
Gert 28 ágúst 2016 

Mynd til vinstri.  Eign KRF.  Börkur NK frá 

Neskaupstað veiðir eins og fjöldi annarra síldarbáta 

í Norðursjó gerðu sumarið 1975 og árið áður en 
öllum síldveiðum íslendinga lauk þar.   

Sumrin í Norðursjó voru oft góð og algegnt að 

hitinn stæði í 30 gráðum.  Fyrr kom á slíkum 

góðviðrisdögum að menn lægju í sólbaði á dekki á 

meðan skipið fór um bleyðuna með fiskileitartækið 
í gangi.  Bátum þar gekk er misvel að fanga "silfrið".    Margir gerðu það samt gott í Norðursjónum.   

Börkur NK sem myndin til vinstri er af þótti stórt skip og var keypt notað frá Noregi og var lengi í þjónustu Síldarvinnslunnar 

í Neskaupstað.  Á sínum tíma var Börkur NK tekin og allur endurbyggður og burðargeta aukinn.  17 mars 2016 var skipið selt 

til Las Palmas á Kanaríeyjum og þá komin með nafnið Birtingur NK.  Samanlögð aflatala Barkar NK útgerðartíma sinn í 

landinu er 1, 545, 235 tonn.   

Myndin til hægri er af nýja Berki NK og er tekin 2014.  Ný kynslóð fiskiskipa hlaðin tækni nútímans og stórum og miklum 

brúargluggum "til að kallinn (skipstjóri) finni þennan eina háseta sem er um borð", eins og sagt var.  Og er auðvitað bara 
brandari. 

Úr einu.  Í annað. 

 
Hér spaugar höfundur.  Aldrei nefnilega bjó í brjósti hans minnsta löngun til að verða skipstjóri á fleyjum  

haffærum af hvaða sort sem er.  Væri fyrsta skref að öllu svoleiðis enda að sækja um í Stýrimannskólanum og  

klára nám þar.  Sem aldrei varð af.  Að slíkum lærdómi var þó hugað.  En það er ekki nóg. 

 

Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman.  

Myndir í eigu höfundar eru merktar honum.  

Aðrar eru ekki í hans eigu. 

Texti KRF.  Nema þar sem annað er tilgreint. 

 

 

Myndin til hægri KRF.  Í Norðursjó sumarið 1975.  Nótin úti og síldinni leyft að losa sig við 

átuna úr sér.  Átan rýrði geymsluþol fisksins.  Slíkt tók nokkra klukkutíma.  Um 30 gráðu 

hiti var úti og brýnt að losa fiskinn við átuna áður en honum var dælt um borð.  Þar sem var 

helgi framundan og ekki hægt að landa fyrr en á mánudegi var ekki um neitt annað að ræða 

nema afgreiða málið með þessum hætti upp á geymsluþolið.   

Aflinn í veiðarfærinu nægði til að fylla alla kassa um borð í skipinu og reyndist ágætis síld.  

Síldin eins venjulega fór öll á fiskmarkaðinn í Skagen og boðinn upp þar.  Margir 

íslendingar eiga hlýjar og notalegar minningar frá tíma sínum í Danmörku á tíma 

Norðursjósins þrátt fyrir strembnar útiverur.  Góð þénusta mætti mönnum þó oft yrði lítið úr 

hýrunni.  Allt svoleiðis var þó val hvers og eins hvernig fór og sumir hyggnari en aðrir. 

 

 



Vangaveltur um fragtmarkaðinn. 

Fragtflutningur um sjóveginn heldur velli og er eitt af þessu sem í dag er þekkt leið vilji menn 

flytja varning milli hafna heimsins og gerir flutningastarfsemi af þessum toga kleyft að dafna.  

Þó sjóflutningarnir séu ekki lengur einráðir eru þeir samt með.  Á vissan hátt blómstrar hann.  

