
 
 
 

Við strendur Íslands er fjöldi eyja og geymir Breiðafjarðareyjaklassinn ótal eyjur sem tilheyra 
landi voru.  Sumar eyjanna eru grasigrónar allan hringinn.  Aðrar berar klappir og ná sumar 
rétt upp fyrir sjávarborð á fjöru og hverfa með öllu á flóði og geta verið sæfarendum 
hættulegar.  Samanber Kolbeinsey sem sjórinn hylur en kemur í ljós þegar lágsjávað er.  
Ágangur hafs og öldu hefur sameiginlega tekist að mola svo úr Kolbeinsey að áhöld eru um 
hvort hún standist til frambúðar.  Allskonar aðgerðir hafa verið gerðar til að viðhalda 
klettinum og margsinnis verið steypt ofan á hann - til varnar landhelginni.  Merkilegt að tala 
með þessum hætti.  Svona samt er þetta nú.  Hverfi Kolbeinsey þá færist landhelgislínan til 
punkts í landi.  Og landhelgi íslendinga hefur minnkað.  Að eyjan haldi velli er landanum 
mikilvægt.  Höfundur reyndar veit ekki hver staða Kolbeinseyjar er í dag en veit þó að á 
brattan er að sækja varðandi endalausa ölduna.   

Fleiri kletta mætti nefna.  Ein er Eldey sem gnæfir upp úr sjónum nokkrar mílur vestur af 
Reykjanesi.  Skipstjórinn Eldeyjar Hjalti- klauf Eldey fyrstur manna og varð af frægur.   

Margar þessara eyja umhverfis landið sem ekki var búið á nýttust sem beitiland fyrir fé sem 
látið var hafast þar við sumarlangt og bátar notaðir til að ferja gripina.  Þó Breiðafjarðeyjar 
væru ekki allar nýttar sem mannbústaðir naut féð margra þeirra og annar búfénaður einnig.   

 
Kolbeinsey, útvörðurinn í norðri, er mikilvæg upp á stærð landhelginnar að gera.   

Hverfi húnminnkar landhelgi íslendinga umtalsvert.   
Myndin er tekin í ágúst 2013. 

Á öldum áður var á mörgum þessara byggðu eyja stundaður búskapur samfara fiskisókn, og 
verslun í einhverri mynd, þó mest af því sem verslað var væri sótt á land.  Vel má segja að 
íbúar byggðra eyja á Íslandi hafi lengst af búsetu sinnar verið sjálfum sér nógir um flest í 
hvort sem var kjöti, mjólk, fiski eða vefnaði allskonar sem skepnurnar gáfu af sér.  Það hins 
vegar gat ekki komið alfarið í veg fyrir að ekki þyrfti að sækja ýmislegt upp á fastalandið.  Á 
Breiðarfjarðareyjum var stunduð töluverð útgerð og réru margir bátar frá þessum eyjum út á 
miðin umhverfis og öfluðu oft vel.  Hefur enda Breiðafjörðurinn ætíð verið gjöfull sem 
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íslenskir sjómenn koma enn við á til að fiska.  Eyjabúskapurinn í þessu landi er á vissan hátt 
merkilegt fyrirbrigði sem vert er að varðveita.   

Eyjan er þeim kostum gædd, og líka ókostum, gleymum ekki því, að skera sig frá 
meginlandinu.  Það eitt og sér krefur íbúanna annarskonar hugsunar en vel gat gilt á 
fastalandinu þar sem stærðin er meiri og betra að halda utan um margskonar þjónustu.  Þó 
allt svoleiðis hafi verið upp og ofan í þessu landi var hún samt léttari við að eiga í fjölmenni 
en fámenni.  Það leiðir af sjálfu sér. 

    
Myndir teknar á Breiðafjarðaeyju á meðan byggð var þar enn í nokkrum blóma og sýnir okkur ágætlega að þar var báta þörf.   

Úr bókinni Áratog frá árinu 1970 eftir Bergsvein Skúlason. 

Töluverð byggð var á Breiðafirði þó annar raunveruleiki blasi þar við í dag og fátt eitt eftir af 
fólki á til að mynda eyjum Breiðarfjarðar. 

