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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um þróun bæjarhátíðarinnar Síldarævintýri á Siglufirði og hlutverk 

hennar fyrir þátttakendur og gesti hátíðarinnar. Hátíðin hefur verið haldin árlega í 

rúmlega tvo áratugi og er runnin af rótum sögu, minninga og hefða byggðalagsins. 

Hátíðin er í raun fyrsta bæjarhátíðin sem haldin var með slíku sniði en í dag eru 

haldnar bæjarhátíðir víða um landið og má því segja að Síldarævintýrið á Siglufirði 

hafi sannarlega rutt brautina.  

 Í rannsókninni er meðal annars gengið út frá nokkrum helstu kenningum og 

hugtökum fræðimanna um hátíðir, karnival og jaðartímabil og þau sett í samhengi 

við viðburði hátíðarinnar og upplifun þáttakenda. Með slíkt að markmiði er farið yfir 

meginþætti hátíðarinnar, rætur hennar, tilurð og tilgang ásamt þeim breytingum sem 

orðið hafa í gegnum lífsskeið hennar frá byrjun og gætu mögulega varpað ljósi á 

hlutverk hennar fyrir þátttakendur dagsins í dag.  

 Ritgerðinni er skipt í sex kafla og fjallar fyrsti kaflinn um fyrrnefnd hugtök og 

kenningar auk þess sem rannsóknin er kynnt. Í öðrum kafla má lesa um rætur og 

sögulegan bakgrunn hátíðarinnar en í þriðja kafla er rætt um hátíðina sjálfa og 

þátttakendur hennar en þar má einnig finna umfjöllun og tilvitnanir í viðtöl og aðrar 

heimildir sem safnað var í tilefni rannsóknarinnar. Í fjórða kafla er fjallað um 

hátíðina í ljósi kenninga en fimmti kafli inniheldur samantekt efnistaka og umræður 

um niðurstöður rannsóknarinnar. Lokaorð og niðurstöður eru að endingu birtar í 

sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar en þær benda til þess að hátíðin sé haldin á 

jaðartíma og marki því ákveðin tímamót auk þess að vera menningarlega sérstök 

fyrir þátttakendur. Hátíðin gefur þeim færi á að bregða sér frá hversdagslegu amstri 

og lyfta sér upp og má því sannarlega kalla hana hátíð fólksins. 
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Kristínu Einarsdóttur fyrir að vekja áhuga minn á 

efninu, að hvetja mig til sjálfstæðra vinnubragða og vera óhrædda við að viðra eigin 

skoðanir sem og að leiðbeina mér með rannsókn mína og ritgerðarskrifin. Ég vil 

einnig þakka Elsu Ósk Alfreðsdóttur fyrir yfirlestur og leiðbeiningar í hugtakahluta 

ritgerðarinnar, Nönnu Imsland, Rakel Björnsdóttur og Herdísi Sigurjónsdóttur fyrir 

prófarkalestur og viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma til að ræða við mig um 

efnið. Einnig ber að þakka öllum þeim sem tóku sér tíma til að svara spurningum 

mínum, án þeirra hlutar hefði verkið ekki gengið eins vel og raun ber vitni. Ég vil að 

síðustu þakka eiginmanni mínum fyrir ómælda þolinmæði og skilning meðan á þessu 

ferli stóð. Ritgerðina tileinka ég síðan ömmu Guju sem sagði mér sögur af 

síldarævintýrinu mikla. 

 

Anna Friðrikka Guðjónsdóttir 
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Myndayfirlit 

 

 

 

 

 

 

Mynd 01. Skjaldarmerki Fjallabyggðar. Sótt á vef Fjallabyggðar þann 16.04. 2012. 

http://www.fjallabyggd.is/ 

 

 

Mynd 02. Mynd af Siglufirði. 

Sótt á vefinn siglo.is þann 16.04 

2012. 

http://old3.sksiglo.is/gallery/200

8/yfir_siglufirdi/mynd_09.jpg/ 

 

 

Mynd 03. Tjaldstæðin á 

hátíðarsvæðinu í miðbænum. 

Sótt þann 16.04.2012. 

http://157.157.96.74/news.php?

extend.2880.4  

http://www.fjallabyggd.is/
http://old3.sksiglo.is/gallery/2008/yfir_siglufirdi/mynd_09.jpg/
http://old3.sksiglo.is/gallery/2008/yfir_siglufirdi/mynd_09.jpg/
http://157.157.96.74/news.php?extend.2880.4
http://157.157.96.74/news.php?extend.2880.4
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Mynd 04. Söltunarsýning, 

2010. Sótt þann 16.04. 2012. 

http://leor.123.is/blog/2010/0

8/14/470651/ 

 

 

 

 

 

 

Mynd 05. Dansað á plani, 2008. Sótt 

þann 16.04.2012. á vef Fjallabyggðar. 

http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyg

gd/gallery/sildaraevintyri_2008/sildar

aevintyrid_a_siglufirdi_2008_h_mg_

4550.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyggd/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_h_mg_4550.jpg
http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyggd/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_h_mg_4550.jpg
http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyggd/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_h_mg_4550.jpg
http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyggd/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_h_mg_4550.jpg
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Mynd 06. Dansað á plani, 

