SKIPASMÍÐAR
MARSELLÍUSAR
Marsellíus Bernharðsson vann við skipasmíðar frá árinu 1920, fyrst á annarra vegum, en
sjálfstætt frá árinu 1927. Í nokkur ár vann hann aðallega að viðgerðum skipa, en árið 1936
hóf hann nýsmíði fiskibáta. Fyrsta bátinn afhenti hann árið 1938 og stofnaði um svipað
leyti fyrirtækið M. Bernharðsson skipasmíðastöð hf.
Hér er sjónum beint að skipasmíðum Marsellíusar frá því að hann hóf smíði fyrsta bátsins
og til dánardags árið 1977, eða um fjögurra áratuga skeið.
Fyrirtæki Marsellíusar sinnti fleiru en nýsmíði skipa, t.d. skipaviðgerðum, björgunum skipa og verslun. Þeim
þáttum eru ekki gerð skil hér.

Skipasmíðar Marsellíusar Bernharðssonar skiptust í þrjú tímabil:
1936 – 1946

1953 – 1961

1967 – 1977

Á þessu tímabili smíðaði Marsellíus 19 tréskip
af ýmsum stærðum. Stærst þeirra var mb.
Richard, sem mældist 92 tonn.

Eftir nokkurra ára hlé hófust skipasmíðar að nýju
og á árunum 1954 – 1961 voru afhent 13 tréskip
17 – 82 tonn að stærð.

Smíði fyrsta stálskipsins hófst árið 1967, en því hvar hleypt
af stokkunum 15. apríl 1969. Á næstu árum voru smíðuð 8
stálfiskiskip. Stærst þeirra var fjölveiðiskipið Heiðrún ÍS 4, 294
tonn að stærð, sem var sjósett 1. júlí árið 1977.

1936 - 1946

Mb. Richard í smíðum árið 1940.

1953 - 1961

Mb. Hjálmar NK 3 í reynsluferð í júlí 1960.

1967 - 1977

Fyrsta stálskipið mb. Kofri ÍS 41. Í forgrunni eru tveir starfsmenn stöðvarinnar, Kristján Sveinbjörnsson og Guðbjörn Charlesson.
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1936 - 1946

Fyrsti báturinn Mímir ÍS 30
Fyrsti báturinn, sem Marsellíus smíðaði var afhentur Ingimar Finnbjörnssyni útgerðarmanni í Hnífsdal þann 5. ágúst 1938 og
hlaut nafnið Mímir ÍS 30. Hann var 17 brúttólestir og smíðaður úr eik og beyki. Vélin var 50 hestafla June-Munktell.

Fyrsti báturinn, sem Marsellíus smíðaði var afhentur Ingimar Finnbjörnssyni, útgerðarmanni, í Hnífsdal 5. ágúst 1938 og hlaut nafnið Mímir ÍS 30. Hann var 17 brúttólestir og smíðaður úr eik og beyki.

Í minningargrein um Ingimar Finnbjörnsson í Morgunblaðinu 2. desember 1991 fjallar Guðmundur Guðmundsson,
útgerðarmaður á Ísafirði, um þessi bátakaup og þar segir :
„Það var svo árið 1938 sem hann réðst í verulega stækkun á skipakostinum. Marzellíus Bernharðsson hafði þá hafið skipasmíði fyrir
nokkru og átti fullsmíðaðan átján rúmlesta bát sem var til sölu, en enginn hafði haft efni á að kaupa, fyrr en Ingimar lagði í fyrirtækið.
Ingimar var stórhuga þá eins og oft síðar er hann tók ákvörðun um að kaupa bátinn af Marzellíusi. Eitthvað hafði hann aurað saman
með ráðdeild sinni, en svo varð hann fyrir þeirri heppni að fá álitlega fjárhæð í vinning í Happdrætti Háskólans. Auðveldaði það
honum að fjármagna kaupin. Þessi bátur hlaut nafnið Mímir ÍS 30 og reyndist Ingimar mikil happafleyta. Síðar áttu hann og félagar
hans eftir að eiga þrjá báta er allir báru sama nafn. Þetta var fyrsti báturinn sem Marzellíus byggði og var sérlega vel vandað til hans
að öllu leyti sem og annarra skipa er hann byggði síðar. Allir viðir í Mími voru mun sverari en reglur sögðu til um að vera ætti í bátum
af þessari stærð.“

Hans skóli var skóli lífsins

Hvað segja blöðin?

Marsellíus Bernharðsson fæddist að Kirkubóli í Valþjófsdal 16. ágúst 1897, en ólst upp að Hrauni
á Ingjaldssandi frá átta ára aldri. Hann hóf sjómennsku fjórtán ára gamall og stundaði þá fyrst
og fremst handfæraveiðar, en tveimur árum síðar fer hann að heiman og byrjar þá sjómennsku
á skútum frá Ísafirði. Þar sýndi hann hversu kappsfullur og duglegur hann var. Þegar Sameinuðu
Íslensku verslanirnar hættu starfsemi keypti Marsellíus alla báta fyrirtækisins og var um nokkurt
skeið einn mesti útgerðarmaður á Ísafirði. Afurðir landsmanna lækkuðu mikið í kreppunni miklu
árið 1931 og lenti úgerðin í miklum greiðsluvandræðum af þeim sökum. Þetta leiddi til gjaldþrots
útgerðar Marsellíusar, en hann var ekki þeirrar gerðar að gefast upp þótt á móti blési.
Blaðið Vesturland, 14. maí 1938

Straumhvörf verða í lífi hans árið 1934 þegar Björgvin Bjarnason útgerðarmaður réði hann til að
hafa eftirlit með byggingu þriggja 60 tonna vélbáta, sem Huginn hf. var að láta byggja í Danmörku.
Marsellíus var þar í tæpt ár við þetta eftirlitsstarf og leysti hann það af hendi með miklum ágætum.
Einnig var þetta honum dýrmætur skóli í bátabyggingum auk þess náði hann í viðskiptasambönd,
meðal annars á eikarkaupum, sem komu honum að miklu gagni síðar.
Skömmu eftir heimkomuna hóf hann smíði báta, fyrst í stað á plani fyrir framan íbúðarhús sitt að
Aðalstræti 15 á Ísafirði og var smíðaverkstæði í kjallaranum á næsta húsi.
Aðstaðan við Aðalstræti dugði Marsellíusi ekki lengi og árið 1939 fékk hann leigða landsspildu í
Neðstakaupstað fyrir skipasmíðastöð og flutti starfsemina þangað.

