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Ágrip 

Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar komu erlendir fálkaþjófar til Íslands í þeim 

ólöglega tilgangi að hafa á brott með sér íslenska fálkaunga og egg í hagnaðarskyni. Þegar 

spurnir bárust af komu þessara einstaklinga til landsins vakti það mikla athygli almennings, 

fjölmiðla, eftirlitsaðila og stjórnvalda. Upphaf þessa fálkafárs má rekja til ársins 1976 og má 

segja að því hafi lokið árið 1987. Markmið þessarar ritgerðar er að skoða stuld á fálkaungum 

og eggjum á tímabilinu sem um ræðir og greina hverjir þjófarnir voru og hvort þeir nutu 

innlendrar aðstoðar ásamt því að greina viðbrögð stjórnvalda við vandanum. 
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Inngangur 

Sumarið 1921 komu þau Kristján konungur X og Alexandrine drottning í heimsókn til 

Íslands. Í tilefni heimsóknarinnar var gefið út konungsbréf um stofnun hinnar íslensku 

fálkaorðu, undirritað í Reykjavík 3. júlí 1921. Á orðunni er mynd af fálka en í konungsbréfi 

þessu segir: „Oss hefur þótt rétt, til þess að geta veitt þeim mönnum og konum, innlendum og 

útlendum, sem skarað hafa fram úr öðrum í því að efla heiður og hag fósturjarðarinnar að 

einhverju leyti, opinbera viðurkenningu, að stofna íslenska orðu, sem Vér viljum að sé nefnd 

„Íslenski fálkinn“. Slík var virðingin fyrir þessum fugli að Kristjáni X konungi þótti við hæfi 

að heiðra þá einstaklinga sem skarað hafa fram úr í því að efla heiður og hag fósturjarðarinnar 

með orðu sem kennd er við íslenska fálkann.  

Fálkinn sem táknmynd í hugum Íslendinga var þó alls ekki nýr. Hann hafði verið 

notaður í ýmsum innsiglum, til dæmis í innsigli Jóns Sigurðssonar, og hvítur á bláum fleti 

hafði hann birst í merki Sigurðar Guðmundssonar málara og fleiri þjóðfrelsissinnum á síðari 

hluta 19. aldar. Sigurður Guðmundsson var aðalhvatamaðurinn að hafa fálkann í íslenska 

fánanum og fengu þær hugmyndir góðan hljómgrunn þjóðhátíðarárið 1874.
1
 Árið 1903 leysti 

hann þorskinn af hólmi í skjaldarmerki Íslands, en merkið hafði verið teiknað af Dönum og 

féll það ekki í góðan jarðveg hjá íslenskum þjóðfrelsissinnum. Við fullveldið 1918 var 

fálkanum því skipt út fyrir landvættirnar. Fálkinn lifði þó áfram sem tignarmerki, meðal 

annars í hinni íslensku fálkaorðu.
2
 

Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar fór að bera á komu erlendra manna til Íslands 

í þeim tilgangi að hafa ólöglega á brott með sér íslenska fálkaunga eða fálkaegg í því skyni að 

koma þeim í verð meðal efnaðra fálkaáhugamanna aðallega í Mið-Austurlöndum. Koma 

þessara manna vakti mikla athygli almennings, fjölmiðla og eftirlitsaðila á Íslandi. Upphaf 

þessa fálkafárs má rekja til ársins 1976 og má segja að því hafi lokið árið 1987. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða stuld á fálkaungum og eggjum á Íslandi á 

áttunda og níunda áratug síðustu aldar. Hverjir voru þessir einstaklingar sem gagngert komu 

til Íslands til þess að hafa á brott með sér íslenska fálka? Getur verið að þeir hafi verið einir að 

verki eða voru Íslendingar sem aðstoðuðu þá? Hvernig brugðust stjórnvöld við ágangi 

fálkaþjófanna? Til að svara þessum spurningum hef ég farið yfir skrif í íslenskum og 

erlendum blöðum um fálkaþjófnaðina. Ritgerðin samanstendur af þremur köflum. Fyrsti 

kaflinn fjallar um friðun fálkans á Íslandi. Í öðrum kafla er sagt frá erlendum fálkaþjófum sem 

                                                           
1
 Freysteinn Jóhannesson, „Upp með þúsund radda brag“, Morgunblaðið 1. febrúar 2004, bls. 17. 

2
 Guðmundur  Oddur Magnússon, „Stjarna stórkrossriddara hinnar íslensku fálkaorðu“, bls. 8-9.  
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leituðu til Íslands, til einföldunar er þeim kafla skipt upp eftir ártölum. Sá kafli var að miklum 

hluta unninn upp úr blaðagreinum frá þeim tíma sem um ræðir. Að lokum er gert grein fyrir 

fálkaþjófnaði í Bandaríkjunum og Kanada í þriðja og síðasta kaflanum. 

Friðun fálkans 

Það virðist hafa verið gegnum gangandi á 20. öldinni að erlendir menn hafi komið til Íslands 

til þess að næla sér í fálka með mislöglegum hætti. Árið 1937 sendi Hermann Göring mann til 

Íslands að nafni dr. Heinz Brull.
3
 Hann ferðaðist um Ísland og varð sér úti um fálka. Hann 

keypti níu fálka en tvo fékk hann að gjöf frá Búnaðarfjelagi Íslands og þann þriðja fékk hann 

gefins frá Gísla Sigurbjörnssyni kaupmanni. Brull lýsir í viðtali við Morgunblaðið að hann 

hafi staðið í þeirri trú að íslenski fálkinn væri friðaður. Í Þýskalandi sagði hann að bent hafi 

verið á Ísland sem fordæmi um það að Íslendingar hafi friðað fuglinn sem eitt sinn var í 

skjaldamerki þeirra í sambandi við konungsörninn sem er og var á þessum tíma í þýska 

skjaldarmerkinu.
4
 En fálkinn var þó ekki friðaður á Íslandi fyrr en árið 1940. Hann hafði hins 

vegar notið tímabundið tíu ára friðunar frá 1920 til 1930, eftir að honum hafði verið skipt út 

úr skjaldarmerkinu.
5
 Allir fálkar sem veiddir hafa verið á Íslandi og fluttir erlendis til sölu 

eftir árið 1940 hafa því verið veiddir með ólöglegum hætti. 

Þekktir fálkaþjófar leita til Íslands 

Lítið var fjallað um fálkaþjófnað í fjölmiðlum á Íslandi fram til ársins 1961 þegar maður að 

nafni Egon Muller bað um leyfi til að fanga hér fugla og temja. Muller mun ekki hafa fengið 

leyfið. Það stoppaði hann hins vegar ekki því þann 9. ágúst 1961 fann dr. Finnur 

Guðmundsson fuglafræðingur, ásamt lögreglumönnum Muller þar sem hann hafði búið um 

sig á eyðibýli í Flateyjardal. Þegar á staðinn var komið mátti finna nokkra fleyga fálkaunga 

sem Þjóðverjinn hafði fest á bjöllur. Muller viðurkenndi að hafa tekið sex unga úr tveimur 

hreiðrum við Hljóðakletta austur við Jökulsá í Axarfirði.
6
 Jóhann Skaftason sýslumaður í 

Þingeyjarsýslu vildi meina að hér væri ábyggilega ekki á ferðinni neinn glæpamaður, heldur 

aðeins svolítið ,,kynlegur kvistur.“
7
 Mál Muller var svo til lykta leitt með réttarsátt. Hann 

gekkst undir að greiða sektir en lágmarkssekt í þessu máli var 500 krónur en hann mun hafa 

verið látinn borga 1900 krónur
8
 ásamt því að honum var bannað að snúa aftur á eyðibýlið. 

                                                           
3
 „Fálkinn er spennandi og dularfullur fugl“, Þjóðviljinn 31. ágúst 1986, bls. 10. 

4
 „12 íslenskir fálkar verða fluttir til Þýskalands í kvöld“, Morgunblaðið 7. júlí 1937, bls. 5.  

5
 Vernd, verlferð og veiðar villtra fugla og spendýra, bls. 135. 

6
 „Fálkafangari tekinn á Flateyjardal”, Tíminn 11. ágúst 1961, bls. 1. 

7
 „Hafði náð í sex unga”, Alþýðublaðið 11. ágúst 1961, bls. 5. 

8
 „Friðunarbrot“, Lögberg-Heimskringla 24. ágúst 1961, bls. 1. 
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Hann virtist leiður yfir því sem gerst hafði og var haft eftir honum að honum hafi líkað svo 

vel vistin á Flateyjardal að þar óskaði hann þess helst að búa um aldur og ævi.
9
 Af þessum 

fréttum má dæma að lögregluyfirvöld hafi ekki litið mál Muller alvarlegum augum og má 

nánast sjá vott af samúð hjá Jóhanni Skaftasyni sýslumanni í hans garð.  

Í Bandaríkjunum eru starfrækt samtök sem kalla sig The Union for the Conservation 

of Raptors. Samtökin eru ekki á vegum hins opinbera heldur eru rekin af áhugamönnum um 

upprætingu á fálkasmygli. Á vefsíðu samtakanna má finna lista sem birtur var fyrir nokkrum 

árum yfir einstaklinga sem þeir telja að stafi mikil ógn af fyrir fálka í heiminum. Í 39. sæti á 

þessum lista má sjá nafn Egon Muller. Í upplýsingum um Muller má sjá að hann hefur náð sér 

í gælunafnið „Íslands Muller“ sökum stuttrar fangelsisvistar hans á Íslandi. Fullyrt er að 

Muller hafi árið 1985 átt 14 pör af Grænlandsfálka ásamt nokkrum pörum af íslenskum 

fálkum en gera má ráð fyrir því að þessir fuglar hafi allir verið fengnir með ólöglegum hætti.
10

 

Augljóst er að Jóhann Skaftason sýslumaður hefur vanmetið mjög þann mann sem Egon 

Muller hafði að geyma. Hugsanlegt er að sögur af meðhöndlun íslenskra lögregluyfirvalda á 

Muller hafi borist til Þýskalands og orðið til þess að það orðspor færi af íslenskum 

stjórnvöldum að ekki væri tekið hart á fálkaþjófum. 

1976 

Það má segja að fálkafár hafi brostið á hér á landi þann 27. júní 1976 þegar fjölmiðlar 

fluttu af því fréttir að daginn áður hefðu fundist fimm fálkaungar á Keflavíkurflugvelli. 

