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Fiskibátar íslendinga voru lengi vel tréskip. 
Konráð Rúnar Friðfinnsson tók saman. 

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

Fagriklettur í byggingu 1943 og var 
skipið 124,75 tonn að stærð.  Jón 
Gíslason útgerðarmaður og 
eigandi frystihússins Frosts h/f í 
Hafnarfirði gerði bátinn út og var 
bátur þessi lengi í Hafnarfirði og 
muna margir eldri hafnfirðingar 
eftir og honum og hinum 
"Klettunum" líka.   

Fagriklettur er smíðaður í Svíþjóð 
og er af stærri gerð Svíþjóðarbáta.  
Tvær stærðir voru í umferð og 
voru minni bátarnir um 70 tonn. 

Á Íslandi hafa verið til skip 
og bátar í aldir og lengst 
af smá skip sem voru opin 

með samt allmörgum mönnum á.  Ótrúlega margt fólk var um borð í þessum litlu opnu 
knörrum sem lengst af íslandssögunnar veiddu við strendur þessa lands og sóttu björgina í 
búið.  Um þessi skip svo sannarlega munaði.  Engin velkist í vafa um það atriði.  

Að tréskip væri hið algenga hér svo lengi sem raun ber vitni er svo sem ekki vitað af hverju 
stafaði nema kannski óttinn við það sem menn persónulega hafa litla og enga reynslu af.  Um 
miðbik tuttugustu aldara voru öll fiskiskip sem komu hingað til landsins og íslendingar áttu 
smíðuð úr tré þó útlendingar væru farnir að nota stálbáta hjá sér.  1955 kom til landsins fyrsti 
stálbáturinn og voru það Vestmannaeyingar sem hann keyptu notaðan, telur höfundur.  
Báturinn var á milli 50 og 60 tonn að stærð.  Þarna virðist sem íslendingar hafi seint og illa 
tekið við sér þó ljóst væri að járnskip hefðu sannað sig að vera heppilegri skip til rekstrar, 
viðhalds og annarra hluta sem fylgir útgerð báta.  Tönkum hverskonar betur fyrir komið í 
stálskipunum en tréskipunum, og þar fram eftir götunum.  Margt mælti með járnskipinu 
umfram tréskipið.   

Járnskip höfðu siglt um sæinn í nokkrar aldir og líklega frá því í Iðnbyltingunni sem gekk yfir 
Evrópu og Bandaríkin á átjándu öld með öllum sínum umsvifum og nýjungum í vélakosti 
hverskonar saman við ýmsar aðrar uppfinningar sem þá komu fram og verið að vinna að þó 



bara sumar þeirra næðu alla leið og kæmu að gagni eins og vill verða þegar menn þreifa sig 
áfram með hinar og þessar nýjungar.  Aldrei er á vísan að róa í slíkum málum.   

Á Íslandi voru áfram byggð tréfiskiskip en skipin þó farin að stækka sem hér voru byggð fyrir 
íslensku útgerðina sem að mestu samanstóð af frekar litlum þilfarsbátum sem flestir voru 
byggð á erlendri grund eins og Svíþjóð (Svíþjóðarbátarnir) og fleiri löndum í kring.   

Ekki er samt svo að skilja að landinn hafi ekki þekkt stálskip því Danskir sem voru í siglingum 
hingað til lands með vörur á nítjándu öld.  Þeir komu á stórum skipum smíðuðum úr járni og 
voru um og yfir tvö þúsund tonn mörg hver.  Ekki má gleyma togurunum sem allir voru gerðir 
úr járni og veiddu upp "kálgörðum" að ljóst er að stálskip voru landanum fráleitt nein 
furðusmíð þó hann sjálfur væri seinn til að taka þau upp á sína arma og er bara staðreynd að 
var.  1955 kom til landsins fyrsti stálfiskibáturinn, líkt og áður segir. 