Á Breiðafjarðareyjum var hesturinn ekki þarfasti þjónn íbúanna heldur báturinn og engin 
maður með mönnum sem ekki hafði sinn eigin árabát til umráða til að koma sér á milli eyja, 
nú eða til fastalandsins.  Væri þörf á.  Margur breiðfirðingurinn smíðaði sér sitt skip sjálfur og 
margir starfandi skipasmiðir voru til á Breiðarfjarðareyjum á meðan enn var þar byggð og 
sumir handlagnari en aðrir við sína skipasmíðaiðn og hreinir listasmiðir sem gerðu frábæra 
báta sem eftir var tekið vegna góðs handbragðs sem fram kom í sjóhæfni knarranna.   

Á Breiðarfjarðareyjum voru skipasmíðar algeng iðn og kannski algengari þar en á öðrum 
stöðum þessa lands.  Muni höfundur rétt voru það breiðfirðingar sem á sínum tíma stofnuðu 
" Bátasmíðastöð Breiðfirðinga " og reistu við Hvaleyralón í Hafnarfirði.  " Bátsmíðastöð 
Breiðfirðinga "- fékk síðar nýtt nafn og hét eftirleiðis Bátalón með talsverðan rekstur á sinni 
blómatíð.  Frá henni komu allmargir nýir bátar og ótal nótabátar fyrir síldveiðarnar á meðan 
bátar voru enn notaðir til að kasta nótinni úr.  Seinna færðist nótin um borð í bátanna sjálfa 
og eftir að kraftblökkin kom til sögunnar á sjötta eða sjöunda áratug seinustu aldar.   

Frægustu bátarnir sem smíðaðir voru í Bátalóni eru líklega Bátalónsbátarnir sem flestir voru, 
máski allir, 12 tonn að stærð og dreifðust vítt og breytt um landið og voru notaðir hér við 
veiðar árum saman með góðum árangri.  Mikil ágætis skip þó telja megi að fáir af þeim séu 
enn í notkun eftir að plastið tók yfir í smábátútgerðinni.  Í dag er Bátalón aflögð stöð og allt 
horfið sem hanni tilheyrði þarna við Hvaleyrarlón. 



Einu eyjarnar sem enn eru byggðar á Íslandi og hægt að tala um sem alvöru búseta fólks eru 
Vestmanneyjar, Grímsey og Hrísey.  Að Vestmannaeyjum undanskildum eru áhöld um hvort 
byggð haldist til lengdar á hinum tveim eyjunum.  Allt svoleiðis er þó undir fólkinu sjálfu 
komið.   

Eitt eiga þessar eyjabyggðir sameiginlegt að vera verulega háðar ferðum skipa og meira 
virðist manni en flugi.  Alltént er ekki svo mikið talað um flugið á þessum stöðum í 
samanburði við það ef og þegar skipaferðir raskast og tafir verða þeim megin.  Þá berst hljóð 
úr horni.   

Í dag sér Eimskipafélagið um rekstur Herjólfs og hefur gert um skeið og tekið að sér verkefni 
sem Ríkið alfarið sá um áður og áhöld um hvort eigi ekki áfram að haldast í ranni Ríkisins til 
að auka öryggið á að fólk hafi áfram aðgang að sjálfsagðri þjónustu á sanngjörnu verði sem 
jafnist á við hana sem fólk upp á fastalandinu býr við.  Þetta breytir ekki þeim sannleika að 
búseta á eyju krefur íbúa annarskonar hugsunar en íbúi meginlandsins getur leyft sér án þess 
þó að skera úr um gæði lífsins á hvorum staðnum fyrir sig.  Þar kemur margt annað til álita.  
Eins og andleg líðan fólks.  Þetta verður víst aldrei neitt öðruvísi.   

Reikna má með að hugmyndin um þjónustuskip sem gengi á milli lands og Eyja sé gömul og 
til orðin löngu á undan sjálfri framkvæmdinni.  Þó höfundur þekki það sérstaka mál ekki er 
samt ekki erfitt að álikta að sú sé raunin.  Á öllum tímum eru uppi menn og konur sem sjá 
ýmislegt sem aðrir koma ekki auga á sem allir á síðari tímum telja sjálfsagt og eðlilegt að hafa 
hjá sér og ljái ekki máls á öðru en að viðhaldist í samfélaginu.   

 
Fyrsti Herjólfur siglir flöggum skreyttur í fyrsta skipti inn til Vestmanneyjar 12 desember 1959. 

En hvernig sem þessum málum var fyrirkomið út í Vestmanneyjum gerðist það þó ekki fyrr 
heldur en í desember 1959 að Eyjamenn fengu til sín sérstakt skip gagngert til að þjónusta 
Eyjar og fólkinu þar og flytja fólk yfir á fastalandið.  Fram að tíma fyrsta Herjólfs var allt svona 
lagað leist með öðrum hætti og kannski á valdi hvers og eins hvernig gert var.   