Morgunblaðið, 23. apríl 1938

Um það leyti stofnar hann fyrirtækið M. Bernharðsson skipasmíðastöð hf. og rak það til dánardags árið
1977.
Í minningargrein um Marsellíus eftir Matthías Bjarnason þáverandi sjávarútvegsráðherra segir m.a. svo:
„Marsellíus Bernharðsson var ekki barn þess tíma þegar öllum var hampað og öllum var rétt allt upp í
hendurnar. Hann fór alls á mis í sambandi við menntun eins og svo margir aðrir á þessum árum. Hans
menntun og undirbúningur undir öll þau margvíslegu og vandasömu störf, sem hann tók sér fyrir hendur
var eigin menntun. Hans skóli var skóli lífsins. Þessi harði skóli sem menn fara misjafnlega í gegn um.
Harkan, dugnaðurinn, skylduræknin, þau voru svo rík í eðli að hann stóðst þessi próf öll.”
Vesturland 25. júní 1938

1936 - 1946

Umsvifin aukast
Umsvifin aukast hratt hjá hinni ungu skipasmíðastöð og árið 1939 eru afhentir þrír bátar. Þann 20. júní sama ár var undirritaður
samningur um smíði á 90-100 rúmlesta skipi við hf. Björgvin á Ísafirði, sem afhendast skyldi þann 1. júlí 1940.
Auk þessa er hafinn undirbúningur að skipasmíðastöð í Neðstakaupstað, þar sem næsta skip var smíðað.

Morgunstjarnan ÍS 87 á Pollinum.

Atvinnubótafé varið til örvunar
bátabygginga

Hvað segja blöðin?

Á fjórða áratugnum voru Samvinnufélag Ísfirðinga og h.f. Huginn stærstu
útgerðarfélögin á Ísafirði og gerðu út 40 – 60 tonna báta, þeir voru yfirleitt
á útilegu á vetrarvertíð og kom stundum fyrir að þeir lönduðu afla sínum á
höfnum syðra. Af því leiddi að vinna við fiskverkun varð stopulli en ella á
Ísafirði. Til að reyna að bæta úr því voru tvö ný útgerðarfyrirtæki stofnuð
á Ísafirði vorið 1938 og stefndu að útgerð fremur lítilla báta, sem eingöngu
réru á Vestfjarðamið og lönduðu afla sínum á Ísafirði.
Ægir 1941 bls 72

Þessi tvö útgerðarfyrirtæki létu á nokkrum árum smíða alls níu vélbáta á Ísafirði,
þar af voru þrír byggðir af Skipasmíðastöð Marsellíusar Bernharðssonar.
Um aðdraganda þessarar útgerðar fjallar Hannibal Valdimarsson um í riti sínu
Alþýðuhreyfingin og Ísafjörður, sem út kom árið 1944 og þar segir m.a.
„Þá var leitað samþykkis ríkisstjórnarinnar á því að mega verja atvinnubótafé
ríkisins til örvunar bátabyggingum í bænum. Fyrsti atvinnumálaráðherra, sem
þetta var borið undir, neitaði því þverlega vegna hættulegs fordæmis, sá næsti
kvaðst munu láta það afskiptalaust, en sá þriðji sendi öllum bæjarstjórum á
landinu og mörgum hreppsnefndum bréf um það, að veiting atvinnubótafjár væri
því skilyrði bundið að því yrði varið til aukinnar útgerðar eða annarar lífrænnar
atvinnusköpunar.“

Hnífsdalur
Af bátum þeim stundað hafa veiðar með línu, hafa aflað
mest, “Mímir” (skipstjóri Ingimar Finnbjörnsson) og “Páll
Pálsson” (skipstjóri Jóakim Pálsson), og eru vetrarhlutir
þeirra taldir nema 3.000 kr. , en um vorhluti þeirra er
ókunnugt því að skipti á voraflanum hafa ekki enn farið
fram.
Ægir rit Fiskifélags Íslands árið 1941

Vesturland 5. ágúst 1939

Frá sjósetningu Morgunstjörnunnar og Páls Pálssonar í ágúst 1939. Báturinn, sem er kominn niður í fjöruna er Morgunstjarnan, en Páll Pálsson var sjósettur daginn eftir.
Staðsetning skipasmíðastöðvarinnar við Aðalstræti sést vel á þessari mynd.
Vesturland 5. febrúar 1939

1936 - 1946

Nýr bátur á sjó
Stærsta skip sem smíðað hefir verið á Vestfjörðum
komu honum að miklu gagni síðar.
Marsellíus Bernharðsson fæddist að Kirkubóli í
Valþjófsdal 16. ágúst 1897. Hann hóf sjómennsku 14 ára
að aldri og stundaði þá fyrst og fremst handfæraveiðar,
en að tveimur árum síðar fer hann að heiman og byrjar
þá sjómennsku á skútum frá Ísafirði. Þar sýndi hann
hversu kappsfullur, duglegur og reynist með aflahæstu
mönnum. Þegar Sameinuðu Íslensku verslanirnar
hættu starfsemi keypti Marsellíus alla báta fyrirtækisins
og var um nokkurt skeið einn mesti útgerðarmaður á
Ísafirði. Í kreppunni miklu árið 1931 varð mikið verðfall
á afurðum landsmanna og lenti úgerðin í miklum
greiðsluvandræðum, sem varð til þess að útgerð
Marsellíusar varð gjaldþrota. Marsellíus var ekki þeirrar
gerðar að gefast upp þótt á móti blési og árið 1934
varða straumhvörf í lífi hans, þegar Björgvin Bjarnason
útgerðarmaður réði hann til að fara til Danmerkur og
hafa eftirlit með byggingu þriggja 60 tonna vélbáta,
sem Huginn hf. var að láta byggja þar. Marsellíus
var tæpt ár í Danmörku við þetta eftirlitsstarf, sem
hann leysti af hendi með miklum ágætum, jafnfram
því sem það varð honum dýrmæt reynsla og skóli
í bátabyggingum. Einnig náði hann í Danmörku í
viðskiptasambönd, meðal annars eikarkaupum sem