2010. Sótt þann 

16.04.2012. 

http://leor.123.is/blog/201

0/08/14/470651/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 07. Síldarsöltun, 1994. Sótt þann 

16.04. 2012, á vef siglo.is. 

http://www.sksiglo.is/static/images/Bla

nda/Dagbladid.jpg 

 

 

 

 

 

  

http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
http://www.sksiglo.is/static/images/Blanda/Dagbladid.jpg
http://www.sksiglo.is/static/images/Blanda/Dagbladid.jpg
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Mynd 08. Skemmtun á torginu, 

2008. Sótt þann 16.04. 2012.  

http://www.fjallabyggd.is/is/fjalla

byggd/gallery/sildaraevintyri_200

8/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_20

08_v_mg_1964.jpg 

 

 

 

 

Mynd 09. Sönghópurinn Gómar 

ásamt hljómsveit Sturlaugs 

Kristjánssonar á sviðinu á torginu, 

2011. Sótt 16.04. 2012.  

http://www.siglo.is/is/news/sildara

evintyrid_a_siglufirdi/ 

 

 

 

Mynd 10. Fílapenslar skemmta á 

torginu, 2012. Sótt 16.04. 2012 

http://leor.123.is/blog/2010/08/14/4

70651/ 

 

 

 

  

http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyggd/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_1964.jpg
http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyggd/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_1964.jpg
http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyggd/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_1964.jpg
http://www.fjallabyggd.is/is/fjallabyggd/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_1964.jpg
http://www.siglo.is/is/news/sildaraevintyrid_a_siglufirdi/
http://www.siglo.is/is/news/sildaraevintyrid_a_siglufirdi/
http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
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Mynd 11. Barnadagskrá á torginu. 

Sótt þann 16.04.2012. 

http://www.fjallabyggd.is/static/gall

ery/sildaraevintyri_2008/sildaraevi

ntyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_21

17.jpg 

 

 

 

 

Mynd 12. Barnadagskrá á torginu. 

Sótt þann 16.04.2012. 

http://www.fjallabyggd.is/static/galle

ry/sildaraevintyri_2008/sildaraevinty

rid_a_siglufirdi_2008_v_mg_2135.j

pg 

 

 

 

Mynd 13. Leiktæki fyrir börn á 

hátíðarsvæði, 2011. Sótt 16, 04.2012.  

http://www.siglo.is/is/news/sildaraev

intyrid_a_siglufirdi/ 

 

 

  

http://www.fjallabyggd.is/static/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_2117.jpg
http://www.fjallabyggd.is/static/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_2117.jpg
http://www.fjallabyggd.is/static/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_2117.jpg
http://www.fjallabyggd.is/static/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_2117.jpg
http://www.fjallabyggd.is/static/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_2135.jpg
http://www.fjallabyggd.is/static/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_2135.jpg
http://www.fjallabyggd.is/static/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_2135.jpg
http://www.fjallabyggd.is/static/gallery/sildaraevintyri_2008/sildaraevintyrid_a_siglufirdi_2008_v_mg_2135.jpg
http://www.siglo.is/is/news/sildaraevintyrid_a_siglufirdi/
http://www.siglo.is/is/news/sildaraevintyrid_a_siglufirdi/
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Mynd 14. Gestir og áhorfendur á 

torginu, 2011. Sótt 16.04.2012. 

http://www.siglo.is/is/news/sildarae

vintyrid_a_siglufirdi/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Hátíðarsvæðið: gestir 

fylgjast með viðburðum á sviðinu við 

torgið, 2010. Sótt 16.04. 2012. 

http://leor.123.is/blog/2010/08/14/47

0651/ 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Gestir á Rauðkutorgi, 

2011. Sótt 16.04. 2011. 

http://www.siglo.is/is/news/sildarae

vintyrid_a_siglufirdi/ 

  

http://www.siglo.is/is/news/sildaraevintyrid_a_siglufirdi/
http://www.siglo.is/is/news/sildaraevintyrid_a_siglufirdi/
http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
http://www.siglo.is/is/news/sildaraevintyrid_a_siglufirdi/
http://www.siglo.is/is/news/sildaraevintyrid_a_siglufirdi/
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Mynd 17. Rauðkutorg að 

kvöldlagi, 2010. Sótt 16.4. 2012. 

http://leor.123.is/blog/2010/08/14/

470651/ 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Gestir á torginu að 

kvöldlagi, 2008. Sótt 16.04. 2012. 

https://picasaweb.google.com/hre

fnasifb/SiglufjRUr2008#5231554

242982735186 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Stemning á torginu, 

2011. Sótt 16.04.2012. 

http://www.facebook.com/photo.p

hp?fbid=3773091888981&set=a.1

967492270119.116807.132729535

1&type=1&theater 

  

http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
https://picasaweb.google.com/hrefnasifb/SiglufjRUr2008#5231554242982735186
https://picasaweb.google.com/hrefnasifb/SiglufjRUr2008#5231554242982735186
https://picasaweb.google.com/hrefnasifb/SiglufjRUr2008#5231554242982735186
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3773091888981&set=a.1967492270119.116807.1327295351&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3773091888981&set=a.1967492270119.116807.1327295351&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3773091888981&set=a.1967492270119.116807.1327295351&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3773091888981&set=a.1967492270119.116807.1327295351&type=1&theater
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Mynd 19. Flugeldasýning, 2008. 

