll af lambakjöti 
sem til siðs var að byrgja sig þokkalega vel upp af áður en af stað var farið og siglt frá landinu 
og gert af einni ástæðu.  Íslenskt lambakjöt var ófáanlegt á þeim stöðum sem bátarnir 
íslensku lönduðu á og var mest Hirtshals og örfáir í Skagen.  Einnig var allt þetta lambakjöt 
þarna því að menn vissu að törnin stæði vel á þriðja mánuð og farið að nálgast jól er þeir 
kæmu til baka.  Svínakjöt og endalausir kjúklingar verða leiðigjarnir með tímanum.  Ekki 
lambakjötið.  Hvernig sem á því öllu saman stendur.   



Nóg um það. 

Að undirbúningi loknum var endum sleppt og siglt út úr höfninni í Hafnarfirði og ferð aukin.  
Ljósin í Hafnarfirði smá saman minnkuðu og hurfu loks alveg vegna fjarlægðar.  Þegar Héðinn 
sigldi út á milli hafnargarðanna tveggja er líklegt að komið sé að lokum september árið 1972.  
Frá kössum á dekkinu hafði verið tryggilega gengið og net strengt yfir þá annað hvort trollnet 
eða nótanet og bundið í lykkjur niður við dekk og í rekkverkið á lunningunni.  Allt hefðbundin 
og venjuleg verk sem gerð voru og giltu um síldveiðiflotann heilt yfir sem vann í 
Norðursjónum á þessum árum. 

 
Faxaborg GK að fara frá Hafnarfirði 1974.   

Kannski í Norðursjóinn.  Faxaborg GK var eitt Íslensku  
skipanna sem stunduðu þar veiðar á sínum tíma og 

gerði með góðum árangri. 
 
 
 



 
Tiðindablaðið 29 mars 1974.  Færeyskur síldarbátur með gott kast á síðunni sem 

höfundi sýnist vera makríll.  Skipið sem nótin er tengd við er Norðborg sem hafði heimahöfn í 
Þórshöfn í Færeyjum og var mikið skip og eftirminnilegt  

fyrir margra hluta sakir í augum höfundar.   
Á þessum árum áttu íslenskir bátar lítt við makrílinn  

þó einhver dæmi séu um að svo væri. 

Héðinn ÞH 57 kom eins og fyrr segir með kælitanka sem vakti athygli.  Hugsunin með þessa 
kælitanka var að óþarfi væri að notast við ís til kælingar aflans heldur kæla sjóinn í þeim 
sjálfum niður í vist hitastig.  Talið var að með þeim hætti mætti geyma síldina í fimm til sex 
sólahringa án þess að hún yrði fyrir skemmdum.  Að áliti höfundar að þá voru þessir 
kælitankar ekki mikið notaðir hver sem ástæða þess hefur verið.  Til að byrja með var þó svo.  
Haustið 1972 var alltént þessi kælibúnaður ekkert notaður og vissi hann ekki af þessum 
búnaði þarna um borð fyrr heldur en löngu síðar og minnst hann þess ekki að nokkurn tíman 
hafi verið minnst á búnaðinn í sín eyru þetta haust einu orði.  Að þessu komst hann fyrst 
mörgum árum síðar að við sjáum að áherslan hefur ekki verið neitt mikil á að nota 
kælibúnaðinn, hver sem ástæðan á eftir sé.  Sem er annað mál.   

Veiðisvæðið Héðins ÞH 57 þetta haust niður í Norðursjó var mikið í kringum Shetlandseyjar 
og gengu ágætlega og hlutur góður þetta haust.  Til Leirvíkur á Shatlandseyjum ásamt 
flotanum íslenska sem veiddi á sama svæði kom hann er brældi og komst þar í land og gat 
kíkt upp í bæinn svona séð hvernig þar var útlits og mann eftir því hve honum fannst allt þar 
vera gamalt byggingar og annað en fólkið afskaplega indælt og gestrisið.  Gaman að hafa 
komið við þar.  Fjöldi íslenskra skipa kom þar einnig í höfn og fylltist borgin íslenskum 
sjómönnum fullum og ófullum, eins og gengur í þessu. 