Líklegt er að allur stórflutningar fari enn fram á skipum.  Skip ber léttilega þyngstu hluti og 

getur flutt um langan sjóveg og skilað af sér á tilteknum tíma og tilteknum stað hvar sem er á 

jörðinni þar sem er höfn.  Tímasetningar skipanna standast nokkuð vel og skakka ekki miklu 

og haldast nokkuð öruggar.  Af augljósum ástæðum um svona rekstur að þá gefa menn sér í 

sínum útreikningum að tafir séu mögulegar.  Þekkt er afl hafs, öldu og vinda sem umbreyta 

sléttum sjó í bylgjótt svæði sem skip á siglingu verða að lúta skapist réttar aðstæður.  Að 

verða að reikna með slíku í sínum skiparekstri verður seint breytt.  Málið fyrir kúnnann er að 

læra að láta flutningakerfið í heild vinna fyrir sig og nota það sem best hentar hverju sinni.  Í 

dag telst til kosta að geta leyst mál með skjótum hætti.  Hraði er eitt einkenna nútímans. 

Gríðarleg breyting hefur orðið á allri hegðun flutningamarkaðarins frá þeim tíma sem 

einvörðungu mátti vænta nauðsynjavöru með vorskipi og haustskipi og alger lognmolla ríkti 

mánuðina á milli í þessu landi.  Sá veruleiki blasti við fólkinu öldum saman.  Vel má því 

skilja fögnuðinn og sumpart stoltið sem greip er fyrsta fragt- og farþegaskipið í eigu Eimskipa 

Gullfossi sigldi fánum prýddur til landsins og að nýstofnað skipafélag hafi fengið auka 

nafngiftina "Óskabarn þjóðarinnar".  Gullfossarnir voru tveir og eru báðir horfnir. 

Mynd til vinstri.  Nýi Gullfoss liggur 

í Reykjavíkurhöfn 1968.  Hvort farið 

sé að styttast í brottför er ekki gott að 

sjá af myndinni og bæði til í dæminu 

að verið sé að hífa lengda Land 

Rover jeppann sem hangir neðan í 

bómunni yfir hvalbaknum í land eða 
koma honum fyrir um borð.   

Hvort lest var svo framarlega á 

Gullfossi þekkir höfundur ekki en 

samt skringileg staðsetning að vera 

með bíl á yfir hafið.  Fyrir kom að 

bifreiðar væru hafðar á lestarlúgum 

og festar niður þar og að þær væru 
óvarðar. 

Er gamli Gullfoss (1915) 

kom til hafnar í fyrsta skipti 

eru engar aðrar flutningaleiðir í boði fyrir fragtflutninga yfir hafið nema með skipi og 

íslendingar sjálfir að hefja þessa flutninga og tryggja aðföngin til sín betur en áður þekktist.  

Síðari Gullfoss (1950-1972.  Sjá mynd) býr við svolítið aðrar aðstæður en hinn.  Á hans tíma 

hefur flug í landinu vaxið fiskur um hrygg og talsverð samkeppni kominn við flugið um 

einkum farþega.  Til að byrja með var minni keppni um fragtina sem að mestu fór með 

flutningaskipunum en flugið svona að byrja að koma inn í frekar litlum mæli þó og bara vísir.  

Í þann tíð gátu menn beðið ögn lengur sem ekki er í dag.  Samt er flugið orðin kostur í þeim 

tilvikum helstum ef snarlega þurfti að útvega varahlut vegna bilunnar um borð í skipi sem 

sigla varð til hafnar og í ljós kom að ekki voru réttir varahlutir til í landinu til að ljúka 

viðgerð.  Þá kom fyrir að lendingin væri flugið og fá varhlutinn sendan til sín beint frá 

verksmiðju í útlandinu.  Í slíkri stöðu var ekkert til í dæminu nema flugið eða sætta sig við að 

vera með skip sitt bundið við bryggju dögum saman.   



Strax næsta dag komst varastykkið í hendur viðgerðarmanna sem þegar brettu upp ermar, 

týndu fram verkfæri, spýttu í lófa og hófu að koma varahlutnum fyrir með útgerðarmanninn 

horfandi yfir öxl sína jafnframt því að rýna á úrið.  Stressandi ástand og menn sífellt hugsandi 

um það hvort kallinn fari ekki að hypja sig svo hægt sé að skrifa nokkra aukatíma þegar 

reikningur yrði útbúinn.  Tíma sem aldrei voru unnir.  Svona gerðist bara stundum.  Segjum 

það. 

