
    Gert 16 apríl 2015 

Síldveiðar íslendinga í Norðursjó  
hófust árið 1965. 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 
Ljósmyndir sem hér sjást aðrar en hún af höfundi eru ekki hans eign. 

Texti KRF.  Nema þar sem annað er tekið fram. 

Eins og vitað er að þá stundaði fjöldi íslenskra sjómanna síldveiðar í Norðursjó á bátum 
sínum um nokkra ára skeið og voru í Norðursjónum í nokkrar vikur í senn og lönduðu lengst 
af afla sínum ísuðum í kassa annaðhvort í Skagen eða Hirtshals.  Flestir fóru þó með afurð 
sína á fiskmarkaðina í Hirtshals og seldu þar.  Örfá íslensk skip nýttu sér markaðinn í Skagen.  
Þar lönduðu fá íslensk skip af ástæðum sem höfundi er ekki kunn. 

 

Norðursjávar síldveiðiævintýrið byrjaði árið 1965 með fyrstu íslensku síldarbátunum sem 
þangað fóru til að veiða og var veiðisvæðið í þann tíð austur og suðaustur af Shetlandseyjum.  
Fyrstu bátarnir sem þangað fóru voru Heimir frá Stöðvarfirði sem Eggert Gíslason skipstjóri 
og aflamaður var þá með, Eggert þessi er betur þekktur sem Eggert á Gísla Árna, og togarinn 
Jörundur sem var þarna á togveiðum og veiddi síld og seldi afla sinn í Þýskalandi og á 



fiskmörkuðum þar.  Líklegt er að Jörundur hafi veitt síld í þá flotvörpu því að getið er um að 
skipið hafi stundað togveiðar í Norðursjó en ekki nótaveiðar.  Sumir síðutogarar íslenskir tóku 
þátt í síldveiðum hér við land og voru þá með nót um borð en ekki flottroll, samkvæmt 
vitneskju höfundar.  Þess má þó að geta að flottrollið er komið fram á þessum árum og 
gerðist það nokkrum árum fyrr sem skipstjóri togarans Neptúnusar RE náði ágætum árangri 
með og vakti athygli.  Sumir vita að flottrollið er Dönsk uppfinning. 

 
Togarinn Jörundur var við síldveiðar í Norðursjónum 1965 og seldi afla sinn í Þýskalandi.   

Sagt var um togarann Jörund að hann væri ekki eins og togarar væru flestir.   
Fallegt skip. 

Til að byrja með var aflanum landað í bræðslu og voru síldarflutningaskipin Haförn og Síldin á 
svæðinu sem bátarnir lögðust upp að og lönduðu um borð í.  Hvort þessi skip voru með 
bræðslubúnað um borð eða sigldu með farminn til Íslands þekkir höfundur ekki en telur þó 
að hið síðara sé það sem við eigi hér án þess þó að vera viss um það atriði. 

Um haustið 1966 hófu menn að ísa síldina með löndun á meginlandi Evrópu í huga, ekki er 
samt algerlega útilokað að einhverjir hafi selt sinn síldarafla á þessum mörkuðum þegar árið 
1965 án þess að neinar heimildir þar um finnist.  Þetta í annan stað gæti sagt okkur að 
nokkur íslensk skip? skip hafi verið þarna að veiðum á þessum tíma og fleiri heldur en þessi 
tvö skip sem hér eru tilgreind.  Norðursjávarveiðar íslenskra skipa til að byrja með miðuðust 
við bræðslu.  1966 verður sú breyting á að síldin er ísuð laus í skipunum til að fá landað henni 
sem ferskastri.  Hvort menn hafi mokað ís yfir síldina er hún rann niður í lestarnar eða 
hvernig þetta var nákvæmlega gert er ekki gott að átta sig á.  En til að byrja með var hún ísuð 
laus, að sagt var. 