Sótt 16.04.2012. 

http://leor.123.is/album/default.asp

x?aid=109070 

 

 

 

 

Mynd 20. Varðeldur og 

fjöldasöngur á malarvellinum, 

(gamla fótboltavellinum), 2012. 

Sótt 16.04.2012. 

http://www.facebook.com/photo.

php?fbid=1506990708543&set=a

.1506989308508.66745.1047559

722&type=3&theater 

 

 

Mynd 21. Fjöldasöngur við 

varðeldinn á malarvellinum, 2011. 

Sótt 16.04.2012. 

http://www.facebook.com/photo.ph

p?fbid=1506990548539&set=a.150

6989308508.66745.1047559722&t

ype=3&theater 

 

http://leor.123.is/album/default.aspx?aid=109070
http://leor.123.is/album/default.aspx?aid=109070
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506990708543&set=a.1506989308508.66745.1047559722&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506990708543&set=a.1506989308508.66745.1047559722&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506990708543&set=a.1506989308508.66745.1047559722&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506990708543&set=a.1506989308508.66745.1047559722&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506990548539&set=a.1506989308508.66745.1047559722&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506990548539&set=a.1506989308508.66745.1047559722&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506990548539&set=a.1506989308508.66745.1047559722&type=3&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=1506990548539&set=a.1506989308508.66745.1047559722&type=3&theater
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Mynd 22. Glatt á hjalla í miðbænum, 

2003. Sótt 16.04. 2012. 

http://157.157.96.74/gamli/Lifid/200

3-08-03.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 23. Næturskemmtun á torginu, 

2003. Sótt 16.04. 2012. 

http://157.157.96.74/gamli/Lifid/200

3-08-03.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24. Í dagrenningu að lokinni 

næturskemmtun, 2010. Sótt 15.04. 

2012. 

http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470

651/ 

http://157.157.96.74/gamli/Lifid/2003-08-03.htm
http://157.157.96.74/gamli/Lifid/2003-08-03.htm
http://157.157.96.74/gamli/Lifid/2003-08-03.htm
http://157.157.96.74/gamli/Lifid/2003-08-03.htm
http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
http://leor.123.is/blog/2010/08/14/470651/
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Inngangur 

Haustið 2010 sótti ég námskeið í þjóðfræði sem ber heitið „Hátíðir, leikir og 

skemmtanir á Íslandi“ og var undir leiðsögn Kristínar Einarsdóttur aðjúnkts við 

Háskóla Íslands. Þar kviknaði áhugi minn á viðfangsefni þessarar rannsóknar og í 

framhaldi af því gerði ég stutta námskeiðsritgerð um efnið sem þessi ritgerð byggir 

einnig á. Eftir námskeiðið hélt ég áfram að viða að mér efni og skoða hátíðina 

Síldarævintýrið á Siglufirði með það að markmiði að gera úttekt á bæjarhátíðinni og 

vinna og skrifa 12 eininga rannsóknarritgerð mína til BA gráðu í þjóðfræði.  

 Efnið er mér hugleikið því ég er fædd og uppalin á Siglufirði og hef margsinnis 

tekið þátt í hátíðinni í gegnum árin án þess að leiða hugann að þessu merkilega 

fyrirbæri, það er, bæjarhátíð sem slíkri. Hátíðin dregur nafn sitt af atburðum úr 

fortíðinni, frá tímum framfara og uppgripa við síldveiðar og vinnslu og byggir þannig 

á sögu og minningum byggðalagsins. Markmið rannsóknarinnar er því að skoða gildi 

og hlutverk hátíðarinnar sem haldin hefur verið árlega í tuttugu og eitt ár. Að 

rannsaka helstu þætti hennar, svo sem tilurð og tilgang, auk þess að skoða þá 

uppbyggingu og breytingar sem orðið hafa en hátíðin Síldarævintýrið á Siglufirði 

breyttist frá því að vera lítil bæjarhátíð í fyrstu, yfir í mikla hátíð með þúsundum 

gesta. Síðan hallaði undan fæti með minnkandi aðsókn og dræmri þátttöku og hátíðin 

varð ekki svipur hjá sjón frá því sem áður var. Hátíðin virðist nú vera komin í 

ákveðið jafnvægi eftir þessar sveiflur og hafa þannig skapað sér ákveðinn sess í 

hátíðaflóru landsmanna. 