Viðgerðinni lauk og hægt að gangsetja og athuga hvort allt virkaði ekki rétt.  Væri það 

niðurstaðan var næsta verk að hóa saman mannskapnum, leysa landfestar og sigldi til hafs.  

Fyrir alla sem að komu var flugleiðin augljós kostur.  Sjá má að menn blína svolítið þangað 

með allavega sumt í huga sem vantar.   

Tímann sinn tók sumt fólk að skilja alla þessa tækni og aðferðir sem þegar voru komnar og 

gilti í tilviki útgerðarmannsins sem gerði út tvo báta og hluti áhafnanna skrapp suður til 

Reykjavíkur í smá frí og urðu fljótt blankir í borginni og hringdu í útgerðina og báðu um að 

sér yrðu sendir peningar af vissri upphæð og gera í fljótheitum.  Þessu varð karlinn við og 

kvað minnsta mál og lét umbeðna upphæð í umslag og merkti hverjum fyrir sig og ók svo út á 

flugvöll með bréfabunkann og sendi með flugi suður.  Er það fréttist hvernig peningarnir voru 

sendir olli það skelfingu í hópnum.  Og mannagreyin máttu húka auralausir í borgargar 

gnýnum til næsta dags og ekki alveg það sem þeir væntu.   

Á þeim tíma var hið algenga að fara inn á pósthús og símsenda upphæðir milli pósthúsa og 

greiða út í öðru pósthúsi.  Þetta gerðist með þeim hætti að undireins og viss upphæð var 

kominn yfir til afgreiðslumanns með  tilheyrandi nótum og undirskriftum á einu Pósthúsi gat 

viðkomandi hringt í hitt og látið vita.  Fengu þá blankir menn sína peninga á fljótlegan og 

þægilegan hátt.  Þetta var ágætis þjónusta hjá Póstinum sem fyrir kom að höfundur nýtti sér.   

Sjá má að alltént í þessu tilviki var flugið ekki það fljótasta sem til var þó ágætur 

útgerðarmaðurinn þekkti enga aðra leið hraðvirkari en 

leiddi til þess að hluti hafnarinnar arkaði staurblankir 

um götur Reykjavíkurborgar.  Hugsið ykkur!  Blankir í 

fríi og öll plön út um gluggann um allt sem gera átti og 

mest af skemmtanakyni.  Ómanneskjuleg meðferð. 

Mynd til hægri.  Póstafgreiðsla í útlandinu góða árið 1955 og máski 

svipuð henni sem mennirnir í fríi í Reykjavík ætluðust til að ágætur 

gjaldkerinn sendi þeim og þeir rúmlega reiðubúnir að leggja á sig þá kvöð 

og erfiði að standa í biðröð.  Gjaldkerinn var ekki alveg að fatta tæknina 

og sendi aurinn eftir annarri leið sem hann þó taldi vera þá fljótlegustu.  

(Sett inn til gamans). 

Nóg um það. 

Smásaman fór verslunin að horfa meira til flugsins án þess þó að sleppa hendi af skipaleiðinni 

sem hún notar jöfnum höndum.  Kaupmaðurinn hefur næmi fyrir þörfum viðskiptavinanna og 

veit að er það sem gildi.  Slíkir eru tímarnir í dag að við lítum á eitt og annað sem ríflega 

sjálfsagt og eðlilegt og teljum rétt okkar að hafa að fullu aðgang að allskonar hvenær sem við 

þurfum og setjum upp svip sé ekki allt til sem okkur vanhagar og segjum máski:  "Meiri 

þjónustan hér".  Enda góðu vön, sem er gott. 