Eggert Lárusson skipasmíðameistari

36 ferðir yfir hafið
Í blaðinu Vesturlandi, sem kom út 12. júlí
1942 , er viðtal við Eyþór Hallsson skipstjóra á
Richard ÍS 549, sem var nýkominn úr siglingu til
Englands.
Bjargaði skipið hollenskum togara sem lá
ósjálfbjarga úti á rúmsjó og dró hann til hafnar.
Þegar Eyþór er spurður hvernig ferðin heim hafi
gengið, svarar hann:
„Ágætlega. Þetta var 36. ferð mín yfir hafið á
Richard síðan 17. september 1940. Í engri þessara
ferða hefir okkur hlekkst hið minnsta á. Enginn
skipverji hefir kennt sér nokkurs meins. Ég get ekki
annað sagt en að þetta skip hafi reynst hið mesta
happaskip. Það fer prýðilega í sjó og mun vera eitt
best útbúið skip á Íslandi um alla hluti.“

Hvað segja blöðin?

Eggert Lárusson fæddist á Tindum í
Geiradal 16. ágúst 1902 og flutti með
foreldrum sínum til Ísafjarðar þegar hann
var á tíunda aldursári.
Iðnnám í skipasmíði hjá Bárði G. Tómassyni
hóf hann 15 ára gamall og starfaði við
skipasmíðar á Ísafirði til ársins 1980 eða
heil 63 ár. Eggert vann jöfnum höndum
við skipaviðgerðir og nýsmíði og teiknaði
auk þess mörg þeirra skipa, sem Marsellíus
smíðaði og þar á meðal Richard.
Í minningargrein um Eggert árið 1984 segir Hjálmar R. Bárðarson
þáverandi siglingamálastjóri m.a.
„Eggert var mikill hagleiksmaður og sérlega útsjónarsamur í efnisvali og
verkstjórn. Hann var hæglátur í fasi og framkomu, alúðlegur í viðmóti og
vildi öllum gott gera. Samviskusemi hans var orðlögð. Það sem honum
var falið, sá hann um að framkvæma eins og best væri á kosið. Hann var
öll þau ár, sem hann bar ábyrgð á verkstjórn, ófáanlegur til að taka sér
nokkurt frí frá störfum. Fyrirtækið og verkefnin áttu hug hans allan.“
Eggert lést 1. desember 1984.

Ævistarf við báta og bryggjur
Á sjötugsafmæli Eggerts Lárussonar árið 1972 tók blaðamaður
Morgunblaðsins viðtal við hann og þar kemur m.a fram eftirfarandi:
“Það var Bárður (Tómasson) sem byggði slippinn fyrir handan á Torfnesi
og rak hann í aldarfjórðung. Marsellíus keypti hann 1944 og síðan hef ég
unnið hjá honum, jöfnum höndum við nýsmíði og viðgerðir og dálítið hef
ég gert af því að teikna skip.
Meðal skipa sem Eggert hefur teiknað má nefna Richard 90 tonna skip,
Hugana þrjá um 60 tonn og einnig skip af stærðunum 83 tonn, 57 tonn,
47 tonn 35 tonn og nokkrar stærðir af trillum, en yfirleitt hafa verið smíðuð
nokkur skip eftir hverri teikningu.
Annars hef ég eiginlega aldrei unnið nokkurn hlut nema við skip og
bryggjur og mér hefur alltaf þótt vænt um mitt starf og ekki getað hugsað
mér annað.“

Skipið er eikarskip, 90 – 100 rúmlestir brúttó
og áætlað að það taki ca. 140 – 150 lestir af
þungavöru eða 80 -90 smálestir af ísuðum
fiski. Öll yfirbygging skipsins að aftan er
úr stáli, stjórnpallur er klæddur að utan
með teakvið. Gangvélar skipsins eru tvær
Kelvin – Dieselvélar, hvor 88/105 hestöfl
og er Richard fyrsta íslenska fiskiskipið sem
hefir 2 gangvélar. Skipið er útbúið með
bergmálsdýptarmælir af vönduðustu gerð,
og talstöð og miðunarstöð af fullkomnustu
gerð verða einnig í skipinu.
Skipið er teiknað af Eggert B. Lárussyni
skipasmíðameistara, en smíðað af skipasmíðastöð Marselíusar Bernharðssonar h.f.
hér í bænum. Er allur frágangur skipsins
Marselíusi til mesta sóma. Sama máli gegnir
(úrdráttur úr grein í Vesturlandi 16. ágúst 1940)

Eggert sýndi blaðamanni teiknistofuna niðri í kjallara hjá sér og líkan sem
hann smíðaði af fyrstu bátunum sem hann teiknaði. Er hann var spurður
hvort hann ætlaði að taka sér frí á sjötugsafmælisdaginn brosti hann
kankvíslega og sagði að það væri óvíst nema eftir hádegi þá.

M.s. Richard í smíðum í Neðstakaupstað.

Fyrsta íslenska fiskiskipið er hefur tvær skrúfur.

um teikningu skipsins, enda hefir Eggert
áður annast teikningar af Hugunum og fleiri
skipum og leyst verk sitt mjög vel af hendi.
Vélsmiðjan Þór hefir annast niðursetningu véla
í skipinu og hefir Sigtryggur Guðmundsson
vélvirki stjórnað því verki. Raflagnir annaðist Jón Alberts rafvirkjameistari, en
Kristján Friðbjörnsson málarameistari hefir
annast alla málningu. Sigurður Ásgeirsson
bólstrari alla bólstrun og Vigfús Ingvarsson
miðstöðvarlagningu.
Hið nýja skip átti að verða fullbúið í byrjun
júlímánaðar og var þá ráðið að það stundaði
síldveiðar í sumar. Vegna þess hve lengi stóð
á gangvélum í skipið gat það ekki tekist. Er
nú ákveðið að skipið hefji ísfiskflutninga strax
og það verður fullbúið.

