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Hugleiðingar höfundar og -  
frétt um síldina í hafinu 1968. 

Myndir, aðrar en af höfundi, eru ekki eign hans. 
Texti KRF, nema þar sem annað er tekið fram. 

Morgunblaðið 20 júlí 1968.  " Síldin siglir 
inn um hafnarmynnið Reykjavík, fullfermd 
af síldarmiðunum fyrir austan. (Ljósm. 
Mbl.: Sv. Þorm.) " 

Engum blöðum er um það að 
fletta að veiðarnar djúpt út í 
hafi á sínum tíma hafi verið 
nokkuð sérstakar fyrir 
sjómannstéttina sem stundaði 

þær á svæðum þeim sem veiðarnar fóru fram á og sérstakur kafli í sögu landsins.  Sjóleiðin 
frá Reykjavík, að dæmi sé tekið, til veiðiskipana, þar sem þau þá voru stödd á þessum tíma í 
júlí árið 1968, var engin stutt sjóleið heldur hvorki meira né minna en ellefu hundruð 
sjómílna sjóvegur sem fara þurfti eftir til að komast þangað sem skip þessi voru að veiðum og 
sóttu aflann.  En hér eru síldarflutningaskipin komin til sögunnar og byrjað að nota þau á 
fullum afköstum til að þjónusta veiðiskipin þarna á hafinu.  Enda um ekkert annað að ræða 
vildu menn að veiðarnar færu fram og næðu sínum hámarksafköstum. 

Allir menn sjá að nokkra sólahringa sigling á áfangastað er ekki ekkert stutt leið heldur löng 
leið og kostnaðarsöm útgerðinni sem gerði þessa báta út til síldveiða í þessu landi og allur 
íslenski síldveiðiflotinn undir sem þurfti margan olíudropann til að geta sótt silfrið í greipar 
hafsins alla þessa leið, eins og allt á Íslandi gekk enn út á að veiddist áfram árið 1968.  Getum 
rétt ímyndað okkur tafirnar frá veiðunum ef flotinn sigldi sjálfur í land eftir að hafa fengið sitt 
fullfermi. 

Morgunblaðið 30 júlí 1968.  Mynd til hægri.  Sýnishorn tekið af 
síld úr Síldinni, eftir að skipið hafði lagst að bryggju í gær. 

Auðvitað þurftu útgerðirnar að reiða fram 
fjármagn til olíukaupanna á allan hinn mikla 
skipaflota sem þegar hér er komið er búinn 
tiltölulega nýlegum skipum og aðeins nokkurra 
ára gömlum, að svona jafnaði.  Mikil endurnýjun 
fór fram á íslenska síldarbátaflotanum í kringum 
1962-1963 er nýir síldarbátar sigldu til sinna 
heimahafna hringinn í kringum landið í tugum 



talið, allt glæsilegustu skip.  Ekkert vantaði upp á það.  Svo mikið er víst.   

Eins og áður kom fram að þá er komin til aðstoðar síldarflotanum fylgdarskip til að aðstoða 
skipin með kost og olíu og viðgerðir og annað sem upp á kom þarna á úthafinu sem og að 
flytja afla þeirra í land til sinnar vinnslu, mest þá bræðslu sökum fjarlægðar og viðkvæmni 
síldarinnar við söltunarstöðvarnar í landi.  Að svo hafi verið komið um síldarskipaflota 
íslendinga að þau veiddu orðið í allri þessari gríðarlegu fjarlægð við strendur íslands að með 
því sjáum við líka samhengið milli þeirra og síldarflutningaskipanna sem þarna voru til að 
þjónusta þau.  Eftir löndun um borð í hitt skipið voru endar leystir og síldarbáturinn hélt 
rakleitt á veiðisvæðið til að fanga meira af silfrinu fyndist það og veður leyfði veiðarnar.  
Sennilega hefur flutningaskipið staðsett sig í námunda við helsta veiðisvæði flotans og eða 
staðsett sig svona mitt á milli þeirra, væru bátarnir dreifðir, eins og stundum er í þessu.   

Að starfa svo djúpt úti og gera á ekki stærri skipum en þá voru algeng er svolítið óhugnanleg 
hugsun.  En hver svo sem hugleiddi það á þessum tíma?  Varla nokkur manneskja.  Enda stór 
og öflug skip á þeim tíma mælikvarða þó varla teljist til þess hóps í dag.  Og hvað áttu menn 
að gera horfandi á þá staðreynd í þessu landi að sjálf síldin færði sig æ utar og dýpra færi æ 
norðar?  Málið varð svolítið snúið og var svo sem ekki óskstaða neins.  Merkilegt mál, sé það 
allt saman skoðað í heild og ofan í kjölinn hvernig þessi þróun síldarinnar varð. 