Með komu flugs, bifreiðar, lagfæringar og styrkingar á vegakerfinu sem orðið þarf að bera 

talsverðan þunga af stöðugt aukinni umferð stórra flutningabifreiða lestuðum tugum tonna af 

allskyns varningi í hverri ferð hefur valdið því að æ minna máli skiptir hvar atvinnustarfsemi 

sé staðsett upp á alla hráefnisöflun að gera.  Hverfaverslunin er því barns síns tíma og með 

henni kaupmaðurinn á horninu sem starfaði mitt í íbúðarbyggðinni og vissi að var erfiðara 

fyrir sig að reka sína matvöruverslun í of mikilli fjarlægð frá íbúðarhúsunum vegna allra 

þessara gangandi fóta í nágrenninu sem ekki voru tilbúnir til að ganga bæinn sinn á enda eftir 

mjólkurpottinum en er ekkert tiltökumál í dag vegna bílaeignarinnar.  Í dag breytir ekki öllu 

hvar svona verslunarstarfsemi sé niðurkominn þó svo hafi verið á tíma kaupmannsins á 

horninu.  Fólkið kemur á eigin bifreiðum, verslar og hverfur á braut hver í sinni bifreið.  Einn 

í bíl er mottó dagsins. 

Mynd KRF.  Einn í bifreið.  Hið venjulega í dag og 

ekki bara á Íslandinu góða heldur líka útlöndum.  

Allt einstaklingsmiðað og hver fer sinna ferða þegar 

hentar.  Ekki alvont kerfi en kemur niður á samvinnu 

sem fer forgörðum og allir meira og minna geta tekið 

til sín og tekið undir að bitni mest á manninum 

sjálfum sem í eðli sínu er félagsvera.  Á allt svoleiðis 

er ráðist og aldrei sem nú.   

Að sameina fólk í bifreiðum hefur svo 

sem verið talað um þörfina á en þó 

aldrei gengið almennilega upp nema 

um skamma hríð og af ýmsum 

ástæðum.  Segjum að einhverjir vilji brjóta blað og samnýta farartæki með öðrum og greiða 

smá í bensínkostnaði.  Og ballið byrjar.  Viðkomandi kemur að húsinu, flautar og fær vink út 

um glugga og hinn er með sama sestur við hlið hins, talandi fjálglega um muninn.  Svona 

heldur þetta áfram.  Eða uns tafir hefjast með æ lengri bið við eitt ákveðið hús.  Alltaf 

svoleiðis.  Er biðin fer að teygja sig upp í hálftíma í hvert skipti sem komið er fer að renna á 

suma tvær grímur.  Að ekki sé talað um sé gripið til þeirra afsökunar eftir að inn í bíl er komið 

að hinn hafi orðið að skella sér í sturtu sem hann allan liðlangan daginn var á leiðinni í og 

bara varð að klára.  Bara varð.  Kemur svo sem skælbrosandi út og sest með breiðara brosi hjá 

hinum og allt saman það.  Samt eru ýmsir orðnir efins um hvort þeir nenni þessu lengur.  Og 

leiknum, tilrauninni, er lokið. 

Allskonar svona lagað kemur upp sem gerir að verkum að öll samnýting manna næst aldrei 

fram og þar sem svona lagað byrjar hefur fáa lífdaga og deyr út á furðu skömmum tíma.  

Nema ef vera skildi í einhverjum algerum undantekningartilvikum.  Samt má vel taka undir 

gagnsemi og sparnað af þessu fyrir alla aðila og líka aðilanna sem sjá um viðhald borgarvega.  

Að samfélagsgildinu ónefndu.  Maður er og verður áfram manns gaman.  Það vantar svo oft 

allt úthald.  Ekkert mál er að byrja en að haldast við þrautin þyngri.  Þetta má sjá út um allt og 

engin spyr hví svo sé.  

Frá þessu.  Í hitt. 

Með hjálp tölvukerfa geta fiskverkendur boðið í allan afla hvar sem er á landinu og gert með 

tiltölulega einföldum hætti.  Og fá hið keypta sent til sín þangað sem verkanirnar eru 

staðsettar.  Öflugi og stóri flutningabílinn, oft með tengivagni, fer að kveldi dags frá 

fiskmarkaði og nýtir sér nóttina til flutninganna og er á sinn hátt hagkvæmt upp á alla umferð 



að gera sem er ekki mikill yfir blánóttina.  Færri bílar á ferð á sama tíma minnka alla 

slysahættu.  Erfitt getur og reynst að mæta þessum "tröllum" þar sem vegir eru mjóir.   