Það skipulag að kassa alla síld sem veiddist og setja eina skóflu af ís í botninn og aðra ofan á 
eftir að kassinn var orðinn fullur hefst ekki fyrr heldur en árið 1969.  Í upphafi var 
fyrirkomulag veiðanna illa skipulagt og reglan sú að menn dældu aflanum niður í lest og 
komu með hann með þeim hætti í land og kössuðu eftir að báturinn var lagstur að bryggju og 
búið að binda og fór þarna af bryggjunni í kössum og beint inn á markaðinn.  Þessi aðferð fór 
ekki vel með síldina sem vildi skemmast í meðförum mannanna og varð auðvitað að gera 
betur ættu að nást þau verð og þau gæði út úr hráefninu sem kaupendur sóttust eftir og 
sjómennirnir vitaskuld vildu sjálfir skila af sér og ná fram.  Gott hráefni merkir fyrir þá hærra 
verð og um leið gildara launaumslag.  Áhafnir íslenskra skipa eru á skiptakjörum og prósentu 
og miðast laun þeirra alfarið við verð aflans hverju sinni.  Og aðferðin við þetta breyttist og 
menn útveguðu sér kassa í landi og fengu senda um borð til sín og tóku ís í því magni sem 
dugði í þann kassafjölda sem hvert skip gat borið, sem var misjafnt og fór eftir lestarstærð 



hvers skips fyrir sig.  Þó ert talið að eitthvað hafi menn verið byrjaðir að kassa aflann um borð 
hjá sér árið á undan, eða 1968, en það var fyrir síld sem landað var í Peter Head sem segir 
okkur allt um þær kröfur sem markaðurinn þar gerði um frágang aflans sem þangað barst frá 
veiðiskipum. 

 
Höfnin í Peterhead í Skotlandi.  En þangað fóru íslensku síldarbátarnir,  
einhverjir af þeim í upphafi veiðanna með síldarafla úr Norðursjónum  

og seldu á fiskmarkaði þar. 

En sem sagt að gerðist það árið 1969 að þessi mál taka talsverðum breytingum með 
kössunum um borð og aflann sem ofan í þá fór.  Þess ber þó að geta að í kringum sjálfa 
kössunina var talsverð vinna fyrir áhöfnina og umfram það sem gerðist þegar skip veiðir 
einvörðungu í bræðslu.  Komist aflinn hins vegar sem ferskastur og fallegastur á markaðinn 
gefur þetta talsvert í aðra hönd takist vel til og markaðurinn gíni við fiskinum sem við blasir 
og er tilbúinn að greiða fyrir hátt verð.  Talsvert var því á sig leggjandi fyrir þetta.  Á stærri 
skipunum sem veiddu í Norðursjó var ekki óalgengt að um borð væru 14 kallar en fór samt 
svolítið eftir bátastærð hvernig þau mál voru vaxin. 

Ekki voru íslendingarnir einir í slagnum um síldina í Norðursjónum því þarna voru líka 
Norðmenn og Færeyingar og að ógleymdum Rússum með sinn gríðar öfluga flota veiðiskipa.  
Á þessum árum gera Norðmenn og út öflugan flota síldarskipa og ekki ólíklegt að sé nálægt 
tvö hundruð á þeirra vegum.  Sömu sögu má segja um vini okkar Fareyinga sem þarna eru 
einnig með talsverðan flota og skip mun stærri skipum íslendinga og talsvert fullkomnari.  
Flestir Færeyingarnir eru tveggja þilfara skip sem var að mestu óþekkt í íslenska flotanum en 
samt svona að byrja hér hjá okkur.  Færeyingar voru langt á undan íslendingum með sín skip 
sem á þessum árum voru afskaplega vel búin og afkastamikil sem margir íslenskir sjómenn 
veittu verðskuldaða athygli og á sinn hátt dáðust að og sumir þeirra muna vel eftir.  Á 
þessum tíma má vel halda því fram með nokkrum sanni að íslenskir síldarbátar hafi glatað 
forskotinu sem þeir höfðu á aðrar síldveiðiþjóðir.  Munum að íslendinga voru fyrstir allra 
þjóða til að ná tökum á kraftblökkinni sem gerbylti allri aðstöðu mannskapsins og losaði 
skipin við nótabátanna og gátu eftirleiðis haft nótina sjálfir um borð hjá sér og kastað frá 
skipinu.  Það eins og margir vita olli straumhvörfum um gang þessara veiða.  Guðmundur 
Þórðarson var báturinn undir farsælli stjórn aflamannsins Haraldar Ágústssonar sem allt það 
mál gerðist á.  Kraftblökkinni jók síldveiðarnar hér við land um allan helming.  En nóg um það 
í bili. 



