
   

 

Sjóminjasafnið í Reykjavík 

Hugtaka- og orðalisti 

 

Árabátur: Íslensk samheiti: Róðrabátur, skekta. Íslenska orðabókin: Bátur knúinn með árum.  

[Viðbót: Heitið á árabátunum; sexæringur, áttæringur o.s.frv. var vísun í þóftarúmin í 

bátunum, hvað væru mörg sæti í bátunum á þóftunum. Í dag er oftast vísað í hvað 

árabáturinn er knúinn með mörgum árum.] 

Áttæringur: Íslensk orðabók: Átta manna far. Árabátur knúinn með átta árum. 

Botnfisksveiðar: Íslensk orðabók:  veiðar á botnfiski. Sjá botnfiskur.  

Botnfiskur: Íslenska alfræðiorðabókin: fiskur sem elur aldur sinn einkum á eða við botn 

sjávar (eða stöðuvatns). Af botnfiskum við Ísland má nefna keilu, lúðu (og aðra flatfiska), 

löngu, steinbít, ýsu og þorsk. 

Botnvarpa: Íslensk samheiti: troll, botntroll. Íslensk orðabók: varpa (netpoki) sem er dregin 

eftir sjávarbotni við fiskveiða. Íslenska alfræðiorðabókin: varpa dregin eftir botni, oftast af 

einu skipi. b er haldið opinni lóðrétt með þungu fótreipi, oft með bobbingum, að neðan og 

að ofan er létt höfuðlína. Hlerar halda b. opinni lárétt. 

Fiskur: Íslensk orðabók: hópur hryggdýra með köldu blóði, lifir í vatni og andar (venjulega) 

með tálknum. Íslensk samheitaorðabók [Orðið fiskur í ýmsum orðasamböndum]: frískur sem 

fiskur og kátur sem kið: gallhraustur, stærðar fiskur: dólpungur, vaxa f. um hrygg: eflast, 

þroskast; berja eins og fisk: lúberja; krækja í fisk: bera í, setja í fisk: verða var, veiða fisk: 

draga. Fleirtala fiskar: ekki (upp) á marga fiska: ekki beysinn. Standa í fiski: báturinn stendur í 

óðum fiski þ.e. fiskar mikið, merkja fisk: verða var, þegja eins og fiskur: steinþegja, hér liggur 

fiskur undir steini: hér býr eitthvað undir, verða e-m fiskur í fjöru þ.e. til happs, hallast í 

fiskinn sjóm. þ.e. um bát sem liggur á stjórnborðssíðu í fjöru. 

Fjögurra manna far: Íslensk samheiti: feræringur. Íslensk orðabók: Árabátur knúinn með 

fjórum árum. 

Fjölveiðiskip: Íslensk orðabók: (stórt) fiskiskip með búnað til að veiða margar tegundir með 

ýmsum veiðarfærum. Skip sem getur stundað bæði uppsjávarfisksveiðar og botnfisksveiðar. 

Flotvarpa: Íslensk samheiti: flottroll. Íslensk orðabók: varpa sem flýtur (dregst ekki með 

botni). Íslensk alfræðiorðabók: varpa sem er dregin gegnum sjó án þess að snerta botn; 

oftast dregin af einu skipi. 



   

 

Goggur: Íslensk orðabók: Beittur krókur á skafti, einkum til að taka upp (krækja í) fisk. 

Handfæri: Með hálfás eða heilás. Íslensk orðabók: veiðarfæri (lína) með sökku og öngli, 

dregin með handafli. Íslenska alfræðiorðabókin: tæki til fiskveiða, gert úr línu með öngli og 

sökku. Á hverju handfæri eru oft hafðir margir önglar annaðhvort með náttúrulegri beitu eða 

skærlitum plastblöðkum. Handfæri eru oft dregin með rafknúnum vindum (handfærarúlla) 

en fyrrum voru þau handdregin. 

Harðfiskur: Íslensk samheiti: harðmeti, harðæti, skreið. Íslensk orðabók: hertur fiskur, skreið. 

Íslensk alfræðiorðabók: þurrkaður fiskur. Ýmsar fisktegundir eru verkaðar í harðfisk, t.d. Ýsa 

og steinbítur. Fiskurinn er hengdur upp til þerris en áður tíðkaðist einnig að leggja hann á 

grjótgarða eða möl. Þegar hann er fullþurr er harðfiskur oftast barinn og borðaður með 

smjöri. Fyrr á tímum var hvers kyns fiskur þurrkaður á Ísl. vegna saltleysis og h var helsti 

hversdagsmatur Íslendinga fram yfir 1900. Ensk þýðing: Stockfish, dried fish. Úr bókinni 

matarást:  Í eitt kíló af harðfiski þarf að jafnaði um tólf kíló af heilum, nýjum fiski. Áður var 

harðfiskur barinn með sleggju á fiskasteini til að mýkja hann en nú er það gert í vélum. 