En dagurinn rann upp og fyrsti Herjólfur sigldi á rólegri ferð inn í höfnina í Vestmannaeyjum.  
Dagurinn er 12 desember 1959 og er eflaust í huga margra Eyja peyja sem eftir muna 



dagurinn sem miklar breytingar urðu á og margt er laut að ferðum til lands eftirleiðis komið í 
betri og fastari skorður en hingað til hafði verið og mögulegt var að gera af því einu að gott 
og traust skip skorti til verkefnisins.  Um þetta leitið þá er Eyjasamfélagið allt að breytast og 
kröfur um annarskonar þjónustu sífellt að aukast, líkt og á við um önnur bæjarfélög íslensk 
sem eru æ meira að tæknivæðast og yfirvaldið varð að mæta.  Og gerði með fyrsta Herjólfi.   

Klukkan 14 þennan dag leggst glæsilegt skipið upp að bryggju þar sem fjöldi manns stóð og 
lét nepjuna og rigninguna ekki hindra sig að verða vitni að svo stórum atburði í sögu 
bæjarfélagsins.  Eflaust hafa margir sem þarna voru og kyrfilega vafðir inn í skjólgóða flík 
horft upp á vonir og drauma rætast og sáu fram á bjartari og áhugaverðari framtíð böðuð 
aukinni birtu en máski áður var.  Sumir sáu áthagfjötra bresta sem eyjalíf vissulega bíður með 
ákveðnum hætti.  Hvað um það að þá er staðreyndin sú að daginn sem Herjólfur sigldi inn 
fánum skreyttur mastra á milli var rigning og leiðindaveður í Eyjum sem þó fékk ekki hindrað 
allt þetta hrausta fólk í að taka höfðinglega á móti skipinu og fær sagt okkur heilmikið um 
eftirvæntinguna sem bjó í Eyja hjörtum umræddan dag í desember 1959.  Svona til 
útskíringar skal þess getið að margt hefur breyst í þessu landi og margt sem við lítum á sem 
sjálfsagðan hlut byggt á baráttu manna fyrir þessum gæðum og gerðu með svita, tárum og 
mörgum klukkutímum í vinnu mánuðum og jafnvel árum saman.  Við sem nú erum uppi 
höfum ótal margt að þakka fyrir sem aðrir lögðu grunninn að. 

Undireins og landfestar voru komnar í land og búið að binda skipið og tengja landganginn 
bryggju vatt þáverandi bæjarstjóri Vestmannaeyja, Guðlaugur Gíslason, sér um borð og bauð 
skip og áhöfn velkomna með stuttri ræðu og árnaði öllum hlutaðeigandi blessunar um 
ókomna framtíð.  Á eftir honum steig fram forstjóri Skipaútgerðar Ríkisins, Guðjón Teitsson, 
og þakkaði bæjarstjóra sínar árnaðaróskir með þeim orðum að hann kvaðst vona að skipið 
yrði byggðarlaginu sú gæfa sem vænst væri.  Sem vissulega hefur orðið raunin í þessi 55 ár 
(desember 2014) sem Herjólfur hefur þjónað Vestmannaeyjum og íslendingum öllum.  Fleiri 
en Eyjamenn nota Herjólf. 

Við þetta tækifæri lék lúðrasveit staðarins nokkur lög og var stjórnandi Oddgeir Kristjánsson.  
Stefán Árnason yfirlögregluþjónn las kvæði eftir Sigurgeir Kristjánsson.  Sama dag gafst 
almenningi kostur á að skoða skipið.  Og nýttu margir sér boðið.  Klukkan 18.00 bauð 
Bæjarstjórn Vestmanneyja öllum yfirmönnum Herjólfs til veislu á hótel H B, og klukkan 20,00 
var komið að Skipaútgerð Ríkisins að gera hið sama og hafa móttöku fyrir bæjarstjórnina sem 
fram fór um borð í skipinu.  Seinna um kvöldið lagði Herjólfur af stað til Reykjavikur og var 
þar snemma morguns og áætlanarsiglingarnar hafnar. 

Fyrsti Herjólfur er 500 tonn að stærð og ganghraðinn yfir hafið og heim þetta 10 - 11 sjómílur 
á klukkutíma.  Skipið hefur heimahöfn í Vestmannaeyjum.  Áætlanir gera ráð fyrir að það 
verði í siglingum milli Reykjavíkur, Þorlákshafnar og Vestmannaeyja og að einhverju leiti til 
Hafnar í Hornafirði.  Hve lengi Reykjavík og Hornafjörður voru hafðir með þekkir höfundur 
ekki en veit samt að þessir tveir staðir eru fyrir margt löngu dottnir út. 