Hvað um það að þá eru tröllauknir flutningabílarnir á ferð á nóttum og afhenta hið keypta við 

dyr fiskverkannanna í bítið.  Forsvarsmenn firmanna geta hafið vinnslu á hinu keypta 

undireins og starfsfólkið mætir til vinnu.  Sem oftast nær er klukkan 08.00 að morgni.   

Mynd til vinstri.  Eigandi.  KRF.  Tekin í Dönsku höfninni Skagen sumarið 

1975.  Hún sýnir danskan starfsmann fiskmarkaðarins aka lyftara sem notaður 

var til að flytja kassanna frá skipshlið inn á gólf þar sem uppboð aflans fór fram 

og réð úrslitum um verð síldarinnar.  Fiskmarkaður býr til rétt verðlag og er 

eðlilega leiðin til að verðleggja hvort sem er fisk eða aðra matvöru og verður til 

af framboði og eftirspurn.  Fast verð er svo sem til þæginda.  Ekkert er til í raun 

og veru sem heitir fast verð heldur skapast verð ávallt af hver eftirspurnin eftir 

vörunni sé.  Hún segir til um verðin.  Sé allt eðlilegt.  Viti normið ekki lengur 

hvar það á heima að þá er illt í efni. 

Furðulegt er hversu seint íslendingar tóku sjálfir við sér 

hvað fiskmarkaðinn áhrærir þó þeir áratugum saman hafi 

haft allgóða reynslu á fiskmörkuðum gegnum togara sína 

og báta sem sigldu með aflann erlendis á hverju ári 

áratugum saman er hausta tók og hitar sumarsins að baki og 

settu á markaði í mest Þýskalandi, Englandi og Danmörku á meðan síldveiðarnar í Norðursjó 

enn voru.  Í siglingunum sættu menn sig ágætlega við að fiskmarkaðurinn segði þeim verðin 

en neituðu lengst af sjálfir að eiga neitt við þetta hjá sér og létu "Verðlagsnefnd" ákveða hvað 

hvert kíló af ýsu, þorski, síld, loðnu, humar, rækju, karfa, lúðu, steinbít væri hverju sinni.  

Þetta gilti um alla nytjastofna sem veiddir voru við þetta land og landað í íslenskum höfnum í 

stað sjálfs markaðarins sem eðli málsins samkvæmt miðar alltaf við sama staðall og framboð 

og eftirspurn.  Þau ágætu systkini.  Þetta var ekki gert lengst af vegna þess að allir eru svo 

óheiðarlegir í svona málum nema ég.  Endingargóð hugsun og enn á sinn hátt ríkjandi.   

Að því kom að hugsunin um fiskmarkaði breytist í landinu bláa í norðri í verk með því að 

menn loks fóru að vilja bretta upp ermar og að hefjast handa við byggingu húss sem í myndi 

vera aðstaða og starfsemi sem miðaði við að fiskur væri boðin upp í því og seldur 

hæstbjóðanda.  Höfundur reyndar þekkir ekki hvernig háttar til með síld, loðnu, makríl og 

aðrar uppsjávartegundir sem veiðast við þetta land og hvort þær séu svo mikið á 

uppboðsmörkuðum á Íslandi en veit að tíðkast víða erlendis og að rétt væri að hafa þær einnig 

með á fiskmörkuðum.  Þó má vel vera að slíkt sé gert, að alltént nokkru leiti.  Bara þekki ekki 

það sérstaka mál.   

Fyrsti fiskmarkaðurinn reis í Hafnarfriði 30 maí 1987 að sjá má að enn státa hafnfirðingar af 

að vera fyrstir eins og stundum gerðist í árdaga.  Byggingin sem reis er um 4,000 fermetrar 

sem bæjaryfirvöld Hafnarfjarðar létu reisa og leigðu til tíu ára hlutafélaginu "Fiskmarkaðurinn 

hf.  Byggingartíminn var 6 mánuðir og staðsetning Suðurhöfnin í Hafnarfirði.  Og er þessi 

starfsemi enn í sama húsi, samkvæmt bestu vitund höfundar.   