1936 - 1946

Fjórtán bátar á fimm árum
Á rúmum fimm árum frá 1940 – 1946 smíðaði Marsellíus 13 báta og endurbyggði einn nánast frá grunni. Bátarnir voru frá 15
til 60 tonn að stærð. Oft var erfitt um aðdrætti á þessum árum vegna heimsstyrjaldarinnar síðari og eitt sinn voru fjórir bátar
fullsmíðaðir en biðu eftir vélum.
komu honum að miklu gagni síðar.
Marsellíus Bernharðsson fæddist að Kirkubóli í
Valþjófsdal 16. ágúst 1897. Hann hóf sjómennsku 14 ára
að aldri og stundaði þá fyrst og fremst handfæraveiðar,
en að tveimur árum síðar fer hann að heiman og byrjar
þá sjómennsku á skútum frá Ísafirði. Þar sýndi hann
hversu kappsfullur, duglegur og reynist með aflahæstu
mönnum. Þegar Sameinuðu Íslensku verslanirnar
hættu starfsemi keypti Marsellíus alla báta fyrirtækisins
og var um nokkurt skeið einn mesti útgerðarmaður á
Ísafirði. Í kreppunni miklu árið 1931 varð mikið verðfall
á afurðum landsmanna og lenti úgerðin í miklum
greiðsluvandræðum, sem varð til þess að útgerð
Marsellíusar varð gjaldþrota. Marsellíus var ekki þeirrar
gerðar að gefast upp þótt á móti blési og árið 1934
varða straumhvörf í lífi hans, þegar Björgvin Bjarnason
útgerðarmaður réði hann til að fara til Danmerkur og
hafa eftirlit með byggingu þriggja 60 tonna vélbáta,
sem Huginn hf. var að láta byggja þar. Marsellíus
var tæpt ár í Danmörku við þetta eftirlitsstarf, sem
hann leysti af hendi með miklum ágætum, jafnfram
því sem það varð honum dýrmæt reynsla og skóli
í bátabyggingum. Einnig náði hann í Danmörku í
viðskiptasambönd, meðal annars eikarkaupum sem

Þrír 15 tonna báta
Hólmsteinn ÍS 155 ................. nóv. 1940
Cæsar ÍS 47............................... maí 1942
Jódís ÍS 73 ................................. mars 1943

Fjórir 16 tonna báta
Guðrún ÍS 97............................ sept. 1942
Guðmundur ST 55 ................. des. 1942
Jóakim Pálsson ÍS 51........... feb. 1943
Andvari ÍS 99 ........................... mars 1944

Tveir 19 tonna báta
Örn ÍS 566 ................................. ágúst 1942
Gullfaxi ÍS 594 ......................... nóv. 1944

Einn 35 tonna báta
Bjarni Ólafssson GK 210 ..... des. 1944

Þrír 52 – 53 tonna báta
Ásbjörn MB 90 ........................ sept. 1943
Reykjaröst GK 414 ................. júlí 1945
Vísir GK 70 ................................ feb. 1946

Ásbjörn MB 90 var afhentur frá skipasmíðastöð Marsellíusar í september 1943. Hann fékk síðar einkennisstafina AK 90.

Phönix endurbyggður
Báturinn Phönix, sem fyrst hét Rósamunda, var smiðaður í
Danmörku árið 1880. Hann sökk í Þingeyrarhöfn árið 1935,
náðist aftur upp og var endurbyggður hjá Skipasmíðastöð
M. Bernharðssonar árið 1942 og fékk þá nafnið Sigurgeir GK
501.
Í blaðinu Vesturlandi 28. mars 1942 er greint frá þessari
endurbyggingu og þar segir:
„Meðal þeirra skipa, sem í smíðum eru, er eitt 60 smál. skip,
Phönix, sem telja verður algerlega nýtt, þótt svo heiti, að það sé
smíðað upp úr gömlu skipi. Sést það bezt af því, að Phönix var
áður aðeins 38 smál. að stærð.“

Lengst til vinstri á myndinni er Phönix, sem var endurbyggður nánast að öllu leyti, annar frá hægri er báturinn Cæsar, 15 tonna
bátur afhentur í maí 1942. Hinir bátarnir eru að öllum líkindum Guðrún, Örn og Guðmundur.
Aftan á myndina hafði Marsellíus ritað Bátar í smíðum 1942, biðu eftir vjelum.

Hvað segja blöðin?

Gullfaxi ÍS 594, sjósettur í nóvember 1944.

Morgunblaðið miðvikudaginn
6. febrúar 1946 forsíða
Morgunblaðið, sunnudaginn
19. nóv 1944. Bls 12
Vesturland 28. mars 1942

Reykjaröst GK 414, sjósett í júlí 1945.
Vesturland 24. ágúst 1942

1953 - 1961

Nýsmíðar hefjast að nýju
Nokkurra ára hlé varð á smíði skipa hjá Marsellíusi, en þær hefjast að nýju árið 1953 og þá með miklum krafti.
Á árunum 1954 og 1955 voru afhent 5 ný fiskiskip frá stöðinni.

2 skip 17 tonn að stærð:
Byr NK 77 .............................júní 1955
Nonni RE 69 .........................ágúst 1955

2 skip 37 tonn að stærð:
Friðbert Guðm. ÍS 400 .... febrúar 1954
Freyja II ÍS 401 .................. des. 1954

1 skip 47 tonn að stærð:
Vilborg KE 51 ........................des. 1954

Hvað segja blöðin?

Ísafjarðarbréf eftir Jón Pál Halldórsson, Morgunblaðið 12. janúar 1955

Ísafjarðarbréf eftir Jón Pál Halldórsson, Morgunblaðið 12. janúar 1955

Bátur í smíðum. Á myndinni má þekkja Skúla Þórðarson, Guðmund Marsellíusson, Jakob Falsson og Steinar Steinsson.