Hér á landi og í Hafnarfirði voru til öflugar skipasmíðastöðvar sem einskorðuðu vinnu sína við 
smíði tréskipa og má þar nefna skipasmíðastöðina Dröfn, Bátasmíðastöð Breiðfirðinga 
(Bátalón) og Skipasmíðastöð Hafnarfjarðar í eigu Júlíusar Nýborg skipasmiðs sem nam fræði 
þessi á sínum tíma út í Danmörku á stað sem heitir Faxeladeplads á Sjálandi.  Er hann kom 
heim árið 1919 stofnaði hann áðurnefnda skipasmíðastöð í bænum ásamt Ólafi Davíðssyni 
og Lofti Loftssyni.  Bækistöðvar Júlíusar Nýborgs og félaga voru þar sem Dröfn síðar var sem 
flestir hafnfirðingar líklega vita hvar er í bænum.  Hvort aðstaða skipasmíðastöðvar Júlíusar 
fékk síðar aðra aðstöðu í Firðinum minnir höfundur að hafa heyrt um án þess þó að geta 
staðfest né bent á hvar hún hafi verið niðurkominn eftir flutninginn.  Aðrir honum fróðari 
gætu svarað spurningunni. 

Hafbjörg GK 7 fánum prýdd 
eins algengt er með ný skip 
og er góður siður.  Og því 
ekki að gera sér dagamun á 
stórum stundum? Bátur þessi 
er smíðaður í Skipasmíðastöð 
Hafnarfjarðar og var lengi 
með aðstöðu í Hafnarfirði.  

Muni höfundur rétt voru 
mikið til sömu kallar um borð 
í þessum ágæta fiskibáti sem 
segir nokkuð um það að 
plássið hafi þótt gott.   

Allt svoleiðis skiptir máli og 
gildir hvarvetna í lífinu.  Líka 
til sjós. 

Er Skipasmíðastöð 
Hafnarfjarðar hóf 
starfsemi var 
íslenskum 
skipasmiðum illa treyst til að smíða þiljuð skip svo vel færi og fór slík vinna að mestu fram á 
erlendri grund.  Skipasmíðastöð Reykjavíkur hafði þó smíðað nokkra þiljaða báta sem stóðust 
allar kröfur sem gerð eru um þilskip.  Fleiri fengust við samskonar smíði en gat varla talist 
neitt nema vottur og að engin kraftur hafi verið í þessu í landinu sjálfu.  Löngum hefur 



útlenda bragðið verið talið betra bragð en það íslenska í landinu lengst norðurfrá sem heitir 
Ísland.  Ekkert nýtt sagt hér.  

En krosstré bregðast sem önnur tré og smá saman fóru menn að finna rétt bragð af 
handbragði íslenskra skipasmiða og fá meiri tiltrú á verki þeirra og kunnáttu því árið 1919 
komu tveir Vestmannaeyingar að máli við Júlíus Nýborg og voru þetta þeir Kristmann 
Þorkelsson og Vigfús Jónsson og föluðust eftir því við hann um að smíða fyrir sig tólf smáelsta 
dekkbát sem orðið var við og skipið afhent nýjum eigendum um ári síðar, 1920.  Þessi 
Vestmannaeyjabátur var því fyrsta smíð Skipasmíðastöðvar Hafnarfjarðar og kannski um leið 
farvegur fyrir þá hugsun í landinu að það sem íslensku skipasmiðirnir gerðu væri til jafns við 
það besta sem þekkt væri hjá hvaða erlendu skipasmíðastöð sem fram að þeim tíma hafði 
séð um að smíða fyrir landann þilfarskip sem íslendingar áttu og gerðu út hér við strendur 
landsins og voru lengi í notkun.   

Svona brotnar nú ísinn utan af þekkingarleysinu og inn kemur þekking af reynslunni sem fékk 
sitt tækifæri á að sýna sig og sanna í smíði bátsins sem hér um ræðir og menn eigin augum 
sáu og þreifuðu á með eigin höndum og komust að raun um að gæðin væru ekki bara 
sæmileg heldur allgóð og í engu lakari starfsbræðrum þeirra þó útlensku töluðu.  Allt svona 
vill taka sinn tíma sem og að breyta hugsuninni sem til þarf áður en nokkur tiltrú manna er 
möguleg og þeir komast á þann stað í þessu öllu saman að teljast svona eðlilegur farvegur 
slíkra mála.  Alltént má reikna með að í það minnsta hafnfirskir útgerðarmenn hafi rennt 
huga sínum til Skipasmíðastöðvar Hafnarfjarðar eftirleiðis stæðu þeir andspænis því að láta 
smíða fyrir sig nýtt skip til fiskisóknar á íslenskum veiðisvæðum.   