Fljótlega voru suður með sjó opnaðir fleiri fiskmarkaðir að ljóst er að bylgjan er risin og 

byrjuð að flæða fram og fiskmarkaðir orðnir veruleiki í íslensku samfélagi og löngu orðið 

tímabært að gerðist.  Allstaðar hefur verið góð reynsla af þessum mörkuðum í landinu bæði 

fyrir sjómennina og fiskverkannir en þrætueplið sem fyrr hve mikið eigi þangað að fara af afla 

þeim sem menn mega veiða.  Samt er það svo að fjöldi fiskverkanna reis í kjölfarið á komu 

fiskmarkaðanna og reiknuðu með að væri aflið fyrir sinn rekstur sem skaffaði þeim nægt 



hráefni til vinnslunnar.  Þessar fiskvinnslur hafa fæstar fasta báta í viðskipum eins og var 

skilyrðið fyrir fiskvinnsluna áður en fiskmarkaðirnir komu til að tryggja sér nægt hráefni en 

fiskmarkaðirnir leysa í dag.  Báturinn í viðskiptum fékk greitt fast verð fyrir afla sinn og gildir 

líklega enn þar sem svo háttar til í viðskiptum og ekkert rangt við og er bara partur af þessu 

viðskiptaumhverfi.  Allur sveigjanleiki er góður og nauðsýnlegt að hafa hann með.  Of strangt 

kerfi er lýjandi og skemmandi.  Samt þarf að ríkja agi.   

Sjá má að margt hefur áunnist þó sumt hafi tekið tímann sinn að komast á.  Fjölda fiskvinnsla 

reis í kjölfar markaðsvæðingarinnar eins og áður segir sem starfað hafa árum saman með 

eingöngu fisk keyptan á fiskmörkuðum og reknar með það eina markmið að versla áfram við 

þessa markaði og treysta því að þeir hafi nægt magn daglega til að starfið fái skaffað 

starfsfólki næg verkefni til að ekki þurfi að senda það heim vegna hráefnisskorts.  Þó sú staða 

geti alltaf komið upp.  Höfundur mann nokkur slík tilvik þar sem hann eitt sinn vann.  En þau 

voru ekki mörg.  Fiskvinnsla er og verður áfram viðkvæmur rekstur eins og annað sem háð er 

sjósókn, veðri og vindum.   

Mynd KRF.  Reykjaborg í Norðursjó í byrjun 

veiðanna sumarið 1975.  Sjá má trékassa á dekki og 

fyrir aftan brú eins og tollir.  Slík sjón var venjuleg 

með þessa báta og skapaðist vegna þess að búa varð til 

í lestinni stað sem hægt væri að byrja að kassa síldina 

á.  Kassarnir ofandekks voru sóttir og færðir niður í 
lest þegar þeir sem þar voru fylltust.   

Hér er Reykjaborg að koma að öðrum íslenskum báti 

sem fékk nótina í skrúfuna.  Reykjaborgin hafði 

kafara um borð sem fengin var til að skera netið úr 

skrúfu hins.  Eftir það var hægt að gangsetja aðalvél 

og halda veiðum áfram.  Allt sem kom fór á Danska 

uppboðsmarkaði og verðin allskonar og stundum 

allgóð en ekkert fast í hendi.  Svona virka 

fiskmarkaðir að þeir búa sjálfir til öll verð.  Og hver 
rífst við markaðinn og verð hans?   

Kvittur kom upp fljótlega eftir að íslenskir sjómenn 

hófu veiðar í Norðursjó um 1970 að þeir sem keyptu af þeim síldina plottuðu sig saman um verð og útskírði verðlækkunina 

sem orðin var og menn eðlilega ekki par hrifnir af.  Muni höfundur rétt kom aldrei nein staðfesting á að svo hafi verið í 

pottinn búið.  Samt þótt full ástæða til að grafast fyrir um málið. 

Flestir íslendingar, hyggur höfundur, eru þessu uppboðskerfi á fiski í landinu ekki svo 

andvígir og að fleiri séu því hlynntir og sjái í möguleika sem ekki voru áður til staðar í 

greininni og gæfu fleirum færi á að komast að þessum kötlum og sjá má í fjölda fiskvinnsla 

sem engan bátinn gerir út né hafa í föstum viðskiptum og miða allt sitt við fiskmarkaðinn.   