Línubyssa: Íslensk orðabók: tæki til að skjóta línu (skotlínu) t.d. út í strandað skip. Íslensku 

björgunarsveitirnar byrjuðu að nota slík tæki um 1930 og björguðu mörgum mannslífum. 

Línuveiðari: Íslensk orðabók: All stórt veiðiskip gert til að fiska einkum á línu (á fyrrihluta 20. 

aldar). 

Lúkar: Íslensk orðabók: Efra þilfar fyrir framan frammastur. Samheiti: hásetaklefi, lúkar. Ensk 

orðabók: Forecastle. 

Net: Íslensk samheiti: kerfi; fiskinet, nót. Íslensk orðabók: veiðitæki, kerfi þráða sem liggja í 

kross og mynda möskva. Þorskanet, girnisnet og nælonnet. 

Nót: Íslensk orðabók: net. Íslensk alfræðiorðabók: stórt fiskinet sem lagt er umhverfis 

fiskitorfu til að króa hana af. Efri teinn n. flýtur. Ef n er lokað með því að herpa hana saman á 

neðri teini nefnist hún hringnót. Skóflunót er með netbotn undir miðhlutanum og fram úr 

honum ganga vængir sem loka henni þegar hún er dregin. Skóflunætur eru einkum notaðar 

við sardínuveiðar. Landnót nær jafnan frá yfirborði til botns og oft að strönd. 

Nýsköpunartogari: Í seinna stríði voru flestir togarar ýmist orðnir úr sér gegnir, gamlir eða 

seldir í seinna stríði. Árið 1947 hóf ríkisstjórn Íslands að kaupa inn breska togara, sem var 

kölluð nýsköpunarstjórnin, til landsins sem stjórnin seldi síðan til einstaklinga, fyrirtækja og 

sveitafélaga. Alls urðu nýsköpunartogararnir 42 talsins. Reykjavíkurbær keypti alls 8 

nýsköpunartogara, af þeim gerði Bæjarútgerðin 5. Nýsköpunartogarar Reykjavíkur: B.v. 

Hallveig Fróðadóttir RE 203, B.v. Ingólfur Arnarson RE 201, B.v. Jón Baldvinsson RE 208, B.v. 



   

 

Jón Þorláksson RE 204, B.v. Pétur Halldórsson RE 207, B.v. Skúli Magnússon RE 202, B.v. 

Þorkell máni RE 205, B.v. Þorsteinn Ingólfsson RE 206. 

Saltfiskur: Íslensk orðabók: þurrkaður og saltaður fiskur. Íslensk alfræðiorðabók: flattur, 

saltaður fiskur einkum þorskur en einnig keila og langa; saltaður í stæður og látinn standa og 

oft staflað um og saltaður að nýju (blautfiskur). Síðan er saltfiskur oftast þurrkaður í 

þurrkklefum en fyrrum úti í sólskini og þá breiddur á fiskreiti/stakkstæði. Saltfiskur er 

mikilvæg íslensk útflutningsafurð og aðallega fluttur til Miðjarðarhafslanda en einnig til 

Rómönsku - Ameríku og Afríku. Heimildir eru um verkun og útflutning s á Ísl. á 17. öld. 

Saltfiskframleiðslan náði hámarki 1920–30. Eftir seinni heimsstyrjöld dróst útflutningur s 

saman vegna útflutnings á hraðfrystum fiski og ísfiski en hefur farið vaxandi á ný. 

Segl: Íslensk orðabók: dúkur til að festa á mastur á skipi til að láta vind knýja það áfram. 

Íslenska alfræðiorðabókin: ofinn dúkur, venjulega úr bómull eða gerviefnum (terylene, 

nælon o.þ.h.), festur á siglurá eða gaffal skips. s nýtir vindorku til að knýja skipið. Helstu 

tegundir segla eru bermúdasegl, fokka, gaffalsegl, klýfir, latínarsegl, messansegl, sprytsegl og 

þversegl. Á Íslandi var upphaflega notað einskeft vaðmál í seglum en oftast strigi í segl 

vetrarvertíðarskipa. Notkun segla á ísl. árabátnum varð almenn á 19. öld. Seglategundir: 

forsegl, framsegl, aftursegl, baksegl, skutsegl, stórsegl, bátasegl, bramsegl, brandsegl, 

einskeftusegl, gaffalsegl, hjálparsegl, hlésegl, loggortusegl, merssegl, miðsegl, rásegl, 

skautasegl, skektusegl, skonnortusegl, sólsegl, sprytsegl, stagsegl, stormsegl, strigasegl, 

toppsegl, undirsegl, þversegl. 