Bátur þessi sem mennirnir frá Vestmannaeyjum eignuðust nýjan hét Sigurður.  Sjá má að 
Sigurðar skipsnafnið hefur lengi verið tengt Vestmannaeyjum.  Afdrif bátsins urðu þau að 
hann strandaði undir Ofanleitishamri 13 febrúar 1928, en Jón Vigfússon bjargaði félögum 
sínum með því að klífa hamarinn upp.  Afrekið var lengi í minnum haft í Eyjum og er það 
máski enn hjá þeim elstu sem þar búa í dag.  Jón þessi fékk verðlaun úr hetjusjóði Carnegies 
fyrir afrekið og var vel að þeim heiðri og verðlaunum kominn.  Að bjarga mannslífum er dáð 
sem oft þarf mesta hugrekki í. 

Tíminn 7 apríl 1946.  Myndin er af því þegar 
Guðbjörgu GK 6 frá Hafnarfirði var hleypt af 
stokkunum úr Skipasmíðastöð Hafnarfjarðar.  
Eigandi:  Hlutafélagið Björg.  En að því standa 
Bæjarútgerð Hafnarfjarðar, Hafnarfjarðarbær, 
Bátafélag Hafnarfjarðar og nokkrir einstaklingar.  
Skipstjóri:  Sigvaldi Sveinsbjörnsson og er hann 
meðeigandi að bátnum.   

Guðbjörg er sjöundi stóri báturinn sem 
Skipasmíðastöð Hafnarfjarðar smíðar.  1946 
höfðu í stöðinni verið smíðaðir 29 bátar bæði 
smáir og stórir að líklegt er að starfsemin hafi 
verið nokkuð blómleg á allavega þessum tíma 
með næg verkefni handa rekstrinum og fólkinu 
sem þar starfaði.  Þetta félag lét alls smíða fyrir 

sig fjóra báta sem höfundur því miður veit ekki hverjir voru aðrir en Guðsbjörg og Hafbjörg. 

Hafbjörg GK 7 og Guðbjörg GK 6 frá Hafnarfirði voru smíðaðar hjá þessari skipasmíðastöð og 
gerðar út áratugum saman og muna margir eldri hafnfirðingar vel eftir þessum ágætu bátum 



og sumir meira að segja starfað þar um borð um lengri eða skemmri tíma.  Til er saga af 
skipstjóra Hafbjargar GK 7 sem Ragnar heitir og fiskinn mjög sem vel var látið af en talin 
sjóhundur, eins og stundum var sagt um skipstjóra sem voru um of kannski viljugir að fara út 
þó veðrið væri ekki upp á sitt besta og að halda veiðum áfram á meðan minnsta von var til.  Í 
þetta skipti var Hafbjörgin á fiskitrolli eins og oft áður og á sjó og komin haugabræla úti að 
alltént sumra áliti en skipstjórinn ekki alveg að taka undir þau ummæli og átti því að hafa 
sagt við sína menn:  " Togarinn Maí (stóri eitt þúsund tonna togarinn) er enn með trollið úti 
og því þá ekki við. "  Hafbjörgin var 58 tonna bátur.  Mann ekki hvort Hafbjörgin var á 
togaraslóð togaranna er sagan átti að hafa gerst en minnir að svo hafi verið.  Fyrir kom að 
maður sæi smærri fiskibáta innanum togaranna á veiðislóð eftir að maður hóf að starfa á 
þeim sem togararnir oftast nær áttu út af fyrir sig.  Samt ekki algeng sjón en kom fyrir.  Hvað 
um það að þá fór allt vel og Hafbjörg kláraði túr sinn og landaði afla sínum í Firðinum eins 
skipið oftast nær gerði. 