Málsatvik voru þau að daginn áður fann starfsstúlka Flugleiða á Keflavíkurflugvelli tvær 

íþróttatöskur þegar hún var að þrífa kvennaklósett í flugstöðvarbyggingunni. Í töskunum 

leyndust fimm fálkaungar.
11

 Við nánari skoðun á töskunum fannst miði frá KEA á Akureyri 

stimplaður 18. júní sem bendir til þess að fálkaþjófarnir hafi dvalið á Akureyri á þeim tíma.
12

 

Ungarnir fundust fljótlega eftir að tvær flugvélar lögðu af stað til Þýskalands. Það var fyrir 

einskæra tilviljun að verið var að prófa ný vopnaleitartæki á flugvellinum þennan morgun og 

af þessum sökum var allur handfarangur skoðaður til að vita hvernig tækin reyndust. Þetta 

virðist hafa fælt fálkaþjófana frá fyrirætlunum sínum. Í kjölfarið sendi dr. Finnur 

Guðmundsson fuglafræðingur, sem fenginn var til að vinna með rannsóknarlögreglunni að 

málinu, farþegalista flugvélanna tveggja til samtaka í Þýskalandi sem berjast meðal annars 

gegn smygli á fálkum. Samtökin höfðu skrá yfir menn sem grunaðir eru um slíka þjófnaði og 

                                                           
9
 „Réttarsætt í máli Mullers“, Alþýðublaðið 12. ágúst 1961, bls 16. 

10
 http://www.savethefalcons.org/content.aspx?content_id=14 , sótt 29. nóv 2017. 

11
 „Tilraun gerð til að smygla 5 fálkum úr landi“ Tíminn 27. júní 1976, bls. 1. 

12
 „Með 5 Íslandsfálka í farangrinum“ Morgunblaðið 27. júní 1976, bls. 27. 

http://www.savethefalcons.org/content.aspx?content_id=14
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svöruðu þau því til að einungis eitt nafn væri án nokkurs vafa nafn þess sem hafði ætlað að 

smygla ungunum. Það var nafnið Konrad Ciesielski.
13

 Málið var ekki rannsakað frekar þar 

sem Ciesielski og kona hans komust úr landi.  

Hins vegar vekur það upp ákveðnar spurningar að þann 23. júní 1976, þremur dögum 

áður en ungarnir fundust á Keflavíkurflugvelli, kom til Íslands norska skemmtiferðarskipið 

Vistafjord. Skipið stoppaði stutt við í Reykjavík og hleypti áhugasömum ferðalöngum í land í 

útsýnisferðir um Suðurlandið. Um borð í skipinu var maður sem íslenskir fjölmiðlar kölluðu 

Al Sabah prins frá Kuwait. Prinsinn stoppaði í Reykjavík frá 9:30 – 17:00 þennan dag. Á 

meðan á dvöl hans stóð hafði hann aðsetur á Hótel Sögu í Reykjavík.
14

 Við nánari 

eftirgrennslan staðfesti sendiráð Kuwait í Stokkhólmi að um væri að ræða Sheikh Abdullah 

Mubarak Al Sabah.
15

 En Sheikh Mubarak var næstráðandi í Kuwait fram til ársins 1961. Hann 

var jafnframt yngsti og langlífasti sonur stofnanda Kuwait, Sheikh Mubarak mikla og spilaði 

stórt hlutverk í uppbyggingu ríkisins Kuwait. Sheikh Mubarak var því einn af valdamestu 

meðlimum konungsfjölskyldunnar í Kuwait.
16

 Vitað er að stærsti og næstum eini markaður 

fyrir fálka er hjá efnuðum einstaklingum í Mið-Austurlöndum, oftar en ekki 

konungsfjölskyldum. Vitað er að Ciesielski og synir hans útveguðu emírnum í Kuwait fálka
17

 

og vekur það þess vegna grunsemdir hvers vegna Ciesielski og háttsettur meðlimur 

konungsfjölskyldunnar í Kuwait hafi verið staðsettir á Íslandi á sama tíma þegar vitað er að 

Ciesielski var að sinna þeim erindagjörðum sem tengir hann við Al-Sabah fjölskylduna í 

Kuwait. Hugsanlega verður að teljast að Sheikh Abdullah Mubarak Al Sabah hafi komið til 

Íslands til að hitta Ciesielski og skoða eða kaupa fálka.  

Vitað er að Ciesielski kom aftur til Íslands árið 1977 en lítið er vitað um ferðir hans 

þá.
18

Afskiptum Ciesielski fjölskyldunnar af Íslandi var hins vegar ekki lokið.  

Í maí 1978 barst Náttúrufræðistofnun Íslands bréf frá þýska fuglaverndunarfélaginu 

Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz þar sem varað er við frekari heimsóknum Ciesielski 

til Íslands. Í bréfinu er saga Ciesielski rakin og greint er frá því að í um tuttugu ár hafi hann 

farið í hreiður og tekið þaðan unga og egg í hinum ýmsu löndum Evrópu og í Túnis. Erfitt 

hafi reynst að sanna á hann ungastuldinn en það hafi tekist árið 1968 þegar hann var staðinn 

að því að fara í hreiður eina fálkans sem eftir var í Neðra-Saxlandi í Þýskalandi. Hann var 

                                                           
13

 „Ekki orði trúandi af þeim framburði“ Vísir 6. júní 1978, bls. 3. 
14

 „Veit ekkert um auðinn en allir hafa það gott“ Dagblaðið 23. júní 1976, bls. 1. 
15

 Tölvupóstsamskipti höfundar við sendiráð Kuwait í Stokkhólmi. 
16

 Al-Sabah, Abdullah Mubarak Al-Sabah, bls. xiii. 
17

 „Fálkarnir fljúga með þotum til Saudi Arabíu“ Morgunblaðið 5. apríl 1987, bls. 22. 
18

 „Erlendir fálkaþjófar árvissir gestir hér“ Vísir 4. júlí 1980, bls. 2. 
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sektaður um 2000 mörk og stungið í fangelsi í átta mánuði. Árið 1969 var Ciesielski tekinn 

með sjö unga ásamt vitorðsmanni á Ítalíu, honum var vísað úr landi en eftir að hafa mætt aftur 

daginn eftir til að halda ungastuldinum áfram við sama hreiður var hann sendur í fangelsi í 

átta mánuði. Hann var einnig handtekinn í Túnis og vísað úr landi á Spáni. Í bréfinu segir 

einnig að Ciesielski sé jafn hættulegur fuglalífi og bankaræningi er þjóðfélaginu.
19

 

1978 

Þann 31. maí 1978 kom Konrad Ciesielski til landsins ásamt 19 ára syni sínum Lothar 

Ciesielski. Feðgarnir komu með Dettifossi til landsins og höfðu með sér bifreið. Ákváðu 

stjórnvöld að veita feðgunum eftirför í stað þess að meina þeim inngöngu í landið en slíkt 

hefði verið erfitt án skýringa.
20

 Eftirförin stóð yfir í rúma fjóra sólarhringa. Fóru þeir áleiðis 

til Akureyrar en lögðu þó sveig á leið sína um Bröttubrekku og Skógarströnd. Gistu þeir 

fyrstu nóttina við Hraun í Norðurárdal. Næsta dag fóru þeir til Akureyrar og síðar til Mývatns. 

Þeir fóru hægt yfir og stoppuðu oft og þá helst á stöðum þar sem fálka- og arnarvarp var að 

finna. Í bakaleiðinni fóru þeir yfir Laxárdalsheiði og inn Dali.
21

 Þegar feðgarnir komu svo til 

Reykjavíkur voru þeir handteknir á Vesturlandsveginum í Mosfellssveit þann 4. júní 1978. 

Við leit í bíl feðganna fannst ýmis konar búnaður sem nýta má til þjófnaðar á fálkaeggjum, 

má þar nefna búnað til að ná ungum og eggjum úr hreiðrum, háf, sigbúnað og sérstakt 

hitatæki til að halda hita á eggjum og unga þeim út. Einnig fundust nokkur langvíuegg sem 

Konrad sagðist hafa ætlað að taka með sér úr landi. Á Íslandi var á þessum tíma ólöglegt að 

taka með sér hverskyns fuglaegg úr landi án leyfis. Við yfirheyrslur kvaðst Konrad hafa 

komið til Íslands til að skoða endur og sjófugla en ferðir feðganna á arnar- og fálkaslóðir gáfu 

tilefni til að ætla að hann færi ekki með rétt mál. Feðgarnir brutu hins vegar ekki ákvæði laga 

um fuglavernd að því er varðar fálka og haförn og var þeim því sleppt úr haldi en búnaðurinn 

gerður upptækur þó svo að bílnum hafi þeir fengið að halda. Refsingar á þessum tíma fyrir 

brot á fuglaverndarlögum voru fremur vægar eða um 15-30 þúsund króna sekt.
22

 Þeim 

Ciesielski feðgum var í kjölfarið meinaður aðgangur að Íslandi fram til ársins 1980 en Lothar 

Ciesielski hafði þó samband við Útlendingaeftirlitið árið 1980 til að kynna sér hvernig mál 

þeirra stæðu.
23

 

                                                           
19

 „Bíræfnasti fálkaþjófur Þýskalands og í allri Evrópu“ Vísir 26. júní 1978, bls. 3.  
20

 „Lögðum áherslu á að hann yrði yfirheyrður um fálkamálið á Keflavíkurflugvelli“ Vísir 6. júní 1978, bls. 4 
21

 „Frægur fálkaungaþjófur gripinn í Reykjavík“ Morgunblaðið  6. júní 1978, bls. 2. 
22

 „Þekktasti fálkaþjófur Evrópu stöðvaður í gær“ Vísir 5. júní 1978,  bls. 1,2,3 og 4. 
23

 „Erlendir fálkaþjófar árvissir gestir hér“ Vísir 4. júlí 1980, bls. 2. 
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Ljóst er að lögregluaðgerð líkt og þessi þar sem tveir einstaklingar eru hundeltir í 

rúmlega fjóra sólarhringa kostar talsverða peninga. Sérstaklega þegar þeir eru grunaðir um 

glæp þar sem viðurlögin eru einungis um 15-30 þúsund króna sekt. Af aðgerðinni að dæma 

má sjá skýran vilja hjá stjórnvöldum til að taka á þessum málum. Þá skoðun undirstrikar 

Birgir Thorlacius ráðuneytisstjóri í menntamálaráðuneytinu, en ráðuneytið hafði með 

fuglavernd og fuglafriðun að gera á þessum tíma. Birgir vildi meina að ráðuneytinu væri full 

alvara í að friða í reynd en ekki einungis á pappírunum og að nýtt frumvarp lægi fyrir Alþingi  