Morgunblaðið 30 júlí 1968.  Heimir SU 
100 var með fyrstu íslensku skipunum á 
miðin. 

Ekki er neitt annað að sjá en 
að sífellt meiri fjarlægð 
síldarstofnsins frá landinu sé 
bein aðvörun til manna sem í 
stóðu um að slaka nú svolítið 
á og skoða stöðuna upp á 
nýtt, sem engin af þeim 

fattaði né heldur nam aðvörunina þó eftir á að hyggja hún kæmi með þessum hætti og menn 
dagsins alltént hafa möguleika að sjá öðrum augum en þá.  En svona er sagan og fjarlægðin 
við atburði dregur margt fram.  Sagan er, eins og menn vita, alltaf skoðuð eftirá sem 
framtíðin líka getur byggt sitt á og lært af.  Eru enda vítin til að varast þau og ástæðan fyrir að 
þau eru varðveitt í sögubókunum.  Gleymum ekki því. 

Af því sem gerðist með síldina væri svo margt hægt að læra af til að fá gert betur í 
nútímanum og er líka á sinn hátt er staðreynd.  Allt svona gerist samt ekki fyrr en eftir skelli 
er við erum beinlínis neydd til að horfast í augu við veruleika sem kaldur og fráhrindandi 
blasir við og engin lengur fær þrætt fyrir.   

Kæru vinir!  Stundum kemur sannleikurinn að okkur mönnunum með hörðum hætti og 
óvæginn og algerlega miskunnarlausum.  Samt er hann þarna til að fá bjargað.  Þetta ár, árið 
1968, er árið sem síldar draumnum lauk á og nýtt upphaf varð til með sínum harkalega hætti.  
Þó má fullyrða að engin hafi beðið um neitt nýtt að fyrra bragði.  Samt á þessum árum, 1968 
og næstu ár á eftir, er nokkuð ljóst að vart hafi verið til sú manneskja í þessu landi sem ekki 
viðurkennir að annað upphaf væri það sem þessari þjóðar skorti til að ná áttum á nýjan leik 



og sem fær komið henni inn nýja framtíð sem hennar beið og er borðleggjandi dæmi úr því 
að svo fór.  Einnig er möguleg að sú hugsun sé uppi að gamla góða fiskimannasamfélagið 
muni ganga sér til húðar og ekki ná sér aftur á strik og þjóðin arka á vit annarskonar aðferða 
til að framfleyta sjálfri sér.  En hver var hún og með hvaða aðferðum yrði það gert?  Við 
þekktum í þann tíð fiskvinnslu, veiðarnar og fátt nema það?  En það rættist úr. 

Morgunblaðið 30 júlí 1960.  Barði NK var 
fyrsta skipið, sem losaði farm sinn í 
flutningaskip á sumrinu.  Voru það rúmlega 
250 lestir. 

1968 eru framkvæmdir hafnar við 
álverið í Straumsvík, á gömlu 
sorphaugum hafnfirðinga, sem 
koma akkúrat inn í alla umræðu 
sem síldarleysið kveikti hjá þessari 
þjóð og eftir að það allt saman 
blasti við fólkinu.  Vel er hægt að 
skilja að bætt hafi í þá umræðu 

alla eftir árið 1968.  Kannski að á þessum stað umræðunnar verði til hugtakið sem greip um 
sig í landinu að ekkert minna dygði ætti að bjarga landinu frá frekari hörmungum heldur en 
eitt álver í hvern fjörð hringinn í kringum þetta land.  Svona var talað og gert bæði í gríni og 
alvöru.   

Það blessunarlega gekk ekki eftir því að enn eru fiskivinnsla og fiskveiðar burðarstólparnir í 
samfélaginu þó rétt sé að stoðirnar sem notast sé orðið við séu nokkuð fleiri en gekk og 
gerðist er allt miðaðist við aukinn afla upp úr sjó og einkum þó síldveiðarnar þó ljóst væri að 
við færum illa með síldarafla okkar og hirtum ekki um að vinna hann allan til manneldis 
heldur bara lítinn part hans og létum restina, meirihlutann reyndar, í bræðslu fyrir brot 
verðsins sem söltunin gaf af sér.  Enda markmiðið að sækja sem mest af þessu silfri hafsins í 
sjóinn, sem væri hvort eð er stofn sem ekki nein leið á að ofveiða, eins og lengi vel var talið 
og allt fram á síðasta alvöru veiðiárið sem var 1967, sem var metár í síldveiðunum.  Merkilegt 
allt saman, svo það orð sé endurtekið.   

Morgunblaðið 30 júlí 1968.  Mynd til hægri.  
Síldarflutningaskipið Síldin að renna í "hlað" á 
síldarmiðunum. 