Morgunblaðið 7. janúar 1955

Morgunblaðið 18. febrúar 1954

1953 - 1961

Bátaflotinn við Djúp stækkar
Vélbátaútgerð á Ísafirði dróst mjög saman upp úr 1950 og á vetrarvertíð 1954 voru einungis fimm bátar gerðir út þaðan. Árin
1956 til 1959 byggði Skipasmíðastöð M. Bernharðssonar hf. sex vélbáta frá 47 – 60 tonna fyrir útgerðir á Ísafirði og í Hnífsdal.
Þessir bátar voru kjölfestan í bátaflotanum á þessu svæði um margra ára skeið.

Hvað segja blöðin?

BÁTUR

STÆRÐ

AFHENTUR

EIGANDI

Gunnvör ÍS 270

47 tonn

Febrúar 1956

Gunnvör hf. Ísafirði

Guðbjörg ÍS 14

47 tonn

Mars 1956

Hrönn hf. Ísafirði

Páll Pálsson ÍS 101

59 tonn

Janúar 1957

Ver hf. Hnífsdal

Gunnhildur ÍS 246

59 tonn

Nóv. 1957

Magni hf. Ísafirði

Rán ÍS 51

60 tonn

Maí 1958

Rán hf. Hnífsdal

Víkingur II ÍS 170

60 tonn

Maí 1959

Víkingur hf. Ísafirði

Vélbáturinn Gunnvör ÍS 270 sjósett 21. febrúar 1956, báturinn sem er í byggingu er mb. Guðbjörg ÍS 14 og í meðfylgjandi frétt dagsett 24. mars
1956 kemur fram að henni hafi verið hleypt af stokkunum og byrji róðra í þeirri viku, eða rétt rúmum mánuði eftir sjósetningu Gunnvarar.

Morgunblaðið, 29. mars 1956

Morgunblaðið, 25. janúar 1957

Ísafjarðarbréf eftir Jón Pál Halldórsson í
Morgunblaðinu, 25. janúar 1956

Ísafjarðarbréf eftir Jón Pál Halldórsson í
Morgunblaðinu, 12. janúar 1955

1953 - 1961

Fyrirsögn
Síðustu

tréskipin smíðuð

Síðustu tréskipin sem smíðuð voru hjá Skipasmíðastöð M. Bernharðssonar hf. voru afhent á árunum 1960 og 1961.
Þetta voru skipin: Hjálmar NK 3, 82 tonn og Ingiber Ólafsson GK 35, 82 tonn.
Nú lauk 25 ára tímabil við smíði tréskipa, en framundan voru nýir tímar með smíði stálskipa.
komu honum að miklu gagni síðar.
Marsellíus Bernharðsson fæddist að Kirkubóli í
Valþjófsdal 16. ágúst 1897. Hann hóf sjómennsku 14 ára
að aldri og stundaði þá fyrst og fremst handfæraveiðar,
en að tveimur árum síðar fer hann að heiman og byrjar
þá sjómennsku á skútum frá Ísafirði. Þar sýndi hann
hversu kappsfullur, duglegur og reynist með aflahæstu
mönnum. Þegar Sameinuðu Íslensku verslanirnar
hættu starfsemi keypti Marsellíus alla báta fyrirtækisins
og var um nokkurt skeið einn mesti útgerðarmaður á
Ísafirði. Í kreppunni miklu árið 1931 varð mikið verðfall
á afurðum landsmanna og lenti úgerðin í miklum
greiðsluvandræðum, sem varð til þess að útgerð
Marsellíusar varð gjaldþrota. Marsellíus var ekki þeirrar
gerðar að gefast upp þótt á móti blési og árið 1934
varða straumhvörf í lífi hans, þegar Björgvin Bjarnason
útgerðarmaður réði hann til að fara til Danmerkur og
hafa eftirlit með byggingu þriggja 60 tonna vélbáta,
sem Huginn hf. var að láta byggja þar. Marsellíus
var tæpt ár í Danmörku við þetta eftirlitsstarf, sem
hann leysti af hendi með miklum ágætum, jafnfram
því sem það varð honum dýrmæt reynsla og skóli
í bátabyggingum. Einnig náði hann í Danmörku í
viðskiptasambönd, meðal annars eikarkaupum sem

Hvað segja blöðin?

Í Morgunblaðinu 29. janúar 1963 er viðtal við Óskar Ingibersson skipstjóra
á Ingiber Ólafssyni, sem þá var að kaupa sér nýja bifreið. Í viðtalinu kemur
m.a. eftirfarandi fram.

Morgunblaðið, 9. júlí 1960

Morgunblaðið, 9. júlí 1961

1967 - 1977

Fyrirsögn
Smíði stálskipa

hefst

Um það leyti, sem smíði tréskipa leggst af upp úr 1960, hefur Marsellíus undirbúning að smíði stálskipa. Í því skyni keypti
hann árið 1960 stórt flugskýli á Suðurtanga, sem byggt hafði verið fyrir sjóflugvélar tíu árum áður. Næstu árin var unnið að
nauðsynlegum uppfyllingum og byggð við flugskýlið skipasmiðja fyrir allt að 300 tonna skip. Komið var upp bandalofti,
Marsellíus Bernharðsson fæddist að Kirkubóli í
komu honum að miklu gagni síðar.
renni, vélaog 1897.
rafmagnsverkstæði.
Valþjófsdal
16. ágúst
Hann hóf sjómennsku 14 ára
að aldri og stundaði þá fyrst og fremst handfæraveiðar,
en að tveimur árum síðar fer hann að heiman og byrjar
Árið
1967 var
hafin frá
smíði
fyrsta
stálskipsins
(Kofra ÍS 41), eftir teikningu Hjálmars R. Bárðarsonar og nú fór smíðin öll fram
þá sjómennsku
á skútum
Ísafirði.
Þar sýndi
hann
hversu
kappsfullur,
duglegur
og reynist
með rúmlestir
aflahæstu að stærð, um 28 metrar á lengd og var sjósettur 15. apríl 1969. Skipið var útbúið til
innandyra.
Kofri
ÍS 41 var
um 220
mönnum. Þegar Sameinuðu Íslensku verslanirnar
togveiða,
netaveiða,
línuveiða
og
síldveiða.
hættu starfsemi keypti Marsellíus alla báta fyrirtækisins
og var um nokkurt skeið einn mesti útgerðarmaður á
Ísafirði. Í kreppunni miklu árið 1931 varð mikið verðfall
á afurðum landsmanna og lenti úgerðin í miklum
greiðsluvandræðum, sem varð til þess að útgerð
Marsellíusar varð gjaldþrota. Marsellíus var ekki þeirrar
gerðar að gefast upp þótt á móti blési og árið 1934
varða straumhvörf í lífi hans, þegar Björgvin Bjarnason
útgerðarmaður réði hann til að fara til Danmerkur og
hafa eftirlit með byggingu þriggja 60 tonna vélbáta,
sem Huginn hf. var að láta byggja þar. Marsellíus
var tæpt ár í Danmörku við þetta eftirlitsstarf, sem
hann leysti af hendi með miklum ágætum, jafnfram
því sem það varð honum dýrmæt reynsla og skóli
í bátabyggingum. Einnig náði hann í Danmörku í
viðskiptasambönd, meðal annars eikarkaupum sem