þar sem lagt væri til að sektir yrðu stórhækkaðar. Lágmarkssekt yrði 50 þúsund krónur og 

hámarkssekt yrði 400 þúsund krónur.
24

 

1980 

Í maí 1980 bárust stjórnvöldum upplýsingar um að von væri á breskum fálkatemjara til 

landsins. Eftir rannsókn lögreglunnar kom í ljós að viðkomandi hafði gefið upp annað nafn á 

farseðli heldur en stóð í vegabréfi. Á þeim forsendum var manninum neitað um 

landvistarleyfi. Hann fékk að sofa nóttina á Hótel Loftleiðum en farangri hans var haldið hjá 

útlendingaeftirlitinu. Í ljós kom að hann hafði meðferðis búnað sem hægt var að nota til 

fálkaveiða. Ævar Petersen þá deildarstjóri hjá Dýrafræðideild Náttúrufræðistofnunar Íslands 

og formaður fuglafriðunarnefndar ræddi við manninn og kom í ljós að hann var mjög 

kunnugur öllu hér á landi og gat vísað í hreiður sem hvergi höfðu komið fyrir í prentuðum 

heimildum. Samkvæmt heimildum dagblaðsins Vísis hafði Bretinn áður komið til Íslands.
25

 

Þann 1. júlí 1980 var þremur Austurríkismönnum vísað úr landi eftir að upp komst um 

tilraun þeirra til að hafa á brott með sér fimm fálkaunga og fjóra smyrilsunga. Málsatvik voru 

þau að þremenningarnir voru að koma með flugi frá Akureyri til Reykjavíkur þegar farþegi 

um borð í vélinni tók eftir einhverju grunsamlegu varðandi handfarangur 

Austurríkismannanna. Þeir voru handteknir í þann mund er þeir stigu upp í leigubíl eftir 

komuna til Reykjavíkur. Einum fálkaunganum þurfti að lóga og smyrilsungunum varð ekki 

bjargað því þeir voru einungis fárra daga gamlir.
26

 Í viðtali við Morgunblaðið sagði Ævar 

Petersen frá því að í kjölfarið hafi hann farið á fund með dómsmálaráðherra þar sem 

fálkaþjófnaðurinn var ræddur og leiðir til að stemma stigu við hann.
27

 Fljótlega eftir að 

Austurríkismennirnir höfðu snúið til síns heima birtist furðuleg grein í austurríska blaðinu 

Volkzeitung. Þar er það einn af smyglurunum sem greinir frá ævintýri sínu á Íslandi. Hann 

                                                           
24

 „Lögðum áherslu á að hann yrði yfirheyrður um fálkamálið á Keflavíkurflugvelli“ Vísir 6. júní 1978, bls. 4. 
25

 „Fálkatemjari hingað í „brúkaupsferð““ Vísir 8. júlí 1980, bls. 2. 
26

 „Vísað úr landi eftir að hafa rænt fálkaungum“ Morgunblaðið 1. júlí 1980, bls. 2. 
27

 „Fálkaungarnir sem eftir lifa hressir“ Morgunblaðið 2. júlí 1980, bls. 5. 
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segir þar frá því að hann hafi beðið grænlenskan Eskimóa um að fanga fyrir sig fimm unga 

fálka og fjóra smyrilsunga til þess að fara með og þjálfa í Austurríki. Í kjölfarið hafi hann 

verið stöðvaður á Íslandi. Í greininni lýsir hann því að á Íslandi sé mikill fjöldi þessara fugla 

og að íslenskir veiðimenn skjóti þá svo þúsundum skipti á hverju ári. Jafnframt hélt maðurinn 

því fram að á allri austurströnd Íslands hafi engan dýralækni verið að finna en vottorð frá 

lækni þurfi til að flytja fuglana úr landi. Í stað þess að bíða í þrjár vikur eftir vottorði frá lækni 

ákvað hann að sæta refsingu skyndidómstóls, þetta var ástæðan fyrir vandræðunum hjá 

tollayfirvöldum. Að lokum vill hann svo leggja áherslu á að hann braut ekki 

fuglaverndunarlög ríkisstjórnar Íslands, heldur gætti hann þess ekki að sækja sér vottorð hjá 

dýralækni. Þessari grein var ekki látið ósvarað og að beiðni utanríkisráðuneytisins skrifaði 

Ævar Petersen svargrein sem hann sendi til Austurríkis. Þar var greint frá því hvað í raun og 

veru gerðist. Morgunblaðið birti svo frétt þar sem stiklað er á stóru um innihald svarbréfsins. 

Þar segir Ævar frá því að þann 20. júní hafi þrír menn verið handteknir skömmu eftir að þeir 

stigu út úr flugvél sem var að koma frá Akureyri. Í fórum sínum hafi þeir haft fimm 

Íslandsfálka og fjóra smyrla, allt unga fugla. Ævar segir frá því að mennirnir hafi ranglega 

haldið því fram að fuglarnir hefðu verið veiddir á Grænlandi, sem reyndist ekki rétt því 

fálkarnir voru af íslenskum stofni og smyrill verpir ekki á Grænlandi. Seinna játuðu mennirnir 

að hafa tekið fuglana á Íslandi og sýndu Ævari og félögum á korti hvar þeir höfðu tekið þá. 

Hvað fálkana snerti voru staðsetningarnar rangar, því á þeim varpstöðvum sem mennirnir 

nefndu var ekki verpt það ár. Mönnunum var gert að sæta 25 þúsund króna sekt, veiðibúnaður 

ásamt fuglunum var gerður upptækur og þeim var meinaður aðgangur að Íslandi og hinum 

Norðurlöndunum næstu fimm árin. Auk þess lýsir Ævar því að það sé algjörlega á hreinu að 

þessir menn voru í skipulagðri ránsferð til þess að stela fálkunum á Íslandi og færa þá til 

Austurríkis. Ævar bendir á það sem ekki er sannleikanum samkvæmt í grein 

Austurríkismannsins og nefnir hann líkt og áður hefur komið fram að maðurinn sagði ósatt í 

grein sinni um að fuglarnir hefðu verið fengnir frá Grænlandi, maðurinn sagði ósatt varðandi 

það að fálkar séu skotnir í þúsundatali á Íslandi enda er það erfitt þar sem fálkastofninn telur 

einungis um nokkur hundruð pör. Maðurinn sagði jafnframt ósatt um dýralæknaleysið á 

Austurlandi þar sem nóg er af dýralæknum. Ævar lét fylgja með falsað heilbrigðisvottorð 

fálkana sem mennirnir framvísuðu ásamt því að birta afrit af bréfi þar sem höfuðpaurinn 

reynir að bjóða Ævari háa fjárhæð fyrir að senda sér fálkanna.
28

 

1982 

                                                           
28

 „Girnast fálkann sem konungar okkar forðum og svífast einskis“ Morgunblaðið 2. nóvember 1980, bls. 14-15. 
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Fátt er að frétta af fálkaþjófnaði til þriðjudagsins 20. apríl 1982 en þann dag kemur 

Lothar Ciesielski aftur til Íslands. Útlendingaeftirlitið gerði athugasemd við komuna en hann 

kvaðst hingað kominn í frí og ætlaði m.a. að skoða Þingvelli. Í fórum hans fundust hins vegar 

kort af Vestfjörðum og Norðurlandi. Lothar hélt af landi brott án útskýringa þann 22. apríl 

1982. Morgunblaðið ræddi við Ævar Petersen sem sagði blaðamanni frá því að meðferðis hafi 

Ciesielski haft fullkominn fjallabúnað og kort sem sýndi aðalútbreiðslusvæði fálkans. Þá segir 

Ævar frá því að Lothar hafi komið hingað árið áður og dvaldi þá á landinu í tvær til þrjár 

vikur. Auk þess kom stúlka til landsins á svipuðum tíma og dvaldi hún hér í sólahring og 

leikur grunur á að þau hafi smyglað eggjum úr landi. Þessi sama stúlka kom nú ásamt Lothar 

til landsins og fannst í hennar fórum snyrtiveski sem hafði sérstaklega verið einangrað með 

frauðplasti og hentaði veskið vel til að halda hita á fálkaeggjum. Rennir sá fundur enn fremur 

stoðum undir þá kenningu að tilgangur ferðarinnar hafi í raun verið að stela fálkaeggjum.
29

 

Stimplar í vegabréfi Lothar bentu jafnframt til þess að hann ætti í viðskiptum með fálka þar 

sem líkt og áður hefur komið fram hafði hann árið áður komið til Íslands ásamt því að hafa 

farið til Kanada og Alaska sem eru svæði þar sem fálka er helst að finna en um haustið hafði 

hann verið í Sádí Arabíu þar sem kaupendur að fálkum eru margir.
30

 

1983 

Sumarið 1983 bárust fréttir af því að eggjum hafi verið stolið úr þremur fálkahreiðrum 

á Norðurlandi um vorið. Ólafur Karl Nielsen fuglafræðingur uppgötvaði þann 20. maí 1983 

að hreiðrin voru tóm. Ólafur vildi ekki fullyrða að eggjunum hafi verið stolið en taldi það þó 

líklegt. Hann benti á máli sínu til stuðnings að fálkar hefðu sest í þau öll um vorið. Ólafur 

hafði staðfestingu á að fálki hafði verpt í eitt þessara hreiðra því þar fannst brotið egg. 

Jafnframt komst Ólafur að því að fálkar voru ennþá við tvö hreiðranna. Ólafur taldi ekki 

öruggt að um sömu menn hefðu verið á ferð við öll hreiðrin en ásamt því að slóðir hefðu verið 

við þessi hreiður mátti finna slóða einnig við nokkur önnur hreiður sem ekki hafði verið orpið 

í á þessu vori. Í fréttinni undirstrikar Ólafur slæmar afleiðingar svona aðgerða á fálkastofninn 

þar sem þjófnaður úr hreiðrum gæti orsakað að fálkasetur legðust í eyði. Einnig bendir hann á 

að erfitt sé að flytja eggin úr landi án þess að það drepist í þeim en þeir sem leggi stund á 

þessa iðju séu fagmenn sem hafi þá kunnáttu, tækni og aðstöðu til að framkvæma slík verk. 