Myndin er tekin við 
Bátasmíðastöð Breiðfirðinga, 
Bátalón, 1 janúar 1951.  
Stöðin fékk síðar nafnið 
Bátalón.  Hún smíðaði 
talsvert af nótabátum og 
taldist með þeim stærri í slíkri 
smíði í Evrópu á meðan þeir 
enn voru notaðir við 
síldveiðar hér við land og 
erlendis.   

Koma kraftblakkarinnar 
breytti eðlilega þessari stöðu 
og eftir að skipin tóku 
veiðafærið um borð og 
köstuðu þaðan og gátu 
dregið með þessari nýju 
tækni og not fyrir þessa 
nótabáta hætti og þeir flestir 
enduðu í glatkistuna þó 
máski einhverjir af þeim hafi eignast nýtt hlutverk og líf.  Minnir að hafa séð mynd af seglskútu sem eitt sinn var nótabátur 
smíðaður í Bátlóni. 

Bátasmíðastöð Breiðfirðinga kom 1948 og var með aðstöðu sunnan við Lýsi og Mjöl og fyrir 
ofan Hvaleyralón og þar staðsett frá byrjun til enda síns reksturs og voru það aðfluttir 
Breiðfirðingar sem stofnuðu stöðina og nafnið greinilega er komið frá.  Á Hvaleyri sjálfri á 
þessum tíma (1951) var þá ennþá búið og bændur sem hirtu sinn bústofn og nokkrar 
fjölskyldur búandi í íbúðarhúsunum á svæðinu og misjafnlega barnmargar.   

Hvort Bátasmíðastöð Breiðfirðinga, Dröfn og Skipasmíðastöð Hafnarfjarðar hafi allar starfað 
samtímis í bænum þekkir höfundur ekki en getur sér þess til að svo hafi verið.  Alltént um 
tíma.  Það sem hann hefur fyrir sér í því máli er að áður en fjórmenningarnir sem stofnuðu 
Bátsmíðastöð Breiðfirðinga 1948 hafði einn af stofnendunum unnið hjá Júlíusi Nýborg, 
Sigmundur að nafni, og aðrir tveir hjá Dröfn, Þórbergur og Jóhann.  Allavega að þá er bæði 
Dröfn og Skipasmíðastöð Hafnarfjarðar starfræktar á sama tíma og því líklegt að þessar þrjár 
hafi verið til í bænum um sama leiti og máski fleiri smærri stöðvar einnig sem hægt var að fá 
smíðað fyrir sig skip í.   



Bátalón (Bátasmíðastöð Breiðfirðinga) smíðaði talsvert af nótabátum á meðan tími þessara 
nótabáta enn var og eftirspurn til staðar um þesskonar báta hjá síldveiðiflotanum.  Sem 
kunnug er gengu þeir á enda með tilkomu kraftblakkarinnar um 1959 og skipin sjálf höfðu 
næturnar hjá sér um borð og köstuðu veiðarfærinu beint af skipinu og notuðust við þessa 
merkilegu tækninýjung kraftblökkina til að hala með nótina aftur um borð.  Mikil breyting 
sem kraftblökkin innleiddi upp á alla aðstöðu kallanna um borð að gera og segir sig sjálft að 
var.  Á þessu leikur engin efi.  Einnig voru í Bátalón smíðaðar trillur í talsverðu magni frá 1,5 
tonnum og upp í 4 tonna fley.  Allt líklega opnir bátar.  Vel má þó vera að 4 tonna fleyin hafi 
verið dekkuð, að allavega hluta til.  Húsið sem Bátlón var í og margir hafnfirðingar muna eftir 
var reist á árunum 1946 til 1948.  Árið 1946 störfuðu þar 70 manns og urðu aldrei eftir það 
fleiri.   

Tíminn 26 nóvember 1981.  
Frá Bátlón í Hafnarfirði.  Í 
margra hugum er 
Bátalónsbátur trébátur, hér 
er verið að smíða einn 
dæmigerðan plankabyggðan 
eikarbát í stöðinni við 
Hvaleyrarlón. 