Skutrenna: Íslensk orðabók: rennan sem varpan er dregin upp aftur í skut á skuttogurum. 

Skuttogari: Íslensk orðabók: varpan tekin inn um skutrennu, upp rennu sem er aftur í skut 

skipsins. Skuttogurum er skipt í þrjá meginflokka eftir hvernig meðhöndlun og vinnslu er 

háttað, Verksmiðjutogari [Frystitogari], Ísfisktogari og heilfrystitogarar. 

Skutur: Íslensk orðabók: afturendi báts fyrir aftan bita. Ensk orðabók: Stern. 

Skúta: Íslensk orðabók: seglskip með þilfari. Íslensk samheiti: bátur, dugga, jakt, seglbátur, 

seglskip, seglskúta, skip, brikk. 

Stefni: Íslensk orðabók: stafn (venjulega framendi) skips, báts. Ensk orðabók: Bow, Stem. 

Tíæringur: Íslensk samheiti: Teinæringur, tíræðingur, teinahringur. Íslensk orðabók: Árabátur 

knúinn með tíu árum. 

Togari: Íslensk samheiti: Trollari, botnvörpungur, botnvörpuskip. Íslensk alfræðiorðabók: 

veiðiskip búið til veiða með botnvörpu. Upphaflega var varpan tekin inn á síðu (síðutogari) en 

síðar komu fram t þar sem varpan var tekin inn um skutrennu (skuttogari). Fyrstu togararnir 



   

 

voru seglatogarar Breta á s.hl. 19. aldar. Þeir voru flestir 40–100 brl. og notuðu s.k. 

bjálkavörpu. Fyrir 1880 hófu Bretar notkun gufuskipa til togveiða og 1891 hófu þeir togveiðar 

við Ísl. Fyrsti t í eigu Íslendinga var Coot en fyrsti sérsmíðaði togara fyrir Íslendinga var Jón 

Forseti, smíðaður 1907, og hann var jafnframt fyrsti úthafstogari Íslendinga. Fyrsti 

nýsköpunartogarinn, Ingólfur Arnarson, kom til landsins 1947. Fyrsti skuttogarinn var 

smíðaður í Bretlandi 1954 og árið 1964 var fyrsti skuttogarinn, Siglfirðingur, keyptur til Ísl. 

Skuttogarar hafa verið í stöðugri þróun og 1990 voru ísl. skuttogarar yfir 100 talsins, 300–

1000 brl. 

Tólfæringur: Íslensk samheiti: Tólfahringur.  Íslensk orðabók: Árabátur knúinn með tólf árum.  

Trilla: Íslensk orðabók: lítill opinn vélbátur. Íslensk samheiti: Mótorbátur, vélbátur. 

Troll: Íslensk orðabók: varpa (einkum botnvarpa). Íslensk samheiti: botnvarpa, netpoki, 

varpa. 

Tveggja manna far: Íslensk orðabók: Árábátur fyrir tvo menn.  

Uppsjávarfisksveiðar: Sjá uppsjávarfiskur. 

Uppsjávarfiskur: Íslensk orðabók: fiskur sem heldur sig nærri yfirborði sjávar (t.d. síld og 

loðna). Íslensk alfræðiorðabók: fiskur sem elur aldur sinn einkum í efri lögum sjávar. Af 

uppsjávarfiskum við Ísland má nefna beinhákarl og síld. 

Úthafstogari: Jón Forseti RE207 var fyrsti úthafstogari Íslendinga, togari sem gat siglt  á haf 

út og veitt. Togarinn Coot hafi áður verið keyptur til landsins, en hann var grunnslóðatogari. 

Vélsími: Íslensk orðabók: „sími“ milli stjórnanda skips í brú og vélarrúms. Varðskipið Óðinn: Í 

varðskipinu Óðni er vélsími upp í brú og niður í vélarrúmi við vélarnar. Skipherra eða 

stýrimenn stjórnuðu vélinni frá brúnni, áður en stjórnborðinu var bætt við árið 1975. Þangað 

til var þetta leiðin til að láta vélstjóranna vita hvernig skyldi stjórna vélinni – stoppa, hægan 

hraða, fullann hraða, o.s.frv. Heyrðist hávær hringing þegar vélsíminn var hreyfður upp í brú 

en vegna hávaðar í vélunum fylgdust vélstjórar vel með vélsímanum.  

 

 

 

 

Heimildir: Íslensk orðabók, Íslenska samheitaorðabókin, Íslenska alfræðiorðabókin, 

Sjóminjasafnið í Reykjavík, tímarit.is, íslensk-ensk orðabók. 