Ólafur brýndi fyrir almenningi mikilvægi þess að vera á varðbergi gagnvart fólki sem er að 

spyrjast fyrir um fálka og gefa alls ekki upplýsingar um fálkahreiður sem fólk kynni að vita 

                                                           
29

 „Hefur ætlað sér að komast yfir fálkaegg“ Morgunblaðið 22. apríl 1982, bls. 2. 
30

 „Stutt viðdvöl fálkasmyglara“ Tíminn, 22. apríl 1982, bls. 24. 
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um.
31

 Þröstur Brynjólfsson yfirlögreglumaður á Húsavík taldi að óvenju mikið hafi verið um 

það í vor að bændur hefðu haft samband við lögregluna til að tilkynna mannaferðir í 

varplöndum. Taldi Þröstur að skýringin væri sú að sökum óvenju snjóþungs vors hefðu 

bændur meira orðið varir við mannaferðir vegna spora í snjó en oft áður. Þröstur gagnrýnir að 

eftirlitið með þessari sjaldgæfustu fuglategund þessa lands sé langt frá því að vera nógu gott 

og að það sé ótrúlegt hversu mikið sumir erlendir ferðalangar vissu um varpstöðvar íslenska 

fálkans.
32

 

1984 

Þann 30. apríl 1984 voru ung þýsk hjón handtekin í Gilsfirði í Barðastrandarsýslu. Þau 

höfðu meðferðis átta fálkaegg sem þau höfðu stolið úr hreiðrum sem staðsett voru á 

Fellsströnd í Dölum. Jafnframt kom í ljós að egg höfðu verið tekin úr fimm fálkahreiðrum í 

Þingeyjarsýslum nokkrum dögum fyrr. Hjónin sem handtekin voru höfðu verið á ferðalagi í 

Þingeyjarsýslum helgina fyrir og féll grunur á þau. Þau skiptu um bíl á Akureyri áður en þau 

héldu í Dali. Grunur lék á að samverkamenn þeirra hefðu tekið við eggjunum, sem stolið var 

fyrir norðan. Lögreglan lét til skarar skríða þegar hjónin fóru inn Fellsströnd og síðan fyrir 

Klofning, hjónin komust undan í Gilsfjörð þar sem lögreglan náði þeim. Þau neituðu að snúa 

til Búðardals svo taka varð bílinn traustataki og færa þau til Búðardals. Eggin fundust á 

konunni en í fórum fólksins fundust áhöld til þess að varðveita egg, fjallgöngubúnaður og 

fleira.
33

 Krafist var viku gæsluvarðhalds yfir hjónunum sem var samþykkt.
34

 Samkvæmt 

Ævari Petersen höfðu ungu hjónin verið hér á landi á sama tíma árið áður. Upp komst um 

þjófnaðinn þegar tilkynning barst til lögreglunnar á Húsavík um að bílaleigubíll væri 

staðsettur nálægt fálkahreiðri í Dimmuborgum og hófst leit samstundis. Hjónin hétu Miroslav 

Peter Baly og Gabrielle Uth-Baly. Miroslav Peter var 24 ára og Gabrielle var 20 ára.
35

 

Fljótlega staðfestu þýsk tollayfirvöld að ungu hjónin voru ekki hér af eigin frumkvæði heldur 

á vegum Konrad Ciesielski og samkvæmt heimildarmanni Morgunblaðsins fundust stuttu áður 

þrír ungir íslenskir fálkar hjá Ciesielski feðgunum í Köln í Vestur-Þýskalandi sem talið var að 

Miroslav Peter og Gabrielle hafi útvegað í fyrri ferð þeirra hingað til lands.
36

 Þann 24. maí 

voru svo Baly hjónin dæmd í Sakadómi Reykjavíkur til að greiða hálfa milljón króna í sekt að 

viðbættum sakarkostnaði en þessi dómur var sá þyngsti sem kveðinn hefur verið upp í máli 

                                                           
31

 „Þrjú fálkahreiður rænd í vor?” Morgunblaðið 21. júní 1983, bls. 20-21. 
32

 „Fálkaegg hurfu úr mörgum hreiðrum“ Dagur 10. júní 1983, bls. 12. 
33

 „Þýsk hjón handtekin með átta fálkaegg“ Morgunblaðið 1. maí 1984, bls. 32. 
34

 „Þjófarnir úrskurðaðir í viku gæsluvarðhald“ NT 3. maí 1984, bls. 3. 
35

 „Þýsku hjónin voru hér líka í fyrra“ DV 2. maí 1984, bls. 40. 
36

 „Cieselskifeðgum vísað úr landi árið 1978“ Morgunblaðið 3. maí 1984, bls. 5. 
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sem þessu. Árið 1982 voru samþykkt lög á Alþingi um fuglaveiðar og fuglavernd og viðurlög 

hert til muna og hámarkssektarákvæði fært í eina milljón. Um var að ræða þriggja ára biðdóm 

sem þýddi að ef þau myndu brjóta af sér innan þess tíma kæmi skilorð til framkvæmda. 

Einnig fór fulltrúi ríkissaksóknara fram á farbann hjónanna þar til viðunandi trygging hefði 

verið sett um greiðslu sektarinnar. Ef að sektin yrði ekki greidd innan fjögurra vikna frá 

dómsuppkvaðningu yrði Miroslav Peter Baly gert að sæta varðhaldi í fimm mánuði og 

Gabrielle í fjóra mánuði.
3738

 Miroslav Peter áfrýjaði málinu til Hæstaréttar
39

 en trygging var 

lögð fram fyrir sekt Gabriele og flaug hún til Kölnar gegn loforði um að áfrýja ekki dómnum. 

Vestur-þýskir sendiráðsmenn lögðu persónulega fram tryggingu fyrir Gabriele að tilhlutan 

fjölskyldu hennar, þar sem hún átti við heilsubrest að stríða.
40

  Umræðan beindist nú að bið 

Miroslav Peter Baly en áætlað var að mál hans yrði tekið fyrir í Hæstarétti með haustinu. 

Þann 19. júní birtist grein í Nútímanum þar sem til umræðu er kostnaður ríkisins við að halda 

manninum á Íslandi. Hann var úrskurðaður í farbann til 5. júlí og bjó hann á þeim tíma við 

sömu kjör og Íslendingar sem sögðu sig til sveitar í Reykjavík. Kom fram í fréttinni að hann 

kostaði ríkið um 16-17 þúsund krónur á mánuði og var honum gert að tilkynna sig til 

útlendingaeftirlitsins tvisvar í viku ásamt því að hann mátti ekki yfirgefa lögsagnarumdæmi 

Reykjavíkur. Samkvæmt fréttinni þótti mörgum undarlegt að honum væri ekki strax gert að 

hefja afplánun refsingarinnar þar sem hann var ekki borgunarmaður fyrir sektinni og engin 

trygging var lögð fram. Hæstiréttur átti hins vegar eftir að dæma í málinu svo ekki var hægt 

að fullnægja dómi sem ekki var endanlegur.
41

 Þrátt fyrir að íslensk stjórnvöld hafi hleypt 

Gabriele úr landi gegn því að hún áfrýjaði ekki til Hæstaréttar barst lögmanni hennar bréf þar 

sem hann var beðinn um að áfrýja dómnum fyrir hennar hönd.
42

 Hins vegar misstu fréttamenn 

fljótlega áhugann á áfrýjun Gabriele vegna uppátækis Miroslav Peter Baly. Föstudaginn 22. 

júní, daginn eftir að fréttir bárust í blöðum af hugsanlegri áfrýjun Gabriele, birtist frétt í 

Morgunblaðinu þar sem tilkynnt var um að Miroslav Peter Baly væri horfinn. Þegar fréttin 

birtist hafði hvorki sést né spurst til Baly á Hjálpræðishernum þar sem hann hafði aðsetur frá 

19. júní. Farangur hans var ennþá í herberginu. Líkt og áður hefur komið fram átti Baly að 

mæta tvisvar í viku til Útlendingaeftirlitsins og það hafði hann gert skilvíslega þar til þann 21. 

júní. Þegar Útlendingaeftirlitið var innt eftir svörum af blaðamanni Morgunblaðsins taldi 

forstöðumaður þess að líklega væri Peter Baly farinn úr landi en það hefði hann ekki gert eftir 

                                                           
37

 „Þýsku hjónin dæmd í ½ milljón króna sekt“ Morgunblaðið 24. maí 1984, bls. 2. 
38

 „500 þúsund króna sekt, skilorðsbundið fangelsi og farbann“ DV 24. maí 1984, bls. 2. 
39

 „Var settur í farbann“ Morgunblaðið 25. maí 1984, bls. 3. 
40

 „Verður eiginmaðurinn á Íslandi þar til í haust“ DV 25. maí 1984, bls. 2. 
41

 „Kostar ríkið 16-17 þús. kr.“ NT 19. júní 1984, bls. 28. 
42

 „Gabriele vill áfrýja“ DV 21. júní 1984, bls. 40. 
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hefðbundnum leiðum. Fljótlega kom upp grunur um að Þjóðverjinn hefði laumast úr landi 

með þýska skipinu Eliza Heeren en það var á þeim tíma í leigu hjá Hafskipum.
43

 Árla 

morguns þann 22. júní var svo grunurinn staðfestur þegar skipverjar á Eliza Heeren staðfestu 

að Miroslav Peter Baly væri um borð. Útlendingaeftirlitið bað Hafskip um að áætlun skipsins 

yrði breytt og skipið myndi sigla til Esbjerg í stað þess að taka land í Hamborg líkt og 

upphaflega var gert ráð fyrir. Ástæðan fyrir þessu var að nær vonlaust var að fá þýskan 

ríkisborgara framseldan frá Þýskalandi því engin lög voru til um slíkt milli landanna. 