 

Verðin á mörkuðunum eru auðvitað lotterí og finnst sjómönnunum þau orðin frekar lág 
líklega 1974 og velta því fyrir sér hvort um samráð þeirra sé orðið að ræða sem kaupi af þeim 
aflann.  En eitthvað virðast menn hafa viljað kannað það mál betur því í ljós kom að ekkert 
hefði verið hægt að sanna hvort samstaða væri um það meðal kaupanda að halda verðum 
niðri.  Við sjáum að ekkert er nýtt undir sólinni.   

1974 eða 1975 er mest allri síld sem íslendingarnir veiða í Norðursjónum áfram landað í 
Dönskum höfnum en ekið með hana þaðan í járnbrautarlestum yfir til Þýskalands og seld þar.  
Á þeim tíma eru Þjóðverjarnir tilbúnir til að greiða talsvert hærra verð en Danskur markaður 
taldi sig ráða við að gera.  Ástæðan fyrir að þessi leið er farin er að hún taldist mun ódýrar en 
að senda skipin sjálf þangað.  Og þetta var gert.   Að minnsta kosti um tíma. 

 
Skógey SF 53 frá Hornafirði var einn Norðursjávarbátanna  

frá Íslandi sem stundaði veiðar í Norðursjó.   
Hér er Skógey við bryggju á Hornafirði.   

Skógey var Austur Þýsk gæðasmíð um 260 tonn að stærð. 

 



Allur gangur var á því hvernig þjónustunni við íslensku síldarskipin sem stunduðu veiðar í 
Norðursjónum væri háttað.  Stundum voru á svæðinu rannsóknar- og fiskileitarskip frá 
Íslandi sem svo sem heilmikið gagn var í að hafa þarna.  Viðgerðarþjónusta var svo gott sem 
enginn og talið nánast óframkvæmanleg sökum þess hve veiðisvæði íslensku skipanna væri 
stórt.  Þó má geta þess að um borð í sumum veiðiskipanna voru kafarar sem voru hjálplegir 
við að koma til aðstoðar fengju bátarnir í skrúfuna, eins og alltaf getur gerst á nótaveiðum.  
Kafararnir voru skipunum afskaplega hjálplegir og spöruðu útgerðinni stórar upphæði með 
því að losa skip úr sinni prísund bæði hratt og vel og gera kleyft að halda veiðum áfram.  Sem 
vitaskuld öll útgerð þess byggir á.  Allir sem til þekkja vita að skip með veiðarfærið í skrúfunni 
er hjálparvana og bara rekur stjórnlaust undan vindi og hafstraumum. 

Veðrufréttir komu alfarið frá erlendum veðurathugunarstöðvum og sinntu íslenskir 
veðurfræðingar málinu ekki neitt né heldur sendu til skipanna sérstakar veðurlýsingar og 
veðurspár sem giltu á svæðunum sem skipin voru þá á.  Allt vel framkvæmanlegt skorti 
viljann til verksins ekki og sjómönnunum hjálpleg framkvæmd.  Fyrir svo utan það að vera 
sjálfsögð og eðlileg þjónusta af íslendinga hálfu við fjarstadda landa sína.  Sumir af þessum 
skipstjórum sem stunduðu veiðar niður í Norðursjó tóku Norsku veðurspánna framyfir aðrar 
spár sem í boði voru vegna þá áreiðanleika og gæða.  Við sjáum að þó eitthvað vanti að þá 
bjarga menn sér samt. 

Eins var með íslenska Ríkisútvarpið sem oftast nær heyrðist ekki þarna niður frá og helst að 
útvarpið heyrðist væru menn staddir fyrir austan Sehetlandseyjar.  Þó kom fyrir að útvarpið 
heyrðist væru skilyrðin í loftinu góð.  Að heyra fréttir og ýmsa íslenska þætti að heiman þegar 
menn er lengi fjarri sínu fólki er fyrir suma gulls ígildi og því ekki einkennilegt að Ríkisútvarpið 
og þjónustan sem því er gert að inna af hendi sé nefnt í sömu andrá og umfjöllun um veiðar 
íslenskra síldarskipa í Norðursjó á tímum mikilla fjarvista.  Það svo sem var engin nýlunda 
með það til hliðsjónar að síldveiðar á öðrum tíma buðu sjómönnunum sama kost.  Átt við 
fjarvistir. 