Kynntu sér stálskipasmíði í Danmörku
Áður en stálskipasmíðin var hafin fóru þeir feðgar, Marsellíus og Þröstur
sonur hans, til Danmerkur til þess að kynna sér stálskipasmíði enda
var enginn á Ísafirði sem bjó yfir nægilegri þekkingu á þeim málum.
Skipuðust mál svo að Þröstur fékk vinnu í lítilli skipasmíðastöð þar sem
unnu um 70 manns. Þar var hann um nokkurra mánaða skeið og kynnti
sér allt það helsta sem varðaði smíði stálskipa.
Þegar um þetta leyti hafði því fyrirkomulagi verið komið á að smíða einstaka
skipshluta út af fyrir sig og setja síðan saman eftir á, fyrirkomulag sem nú
er yfirleitt tíðkað í skipasmíðastöðvum og þakkar Þröstur Marsellíusson það
kynnum af skipasmíðum í Danmörku.
(Frá steðja til stafns, Iðnsaga Íslendinga)

Unnið að smíði Kofra ÍS 41 inn í hinni nýju skipasmiðju.

Hvað segja blöðin?
Aflakóngur Vestfirðinga 1971
Jóhann R. Símonarson, skipstjóri á
Kofra frá Súðavík.
Hann var einnig 3. hæsti bátur
yfir land allt, fékk 1.260 tonn alls á
vertíðinni.
Vesturland 4. júní 1971
Oft var glatt á hjalla við smíði Kofra, hér eru talið f.v. Jón Daníel Jónsson, Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Þröstur
Marsellíusson og Sigurður Th. Ingvarsson.

Morgunblaðið, 16. júní 1960

1967 - 1977

Fyrirsögn
Raðsmíði

stálskipa

Á árunum 1970 – 1975 voru veruleg umsvif hjá M. Bernharðsson hf. Þegar hafin var raðsmíði stálskipa. Annars vegar var
um 30 tonna báta að ræða, sem hentuðu vel til innfjarðaveiða. Smíðaðir voru þrír slíkir bátar. Hins vegar var um svokallaða
vertíðarbáta að ræða. Smíðaðir voru fjórir slíkir bátar, þeir voru í meginatriðum eins, en seinni bátarnir voru aðeins lengri.
komu honum að miklu gagni síðar.
Marsellíus Bernharðsson fæddist að Kirkubóli í
Þessir
bátar
voru1897.
115Hann
– 137
að stærð,
Valþjófsdal
16. ágúst
hóftonn
sjómennsku
14 ára útbúnir til línu- , neta- og togveiða.
að aldri og stundaði þá fyrst og fremst handfæraveiðar,
en að tveimur árum síðar fer hann að heiman og byrjar
þá sjómennsku á skútum frá Ísafirði. Þar sýndi hann
hversu kappsfullur, duglegur og reynist með aflahæstu
mönnum. Þegar Sameinuðu Íslensku verslanirnar
hættu starfsemi keypti Marsellíus alla báta fyrirtækisins
og var um nokkurt skeið einn mesti útgerðarmaður á
Ísafirði. Í kreppunni miklu árið 1931 varð mikið verðfall
á afurðum landsmanna og lenti úgerðin í miklum
greiðsluvandræðum, sem varð til þess að útgerð
Marsellíusar varð gjaldþrota. Marsellíus var ekki þeirrar
gerðar að gefast upp þótt á móti blési og árið 1934
varða straumhvörf í lífi hans, þegar Björgvin Bjarnason
útgerðarmaður réði hann til að fara til Danmerkur og
hafa eftirlit með byggingu þriggja 60 tonna vélbáta,
sem Huginn hf. var að láta byggja þar. Marsellíus
var tæpt ár í Danmörku við þetta eftirlitsstarf, sem
hann leysti af hendi með miklum ágætum, jafnfram
því sem það varð honum dýrmæt reynsla og skóli
í bátabyggingum. Einnig náði hann í Danmörku í
viðskiptasambönd, meðal annars eikarkaupum sem

30 tonna bátar:
NÝSMÍÐI
BÁTUR

STÆRÐ

AFHENTUR

Nýsmíði 42

Símon Olsen ÍS 33

29 brl.

apríl 1970

Nýsmíði 43

Kópur SU 154

28 brl.

júlí 1970

Nýsmíði 46

Margrét Þorvaldsdóttir ST 95

29 brl.

nóv. 1975

Vertíðarbátar:
NÝSMÍÐI
BÁTUR

STÆRÐ

AFHENTUR

Nýsmíði 44

Torfi Halldórsson ÍS 19

115 brl.

maí 1971

Nýsmíði 45

Ólafur Solimann KE 3

120 brl.

mars 1972

Nýsmíði 47

Jón Helgason ÁR 12

120 brl

janúar 1973

Nýsmíði 49

Sturlaugur II ÁR 7

137 brl.

febrúar 1974

Áhöfnin á Ólafi Sólimann KE 3 að undirbúa brottför: Á myndinni eru bræðurnir Hörður og Arnbjörn synir Ólafs Sólimann.