Forsvarsmenn Hafskips urðu við beiðni útlendingaeftirlitsins og höfðu samband við skipstjóra 

Eliza Heeren og útgerðarfélag skipsins. Í fyrstu var bón Hafskipa hafnað vegna þess að um 

þýskan ríkisborgara var að ræða en þegar skipstjóranum var bent á að ekki væri unnt að sanna 

að maðurinn væri í raun þýskur vegna þess að hann var skilríkjalaus hafi skipstjórinn 

samþykkt að sigla til Esbjerg. Í raun hefði annað verið brot á leigusamningi milli Hafskipa og 

Baum & Co útgerð skipsins.
44

 Snemma morguns 24. júní kom svo Eliza Heeren til Esbjerg 

þar sem danska lögreglan beið eftir Þjóðverjanum. Þegar lögreglan kom um borð neitaði hins 

vegar þýskur skipstjóri skipsins að afhenta Miroslav Peter Baly. Í fyrstu hélt skipstjórinn því 

fram að þýskur konsúll yrði að vera viðstaddur en síðar sagðist hann hafa fengið fyrirmæli frá 

þýskum yfirvöldum um að framselja ekki Miroslav. Seinna áttu þýsk stjórnvöld eftir að 

staðfesta að slík fyrirmæli voru aldrei gefin út
45

 svo skipstjórinn sagði ekki rétt frá í 

samskiptum sínum við lögregluna í Esbjerg. Danska lögreglan sá ekki ástæðu til að fjarlægja 

manninn með valdi og var Miroslav Peter Baly þá leyft að fara með skipinu áfram til 

Hamborgar. Eini möguleikinn fyrir íslensk yfirvöld í þessari stöðu til að hafa hendur í hári 

Peter Baly á ný væri ef þýsk yfirvöld gætu ekki borið kennsl á hann sökum skilríkjaleysis en 

þá yrði hann settur aftur um borð í Eliza Heeren þar sem Miroslav Peter Baly þyrfti að dúsa 

þangað til skipið kæmi til Íslands á ný. Skipið var hins vegar ekki á leið til Íslands aftur því 

Hafskip hafði einungis leigt skipið í þessa einu ferð. Talið var víst á þessum tímapunkti að 

Baly hafi haft vitorðsmann í áhöfn skipsins en til hans hafði sést í félagsskap áhafnarmeðlima 

daginn sem skipið sigldi frá Íslandi. Ekki var talið að um yfirmann hafi verið að ræða af þeim 

sökum að þeim er yfirleitt illa við laumufarþega, sérstaklega ef þeir eru skilríkjalausir því þá 

gæti útgerðin setið uppi með viðkomandi fái hann hvergi landvist.
46

 Daginn eftir að fréttir 

bárust af komu Baly til Þýskalands var Heins Pallesch sendiráðunautur í þýska sendiráðinu á 

Íslandi krafinn svara á framferði þýskra stjórnvalda í málinu. Pallesch svaraði því til að 
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 „Þjóðverjinn stunginn af?“ Morgunblaðið 22. júní 1984, bls. 32. 
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 „Strokumaðurinn um borð“ Morgunblaðið 23. júní 1984, bls. 2. 
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 „Laug að Dönum“ NT 5. júlí 1984, bls. 5. 
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skipstjórinn á Eliza Heeren væri ekki að framfylgja fyrirmælum þýskra stjórnvalda þegar 

hann neitaði að framselja Miroslav Peter Baly í Esbjerg og bætti jafnframt við að þýsk 

stjórnvöld myndu aldrei styðja við eða hylma yfir afbrot eða refsivert athæfi. Skipstjórinn 

staðhæfði að hann hafi ekki vitað um veru Baly um borð í skipinu fyrr en tveimur og hálfum 

sólahring eftir að skipið lét úr höfn á Íslandi eða þegar boð bárust frá Íslandi um að leita 

skyldi í skipinu, í kjölfarið fannst svo Baly í felum. Á Íslandi hafði skipstjórinn neitað Peter 

Baly um far til Hamborgar af tryggingarlegum ástæðum.
47

 Þann 26. júní 1984 birtist viðtal við 

Miroslav Peter Baly í DV. Í sama tölublaði er einnig rætt við Jón Hákon Magnússon einn af 

framkvæmdastjórum Hafskipa. Jón Hákon lýsir furðu sinni á hegðun þýskra stjórnvalda í 

málinu og vill meina að tvískinnungur sé í þessu máli þar sem þýsk yfirvöld hafi þá nýlega 

heiðrað Íslendinga fyrir frækin björgunarafrek en á sama tíma bjargi þeir dæmdum þjófi úr 

landi. Þessi orð Jóns Hákonar áttu eftir að rata í fjölmiðla aftur líkt og greint verður frá hér 

síðar. Blaðamenn virðast hafa náð tali af Miroslav Peter Baly sama dag og honum var sleppt 

lausum úr fangelsi eftir að þýsk yfirvöld báru kennsl á hann og staðfest var að um Þjóðverja 

var að ræða. Í viðtalinu greinir Miroslav Peter Baly að dómurinn sem hann fékk hafi verið 

töluvert þyngri en hann átti von á. Honum hafði verið sagt af manni sem fékk hann til 

verksins að honum yrði í versta falli vísað úr landi og hann fengi ekki að koma þangað aftur. 

Hann talar jafnframt um að maður frá Limburg í nágrenni við Frankfurt hafi fengið hann til 

Íslandsfararinnar og sagt honum í smáatriðum hvar fálkahreiðrin væru að finna. Baly átti að fá 

15% af söluandvirði fuglanna. Líkt og áður segir staðfestu þýsk stjórnvöld að Miroslav Peter 

Baly væri á vegum Ciesielski á Íslandi. Ciesielski var hins vegar frá Köln (sömu borg og 

Miroslav Peter Baly er frá) en ekki Limburg í nágrenni Frankfurt. Annað hvort var Miroslav 

Peter Baly að segja ósatt í viðtalinu við DV eða Ciesielski hafi látið fulltrúa sinn sjá um 

samskiptin við Baly. Jafnframt er ósamræmi í frásögnum á milli hvernig Miroslav Peter Baly 

fannst um borð í Eliza Heeren. Líkt og áður segir greindi skipstjórinn þýskum yfirvöldum að 

Baly hafi fundist við leit í skipinu eftir að íslensk stjórnvöld höfðu gert skipstjóranum viðvart 

tveimur og hálfum sólarhring eftir að skipið lagði úr höfn á Íslandi en í viðtalinu greinir Baly 

frá því að eftir þrjá daga hafi hann orðið matar- og vatnslaus og gefið sig fram við 

skipstjórann.
48

  

En það voru fleiri en einungis Íslendingar sem höfðu áhuga á sögu Peter Baly því 

fljótlega fóru að birtast viðtöl við hann í þýskum fjölmiðlum. Talsvert ítarlegar frásagnir 

birtust í dagblöðunum Bild Zeitung og Hamburger Abendblatt. Í Bild Zeitung segir Baly frá 
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 „Baly frjáls ferða sinna í Vestur-Þýskalandi“ Morgunblaðið 26. júní 1984, bls. 22-23. 
48

 „Var án vatns og matar í skipinu í þrjá daga“ DV 26. júní 1984, bls. 1-3. 
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því að hann hafi verið sendur til Íslands af svokallaðari fálkamafíu og að hann hafi fengið um 

75 þúsund íslenskar krónur fyrir ferðina (7.400 þýsk mörk). Jafnframt greinir Baly frá því að 

hann hafi átt yfir höfði sér sekt að verðmæti 30.000 þýskra marka en hann hafi einungis verið 

með um 200 mörk á sér. Hamburger Abendblatt var með ítarlegri frásögn en þar segir Baly að 

fyrrnefnd fálkamafía hafi hótað honum ef þessi leiðangur til Íslands mistækist. Í blaðinu segir 

hann jafnframt frá því að þeim hjónum hafi verið gert að greiða samtals um 50.000 marka 

sekt og að þeim hafi báðum verið sleppt úr fangelsi vegna þrýstings frá þýska sendiráðinu. 

Það er að vísu ekki rétt að þeim hafi verið sleppt úr fangelsi sökum atbeina þýskra 

stjórnvalda. Baly segir frá dvöl sinni á Hjálpræðishernum og af daglegum skylduheimsóknum 

til útlendingaeftirlitsins, sem reyndar voru ekki daglegar heldur tvisvar í viku. Restin af 

frásögn Baly af dvöl hans um borð í Eliza Heeren virðist í samræmi við aðrar heimildir af 

atburðinum.
49

 Sama dag og greint er frá viðtölum Baly í erlendum fréttum var hann gerður að 

umræðuefni í leiðara Morgunblaðsins. Þar vonast höfundur eftir því að mál Baly vaki svo 

mikla athygli að þeir sem kynnu að hafa í hyggju að stunda slíka iðju á Íslandi myndu frá að 

hverfa af ótta við ströng viðurlög. Augljóst er að viðhorf höfundar er ekki mjög vinalegt í 

garð Baly og er hann kallaður bíræfinn. Höfundur leiðarans er afar ósáttur við framferði 

skipstjóra Elizu Heeren þar sem hann gerði ekkert til að stuðla að því að íslensk réttvísi næði 

fram að ganga og höfundur segir það sama um fulltrúa þýskra stjórnvalda í Esbjerg sem létu 

ekki sjá sig en fjarvera þeirra réði úrslitum um að danska lögreglan ákvað að grípa ekki til 

aðgerða. Þess er krafist að þessu framferði sé svarað með viðeigandi hætti. Í fyrsta lagi eigi 

Hafskip að hætta viðskiptum við útgerðina ásamt því að utanríkisráðuneytið ætti að bera fram 

hörð mótmæli við þýsk stjórnvöld.
50

 Mál Balys átti að koma fyrir Hæstarétt þann 29. júní 

1984 en ákveðið var að fresta málflutningi í ljósi atburða til haustsins. Ástæðurnar fyrir því 

voru að á sumrin voru einungis tekin fyrir þau mál í Hæstarétti sem töldust mjög aðkallandi 

auk þess sem þýskir dómstólar urðu að fjalla sérstaklega um þetta mál þar í landi þar sem 

íslensk lög gilda ekki í Þýskalandi.
51

 Í kjölfar leiðarans var framkvæmdastjóri Hafskipa 

spurður að því hvað honum fyndist um skoðun ritstjóra Morgunblaðsins um samstarf 

Hafskipa og þýska útgerðarfélagsins sem gerði út Eliza Heeren. Páll Bragi Kristjónsson 

framkvæmdastjóri hjá Hafskipum greindi frá því í viðtali við DV að skipafélagið ætti ekki í 

útistöðum við þýsku útgerðina og um framtíðarviðskipti við þetta tiltekna fyrirtæki væri 

                                                           
49

 „Fálkamafían hótaði á skileyska vísu“ Morgunblaðið 27. júní 1984, bls. 3. 
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 „Áhugi á álveri“ Morgunblaðið 27. júní 1984, bls. 20. 
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 „Máli Balys frestað í hæstarétti til hausts“ Morgunblaðið 28. júní 1984, bls. 3. 
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ekkert hægt að segja til um. Í fréttinni uppnefnir blaðamaður Baly „Falconetti.“
52

 Um svipað 

leyti og Miroslav Peter Baly komst í sviðsljósið var bandaríski framhaldsmyndaflokkurinn 

Gæfa eða gjörvileiki sýndur í sjónvarpinu. Nutu þessir þættir gríðarlegra vinsælda meðal 

Íslendinga og sögðu gárungarnir að göturnar tæmdust þegar þættirnir voru sýndir en þeir segja 

örlagasögu Jordache bræðra og samskiptum þeirra við einstakling sem einhverjir vilja meina 

að sé einn af mestu illmennum sjónvarpssögunnar, Anthony Falconetti. Það var þessi 

Falconetti sem Miroslav Peter Baly var uppnefndur eftir og segir nafngiftin ýmislegt um 

viðhorfið sem margir höfðu til Miroslav Peter Baly á þessum tíma.
53

  

Líkt og áður segir hafði Jón Hákon Magnússon einn af framkvæmdastjórum Hafskipa 

uppi þá skoðun að í málinu mætti gæta ákveðins tvískinnungs af hálfu þýskra stjórnvalda 

vegna þess að stuttu áður höfðu þeir heiðrað Íslendinga fyrir frækin björgunarafrek en á sama 

tíma væru þau að bjarga dæmdum þjófum úr landi.
54

 Þessi orð Jóns Hákonar urðu þess 

valdandi að sendiherra Vestur-Þýskalands á Íslandi gat ekki orða bundist. Hann sendi bréf til 

Jóns þar sem hann lýsti því yfir að ummæli hans væru ósanngjörn og að hægt hefði verið með 

einu símtali til sendiráðsins að komast að því að stjórnvöld í Þýskalandi hefðu ekki átt neinn 

þátt í flótta Peter Baly og að þýsk stjórnvöld styddu vilja íslenskra stjórnvalda í málinu. 