 

Veiðisvæðin sem íslendingarnir voru mest á má segja að hafi skipst í þrjá aðalflokka, norður 
af Skotlandi, vestur og norðvestur af Shetlandseyjum og Orkneyjum.   

 



Síðan kemur svæði austan við sömu eyjar, eða inn í Norðursjónum, þar er nokkuð stórt 
svæði, sem þar kemur til greina og svo er það Skagerak, út af suður Noregi og allt norður af 
Skagen í Danmörku.  Ennfremur var verið á Stóra og Litla- fiskibanka.  Allt saman mikil og stór 
svæði þar sem vænta mátti síldar á.  Við sjáum að menn höfðu úr nokkrum kostum að velja 
um síldina sem hver skipstjóri fyrir sig valdi úr og stefndi skipi sínu til og gerði í hvert sinn 
sem farið var úr höfn.  Sumir skipstjórar héldu sér mikið við sama svæði. 

Á þessi veiðisvæði var mislangt stím.  Væri Skagerak fyrir valinu tók siglingin þetta 13 til 19 
klukkustundir væri farið frá Hirtshals.  Á veiðisvæðið austan við eyjarnar eru um 350 sjómílur 
og um tveggja daga sigling og 450 til 460 sjómílna leið væri farið til veiðisvæðisins vestan við 
eyjarnar.  Átt við Shetlandseyjar og Orkneyjar. 

 
Í Skagerrak veiddu íslensku síldarbátarnir oft og lentu  

sumir af þeim í heilmikilli törn á þessu svæði og  
öfluðu mikið á stuttum tíma.   

Bærinn Skagen er mjói oddinn efst á myndinni af Danmörku. 
Við sjáum að Sakgerrak er talsvert svæði. 

Stærstu íslensku skipin sem þarna veiddu tóku um 4 - 5000 þúsund kassa í ferð og er 
Guðmundur RE með þeim stærri sem veiddu í Norðursjónum og Faxaborg GK sem gat komið 
með allt að sex þúsund kassa að landi í ferð með því að fylla kælitankinn um borð.  Án hans 
var aflinn í um 3000 kössum.  Færeysku skipin voru talsvert stærri og lönduðu með í öllum 
kössum hjá sér 10 til 11 þúsund kössum af síld í ferð.   

Samt er það ekki stærð skipanna né heldur stórir farmar sem endilega skera úr þarna heldur 
hvernig markaðirnir milli daga líta út og öll verð sem þar má fá eru.  Eru markaðirnir mikið 
háðir framboði og eftirspurn og hleypur verðið frá 25 íslenskra króna hvert kíló upp í 45 
íslenskra króna á kílóið.  (Athugið 1975)  Geymsla síldar fer mikið eftir átumagni, hitastigi og 
auðvitað frágangi áhafnar.  Allt áhrifavaldar á verðlag aflans hverju sinni.   

Stórsíld með enga átu í sér selst fyrir hæsta verð en smásíldin fer fyrir lítið með afskaplega 
lítið geymsluþol og þolir vart lengur enn einn sólahring í lest.  Fengju menn smásíld í nótina 
var fátt annað til ráða fyrr þá en að drífa sig í að kassa og ísa síldina og stíma á fullri ferð til 
landsog koma afurðinni á markað og í verð á sem skemmstum tíma.  Að ekki sé talað um 
væri hitastigið úti í hærri kantinum eins og stundum vildi brenna við í Norðursjónum yfir 
sumarmánuðina. 



Norðursjávarsíldin var ekki nærri eins stór og hún sem veiddist við Ísland þó hennar yrði vart.  
Í Norðursjónum er síld af öllum árgöngum. 

1975 er árið sem síldveiðarnar hefjast á nýjan leik við Ísland en til að byrja með einvörðungu 
leyfðar í reknet.  Þá um haustið gefa yfirvöld á Íslandi grænt ljós á nótaveiðar og 
síldarbátunum úthlutaður skammtur sem hvert skip má veiða eftir að hafa sótt um veiðileyfi 
hjá ráðuneytinu.   