Í Bátlóni fór af stað raðsmíði 
sem áhöld eru um að hafi 
víða annarstaðar þekkst á 
þeim tíma og hún því á sinn 
hátt brautryðjandi í slíkum 
raðsmíðaverkefnum. 

Hvort þessir tólf 
tonna 
"Bátalónsbátar" sem 
talsvert var til af væru 
stolt í bátsmíði þessar 
ágætu 

skipasmíðastöðvar er ekki gott að segja en ljóst að orð fór af þeim fyrir viss gæði og var 
talsvert til af þeim dreifðum um hafnir landsins og lengi gerðir út.  Máski er að einhverra 
þessara ágætu báta séu enn í rekstri þó líklegt sé að séu ekki margir í dag 2015.  Er enda 
talsvert um liðið frá því að smíði þeirra var hætt og stöðin sjálf lögð niður.  Sjálfur var 
höfundur starfandi á Bátalónsbáti tólf tonnum að stærð gerðum út frá Grindavík 
vetrarvertíðna 1971 og gerði líklega þá albestu vetrarvertíð sem hann hefur verið á.  Um 
borð voru þrír kallar.  Fiskuðum við yfir eitt hundrað og sextíu tonn af mest þorski skammt 
sunnan við Grindavík á Þórkötlustaðasvæðinu og vorum með net okkar á sömu slóð alla 
þessa ágæti vertíð sem gaf svo vel í aðra hönd.  Er einnig minnistætt að velskipið Albert GK, 
áður Eldborg 2, sem kepptist við toppsætið á þessari vertíð, lagði net sín rétt hjá okkur og 
fékk ágætan afla.  Mann líka vel hve netadráttur áhafnarinn gekk hratt fyrir sig og greinilega 
samhentur mannskapur um borð í Albert GK á þeim tíma.  Albert GK var á vertíðinni 
aflahæstur Grindvískra báta undir skipstjórn Þórarins Ólafssonar.  Einnig smíðaði Bátalón 
nokkra báta fyrir happadrættið DAS sem dregnir voru út og hétu allir Tindur- eitthvað.  DAS- 
bátarnir voru sex tonna bátar og dekkaðir til hálfs. 



Fyrir þá sem ekki vita hvað átt sé við með nótabát er það að segja að þeir geymdu 
síldarnótina fyrir móðurskipið og voru oftast nær hífðir upp í bátsuglur sitt hvoru megin á 
bátunum og hafðir þar á stímum en svo slakað aftur í sjóinn eftir að á veiðisvæðið kom og 
dregnir á eftir skipinu uns kallið ógurlega kom úr bassaskýli bátsins staðsettu ofan á brúnni 
"Klárir í bátanna" og stakkaklædd áhöfnin þusti um borð í þessa báta og gerði skildu sína.  Úr 
nótabátunum var nótinni á eftir kastað utan um vaðandi síldartorfu og hún næst snurpuð á 
höndum, sem ekki hefur verið neitt létt verk að vinna en samt um ekkert annað að ræða 
vildu menn hirða aflann um borð og fá hýruna í veskið af streðinu.  Margir geta tekið undir 
það með höfundi að það að snurpa á höndum hafi verið mesti þrældómur.  Margt hefur 
breyst og margt skánað. 

Þjóðviljinn 16 mars 1965.  Hér er nýr kraftblakkargálgi 
kynntur.  Íslendingar náðu fyrstir tökum á kraftblökk og 
ljóst að kraftblökk hefur verið notuð af síldveiðiflotanum 
íslenska í nokkur ár er nýi gálginn er kynntur.  Stöðug 
þróun hefur verið í þessu máli og þætti þessi búnaður sem 
myndin sýnir líklega gamaldags og ekki boðlegur nýjustu 
uppsjávarveiðiskipum íslendinga í dag sem bera að landi 
vel á annað þúsund tonna afla og þaðan af meiri. 