Sendiherrann vildi ennfremur koma því á framfæri að viðurkenningarnar til 

björgunarmannanna hafi farið fram í fullri vinsemd og fullvissu um að samband þjóðanna 

væri í besta lagi.
55

 Þann 4. júlí 1984 komst Baly aftur í fréttirnar eftir að hann var handtekinn 

af þýsku lögreglunni vegna gruns um að hafa stolið erni úr dýrasafni í Eifel héraði.
56

 Örninn 

umræddi var 15 ára gamall steinörn en slíkir fuglar voru mjög sjaldgæfir í fjöllum 

Bæjaralands en á þessum tíma voru einungis um tíu slík pör á lífi. Baly átti að mæta til 

dómara en gat það ekki vegna veru hans á Íslandi og var hann þess vegna tekinn höndum. 

Hann var jafnframt talinn tengjast fjölda annarra þjófnaða á borð við þennan. Jafnframt 

staðfesti þýska lögreglan samstarf Baly og Ciesielski í þessum málum.
57

 Þegar mál Baly var 

tekið fyrir neitaði hann að tjá sig af ótta við að yfirboðari hans myndi vinna konu hans, 

Gabrielle mein.
58

  

Þann 11. júlí 1984 birtist grein eftir Guðjón Jensson, póstafgreiðslumann í DV. 

Guðjón byrjar greinina á að benda á að fátt hafi vakið jafn mikla athygli síðustu vikurnar og 
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 „Eigum ekki í útistöðum við þýska skipafélagið“ DV 28. júní 1984, bls. 3. 
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 „Hvað varð um Peter Strauss?“ Morgunblaðið 8. desember 2013, bls. 8. 
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fréttir af fálkaeggjaþjófum. Þessi staðhæfing virðist eiga við rök að styðjast þar sem mál Baly 

hafði verið nær daglega í fréttum frá 19. júní þegar umræða hófst um þann kostnað sem fólst í 

því að halda manninum á Íslandi. Guðjón kallar í kjölfarið eftir ábyrgð af hálfu þeirra 

embættismanna sem bera ábyrgð á brotthvarfi Baly úr landi. Guðjón bendir jafnframt á að í 

viðtölum í erlendum blöðum sé Baly að reyna að ná í samúð almennings með yfirlýsingum 

um að fálkamafían hafi hótað honum á sikileyska vísu. Þegar í raun það skynsamlega í 

stöðunni fyrir hann væri að þegja til þess að kalla ekki yfir sig grimmilega hefnd hinnar 

svokölluðu fálkamafíu. Í lokin þakkar Guðjón Guði fyrir að þýsk stjórnvöld stjórni nú 

rannsókninni á Baly en ekki íslensk.
59

  

Nokkrum dögum seinna hélt mál Baly áfram fyrir þýskum dómstólum og var nú 

Ciesielski kallaður frá Köln til að bera vitni. Þegar röðin kom að honum var hann hins vegar 

hvergi sjáanlegur og tilkynnti dómarinn að eiginkona Ciesielski hafi hringt og tilkynnt að 

hann væri með klemmda taug í baki og gæti því miður ekki verið viðstaddur vitnaleiðsluna. 

Seinna um daginn hringdi svo læknirinn hans og tilkynnti dómaranum að Ciesielski hafi 

fengið áfall á læknastofuni og væri algjörlega ófær um að keyra þessa 150 kílómetra til 

Daun.
60

 Peter Baly var dæmdur í árs fangelsi fyrir að stela erninum í Þýskalandi. Mælti þá 

Loki á baksíðu DV að vistin hafi nú verið skárri á Hernum.
61

  

Nú víkur sögunni að manni að nafni Niels-Uwe Luding. Luding þessi var skipstjóri á 

Elizu Heeren þegar Peter Baly tókst að flýja með skipinu. Þann 20. júlí var skipið aftur komið 

til Íslands og lá við festar í Hafnarfjarðarhöfn. Blaðamaður Morgunblaðsins ákvað að taka 

Niels-Uwe tali og heyra hans hlið á málinu. Í ljós kom að skipstjórinn var mjög óánægður 

með hvernig skrifað hafði verið um mál hans í blöðum á Íslandi og honum fyndist 

fréttaflutningur meira byggður á getgátum blaðamanna en staðreyndum. Í viðtalinu lýsir 

skipstjórinn því að hann hafi örlítið kannast við Baly áður en málið kom upp og að hann hafi 

daglega haft samband við áhöfnina og beðið um far heim til Þýskalands. Skipstjórinn sagði 

honum að útvega fé til fararinnar hjá sendiráðinu eða yfirlýsingu þess efnis að hann þyrfti að 

komast til Þýskalands, meira hafi hann ekki frétt af Baly og hafi skipið látið úr höfn um 

kvöldmatarleytið þann 19. júní. Um það bil tveimur sólarhringum síðar hafði Hafskip 

samband og tilkynnt skipstjóranum að þýskur afbrotamaður væri týndur og hugsanlega um 

borð í skipinu. Áhöfnin leitar um borð og finnur Baly. Þetta er þvert á sögu Baly sem segist 

hafa gefið sig fram sjálfur þar sem hann hafi verið orðinn svangur. Baly var skilríkjalaus og 
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tókst ekki að sanna að hann væri Þjóðverji. Skipstjórinn tilkynnir að maðurinn sé fundinn og 

tekur hann til nánari yfirheyrslu í brú skipsins. Sú yfirheyrsla er til á upptöku og spilar 

skipstjórinn upptökuna fyrir blaðamann. Peter Baly greinir frá því hvað hafi gerst á Íslandi og 

af hverju hann hafi tekið sér far með skipinu, hann greinir frá því að lögmaður hans í 

þýskalandi hafi ráðlagt honum að komast um borð í þýskt skip og koma sér undan íslenskum 

yfirvöldum. En áhugaverðast er að vita hvers vegna skipstjórinn ákvað að hlýða ekki 

fyrirmælum Hafskipa og dönsku lögreglunnar og ljúga til um að þýsk stjórnvöld hafi ekki 

heimilað framsal Baly í hendur danskra stjórnvalda. Í viðtalinu gerir skipstjórinn grein fyrir 

gjörðum sínum á þann hátt að samkvæmt þýsku stjórnarskránni er ekki leyfilegt að framselja 

Þjóðverja í hendur útlendinga, nema þýsk yfirvöld gefi þau fyrirmæli. Skipstjórinn hafði 

ekkert heyrt frá þýska sendiráðinu í Kaupmannahöfn og ákvað þess vegna að 16. og 17. gr 

þýsku stjórnarskrárinnar gilti í þessu máli. Þegar skipstjórinn er að útskýra mál sitt fyrir 

blaðamanni Morgunblaðsins dregur hann fram þýsku stjórnarskrána máli sínu til stuðnings. 

Hann segir jafnframt frá því að fyrir nokkrum árum hafi hann þurft að framselja austurþýskan 

flóttamann til þarlendra yfirvalda og að hermenn hafi komið um borð í skipið og sótt 

manninn. Skipstjórinn bætir við að það sé ekki auðvelt að framselja landa sinn í hendur 

erlendrar lögreglu.
62

 Sama dag þann 20. júlí birtist viðtal í DV við fyrsta vélstjóra Eliza 

Heeren. Hann sagði frá því að Peter Baly hafi haldið því fram að hann væri venjulegur 

ferðamaður á Íslandi og að hann byggi á Hjálpræðishernum en þar hefði öllu verið stolið af 

honum- veski, vegabréfi og farangri. Hann bað skipstjórann um að fá að koma með skipinu til 

Hamborgar og vinna fyrir sér um borð. Skipstjórinn á að hafa sagt það í lagi ef að hann myndi 

fara í þýska sendiráðið og fá nýtt vegabréf. Skipstjórinn bauðst jafnframt til að koma með 

honum en Miroslav Peter Baly vildi það ekki.
63

 Í desember 1984 var svo mál hjónanna 

Miroslav Peter Baly og Gabriele Uth-Baly tekið fyrir í Hæstarétti. Var fangelsisdómurinn yfir 

Baly þyngdur í þrjá mánuði og sektin lækkuð í 100 þúsund krónur auk 75 þúsund króna sektar 

ef hún yrði ekki greidd innan þriggja mánaða. Dómurinn yfir Gabriele var hins vegar verulega 

mildaður. Hún var dæmd til að greiða 80 þúsund króna sekt og vararefsing sektar var 60 daga 

varðhald ef sektin yrði ekki greidd innan fjögurra vikna frá uppkvaðningu dómsins. Var 

verjandi Gabriele, Guðmundur Jónsson víttur fyrir ummæli í bréfi til héraðsdómara, 

ríkissaksóknara og þýska sendiráðsins þar sem hann segir að ástæðan fyrir því að Gabriele 

hafi samþykkt að áfrýja ekki væri að komast úr landi og að slík „verslun“ með grundvallarrétt 

þann sem felst í heimild til að áfrýja dómi sínum til æðra dómsstigs telur umbjóðandi hans 
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augljóst brot á grundvallarreglum íslensks sakamálsréttarfars og til þess eins fallið að grafa 

undan trú manna á réttarríkinu á Íslandi.
64

 Lauk nú fréttaflutningi af málefnum Peter Baly á 

Íslandi. Nafn hans birtist reyndar í frétt Morgunblaðsins þann 10. maí 1985 þar sem fram 

kemur að hann hafi ekki mætt þegar afplánun hans átti að hefjast í Þýskalandi og að hann fari 

nú huldu höfði.
65

 Jafnframt komst Baly aftur í fréttir þann 22. apríl 1990 í Morgunblaðinu þar 

sem fram kemur að lögreglan í Skotlandi hafi handtekið tvo Þjóðverja skammt frá fálkahreiðri 

með níu fálkaegg í hitakassa meðferðis, annar mannanna var Peter Baly. 