Margir Norðursjávar bátar voru þá heima eftir sumartörnina og svona farnir að hugsa sér 
aftur til hreyfings.  Er svo var lagt í hann var komið við á svæðinu suður af Hornafirði og síldar 
leitað þar og nótinni kastað uns skammturinn var fenginn og tók sum skipanna tvö, þrjá túra 
að gera.  Það sem helst vakti athygli sjómanna sem veiddu við íslandsstrendur eftir að veiðin 
var aftur heimil var gríðarlegur stærðarmunur á íslensku síldinni og Norðursjávarsíldinni sem 

menn voru orðnir vanir og fannst sú íslenska vera líkust ófreskjum er hún rann spriklandi 
niður rennunni úr nótinni.  Að veiðum heima loknum var stefnan tekin í suður og ekki slegið 
af fyrr heldur en komið var á svæði það sem skipstjóri vildi halda sig á og kljást við " silfrið. "  
Frá því að síldveiðar hófust aftur við landið hefur öll síld farið til manneldis og var strax farið 

af stað með þá stefnu. 
  

 
Síld við síðuna sem verið er að dæla um borð. 

Eftir að síldveiðar hér heima hófust aftur hættu hinar sem staðið höfðu í nokkur ár í 
Norðursjónum og enduðu 1976 og hafa ekki aftur farið af stað á þessum slóðum hjá 
íslendingum.  En gleymum ekki því að Norðursjávarveiðar íslensku síldarbátanna björguðu 
síldarbátaútgerðinni frá hruni eftir hrun síldarstofnsins 1968.  Já.  Það rættist úr. 

" Morgunblaðið 24. september 1997. 

Síldveiðar aukast á ný.   

Síldveiðar okkar Íslendinga hafa aukist mikið síðustu árin.  Árið 1995 varð síldaraflinn 
rúmlega 284.000 tonn, 265.000 tonn í fyrra og nú stefnir í að síldaraflinn fari yfir 300.000 
tonn í fyrsta sinn síðan 1967, en þá veiddust um 461.000 tonn.  Mestur varð síldaraflinn árið 
1965, 763.000 tonn.  Síldveiðar lögðust af við Ísland eftir 1968, en næstu árin á eftir stunduð 
íslensk skip töluverðar síldveiðar í Norðursjó.  Veiðar á síld við Ísland hófust á ný 1975 og var 
þá um að ræða svokallaða sumargotssíld, sem veiðist nær eingöngu fyrir Suðausturlandi. Afli 
af henni hefur verið um 100.000 tonn undanfarin tíu ár en síðustu þrjú árin hefur veiði á 
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norsk-íslensku síldinni hafist á ný.  1994 veiddust 21.000 tonn, 174.000 tonn 1995, 165.000 
1996 og í ár veiddust 211.000 tonn. " 

Endum á þessari frétt úr Morgunblaðinu frá því 28 apríl 1961: 

Farmurinn fór allur í bræðslu. 

" Sáuð þið þegar síldarskipið Guðmundur Þórðarson kom inn, "- spurðu menn hvern annan 
niður við höfn í gærmorgun.  Hann hafði verið með um 1600 tunnur síldar innanborðs. 
Nokkru áður hafði Heiðrún komið inn með um 1100 tunnur.  Allur síldarfarmur Guðmundar 
Þórðarsonar fór til bræðslu í síldar og fiskimjölsverksmiðjunnar á Kletti, og einnig mestur 
hluti farmsins úr Heiðrúnu. Hún hafði fengið sína síld í einu kasti. 

Alls hafði Klettur tekið á móti um 230 tonnum af síld af þessum tveim skipum í gær og hafði 
verksmiðjan samkvæmt upplýsingum vigtarmanns, Halldórs Guðmundssonar, fyrrum 
skipstjóra, tekið á móti um 650 tonnum af síld það sem af er þessari viku. Byrjað var að vinna 
úr þessu hráefni. 

 
Síldarskipið Guðmundur Þórðarson kemur drekkhlaðið til hafnar.   

Þessi bátur er hann sem menn náðu fyrstir góðum tökum á kraftblökkinni  
sem olli byltingu síldveiða eftir að hún komst í gagnið af fullum krafti. 

 

 
18 ágúst. Síldarflutningaskipið Haförninn leggst í  

fyrsta skipi upp að bryggju á Siglufirði með 18. 19. þúsund mál . 



 
Unnið uppúr samtali við Eggert Gíslason skipstjóra frá 1975. 
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