Gríðarleg starfsemi hefur skapast í kringum þennan markað og birtast ekki bara fjölda 

fiskvinnsla heldur ekki síður í öllum þessum flutningabifreiðum sem sjá um að koma daglega 

með fisk af þessum mörkuðum til kaupenda hvar sem er á landinu og tugir bifreiðastjóra 

sinna.  Á allt þetta opnaðist eftir tilurð fiskmarkaðanna og þess valdandi að 

fiskframleiðandinn sleppir ekki degi úr í vinnslunni árið um kring þrátt fyrir að vera með sinn 

rekstur í þessum farvegi og gert árum og kannski áratugum saman og fjölda manns í vinnu.   

Margar þessara vinnsla selja allt sem þeir framleiða ferskt á markaði erlendis með fluginu sem 

opnuðu framleiðendum nýja leið sem fólst í að selja neytendum ferskan og glænýjan fisk og 

eins frekast er hægt að hafa afurðina og hreint ótrúlegt til þess að hugsa að fiskurinn á borði 

neytenda langt í burtu hafi aðeins örfáum klukkutímum fyrr synt í sjónum.  Svona er nútíminn 



og hér skiptir flugið öllum sköpum og aflið sem opnaði framleiðendum leið út í hinn stóra 

heim og gerði kleyft að senda daglega frá sér ferskan fisk á markaðina ytra.  Og fólkið fær 

spánýja vöru sem það á eftir útbýr að vild sinni.  Sumar fiskvinnslanna eru smáar í sniðum og 

ná mögulega að selja alla sína daglegu framleiðslu beint út.  Þar hefur hraði flugsins 

lykilstöðu sem ekkert annað fær í raun keppt við hvað ferskan matvælaútflutning áhrærir.  

Ekki nema einhver tímann verði hægt að niðurhala fiski gegnum Internetið og beina leið inn á 

heimilin.  Af því verður nú ekki þó Netið sé magnað verkfæri. 

Sumt af grænmetinu sem við kaupum kemur til okkar daglega frá ýmsum Evrópulöndum og 

sumt frá Bandaríkjunum með flugi að við erum ekki bara aðilarnir sem flytjum út þessa leið 

heldur kaupum allskonar varning til baka með kannski sömu vélum og flytja fyrir okkur 

ferskan fiskinn.  Einnig má benda á hversu flott öll skipulagning þessara mála er þó ekki sé 

mikið talað um hana eina og sér en er samt til staðar og staðreynd.  Mikið og gott skipulag 

gegnir gríðarlegu hlutverki í öllum svona málum eigi allt að virka og ganga eins og ætlast er 

til og að allt endi í maga fólks erlendis.  Sem svo sem greiðir fyrir ágætis verð og er hluti af 

öllu þessu dæmi.  Án góðs skipulags og margra handa sem vinna verkið og hafa sýnina yrði 

ekki mikið úr þessu hjá okkur og verkefnið vart vinnandi vegur til lengri tíma.   

Sagan á bak við sjóflutninganna er að þeir munu alltaf vera ódýrari þó á sinn hátt keppi bæði 

við flug og bíl harða keppni um kúnnanna og þessi viðskipti.   

Á tímabili var talsvert flutt út af ferskum fiski með fragtskipum sem fór á sölumarkaði 

erlendis og hlutur áhafnar reiknaður út samkvæmt verðum þeim sem fékkst hverju sinni.  Rétt 

eins og tíðkaðist á meðan fiskiskipin sjálf sigldu og seldu afla sinn upp úr lest.  Talsvert var 

um að íslenskur fiskur væri seldur á Enskum og máski líka Þýskum fiskmörkuðum.  Þetta 

telur höfundur að hafi byrjað fljótlega eftir að íslensk fiskiskip hætta að mestu sjálf að sigla til 

þessara gömlu hafna sinna erlendis að þá hafi menn farið að setja fisk í kör og strá ís yfir sem 

svo lyftari á bryggjunni tók og lét í gám sem skipskraninn tók og flutti yfir í fragtskipið sem 

sá um að skila því á uppboðsmarkaðinn ytra.  Þessi aðferð var í gangi nokkur ár en er ekki 

lengur viðhöfð og er máski með öllu aflagt verk.   