Á þessum árum gekk sérstakur mjólkurbátur á milli Þorlákshafnar og Vestmanneyja og flutti 
mjólk út í Eyjar.  Með komu Herjólfs lögðust ferðir mjólkurbátsins af og var öll mjólk 
eftirleiðis flutt með nýja skipinu.   
 
 



Skoðum frétt í Vísi frá 26 apríl 1955:  

" Hvassviðri í Eyjum. 

Austan stórviðri hefir verið í Vestmannaeyjum frá því á laugardagskvöld.  Engir bátar hafa 
verið á sjó, og hefir mjólkurbáturinn ekki komist til Þorlákshafnar í tvo daga. 

Vatnajökull fór frá Vestmannaeyjum á laugardaginn með 20.000 kassa af hraðfrystum fiski. 
Þá er komið Hollenskt skip, sem á að taka 6000 smálestir af lýsi, og loks liggja tvö saltskip við 
Eyjar. 

Esja kom til Vestmannaeyja á laugardaginn með nokkra farþega, en varð að liggja þar í 12 
tíma; þar til komist varð ýt í skipið. Um 40 vertíðarmenn tóku sér far með skipinu, og eru það 
fyrstu vertíðarmennirnir.sem fara frá Eyjum í. vor. " 

 

Gert var ráð fyrir að Herjólfur færi 2 til 3 ferðir á viku frá Reykjavík til Vestmannaeyja.  Þrjár 
ferðir aðra vikuna en tvær þá næstu og væri önnur þeirra um leið ferð til Hornarfjarðar, með 
viðkomu í Eyjum.  Áætlanir gerðu ráð fyrir að lagt yrði úr höfn klukkan 22.00 hvort sem var í 
Reykjavík eða Vestmannaeyjum og miðað við að vera kominn á áfangastað í bítið næsta 
morgunn og að sjóferðin tæki níu og hálfa til tíu klukkustundir til Vestmannaeyja.  Fargjöld 
voru tvenns konar og voru án svefnpláss 88 krónur en með svefnplássi 111 krónur.  Verð fyrir 
flutninga ökutækja er ekki haft með af líklega þeirri ástæðu að bíleign Eyjamanna væri lítil 
um þessar mundir.  Seinna breyttist þetta í landinu.  Að allra áliti er skipið allt hið 
vandaðasta.   



Herjólfur var byggður í Hollandi og unnið eftir teikningum sem í upphafi komu frá Danmörku.  
Þeim teikningum var lítillega breitt í Hollensku skipasmíðastöðinni áður en hafist var handa 
við sjálfa smíðina.  Aðallest fyrir stykkjavöru er 9300 rúmfet, en kælilest fyrir mjólk og aðrar 
kælivörur er 1800 rúmfet.  Skipið er 49.25 metra langt og 9,03 metra breitt. 

Aðalvélar eru tvær 480 hestafla Burmeister & Wain's dísilvélar, en hjálparvélar (ljósvélar) eru 
þrjár.  Tvær skrúfur eru á skipinu.  Ganghraði í reynsluferð reyndist 13,6 sjómílur. 

Öll nýjustu siglingatæki eru um borð og 2 björgunarbátar úr aluminium, annar fyrir 37 menn 
(vélknúinn), hinn fyrir 40.  Auk þess eru á skipinu fjórir 20 manna gúmbjörgunarbátar í fíber 
glerumbúðum. 

Í Herjólfi eru tveir salir fyrir farþega á aðalþilfari og rúm fyrir 20 farþega í 10 tveggja manna 
klefum undir aðalþilfari, en sófum í tvískiptum borðsal má breyta í 12 svefnrúm.  Ennfremur 
má gera ráð fyrir, að 7 farþegar hafi nokkur svefnskilyrði á sófum í setsal.  Á bátaþilfari er 
sjúkraklefi fyrir einn. 

Skoðum frétt í Þjóðviljanum frá 15 desember1959. 