Dómsmálaráðuneytið á Íslandi ákvað að fara ekki fram á framsal á Baly þar sem mál hans 

hafi fyrnst um áramótin 1989-1990, þó að brotið hafi ekki verið fyrnt hefði líklega ekki verið 

farið fram á framsal þar sem íslensk lög um framsal sakamanna gera ráð fyrir að þess sé ekki 

krafist nema um sé að ræða fjögurra mánaða fangelsisdóm hið minnsta. Í Skotlandi var Baly 

ásamt félaga sínum dæmdur til 600.000 króna sektar og ef hún verði ekki greidd þá þyrfti 

hann að afplána níu mánuði í fangelsi. Samkvæmt lögreglufulltrúanum í Edinborg David 

Diggs var ekkert sem benti til þess að þeir félagar væru borgunarmenn fyrir sektinni. Í 

kjölfarið var gerð húsleit á heimili Baly í Þýskalandi þar sem fundust kort af ýmsum 

varpstöðum fálkans í Mið- og Suður Evrópu þá hafði rannsókn einnig leitt í ljós að Peter Baly 

hafði verið grunaður frá því að hann strauk frá Íslandi um fálkaþjófnað víða um heim, meðal 

annars í Alaska.
66

 En mál Baly vakti athygli í Skotlandi og í blaðinu The Herald birtist 

umfjöllun þar sem talað er um tengingu hans við Ísland. 

One of the two Germans appearing yesterday, Miroslav Peter Baly, is known to other 

police forces, has a conviction in Iceland for taking eight eggs of the rare and beautiful gyr 

falcon from the wild, and absconded from that country before serving a five- month jail 

sentence or paying an fine. His actions led to a full-scale diplomatic incident after he was 

discovered on the West German freighter Eliza Heeren, two days out of Reykjavik. The 

captain first changed course for Denmark as requested, but then refused to hand over Baly to 

the Danish authorities, carrying on to Hamburg. Iceland's troubles had first been focussed in 

1977, when a West German was deported for attempting to steal gyr falcon eggs. His son was 

the pilot of a private plane used in an illegal operation to transport peregrines and gyr falcons 

in America seven years later.
67
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Þann 12. ágúst 1984 birtist yfirgripsmikil grein í Morgunblaðinu undir fyrirsögninni 

„Forfallnir fálkaáhugamenn – eru þeir kallaðir.“ Þar hefur ritstjórn Morgunblaðsins ákveðið 

að senda blaðamann á slóðir fálkaáhugamanna í Þýskalandi til að kanna áhugann á þessum 

fuglum. Blaðamaður heimsækir mann að nafni Josef Hiebeler sem rekur fuglagarð í gömlum 

kastala í Bæjaralandi. Segir blaðamaður frá því að þegar Josef frétti að Íslendingur væri 

kominn í heimsókn lyftist á honum brúnin og hann spurði hvort blaðamaðurinn gæti ekki 

orðið honum út um íslenskan fálka. Aðdáunin leyndi sér ekki og fljótlega kom í ljós að 

samkvæmt Josef jafnaðist ekkert á við Íslandsfálkann. Líkt og fram hefur komið í þessari 

ritgerð er Josef ekki einn um þessa skoðun en hann kannast eilítið við Peter Baly og þá 

Ciesielski feðga en það var Josef sem keypti örninn sem Baly var dæmdur í fangelsi fyrir að 

stela í Þýskalandi. Josef skilaði erninum um leið og upp komst um þjófnaðinn. Hann greinir 

jafnframt frá því að ári áður, 1983, hafi Konrad Ciesielski og frú komið í heimsókn í 

kastalann. Þau hafi skoðað garðinn og haft mestan áhuga á fjórum förufálkum. Eftir 

heimsóknina hringdi Josef í félaga sinn og sagði frá heimsókninni. Félaginn tilkynnti Josef að 

þessum fuglum yrði stolið fljótlega en Josef taldi litlar líkur á því enda ekki hlaupið að því að 

brjótast inní kastala. Nokkrum dögum seinna hurfu fuglarnir sem Ciesielski hjónin höfðu haft 

áhuga á.
68

 

1985 

Fréttaflutningur af fálkaþjófnaði lá í dvala veturinn 1984-1985 enda er eggjaþjófnaður 

iðja sem stunduð er á sumrin. Á vordögum 1985 er sagt frá því að fenginn hafi verið 

eftirlitsmaður til að fylgjast með fálkavarpi á Mývatnssvæðinu. Heimamaður hafði verið 

fenginn til að fylgjast með varpinu 1984 og ákveðið var að endurtaka leikinn árið eftir. 

Sveitarstjórnin í Skútustaðahreppi vildi einnig fá lögreglumann til að fylgjast með varpinu en 

Sýslumaðurinn á Húsavík taldi það of dýrt. Til að renna frekari stoðum undir skoðun sína 

bendir sýslumaðurinn jafnframt á að í fyrrasumar hafi einungis tekið um 15 mínútur fyrir 

lögreglu að mæta í Laxárdal til að hafa afskipti af hugsanlegum fálkaþjófum.
69

 

Þann 7. maí 1985 berast fréttir af því að frægur fálkaeggjaþjófur, Christan Krey hafi 

sloppið úr landi tveimur dögum fyrr eftir að hafa stolið eggjum úr hreiðri í Aðaldal í 

Þingeyjarsýslu. Krey kom einnig til Íslands sumarið 1984 og hafði lögregla afskipti af honum 

í Þingeyjarsýslu. Þar var Krey stöðvaður ásamt aðstoðarkonu og leitað á honum. Lögreglan 

treysti sér ekki til að leita á aðstoðarkonu hans vegna þess að engin kvenlögregluþjónn var á 
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svæðinu. Stutt seinna yfirgaf aðstoðarkonan landið. Verður að teljast líklegt að konan hafi 

komist úr landi með fálkaegg meðferðis.
7071

 

Daginn eftir kom frétt um tvo unga þjóðverja sem handteknir voru við komuna til 

Keflavíkur. Nöfn þeirra fundust á alþjóðlegum lista yfir grunaða eggjaþjófa og var þeim í 

kjölfarið vísað úr landi.
72

 Á þessum fréttum má sjá að þolinmæði stjórnvalda gagnvart 

grunuðum fálkaþjófum var að minnka sbr. árið 1978 var Konrad Ciesielski hleypt inn í landið 

þrátt fyrir að hann væri á lista yfir grunaða fálkaþjófa vegna þess að stjórnvöld treystu sér 

ekki til að meina viðkomandi aðgang að landinu einungis vegna þess að hann var grunaður 

um eggjaþjófnað. 

Þann 9. maí 1985 skrifar Jón Sigurðsson þáverandi forstjóri Íslenzka 

járnblendifélagsins grein í Morgunblaðið þar sem hann veltir fyrir sér hvað sé hægt að gera til 

þess að bregðast við eftirspurn eftir íslenska fálkanum. Hann leggur til að á hverju ári séu 

fálkaegg tekin og ræktaðir séu fálkar, þeir þjálfaðir og að lokum settir á uppboð. Leggur Jón 

til að með þessu safnist fjármagn sem nýta mætti til að byggja yfir Náttúrufræðistofnun og 

fleiri rannsóknastofnanir háskólans.
73

 Ævar Petersen var inntur álits á hugmyndum Jóns í 

Morgunblaðinu daginn eftir. Hann taldi hugmyndina ágæta en alls ekki jafn einfalda líkt og 

Jón vill meina. Ævar hefur áhyggjur af viðbrögðum alþjóðasamfélagsins þar sem Ísland hafi 

gott orð á sér fyrir fuglavernd og að þeir séu margir sem líti svo á að það sé andstætt 

náttúruvernd að hafa fálka í haldi. Ævar vildi ekki taka afstöðu til hugmyndanna fyrr en allir 

þættir sem tengjast svona starfsemi hafi verið fullkannaðir.
74

 

Á sömu blaðsíðu í Morgunblaðinu hefur Anna Bjarnadóttir fréttaritari Morgunblaðsins 

í Lúxemborg vakið athygli á því að samkvæmt fálkaræktunarmanni í Vestur-Þýskalandi hafi 

fjölmiðlar verið að birta allt of háar upphæðir í sambandi við fálkaviðskipti. Fálkaræktandinn 

bendir á að fjölmiðlar tali um 280.000 þýsk mörk fyrir einn fugl þegar staðreyndin er sú að 

hann sjálfur myndi ekki borga hærri upphæð en 10.000 þýsk mörk fyrir viðkomandi fugl en 

hann viðurkennir jafnframt að Arabar séu tilbúnir að greiða um 30-40.000 mörk fyrir 

fuglinn.
75
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Í júní 1985 var Kilian Horst handtekinn í 

Keflavík þegar hann var á leið úr landi. Í 

fórum hans fannst forlát koníaksaskja sem 

vakti athygli tollvarða og þegar betur var að 

gáð fundust fálkaungar undir afskornum stút 

af koníaksflöskunni. Horst var umsvifalaust 

færður í gæsluvarðhald og ungarnir sendir 

aftur í hreiðrið í Þistilfirði, þaðan sem Horst 

hafði tekið þá. Móðir þeirra virðist hafa þekkt 

ungana, og tók þá fljótlega í sátt.
76

 

Á þessum árum var algengt að einstaklingar 

hringdu inn til dagblaða eða skrifuðu greinar 

og lýstu andúð sinni á eggjaþjófnaði. Virtist 

andstaðan sameina þjóðina og sáu fyrirtæki 

sér leik á borði til að tengja sig og þá 

þjónustu sem það hafði í boði við baráttuna 

gegn fálkaþjófnaði. Þannig bauðst bílaleiga 

Akureyrar til að útvega Lödu Sport bifreið 

fyrir eftirlitsmann með fálkahreiðrum ásamt 

því að Ríkissjóður Íslands nýtti fálkafárið til 

að selja verðtryggð spariskírteini líkt og sjá 

má á meðfylgjandi mynd.
77

 

1986 

Árið 1986 barst svo menntamálaráðuneytinu beiðni um sölu á fimm íslenskum fálkum 

frá rannsóknarstofnun í eigu eins kunnasta olíufursta í Dubai. Óvíst er nákvæmlega um hvaða 

fursta þar er um að ræða, en aðeins ein örstutt frétt birtist um málið í Morgunblaðinu. 