 Í ritgerðinni mun ég leitast við að útskýra þau hugtök og kenningar sem ég tel 

falla að hátíðinni og eiga við þátttakendur hennar og viðburði meðal annars. Notast 

verður við fræðigreinar og fræðirit, vefsíður og viðtalsrannsóknir en einnig eigin 

upplifun og þátttöku í hátíðinni. Vonast ég til að fá svör við því hvað eða hvort 

hátíðin hafi eitthvað sérstakt til að bera sem haft hefur áhrif á líftíma hennar og þróun 

í gegnum árin og útskýrir gildi hennar og vægi fyrir gesti og gangandi. Þegar stórt er 

spurt verður oft fátt um svör þannig að best fer á því að byrja á að greina sjálfa 

spurninguna niður í smærri einingar. Með slíkt í huga er ekki úr vegi að skoða 

tilgang hátíðarinnar frá upphafi og hverjir sækja hana? Er hátíðin haldin eða stendur 

hún yfir ákveðið tímabil ársins eða á tímamótum? Er hún tilbúinn viðburður eða sett 

á svið í markvissum tilgangi? Skapar hún, eða myndar hátíðin ákveðið og 

eftirsóknarvert ástand og andrúmsloft, eða stemmningu í bænum og hjá þátttakendum 
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sínum? Hvað er í forgrunni ef litið er til hefða og sérstöðu ef einhver er, hverjar eru 

ræturnar og á hverju er byggt? Er ef til vill um sviðsetningu viðburða eða útvalinna 

minninga að ræða sem áttu sér stað fyrir áratugum eða áttu þeir sér kannski aldrei 

stað í verunni og framkalla aðeins nokkurs konar fortíðarþrá? Og síðast en ekki síst 

er þetta bara einfaldlega hressileg drykkjusamkunda og tækifæri til að sleppa fram af 

sér beislinu eða samfélagslegum höftum?  

 Til að færa mig nær þessu viðfangsefni mínu tek ég viðtöl við valda 

einstaklinga, þar sem ég legg fram ákveðnar spurningar og sæki jafnframt eftir áliti 

og upplifun á hátíðinni. Ég mun skoða framboð viðburða og hefða í kringum þá, auk 

þess að líta lítillega á skipulagningu og framkvæmd hátíðarinnar. Einnig leitast ég 

við að skoða hvernig hátíðin varð til og hvernig þetta byrjaði allt saman, hvað var 

lagt upp með í upphafi og hvort að þau markmið hafi gengið eftir. 

 Um gildi rannsóknarinnar hef ég lítið að segja að svo stöddu en hún getur 

mögulega hvatt til frekari rannsókna á fyrirbærinu bæjarhátíð en þær virðast vera 

orðnar fastur liður í hverju einasta plássi landsins yfir sumartímann á síðustu tveimur 

áratugum. Jafnframt gæti rannsóknin staðfest þann grun minn, að hátíðin sé 

menningarlega sérstök fyrir þann hóp sem hana sækir og þannig uppfylli hún 

væntingar þeirra að einhverju leiti. 
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1. Hugtök og kenningar 

Í þessum kafla verður farið yfir þau hugtök sem falla að rannsókn hátíðarinnar 

Síldarævintýrið á Siglufirði og geta mögulega varpað ljósi á þróun hennar og vægi 

fyrir þátttakendur. Í kaflanum mun ég skoða hvernig orðið hátíð er útskýrt og 

hvaða merkingu það felur í sér. Auk þess mun ég fara yfir helstu kenningar þeirra 

fræðimanna sem stuðst er við í ritgerðinni og útskýra hvernig þær eiga við 

rannsókn mína á hátíðinni Síldarævintýrinu á Siglufirði. 

 Fyrst ber að fara yfir hugtakið hátíð og merkingu orðsins, og nýti ég mér þar 

meðal annars rannsóknir Jack Santino á hátíðum en hann er prófessor í þjóðfræði 

við Bowling Green háskólann í Pensylvania í Bandaríkjunum. Að auki mun ég 

fara yfir yfir helstu rannsóknir íslenskra fræðimanna á hátíðum og tengdu efni. Því 

næst fjalla ég um kenningar franska mannfræðingsins Arnold van Gennep en í bók 

sinni Les Rites de Passage (1960), (e. The Rites of Passage) skoðar hann 

sérstaklega hátíðir, vígsluathafnir og breytingasiði. Einnig fjalla ég um kenningar 

skoska mannfræðingsins Victor Turner, en hann þróaði hugtakið liminality sem á 

við um miðstig vígsluathafna líkt og van Gennep skilgreindi það. Út frá því vann 

Turner einnig hugtakið liminoid en það segir hann eiga við um hátíðir sem ekki 

eiga sér rætur í náttúrulegu ferli árstíða og kirkjulegra athafna. Síðast ber að nefna 

hugtakið communitas en það vildi Turner nota yfir ákveðið ástand eða jöfnuð sem 

skapast við sérstakar aðstæður. Við þau tímamót sem áðurnefnd hugtök eiga 

mögulega við, eru reglur samfélagsins oft á tíðum lagðar til hliðar og margvísleg 

hegðun er leyfileg sem ekki þætti við hæfi að öðrum kosti í hinum daglega 

veruleika okkar. Ég mun einnig kynna lítillega kenningar Mikhail Bakhtin um 

karnivalið og gróteskuna en hið gróteska á við það ástand þegar hið líkamlega er 

yfir andanum og má meðal annars sjá slíkt ástand á tímum karnivals eða hátíða. 