Kraftblökkin var gríðarleg bylting fyrir 
síldarsjómanninn.  Hún margfaldaði allan 
afla skipanna vegna auðvitað aukinna 
afkastagetu og stytti tímann sem hvert kast 
tók sem og bát og áhöfn að fá sitt fullfermi, 
eins og síldveiðarnar lengst af miðuðu við 
að gerðist.  Hvar sem síld tolldi að þar lá 
hún og kom með þeim hætti að landi, kæmi 
ekki áður alda inn fyrir borðstokkinn og 
bæri með sér í hafið.   

Á tíma kraftblakkarinnar eru komin mikill 
fjöldi stálskipa í eigu íslendinga og eru þau 
sífellt að ryðja sér rúms á hafinu umhverfis 
Ísland sem lengi vel samanstóð af tréskipum 
í eigu íslenskra útgerðarmanna.  Talsvert er 
þó eftir af tréskipum á síldveiðunum árið 

1965 þegar þessi mynd er tekin en ekki svo mikið verið að smíða ný tréskip til síldveiða 
heldur þá til annarra nota og veiða. 

Víkur nú sögunni að skipasmíðastöðinni Dröfn sem fékk lóð undir slipp í sunnaverðum 
Firðinum í svokallaðri í Flensborgafjöru og var stöðvarhúsið reist þar upp af.  Félagið var 
stofnuð á fyrsta vetradag árið 1941.  Stofnendur Skipasmíðastöðvarinnar Drafnar voru tólf 
talsins.  Kjölur fyrsta bátsins sem Dröfn tók að sér að smíða var lagður 10 apríl 1942 ári eftir 
stofndag félagsins fyrir Ólaf Ketilsson úr Keflavík.  Þessi fyrsti bátur Drafnar fékk nafnið 
Svanur og var 29 lestir að stærð.  Árið 1951 er báturinn komin austur á Djúpavog og gerður 
þaðan út.  Samtímis sem að smíði Svans var staðið unnu menn að smíði björgunarbáts fyrir 
togarann Garðar frá Hafnarfirði. 

 



Vélskipið Edda GK 25 var 
smíðað hjá Dröfn 1943 1944 
og var þá stærsta tréskip sem 
hafði verið smíðað á Íslandi.  
Véskipið Edda hvolfdi í 
snarpri vindhviðu sem gekk 
yfir skipið þar sem það lá í 
vari rétt hjá Grundarfirði og 
skammt frá bryggjunni í 
Grafarnesi án þess að 
nærstödd skip né fólk í landi 
yrði þess vart.   

Með Eddu fórust 9 menn og 
komust 11 af áhöfninni um 
borð í björgunarbát skipsins 
og fórust þrír mannanna úr 
vosbúð um borð í bátnum.  
Edduslysið var í alla staði 
hörmulegt sjóslys. 

Stærsta tréskip sem 
hafði verið smíðað 
fyrir íslendinga var 
vélskipið Edda GK 
fyrir Einar Þorgilsson & Co.  Smíði Eddunnar stóð yfir árin 1943 1944, og var þá afhent 
eiganda sínum.  Einar Þorgilssonar & Co var á þessum tíma atkvæðamikill í hafnfirsku 
atvinnulífi.  Reikna má með að Edda GK hafi farið fljótlega til veiða eftir að hún var afhent 
sínum nýja eiganda og sjálfsagt stundað allskonar algengan veiðiskap eins og línu, net og 
troll.  Skipið fór stundum yfir hafið með afla í lestum sínum og seldi á Enskum fiskmörkuðum 
eins lengi vel tíðkaðist í þessu landi. 

Tréskip voru smíðuð víða á 
landinu og er Snæfell EA 740 
stærsti eikarbátur sem 
byggður var á Akureyri og 
mældist 165 tonn og þótti 
mikið skip.   

Gunnar Jónsson, Akureyri, 
gerði uppdrátt og stjórnaði 
byggingu Snæfells.  Snæfellið 
stundaði eins og flestir 
íslenskir bátar af svipaðri 
stærð síldveiðar og hefur í ófá 
skipti komið með síldarafla að 
landi eins og tolldi á dekkinu. 

Sett hér fram til gleði og 
ánægju og vonandi líka 

nokkurs fróðleiks. 

Kveðja:  KRF. 