Eftir stóra skellinn 1968 sáum við sem 
þjóð að gott geti verið að hafa þjóðareggin 
okkar í fleiri en einni körfu og um leið 
prýðis öryggisventill, ef vel lukkast til.   

Að hafa þjóðareggin sín geymda í nokkrum 
körfum, hæfilega mörgum körfum, ekki of 
mörgum samt, kemur í veg fyrir algert skipbrot gerist missi menn eina körfu niður og öll 
eggin í körfunni brotni, eins og búast má við að gerist ef og þegar svoleiðis klaufaskapur á sér 
stað.  Nokkrar körfur varðveittar á öðrum stað með eggjum í segja að eitthvað sé eftir til að 
grípa til þó gerist áfall sem engin reiknaði með né heldur óraði fyrir en varða að grjótharðri 



staðreynd.  Hinar körfurnar eru heilar og styðja við ákveðið í þessu samfélagi og hægt að tína 
upp úr þeim egg sem mætir skekkjunni sem brotnu eggin bjuggu til, eða alalvega að hluta til.  
Þetta heitir á mæltu máli að hafa gert góðar og gagnlegar ráðstafanir en fær þó ekki gerst 
skorti hugsun í þá veru.  Hugsun er til alls fyrst.  Og það sem betra er að allt telur þetta og 
líka styður hvert annað.  Um allt svona erum við upplýstari núna en áður var og vitum betur 
um eftir skellinn 1968 en hefðum mögulega getað varast kynnum við að lesa úr 
vísbendingunum sem komu til okkar sem þjóðar og gefið þeim gaum.  Eins og segja má um 
að okkur hafi borist er ljóst var að síldin færði sig sífellt fjær landinu og að bátarnir þyrftu 
orðið að sigla dögum saman og beint út í hafsauga til að eiga von á vænni síldartorfu til að 
kasta nótinni á og ekki um neitt annað að ræða úr því sem komið var nema hafa til fylgis við 
síldarskipaflotann íslenska móðurskip sem sæi um vissa þjónustu við flotann og er af sem 
áður var.  Að ekki sé talað um á meðan síldin enn veiddist svo gott sem upp í landsteinum.    

1968 er síldadraumurinn að hverfa þó enn sé ekki komið svo langt í sögunni en mörgum 
eflaust farið að óa við hve lítið magn síldar flotinn orðið veiðir þarna á úthafinu miðað við 
velsældina seinustu ár og sérstakleg árið 1967.   

Hve margir í þessu landi skildu hafa áttað sig á því að þeir væru í raun og veru vitni að 
gríðarlegum breytingum og því jafnvel að allt sem vonir stóðu til um allskonar væri um það 
bil að hverfa án þess að nokkur fengi rönd við reyst?  Það er spurning sem gaman væri að fá 
svar við.   

Morgunblaðið 30 júlí 1968.  Mynd til 
vinstri.  Rússneskur reknetari, (á 
reknetaveiðum, innskot höfundar) en af 
þeim er mikið á miðunum. 

Úthafsveiði síldarflotans 
íslenska gerði fleira.  Hann bjó 
til alveg nýja stöðu í herbúðum 
síldarsjómannsins sem gat ekki 
lengur vænst þess að komast í 
land og skreppa upp í sjoppu á 
meðan bátur hans beið eftir 
því að komast að til að landa 

afla sínum eins og algengt var á árum áður.  Nú var allt svona lagað að baki og hafið hvert 
sem litið er og alda og allt sem á úthafinu hið eina sem mætti þessum mönnum og 
hugsanlega bara hægt að fara í var í brælum og í skjóli við Jan Mayen, Bjarnarey, Svalbarða 
eða hvað þetta allt heitir væri veiðisvæðið í námunda við þessar eyjar.  Sem engan vegin var 
á vísan að róa með því síldin bara fer þangað sem hún sjálf vill og menn fylgja henni eftir en 
hún ekki bátunum.  Þannig er þetta, hefur verið og verður víst áfram.   

 

 

 

 



Mynd til hægri.  Rafvirkinn og loftskeytamaðurinn á Haferninum á leið um borð í einn 
bátinn til viðgerða. 

Hve lengi leið á milli þess sem menn fóru fram á bakka til að hala 
upp fastsetningarendanna og gera bát sinn kláran í að leggjast upp 
að bryggju í landi eftir að úthafsveiðarnar byrja.  Um allt svoleiðis 
er ekki gott að segja til um en samt ljóst að síldveiðarnar að þessu 
leit eru gerbreyttar sem fjarlægðin við landið gerir.  Ekki svo að 
skilja að viðveran um borð hafi ekki verið góð og menn haft nóg að 
bíta og brenna og etið góða og mikla fæðu í hvert mál.  Samt er 
hinu ekki að neita að viss sjarmi sé farin af þó vel sé mögulegt að 
annarskonar sjarmi hvíli yfir hinum veiðiskapnum og að menn eigi 
sér góðar og jafnvel jafn góðar og göfugar minningar frá þeim tíma og var af hinu tímabilinu.  
Samt eru þessi tvo tímabil ólík í eðli sínu. 