Bakhtin byggði rannsóknir sínar meðal annars á miðaldasamfélaginu og 

karnivalinu sem tengist einnig fyrrnefndum hugtökum Turners og ákveðnum 

hugmyndum um umsnúning á valdi og regluverki samfélaga.  

 Í umfjöllun minni og rannsókn á viðfangsefni mínu mun ég að mestu vitna í 

fyrrnefnda fræðimenn og kenningar þeirra og reyna síðan að tengja við ákveðna 

viðburði og samkomur hátíðarinnar. Fleiri fræðimenn koma þó einnig við sögu og 

mun ég vísa til kenninga þeirra og hugtaka þegar og ef við á. Eins og áður kom 
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fram gengur rannsókn mín út á það að kanna gildi og hlutverk hátíðarinnar fyrir 

þátttakendur hennar en um leið skoða lítillega hver þróun hennar hefur verið frá 

byrjun og hvaða ferli og breytingar hafa orðið á hátíðinni og þeim hópi er hana 

sækir og mun ég nú kynna rannsóknina lítillega í næsta kafla. 

 

1.1. Rannsókn og aðferðir 

Rannsóknin og hluti ritgerðarinnar er unnin upp úr sex 45 til 100 mínútna 

viðtölum sem tekin eru samkvæmt eigindlegri rannsóknaraðferð. Viðmælendur 

eru fólk sem sótt hefur hátíðina Síldarævintýrið á Siglufirði. Í upphafi reyndi ég 

að fá blandaðan hóp viðmælenda, frá Siglufirði
1
, en einnig aðra sem ekki hafa 

neina tengingu við bæinn. Hið síðarnefnda gekk ekki eftir og því óskaði ég eftir 

þátttakendum á samskiptavefnum Facebook og voru viðmælendur síðan valdir af 

handahófi. Þeir voru af báðum kynjum og á ólíkum aldri eða frá 25 ára til 57 ára 

og hlutfall kynja var jafnt eða þrjár konur og þrír karlar. Viðtölin tók ég á 

tímabilinu janúar til febrúar 2012 á heimili mínu í Kópavogi utan eitt en þá hitti 

ég viðmælanda minn á heimili ættingja. Þar sem nafnleyndar var óskað í 

einhverjum tilvikum mun ég gefa öllum viðmælendum mínum dulnefni en 

upplýsa um fæðingarár þeirra þannig að aldur þeirra er ljós en þau eru: Ása 

(1984), Jóhann (1982), Jón (1975), Gunna (1961), Jóna (1960) og Ólafur (1955). 

Allir viðmælendur mínir eiga það sameiginlegt að hafa sótt hátíðina í fleiri en eitt 

skipti og sumir frá upphafi. Gunna og Jóna eru búsettar á Siglufirði en aðrir 

viðmælendur eru brottfluttir Siglfirðingar. Við rannsóknina sendi ég einnig út 

spurningalista á veraldarvefinn og með aðstoð samskiptavefsins Facebook bað ég 

einstaklinga af báðum kynjum að svara spurningalista sem ég setti inn á 

kannanaforritið Question Pro í febrúar síðastliðnum.  

  

                                                             
1 Sjá mynd nr. 02 í myndayfirliti. 
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Kyn 

 
Answer Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

1. Karl 20 25.97% 
  

 

2. Kona 57 74.03% 
  

 

 
Total 77 100% 

  

Þátttakendur voru af báðum kynjum og voru hlutföll kynja eins og sjá má á töflu 1. 

 

Answer Count Percent 20% 40% 60% 80% 100% 

 

1. 10-18 3 3.80% 
  

 

2. 18-30 24 30.38% 
  

 

3. 30-50 37 46.84% 
  

 

4. 50+ 15 18.99% 
  

 

 

Total 79 100% 

 
Þátttakendur voru frá sextán ára aldri og sést skipting aldurs á töflu 2. 

Ég bað þátttakendur um að svara spurningunum í viðeigandi textabox og voru 

viðbrögðin við beiðni minni með eindæmum góð. Spurningarnar voru þær sömu 

og ég lagði upp með í viðtalsrannsókn minni en einnig ber að nefna að áður hafði 

ég sent út sömu spurningar með vefpósti. Í vefpóstinum óskaði ég eftir því að 

þátttakendur svöruðu og skrifuðu inn á spurningalistann en sú aðferð virkaði ekki. 

Ég fékk aðeins þrjú svör af tólf útsendum spurningalistum sem ég sendi út í 

desember 2011 og í janúar 2012. Ég notaðist því einnig við greiningu á sjötíu og 

sjö virkum svörum sem fengust úr spurningarlistum á veraldarvefnum en þar var 

þátttakendum boðið til þátttöku með samskiptavefnum Facebook og einnig notast 

ég við gögn sem sem ég aflaði við gerð fyrrnefndrar námskeiðsritgerðar í 

námskeiðinu „Hátíðir, leikir og skemmtanir.“     

 Niðurstöður mínar úr rannsókninni mun ég síðan birta í síðasta kafla 

ritgerðarinnar en nú verður vikið að fáeinum rannsóknum sem áður hafa verið 

gerðar á viðfangsefninu og um þær fjallað í stórum dráttum. 