Með fluginu þá breyttist margt sem ekki var hugsanlegur möguleiki fyrir tíma flugvélanna.  

Flugið varð sem sagt fyrst að koma til svo að menn gætu spilað betur úr því og farið að skoða, 

vega og meta hvaða möguleika væru fleiri til heldur en bara að flytja fólk um háloftin.  Og 

menn sjá ýmsa kosti.  Og nýjar leiðir opnast og gerðu á ekki neitt löngum tíma.  Maðurinn er 

nefnilega er klár gaur.  Að ekki sé talað um megi vænta hagnaðar að þá hreint brillera sumir 

og allt fer í gang hjá. 

Um myndina til hægri segir í texta að þarna sé fiskur í 

seilum, sem höfundur veit ekki hvað merkir.  Hafa enda 

ýmsar merkingar glatast úr íslensku máli þó í eina tíð hafi 

verið algegnt málfar sem menn almennt vissu hvað átt 
væri við.   

Eitt veit höfundur samt að með þessum hætti er fiskur 

ekki lengur umgenginn þó mannagreyin hafi ekki haft 

nein önnur ráð á þessum tíma nema afgreiða afla dagsins 

með þeim hætti sem hér er gert.  Bryggjur voru engar og 

lítt hugsað um að koma þeim upp og fjaran staðurinn sem 

hægt var að nota til að koma afla úr báti í land og áfram 
þangað sem hann var verkaður. 



Að hægt sé að versla sér grænmeti frá útlöndum og gera á hverjum degi og fá glænýtt til sín 

og eða fáeinna daga gamalt er undur sem tæknin hefur fært til okkar og menn notfært sér og 

allir vita að er vaxandi vegur.  Ef ekki kæmi til innflutningshöft á ýmsum varningi til Íslands 

er sá möguleiki fyrir hendi að verslanir hér væru fullar af allskonar merkjum sem við sjáum 

ekki í dag en samt með hreint gæða framleiðslu.  Þannig eru mál þó vaxinn að menn í hverju 

landi fyrir sig verða að vernda eigin framleiðslu að nokkru leiti og er orsökin fyrir að ekki er 

allt bara leyft og óheftur innflutningur gangi milli landanna heldur er öllu svona reistar 

skorður og gert til að vernda vissa grunnframleiðslu sem hvert land þarf að vera með í lagi hjá 

sér.  Sannleikurinn er að heimur er frekar ótryggur staður að búa á og allt sem eitt sinn hefur 

gerst getur skeð aftur.  Komi til erfiðra aðstæðna í löndunum loka þær fyrst á útflutning fæðu 

hjá sér til að fá fætt sitt eigið fólk.  Með þessum hætti sjáum við mikilvægi þess að hafa 

öflugan landbúnað og einnig mikilvægi svona hugsunar.  Og er ekki staðreynd að heimurinn 

býður ekki mikið öryggi?  Málið er borðleggjandi. 

Með fluginu komst Evrópa og með henni Bandaríkin undir og til landa Evrópu er daglega 

fluttur ferskur fiskur og tilbúinn á pönnuna.  Þaðan eru og fengnar vörur til Íslands.   

Án tilkomu hraðskreiðra þota væri allt sem heitir að flytja út ferskan fisk á matsölustaði 

Evrópskra ekki með inni myndinni en er raunveruleiki fjölda íslenskra fiskframleiðenda sem 

náð hafa góðum árangri og haslað sér völl á þessum ferska matvælamarkaði sem af fer gott 

orð.  Besta mál. 

 
Myndin er tekin 1 janúar 1955 í Slippnum í Reykjavík og er af strandferðarskipinu Heklu  

sem hvert mannsbarn á þessum tíma bar kennsl á og var sumpart partur mannlífsmyndarinnar  

á landsbyggðinni og svo margt miðaðist við að kæmi við og allar áætlanir skipsins stæðust.   
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