Sturlaugur II ÁR 7 tilbúinn í Ísafjarðarhöfn.

Jón Helgason á reynslusiglingu fánum prýddur í janúar 1973.

Hvað segja blöðin?

Blaðið Ísfirðingur, 27. mars 1974

Blaðið Ísfirðingur, 8. apríl 1970

1967 - 1977

Fyrirsögn
„Nafn þitt

er Heiðrún“

Föstudaginn 1. Júlí 1977 var hleypt af stokkunum hjá Skipasmíðastöð M. Bernharðssonar hf. 300 tonna fjölveiðiskipi, sem byggt
var fyrir Einar Guðfinnsson hf. í Bolungarvík. Frú Elísabet Hjaltadóttir, eiginkona Einars Guðfinnssonar útgerðarmanns gaf
skipinu nafn. „Nafn þitt er Heiðrún, Guð og gæfa fylgi þér og áhöfn þinni“ mælti hún við sjósetninguna.
komu honum að miklu gagni síðar.
Marsellíus Bernharðsson fæddist að Kirkubóli í
Valþjófsdal
ágúst 1897.
Hann hóf sjómennsku
14 ára 1978.
Skipið var16.afhent
eigendum
sínum 7. janúar
að aldri og stundaði þá fyrst og fremst handfæraveiðar,
en
að tveimur
síðar fer 294
hann tonn
að heiman
og byrjar
Heiðrún
ÍS árum
4 mældist
og var
þannig úr garði gerð að hún gæti stundað veiðar með línu, net og nót, ásamt togveiðum
þá sjómennsku á skútum frá Ísafirði. Þar sýndi hann
með
botnvörpu og flotvörpu.
hversu kappsfullur, duglegur og reynist með aflahæstu
mönnum. Þegar Sameinuðu Íslensku verslanirnar
hættu starfsemi keypti Marsellíus alla báta fyrirtækisins
og var um nokkurt skeið einn mesti útgerðarmaður á
Ísafirði. Í kreppunni miklu árið 1931 varð mikið verðfall
á afurðum landsmanna og lenti úgerðin í miklum
greiðsluvandræðum, sem varð til þess að útgerð
Marsellíusar varð gjaldþrota. Marsellíus var ekki þeirrar
gerðar að gefast upp þótt á móti blési og árið 1934
varða straumhvörf í lífi hans, þegar Björgvin Bjarnason
útgerðarmaður réði hann til að fara til Danmerkur og
hafa eftirlit með byggingu þriggja 60 tonna vélbáta,
sem Huginn hf. var að láta byggja þar. Marsellíus
var tæpt ár í Danmörku við þetta eftirlitsstarf, sem
hann leysti af hendi með miklum ágætum, jafnfram
því sem það varð honum dýrmæt reynsla og skóli
í bátabyggingum. Einnig náði hann í Danmörku í
viðskiptasambönd, meðal annars eikarkaupum sem

Heiðrún ÍS 4 í reynslusiglingu á Pollinum fánum prýdd í janúar 1978.

Hvað segja blöðin?
Hver og einn einasti starfsmaður lagt sig
fram við að skila gallalausu verki.

Samningar um smíði skipsins voru undirritaðir 30. mars 1974, en smíði þess hófst
þó ekki fyrr en í byrjun árs 1975. Á árinu 1976 voru gerðar töluverðar breytingar í
tvígang á samningi skipsins m.a. með tilliti til flotvörpu- og botnvörpuveiða og
hringnótaveiðibúnaðar. Í afhendingarræðu sinni sagði Guðmundur Marsellíusson
framkvæmdastjóri M. Bernharðsson hf. m.a.
„Smíði skipsins hefur því nokkuð dregist vegna þessara breytinga, en ég trúi því
fastlega að kaupendur skipsins fái nú fullkomnasta fiskiskip landsins og gæði
skipsins dreg ég ekki í efa. Hver og einn einasti starfsmaður fyrirtækisins hefur lagt
sig fram við að skila gallalausu verki.“
Morgunblaðið, 10. Janúar 1978

Mikill mannfjöldi var viðstaddur og þótti tilkomumikil sjón, er skipið rann mjúklega úr
stöðvarhúsinu og út á Pollinn. Heiðrún er stærsta skip, sem smíðað hefur verið á Ísafirði,
enda vart hægt að smíða stærra skip í stöðinni eins og sést vel á þessari mynd.
Brúin og toggálginn tilbúin við skipasmíðastöðina.

Fyrirsögn
Í tímans

rás

Marsellíus Bernharðsson fæddist að Kirkubóli í
komu honum að miklu gagni síðar.
Valþjófsdal 16. ágúst 1897. Hann hóf sjómennsku 14 ára
að aldri og stundaði þá fyrst og fremst handfæraveiðar,
en að tveimur árum síðar fer hann að heiman og byrjar
þá sjómennsku á skútum frá Ísafirði. Þar sýndi hann
hversu kappsfullur, duglegur og reynist með aflahæstu
mönnum. Þegar Sameinuðu Íslensku verslanirnar
hættu starfsemi keypti Marsellíus alla báta fyrirtækisins
og var um nokkurt skeið einn mesti útgerðarmaður á
Ísafirði. Í kreppunni miklu árið 1931 varð mikið verðfall
á afurðum landsmanna og lenti úgerðin í miklum
greiðsluvandræðum, sem varð til þess að útgerð
Marsellíusar varð gjaldþrota. Marsellíus var ekki þeirrar
gerðar að gefast upp þótt á móti blési og árið 1934
varða straumhvörf í lífi hans, þegar Björgvin Bjarnason
útgerðarmaður réði hann til að fara til Danmerkur og
hafa eftirlit með byggingu þriggja 60 tonna vélbáta,
sem Huginn hf. var að láta byggja þar. Marsellíus
var tæpt ár í Danmörku við þetta eftirlitsstarf, sem
hann leysti af hendi með miklum ágætum, jafnfram
því sem það varð honum dýrmæt reynsla og skóli
í bátabyggingum. Einnig náði hann í Danmörku í
viðskiptasambönd,
meðal annars eikarkaupum sem
Starfsmenn Marsellíusar á fimmta áratug síðustu aldar. Marsellíus situr fyrir framan. Á myndinni má m.a. þekkja Sigurð Bentsson, Guðmund Marsellíusson, Skúla Þórðarson, Pétur Einarsson, Daníel Rögnvaldsson, Gunnar
Sigurðsson, Aðalstein Sigurðsson, Ólaf Magnússon, Ásgeir Sigurðsson, Skúla Skúlason, Guðmund Viborg, Bjarna Einarsson, Marinó Viborg og Guðmund Kristjánsson.