Aldur 
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1.2. Rannsóknir á hátíðum og helgisiðum 

Finna má í bókinni Íslensk orðabók, merkingu orðsins hátíð og er hún þar 

skilgreind sem vegleg veisla eða fagnaður annars vegar en samkoma kirkjulegra 

og trúarlegra athafna hinsvegar.
2
 Í MA ritgerð Kristínar Einarsdóttur frá árinu 

2004 þar sem hún fjallar um öskudagsiði á Íslandi segir hún að merking orðsins 

hafi breyst frá því fyrr á öldum sem þá var haft yfir hátíðir kirkjunnar og trúarlega 

viðburði. Hún segir meðal annars að í dag taki orðið hátíð einnig yfir veraldlegar 

stundir sem ekki eru hversdagslegar. Kristín bendir á að orðið hátíð megi meðal 

annars finna í öðrum norrænum málum til að mynda má finna í dönsku máli orðið 

„højtid“. Að sama skapi má finna sambærilegt orð í sænsku eða orðið „högtid“ og 

á norsku „høgtid“, og segir hún auðsjánlegan skyldleika milli þeirra og íslenska 

orðsins „hátíð“. Út frá norskri orðskýringabók koma svo orðin„fest“ og „festlig“ 

en Kristín útvíkkar athuganir sínar yfir í ensku þar en þar má finna orðin „feast“ 

og „festival“.
 3

 Um þetta segir Kristín: 

Feast í ensku þýðir þá jafnframt óvenjuleg matarveisla og eru augljós tengsl 

hér við „hátíðir“ í öllum löndum þar sem þær eiga það flestar sameiginlegt 

að þá leggur fólk sér til munns öðruvísi mat sem í hugum flestra tengist 

hátíðum og er helst ekki borinn á borð nema á „öðruvísi“ dögum.
4
 

Þannig tengir hún matarveislur og hátíð saman, en fyrrnefnd orð og merking 

þeirra hafa verið notuð yfir sama hugtakið og hér um ræðir eða orðið hátíð. 

Andstæðan við orðið hátíð er svo orðið lágtíð sem á þá jafnan við hversdagslegan 

veruleika en orðið hátíð stendur þá aftur á móti fyrir þá tíð er við leggjum hið 

hversdagslega til hliðar og gerum okkur dagamun.
5
 Álykta má því að notkun 

orðsins hafi tengst hátíðum kirkjunnar fyrr á öldum en á seinni tímum hafi það 

breyst og segir Kristín það ljóst að orðið og merking þess tengist nú veraldlegri 

stundum og tímamótum.
6
  

 Fleiri hafa rannsakað hátíðir eða tengt efni. Má þar nefna BA rannsókn og 

ritgerð Elsu Óskar Alfreðsdóttur frá árinu 2007 en þar rannsakar hún Þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum og þróun hennar og hlutverk í gegnum tíðina. Rekur hún þær 

                                                             
2
 Íslensk orðabók, 347. 

3
 Kristín Einarsdóttir, Megum við syngja?, 69, 73. 

4 Kristín Einarsdóttir, Megum við syngja?, 69. 
5
 Kristín Einarsdóttir, Megum við syngja?, 69, 73. 

6 Kristín Einarsdóttir, Megum við syngja?, 68-69. 
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breytingar sem sett hafa mark sitt á hátíðina, það er frá því að vera fjölskylduhátíð 

þar sem spariklætt og prúðbúið fólk kom saman, yfir í að vera karnival 

almennings með tilheyrandi hegðun, óstjórn og búningasiðum. Greinir Elsa meðal 

annars frá því í niðurstöðum sínum hvernig fjölskylduhátíðin heldur velli þrátt 

fyrir breytingar og samhliða karnivalhátíðinni.
7
 Í framhaldi af því má einnig nefna 

BA ritgerð Hrefnu Valdísar Guðmundsdóttur frá árinu 2011 en þar rannsakar hún 

form og tilgang sjómannadagsins í Vestmannaeyjum og þá breytingu sem orðið 

hefur á hátíðahöldunum og tilgangi þeirra í áranna rás.
8
 Einnig má nefna rannsókn 

Vilborgar Davíðsdóttur frá árinu 2005 á dulbúningasiðum barna á þrettándanum 

en sá siður er fastur liður á ári hverju í þorpinu Þingeyri við Dýrafjörð.
9
 Terry 

Gunnell prófessor í Þjóðfræði við Háskóla Íslands hefur einnig fjallað um 

dulbúningasiði, en hann rannsakaði meðal annars siði tengda útskriftarhátíðum 

framhaldskólanema, svokölluðum dimmisjón og innvígslusiðum nýnema eða 

busavígslum.
10

 Segja má að busavígslur og útskriftir séu ákveðið form af hátíð og 

falla þær því líklega undir hugtök þau sem eiga við hátíðir. Við þetta má síðan 

bæta að dulbúningasiðir fylgja eða eru oft iðkaðir á, eða meðfram hátíðum, en 

hátíðum fylgir einnig öðruvísi hegðun en alla jafna, annar matur, breyttur 

klæðnaður og jafnvel merking á umhverfi.
11

 