Olíufurstinn bauð 20.000 dollara fyrir fálkann en málinu var vísað til fuglafriðunarnefndar 

sem var á móti því þegar fréttin var skrifuð og verður að teljast líklegt að fuglarnir hafi því 

ekki verið seldir úr landi.
78
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Í maí árið 1986 þegar um tvær vikur voru liðnar af varptíma fálka er Þröstur Brynjólfsson 

yfirlögregluþjónn á Húsavík til viðtals í Tímanum þar sem hann segir frá því að grunsamlega 

rólegt sé á fálkaslóðum og að það sem af er tímabilinu hafi þeir ekki fengið eina einustu 

símhringingu þar sem tilkynnt er um grunsamlegar mannaferðir í kringum hreiður.
79

 Raunar 

er það ekki fyrr en í júní sem tilkynning kemur um mannaferðir í kringum hreiður þegar tveir 

Bretar eru handteknir nálægt fálkahreiðri, þeir voru látnir lausir eftir að hafa borgað sekt.
8081

  

1987 

Í maí 1987 er birt frétt í Tímanum þar sem fjallað er um að varptími fálka sé nýhafinn en 

ekkert hafi bólað á fálkaþjófum í ár eða árið á undan. Því megi þakka að útlendingaeftirlitið 

fylgist grannt með hverjir koma til landsins og að eftirlitið hafi lista með nöfnum þeirra sem 

grunaðir eru um fálkaþjófnað. Komi þeir til Íslands er þeim umsvifalaust vísað úr landi ásamt 

því að náinni samvinnu var komið á með nágrannalöndunum sem einnig hafa orðið fyrir 

barðinu á þessum mönnum. Jafnframt fylgdust landeigendur vel með varpstöðvum sem þeir 

vissu um á jörðum sínum.
82

 

Tíminn var hugsanlega aðeins of fljótur á sér þegar hann ýjar að því að þjófnaður á 

fálkaungum og fálkaeggjum sé úr sögunni. Þrátt fyrir að þjófnaðurinn minnki nú mikið árið 

1987 komu samt upp nokkur atvik á næstu árum þar sem óprúttnir aðilar reyndu að verða sér 

úti um fálkaegg eða unga með ólöglegum hætti. Það var hins vegar langt því frá eins algengt 

og verið hafði á árum áður og taldist því til undantekninga. Frá árinu 1987 eru litlar fregnir af 

fálkaþjófum á Íslandi og á komandi árum lagðist sú iðja að öllu leyti af. 

Operation Falcon 

Þann 29. júní 1984 á sama tíma og allt lék á reiði skjálfi á Íslandi vegna máls Miroslav Peter 

Baly tilkynntu bandarísk stjórnvöld að 30 manns hefðu verið handteknir í 14 ríkjum 

Bandaríkjanna ásamt 15 manns í Kanada í sameiginlegum aðgerðum kanadískra og 

bandarískra yfirvalda gegn fálkaþjófum. Einn af þeim 30 einstaklingum sem handteknir voru 

hét Marcus Ciesielski.
83

 Bróðir hans, Lothar og Konrad faðir hans voru jafnframt ákærðir. Í 

kjölfar handtökunnar gaf alríkissaksóknari Bandaríkjanna, William French Smith út 

yfirlýsingu þar sem hann lýsti því yfir að smygl á fuglum í útrýmingarhættu væri gríðarlegt 

vandamál og renndi fjárhagslegum stoðum undir skipulagða alþjóðlega glæpastarfsemi. 
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Rannsakendur komust að því að ungir fuglar og egg sem tekin höfðu verið úr hreiðrum væru 

dýr munaðarvarningur í Mið-Austurlöndum og að þeir áætluðu að á árunum 1981-1984 hafi 

um 400 villtum fuglum verið smyglað frá Bandaríkjunum og Kanada. Aðferðirnar sem 

smyglararnir notuðu væru svipaðar og þegar um flutning á fíkniefnum væri að ræða og litu 

rannsakendur á að smygl á hvoru tveggja væri náskylt.
8485

 Lögregluaðgerðin var kölluð 

Operation Falcon og stóð yfir á árunum 1982-1984. Augljóst er af þessum fréttum að dæma, 

að fálkasmygl og þjófnaður var ekki sér íslenskt vandamál heldur alþjóðlegt. Það má segja að 

bandarísk og kanadísk stjórnvöld hafi nálgast málefnið á annan hátt heldur en íslensk 

stjórnvöld þar sem íslensk lögregluyfirvöld eltust við einstaka fálkaþjófa og reyndu að grípa 

þá glóðvolga við verknaðinn á meðan lögregluyfirvöld í Bandaríkjunum og Kanada notuðust 

við eina stóra lögregluaðgerð sem átti að útrýma fálkasmygli fyrir fullt og allt í löndunum. 

Óvíst er hvor aðferðin hafi gefist betur en hugsanlegt verður að teljast að þar sem fálkasmygl 

á Íslandi dróst verulega saman í kjölfar aðgerða bandarískra og kanadískra yfirvalda, að tekist 

hafi með aðgerðunum vestanhafs að skaða verulega starfsemina í kringum fálkasmygl sem í 

kjölfarið leggst svo af á Íslandi. 

Niðurstöður 

Hér á undan hef ég greint frá því hvernig erlendir aðilar reyndu að verða sér út um fálka á 

Íslandi. Hverjir þessir einstaklingar voru, hvort þeir nutu aðstoðar Íslendinga við glæpina og 

viðbrögðum stjórnvalda við þessari ógn. Í kjölfar bætts efnahagsástands í Mið-Austurlöndum 

fór eftirspurn eftir fálkum að aukast mjög í heiminum á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. 

Í upphafi náðu efnamiklir Arabar í fuglana í nágrannaríkjum en fóru fljótlega að leitast eftir 

verðmætari fuglum í fjarlægum löndum líkt og á Íslandi, Bandaríkjunum og Kanada. 

Niðurstaða mín er sú að stjórnvöld á Íslandi vanmátu þá hættu sem af fálkaþjófum stafaði 

þegar Egon Muller var handtekinn. Stjórnvöld gerðu sér enga grein fyrir því að Ísland var að 

verða að vinsælum áfangastað fyrir fálkaþjófa. Hugsanlega var það varnarleysi íslenskra 

stjórnvalda sem varð til þess að menn renndu hýru auga til Íslands sem staðar þar sem auðvelt 

var að verða sér út um fálka. Í upphafi kom þessi iðja stjórnvöldum spánskt fyrir sjónir, líkt 

og sýslumaðurinn á Húsavík sagði við fjölmiðla þegar Egon Muller var handtekinn árið 1961 

en hann taldi að hér væri um að ræða svolítið „kynlegan kvist.“ Auk þess var í upphafi fátt 

sem benti til þess að íslenska fálkastofninum stæði hætta af slíkum furðufuglum. Þann 26. júní 

1976 urðu straumhvörf þegar fálkaungar fundust í tösku á flugvellinum í Keflavík. Það var þá 
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sem stjórnvöld áttuðu sig á því að hér væri hugsanlega á ferðinni vandamál sem ekki væri 

hægt að láta óáreitt. Í kjölfarið tók það stjórnvöld um ellefu ár að ná tökum á ástandinu. Segja 

má að fálkafárið hafi náð ákveðnu hámarki árið 1984 þegar Miroslav Peter Baly er handtekinn 

og sagt er frá atburðarásinni í fjölmiðlum. Ótrúlegt verður að teljast hversu oft sömu 

mönnunum tókst að komast til landsins og hafa á brott með sér fálka þrátt fyrir að þeir væru 

vel þekktir af íslenskum stjórnvöldum. Í fyrstu voru stjórnvöld hikandi við að grípa til 

aðgerða þar sem lagaheimildir skorti til aðgerða gegn mönnum sem stela eggjum og ungum. 

Þegar líða fer á tímabilið í kjölfar lagasetningar á Alþingi verða stjórnvöld óhræddari við að 

grípa til harkalegra aðgerða gagnvart þjófunum og það virðist duga til þess að hrekja þá flesta 

frá. Almenningsálitið hefur að mínu mati mikið að gera með harkalegri aðgerðir stjórnvalda 

þar sem almenningi virðist meira misboðið eftir því sem líður á tímabilið og gerir getuleysi 

stjórnvalda við að verja fálkahreiðrin að umtalsefni í blaðaskrifum. En allt kom fyrir ekki og 

sameiginlegt átak lögreglu, náttúruyfirvalda, tollvarða og almennings varð til þess að erfitt 

varð fyrir fálkaþjófa að athafna sig á Íslandi. Hugsanlega hafa aðgerðir bandarískra og 

kanadískra stjórnvalda árið 1984 eitthvað með minnkandi aðsókn þjófa til Íslands að gera en 

hins vegar verður að hafa í huga að ekki er hægt að sjá teljandi fækkun á þjófum fyrr en 

þremur árum eftir aðgerðirnar vestanhafs áttu sér stað. Margir telja að ómögulegt hafi verið 

fyrir þessa menn að starfa án aðstoðar heimamanna og vekur það upp spurningar þegar 

Bretinn sem kom til Íslands í maí 1980 hafði þekkingu um hreiður sem hvergi kemur fram í 

rituðu máli. Ekki er þó hægt að færa sönnur fyrir því að erlendir fálkaþjófar hafi notið 

aðstoðar nokkurs manns hérlendis. 

 Upplýsingar um fálkaþjófnað á 8. og 9. áratug síðustu aldar á Íslandi hafa ekki verið 

teknar saman áður og greindar líkt og hér er gert. Áhugavert væri að rannsaka frekar ákveðin 

atriði líkt og ástæður að baki þess að langflestir fálkaþjófanna voru Þjóðverjar eða 

þýskumælandi og hver urðu afdrif þeirra sem stunduðu iðjuna á þessu tímabili, því margir 

þessara manna eru enn lifandi. 
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