Skipasmíðastöð Marselíusar Bernharðssonar
Þar vinna nú 19 menn, Marselíus hefir unnið sjálfstætt að skipasmíðum síðan
1936. Fyrsta skipið sem hann smíðaði var m.b. Mímir í Hnífsdal, 17 smál. að stærð.
Hefir hann smíðað samtals 11 skip með þeim 5 skipum sem hann nú á í smíðum
og sum eru fullbúin.

Eftir því sem Marselíus sagði blaðinu er nú mikil eftirspurn eftir skipum. Hefir
skipasmíðastöð hans verið beðin um byggingu fjögurra nýrra skipa fljótlega. Er
eitt þeirra um 60 smál.

Vesturland 28. mars 1942

Marzelíus Bernharðsson undirbýr
byggingu 20 íbúða.
Áformar að selja þær einstaklingum í bænum.
Ég hefi ákveðið að reyna að ráðast í þessar framkvæmdir af tveimur ástæðum.
Í fyrsta lagi lítur út fyrir að mjög séu nú að þverra verkefni við skipasmíðarnar.
Engin eftirspurn er nú eftir nýbyggingu skipa. Mér kom þess vegna til hugar
að skapa mér og þeim mönnum, sem með mér hafa unnið við skipasmíðarnar,
atvinnu við húsbyggingar.
Hvað vinna margir menn á skipasmíðastöð þinni nú ?
47, þar af 17 í Slippnum sem ég keypti af Bárði Tómassyni haustið 1944.
Verkstjóri þar er Eggert Lárusson skipasmíðameistari.
Vesturland 4. janúar 1946

Gunnvör sjósett árið 1956, Guðbjörg í byggingu.

Marsellíus byggði fjögurra íbúða hús við Hlíðarvegi árið 1946.
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Rán ÍS 51, kemur í fyrsta skipti til Hnífsdals. Báturinn var sá 30. sem Marselíus smíðaði

Ísafjörður

Mb. Torfi Halldórsson var afhentur árið 1971

Að treysta á sína eigin útsjón
Marsellíus hefur aldrei haft lag á styrkjum og opinberir styrkir hafa ekki hlaupið
undir bagga með honum þegar illa hefur árað. Þá hefur kempan þurft að treysta
á eigin útsjón.
Hvernig gengur reksturinn annars?
„Hann gengur þungt. Það á að heita að hér séu um 50 manns í tveimur stöðvum,
en það þýðir ekki fyrir mann að fara úr verkamannafötunum. Þau fara manni
best.”
Morgunblaðið 16. ágúst 1972

Skipasmiðjurnar
Dauði og djöfull
Þetta er dauði og djöfull. Það hefur ekki verið spurt um skip síðan í sumar
sagði Marsellíus Bernharðsson á Ísafirði.
Hjá skipasmíðastöð hans er verið að leggja síðustu hönd á 120 tonna bát fyrir
Sigurð Jónsson í Þorlákshöfn „og svo erum við að byrja á öðrum eins fyrir
Sunnlendinga líka” sagði Marsellíus. „Eftir það er ekkert”.
Morgunblaðið 10. janúar 1973
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Marsellíus Bernharðsson fæddist að Kirkubóli í
komu honum að miklu gagni síðar.
Valþjófsdal 16. ágúst 1897. Hann hóf sjómennsku 14 ára
að aldri og stundaði þá fyrst og fremst handfæraveiðar,
en að tveimur árum síðar fer hann að heiman og byrjar
þá sjómennsku á skútum frá Ísafirði. Þar sýndi hann
hversu kappsfullur, duglegur og reynist með aflahæstu
mönnum. Þegar Sameinuðu Íslensku verslanirnar
hættu starfsemi keypti Marsellíus alla báta fyrirtækisins
og var um nokkurt skeið einn mesti útgerðarmaður á
Ísafirði. Í kreppunni miklu árið 1931 varð mikið verðfall
á afurðum landsmanna og lenti úgerðin í miklum
greiðsluvandræðum, sem varð til þess að útgerð
Marsellíusar varð gjaldþrota. Marsellíus var ekki þeirrar
gerðar að gefast upp þótt á móti blési og árið 1934
varða straumhvörf í lífi hans, þegar Björgvin Bjarnason
útgerðarmaður réði hann til að fara til Danmerkur og
hafa eftirlit með byggingu þriggja 60 tonna vélbáta,
sem Huginn hf. var að láta byggja þar. Marsellíus
var tæpt ár í Danmörku við þetta eftirlitsstarf, sem
hann leysti af hendi með miklum ágætum, jafnfram
því sem það varð honum dýrmæt reynsla og skóli
í bátabyggingum. Einnig náði hann í Danmörku í
viðskiptasambönd, meðal annars eikarkaupum sem

Sturlaugur ÁR var smíðaður fyrir sunnlendinga

Næg vinna
Við M. Bernharðsson skipasmíðastöð hf, vinna nú 40 manns. Sagði Guðmundur (Marsellíusson) að næg atvinna væri nú og starfsaðstaða fyrir 50 manns hjá stöðinni.
Vestfirska Fréttablaðið 13. júlí 1977

Heiðrún frá Bolungarvík sjósett , stærsta skip, sem smíðað hefur verið á Ísafirði