 Hátíðir hafa verið rannsóknarefni Jack Santino, prófessors í þjóðfræði og 

hefur hann meðal annars rannsakað alþýðumenningu, gefið út bækur og greinar og 

fjallað um hátíðir og hátíðisdaga. Í bók Santino, All Around The Year: Holidays 

and Celebrations in American Life (1995), skrifar hann um hátíðir og helgisiði (e. 

ritual). Þar segir meðal annars að á hátíðum framkvæmum við oftar en ekki 

ákveðna helgisiði, trúarlega og veraldlega og einnig höldum við hátíð við hin 

ýmsu tímamót í lífi okkar.
12

 Hátíðir þurfa að hafa tilgang og hlutverk en á hátíðum 

safnast fólk saman og hagar sér stundum á annan hátt en samfélagslegar reglur 

segja til um. Þegar hátíð stendur yfir, ganga þátttakendur því stundum þvert á 

reglur samfélagsins án teljandi vandræða. Hátíðir styðja sem sagt ekki alltaf 

                                                             
7 Elsa Ósk Alfreðsdóttir, „Þegar ágústnóttin nálgast nýt ég þess að vera til“, 52. 
8
 Hrefna Valdís Guðmundsdóttir, „Þú veist þetta er náttúrulega bara alið upp í manni“, 77-78. 

9 Vilborg Davíðsdóttir, Þrettándi í jólum þá fer allt af stað, 6-8. 
10 Gunnell, Masks and Mumming in the Nordic Area, 705-721. 
11 Santino, All Around The Year, xvi-xviii. 
12 Santino, All Around The Year, xvi. 
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regluveldið líkt og helgisiðirnir, heldur ganga á snið við það á meðan regluveldið 

er aftur á móti stutt af helgisiðunum.
13

  

 Til nánari útskýringar má segja sem svo að hátíðir innihaldi helgisiði í 

einhverju formi, sem dæmi má nefna að jólin eru ákveðið form af hátíð. Jólin og 

jólahátíðin innihalda hinar ýmsu jólahefðir og við skreytum umhverfi okkar til að 

leggja áherslu á tíðina en áramótaskaupið og flugeldar eru til að mynda sérstakar 

hefðir sem tilheyra gamlárskvöldi. Til marks um slíkt þá sprengir fólk ekki 

flugelda á aðfangadegi eða jóladegi það tilheyrir einfaldlega ekki hefð okkar, þó 

einstaka sprengjuglaðir einstaklingar taki forskot á sæluna nokkrum dögum fyrir 

gamlársdag. Við mörkum sem sagt hátíð með því að breyta umhverfi okkar, við 

merkjum það og notum hin ýmsu tákn til aðgreiningar frá hversdagsleikanum. 

Hátíðir eru einnig styrktar af samfélaginu, veraldlega og trúarlega. Til að mynda 

styrkir bæjarfélag bæjarhátíð með fjárstyrkjum en samfélagið styrkir hátíðina 

einnig, með iðkun trúar sinnar, hefðum, gildum og sameiginlegum arfi ef marka 

má orð mannfræðingsins Victors Turner:  

When að social group, whether it be a family, clan, collage, nation, 

congregation, or church, celebrates a particular event or accation, such as 

birth, harvest or national independence, it also „celebrates itself.“
14

 

Hátíðir skilgreina okkur því að vissu marki, þær sýna mögulega hvaða samfélagi 

eða hópi við tilheyrum og hvaða siði og hefðir við viljum viðhafa og halda í 

heiðri. Hátíðir eru því fyrir þátttakendur sína menningarlega sérstakar, þar sem 

hefðir og atburðir úr fortíð sameina samfélagið þegar og þar sem við á.
15

 Eins og 

fyrr var bent á tengjast hátíðir kirkjunni og kristilegum gildum en einnig hefðum, 

tímabilum og árstíðum, svo sem uppskeru, sáningu og sólstöðum.
16

 Þegar farið er 

svo af einu skeiði til annars upphefst ferli og því eru hátíðir oft lagskiptar. Þegar 

talað er um að þær séu lagskiptar er átt við ákveðið ferli eða ástand sem stendur 

yfir en lýkur síðan, oft með ákveðnum viðburði eða athöfn og nýtt ferli eða skeið 

tekur við. Þetta á einnig við um fólk, hópa jafnt sem einstaklinga og mun ég 

útskýra það nánar í næsta kafla. 