" Samkvæmt upplýsingum Guðjóns Teitssonar kostar Herjólfur hingað kominn rúmlega 11 
milljónir króna, miðað við núverandi gengisskráningu með 55% álagi.  Leyfisgjaldi og 
bankakostnaði, en auk 6% vaxta af láni að upphæð 607.200 Hollensk Gyllinni, (gjaldmiðill 
Hollands á þessum tíma.  Innskot höfundar) til þriggja ára, sem auðvitað ber ekki að telja í 
núverandi, upphaflegu kostnaðarverði. " 
 

 
Herjólfur að líklega koma inn til Þorlákshafnar.  Bifreið sést á lestarlúgunni.  Ár ekki vitað. 



Þessi Herjólfur sem sigldi fánum prýddur inn til Vestmannaeyja var gerður út til ársins 1976.  
En allt tekur enda og nýtt fær sitt rúm og gerðist með komu Herjólfs númer tvö sem tók við 
hlutverki fyrirrennara síns.  Sá Herjólfur er frambyggt skip og allt stærra og sumpart veglegra 
og kominn með annarskonar og betri búnað til að flytja bíla sem ekki hefur verið neitt 
sérlega gott að gera á þeim gamla og óþægilegt að þurfa hífa hverja bifreið fyrir sig um borð 
á skipsbómu.  En kröfur fólks um að taka með sér bifreið yfir til fastalandsins fer vaxandi og 
varð útgerðin vitaskuld að mæta þeim og gerði með nýju skipi sem Skipaútgerðar Ríkisins 
keypti notað.   

Er Herjólfur númer tvö hóf siglingar milli lands og Eyja er Reykjavík og Hornafjörður ekki 
lengur inn í myndinni og bara Þorlákshöfn og Eyjar, sem styttir tímann um borð niður í þrjár 
klukkustundir.  Að til að byrja með hafi verið farið frá Reykjavík er skiljanleg skoðað í því ljósi 
að vegasamgöngur voru með öðrum hætti en nú og bílaeign manna framan af ekki algeng en 
breytist hratt upp úr þessu og kominn upp önnur staða er Herjólfur tvö hóf ferðir. 

 
Herjólfur tvö.  Hér líklega komin í hendur annarra eigenda en þeirra íslensku. 

Eins og sjá má er um gerbreytt skip að ræða miðað við fyrsta Herjólf. 

Í júní 1992 kemur til landsins Herjólfur þrjú til að leysa sinn forvera af hólmi eftir 18 ára 
þjónustu.  Nýjasti Herjólfur og sá þriðji í röð Herjólfa er smíðaður í Flekkefjörd í Noregi og er 
2222 tonn að stærð með 2 aðalvélar af Alphaman gerð og eru þær samtals um 7300 ha.  
Skipið er 71 m. langt og 16 m breitt og getur flutt allt að 500 farþega í ferð og um 65 fólksbíla 
sem hægt er að aka beint um borð.  Herjólfur þrjú er annað skipið sem sérstaklega er smíðað 
til ferjuverkefnisins milli lands og Vestmannaeyja.  Herjólfur tvö var keyptur notaður, líkt og 
áður segir.   

Steingrímur J. Sigfússon, þá Samgönguráðherra í ríkisstjórninni, gekk í verkið með þriðja 
Herjólf og gerði það sem þurfti til að verkið fengi nauðsýnlega fyrirgreiðslu í sölum hæstvirts 
Alþingis íslendinga.  Og líka hafði sitt fram sem landsmenn allir gátu séð dag einn í júní árið 
1992 er skipið sigldi í slóð hina Herjólfanna með flögg uppi eins og til siðs er með ný skip.  
Steingrímur Sigfússon ráðherra á sinn þátt í tilurð nýja Herjólfs og um leið sínar þakkir. 



Í dag er Landeyjarhöfn kominn inn í þessa mynd og siglingartíminn milli lands og Eyja orðin 
um hálf klukkustund án þess þó að það eitt og sér flýti svo mjög fyrir fólki á leið til 
Reykjavíkur.  Ætli taki ekki um tvær klukkustundir að aka frá Landeyjarhöfn til 
höfuðborgarinnar.  Verið er að undirbúa smíði fjórða Herjólfs sem vonandi tekur ekki of 
langan tíma að ganga frá inn á hinu háa Alþingi.  Sjáum hvað setur í því máli öllu saman. 

 
Nýjasti Herjólfur, Herjólfur þrjú, á siglingu frá Vestmannaeyjum með stefnuna annaðhvort á Landeyjarhöfn eða Þorlákshöfn.   

Talað er um Herjólf fjögur sem verður líklega ráðist í byggingu á fljótlega vegna Landeyjahafnar  
sem hefur of of oft reynst þessu ágæta skipi erfið viðureignar. 