Mynd til hægri.  Skipverjar á Haferninum bíða eftir að lestun ljúki. 
(Morgunblaðið 20 júlí 1968) 

Skoðum skemmtilega frétt sem birtist í 
Morgunblaðinu 20 júlí 1968 og er yfirskrift hennar  

"Fyrsta síldin til Reykjavíkur í gær"   

Síldin kom drekkhlaðin at miðunum við Bjarnarey 
Fyrsta síldin á vertíðinni er komin til Reykjavíkur. 
Um fimmleytið í gær sigldi Síldin drekkhlaðin síld af miðunum við Bjarnarey inn á höfnina, og 
við náðum í Guðna Jónsson, skipstjóra og ræddum stuttlega við hann.  Hann sagði, að þeir 
væru með 3100 tonn og skipið þar með fullt. „Og hvar fylltuð þið hana?" „Það var norðaustur 
af Bjarnarey, eða 77 gráður norður og 10 austur, ef þú villt vita það nákvæmlega.  Það er 
1100 mílna sigling frá Reykjavík, svo að þetta er enginn smá spotti. Við vorum tvo daga að 
fylla okkur, en þurft um að bíða í einn sólarhring eftir að Haförninn fyllti sig. Við lögðum af 
stað á sunnudaginn." „Og hvernig gekk ferðin?" „Hún gekk vel, indælt veður allan tímann.  
Að vísu var ís á leiðinni, 30 mílur út af Jan Mayen og við þurftum því að taka krók þar.  Og svo 
lentum við í ís hjá Grímsey, og töfðumst aðeins.   

Morgunblaðið 30 júlí 1968.  Jörundur RE 300 landar í Haförninn. Hinn góði 
útbúnaður fríholt kom að góðum notum í veltingi og hindraði að skipin 
fengju stórar „skrámur" 

Ratsjáin var biluð og smá þoka, svo að við urðum að 
þræða hægt í gegnum hann.  Þetta voru engir smá jakar, 
heldur risar, margir ferkílómetrar að stærð.  Það var líka 
fullt af ís norðaustur af Horni." „Og hvernig er síldin?" 
„Ég held að hún sé í svipuðu ásigkomulagi og í fyrra.  Hún 

er ekkert mjög stór, en nokkuð falleg.  Verst, hvað þeir fá lítið, og svo er hún svo ansi langt í 
burtu." „Er mjög lítil veiði?" „Þeir segja að hún sé stygg og standi djúpt.  Það er erfitt að eiga 
við hana, því að hún hleypur burt um leið og kastað er á hana." Það kom ung og falleg stúlka 
inn í brúna og kynnti sig fyrir Guðna og spurði hann, hvort hún gæti ekki fengið að fara með 
næsta túr.  Hann horfði á hana og sagði, að hann þyrfti þá að tala við forstjórann.  Stúlkan 



sagði, að það væri allt í lagi, hún væri búin að tala við hann. „En ég er sjóveik".  Guðni hló, og 
stúlkan spurði, hvort þeir færu með blöð handa skipunum.  Hann sagðist ætla að reyna það.  
„En eruð þið með mat handa þeim, gúrkur, tómata og ávexti."  „Nei, ekki gúrkur, en annan 
mat." ,,Ég tek þá með mér eitthvað af því.  En egg?" „Nei, þeir hafa nú ekkert að gera með 
egg þarna norður frá." „Ja", stúlkan hló, „ég tek alla vega með mér eitt kíló."  Þegar við 
kvöddum bað Guðni okkur að koma því á framfæri, að hægt væri að senda bréf og annað 
með Síldinni norður til síldarflotans, og skyldu menn þá stíla slíkt á Síldina og auðvitað 
bátsnafnið. „Þeir eru alveg sambandslausir við umheiminn veslingarnir og heyra varla í 
útvarpi."   

Morgunblaðið 30 júlí 1968.  
Mynd til hægri.  " Nýtísku 
rússneskt síldveiðiskip með 
stælingu af íslenskum 
veiðiútbúnaði.  Er það með 
tvær nótablakkir og stóra 
hringnót."- segir í texta með 
myndinni.  Talsvert var af 
Rússum á úthafinu sem 
veiddu mikið magn af síld og 
undir hælinn lagt hve mikið 
þeir gáfu upp af því sem skip 
frá þeim veiddu. 

Sett hér inn til skemmtunar og vonandi líka lítilsháttar fróðleiks. 
Gert 29 júní 2015. 
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