Á miðinum voru nokkur Færeysk skip sem að áliti höfundar báru af öðrum skipum sem þarna 
stunduðu síldveiðar og hygg ég að menn sem til þekki séu honum sammála.  Þetta voru stórir 
bátar á þeim tíma mælikvarða, allir sem maður í það minnsta mann eftir, og tveggja þilfara 
og gangóð skip sem stungu svolítið í stúf við íslensku skipin sem mörg hver voru lítil og orðin 
nokkuð gömul.  Enda flest af þeim sem stunduðu veiðar í Norðursjónum keypt til landsins á 
einu sönnu síldaárum á sjöunda áratug seinustu aldar og flest svona frá því um 1963, 
eitthvað svoleiðis, og kæmi það mér ekki á óvart að Héðinn ÞH væri þeirra nýjastur ásamt 
Eldborg GK 13 sem var þarna líka.  Héðinn ÞH kom 1966 og Eldborg GK 13 kom 1967.  1972 
er árið sem Guðmundur RE kom til landsins og var þarna líka.  Skipstjóri um borð í Guðmundi 
RE var Hrólfur Guðmundsson og einn eigendanna að skipinu.  Guðmundur RE og Börkur NK 



voru talsvert stærri en gekk og gerðist með íslenska síldveiðiskipaflotanum í þann tíð.  
Burðargeta Héðins ÞH var nýr í 330 lestir og hreint prýðilegt skip sem fór vel með 
mannskapinn þó að kojurnar sem ætlaðar voru hásetum væru þverkojur sem svolítinn tíma 
tók mann að venjast.  En afbragðsgóður kokkur og mikill og góður veislumatur í hvert mál vil 
ég segja að hafi bætt það allt saman vel upp. 

 
Loftur Baldvinsson EA 124, þetta skipsnafn alltént, var eitt íslensku skipanna sem  

stundaði síldveiðar í Norðursjónum.  Hér kemur hann nýr til landsins. 

Nokkur nöfn færeyskra síldarbáta festust í minninu vegna þess hve oft maður sá þau í 
kringum skipið sem maður starfaði þá á og svo aftur árið 1975 er maður var þarna niðurfrá 
bæði um sumarið og aftur um haustið og mann vel eftir því hve framandi þau voru manni og 
glæsileg.  Enda gríðar stór skip og voldug með besta hugsanlega búnað hjá sér og talsvert 
meiri burðargetu á við flotann sem kom úr landinu fyrir norðan Færeyjar.  Sem þó stóð sig 
allvel þarna niður frá. 

 
Krúnborg hafði heimahöfn í Þórshöfn í Færeyjum og var gerð út af sömu útgerð og Norðborg  

og máski fleiri skip færeysk.  Þekki það ekki.  Krúnborg er eins og sjá má stærðar skip og ekkert  
undarlegt við það að ungir sjómenn frá Íslandi horfðu til þess og festu sér í minni þar sem  

þau athafna sig á miðunum þar sem þeir voru um borð í sínum bátum  
og í sömu erindum og færeysku sjómennirnir og veiddu síld og seldu á Dönskum markaði.   

Krúnborg var smíðaður 1973.  Lengd 52 metrar.  Breidd 10 metrar.  Dýpt 6 metrar.   
Skipið var selt til Noregs.  Hvert er ekki getið um. 



Eitt þessara skipa sem minnisstæð eru frá tíma Norðursjávarveiðanna er Norðborg.  Skipið 
var byggð árið 1969 og skráð í Þórshöfn í Færeyjum og var, eins og mörg önnur Færeysk 
fiskiskip, stórt og öflugt fley.  

 
Mynd Tiðindablaðið 29 mars 1974.  Krúnborg leggst upp að Norðborg í Norðursjónum  

og þiggur afla úr nót Norðborgar og sogar yfir til sín makríl úr veiðarfærinu gegnum dælubúnað sinn.   
En svo virðist sem Færeyingar hafi veitt svolítið af makríl þarna í  
Norðursjónum meðfram því að fanga síld og selja á markaðnum. 

 

 
Mynd Tiðindablaðið 29 mars 1974.  Mannskapur Norðborgar landar afla sínum í Hirtshals  

í Danmörku og er kassar þarna aflann á bryggjunni.  
Þessi skip fulllestuð komu með margfalt meiri afla á markaðinn væru í öllum kössum hjá þeim  

en íslensk skip höfðu möguleika á að gera sökum stærðarmunar.  Hér hafa þeir  
greinilega sett síld í tanka um borð hjá sér úr því að kössunin fer fram á bryggjunni.   

Fyrir svo utan það að máski voru vinnubrögðin hjá þeim með  
þeim hætti að kassa eftir að í land var komið en ekki út á sjó.   

Gott ef þannig var ekki í stakkinn búið á þessum Færeysku skipum.   
Margt frá þessum tíma er gleymt og sumt óljóst. 

 
Gert 28 apríl 2015 

Kveðja:  KRF. 