                                                             
13

 Santino, All Around The Year, 11. 
14 Turner, Celebration, 15. 
15

 Santino, All Around The Year, xvi-xvii. 
16 Santino, All Around The Year, xviii-xix. 
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1.3. Kenningar Arnolds van Gennep 

Franski mann- og þjóðfræðingurinn Arnold van Gennep (1872-1957) hefur 

rannsakað breytingasiði og áhrif þeirra á samfélög. Meðal þeirra verka sem eftir 

hann liggja er bókin Les Rites de Passage en í bókinni fjallar hann ítarlega um 

rannsóknarefni sitt, helgi- og vígslusiði eða svokallaða breytingasiði. Innvígsla 

eða vígsluathöfn er orð sem nota má yfir athafnir svo sem skírn, fermingu og 

giftingu, þegar við færumst á milli stiga eða laga, það er að segja þegar við förum 

af einu skeiði yfir á annað þá göngum við í gegnum vígslusiði.
17

 Einhver atburður 

verður til þess að við förum af þessu skeiði, yfir ákveðinn þröskuld og inn í nýtt 

tímabil. Mörg stig eða skeið lífshlaups okkar eru nefnilega mörkuð af helgisiðum 

og er innvígsla einn af þeim siðum og útskýrir van Gennep það á þessa leið: 

The life of an individual in any society is a series of passages from one age 

to another and from one occupation to another. Wherever there are fine 

distinctions among age or occupational groups, progression from one group 

to the next is accompanied by special acts, like those which make up 

apprenticeship in our trades. [...] Transitions from group to group and from 

one social situation to the next are looked on as implicit in the very fact of 

existence, so that a man´s life comes to be made up of a succession of stages 

with similar ends and beginnings: birth, social puberty, marriage, fatherhood, 

advancement to a higher class, occupational specialization, and death. For 

every one of these event there are ceromonies whose essential purpose is to 

enable the individual to pass from one defined position to another which is 

equally well defined.
18

 

Breytingarnar geta orðið til langframa eða bara um stund, en ferlið er svipað, eitt 

skeið tekur við af öðru. Van Gennep segir vígslusiði vera bæði veraldlega og 

helga og setti fram um þá þrjú hugtök. Þau tengdi hann við ákveðin tímabil, það 

er, tímabil aðskilnaðar (e. rites of separation) umbreytingar, (e. transition rites) og 

innlimunar, (e. incorporation). Tímabil aðskilnaðar, getur staðið fyrir ákveðna 

áfanga í lífi okkar, það að kveðja ákveðinn hóp eða samfélag, til dæmis útskrift 

stúdents úr skóla en slíkt á einnig við um útfarir en þar eru það hinir látnu sem 

kveðjuathöfnin hverfist um. Umbreyting er svo millibilstímabil, þar sem staldrað 
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 Santino, All Around The Year, 11. 
18 Van Gennep, The Rites of Passage, 2-3. 
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er við til lengri eða skemmri tíma áður en næsta skref er tekið. Má þar nefna sem 

dæmi trúlofun hjónaleysa eða meðgöngu frumbyrju, það tímabil er þá biðtími eða 

tími umbreytinga, sem síðan breytist við tímabil innlimunar. Þetta 

umbreytingartímabil er einnig kallað þröskuldsástand eða jaðartímabil (e. liminal 

rites).
19

 Farið er af einu stigi yfir á annað, breytingar verða og nýtt tímabil tekur 

við, allt getur gerst á jaðartímanum, þessu millibilsástandi. Við innlimun er 

einstaklingur tekinn inn í nýjan hóp eða samfélag, hér má nefna til dæmis giftingu 

en þá fær viðkomandi nýja stöðu í samfélaginu og eignast nýja fjölskyldu. Slíkt 

gildir einnig um fyrstu fæðingu en það færir hina nýorðnu móður inn í samfélag 

annarra kvenna sem fætt hafa börn.
20

 Helgisiðirnir geta því einnig verið 

veraldlegir og náð um regluverkið og hið stofnanalega samfélag en líkt og áður 

var nefnt sækja helgisiðir einnig í hið trúarlega samfélag.
21

  

 Helgisiðir eru oft stór þáttur í hátíðahaldi en þar er um endurtekna siði eða 

hefðir og athafnir að ræða sem hafa ákveðna merkingu eða tilgang. Finna má 

vígslu- og helgisiði á hátíðum í ýmsum myndum og er ætlunin að bera þá saman 

við Síldarævintýrið líkt og fleiri hugtök sem rædd verða í rannsókninni. Áður en 

slíkt er gert ber þó að fara yfir kenningar franska mannfræðingsins Viktors Turner 

um hátíðir og jaðartíma. 

 

1.4 Kenningar Viktors Turner 

Viktor Turner hefur fjallað um hátíðir líkt og fyrr hefur komið fram. Hann skipti 

hátíðum í tvo flokka, hátíðir ársins og hátíðir ævinnar. Turner tekur í sama streng 

og van Gennep og segir þennan tíma vera millibilsástand, eða jaðartíma (e. 

liminal) sem einkennist af ákveðnu athæfi, jöfnuði (e. communitas) og öðruvísi 

hegðun og segir hann meðal annars í greininni „Liminality and Communitas”:  

I prefer the Latin term ”communitas” to “community“, to distinguish the 

modality of social relationship from an „area of common living.“ The 

distinction between structure and communitas is not simply the familiar one 

between „secular“ and „sacred,“ or that, for example, between politics and 

religion. [...] It is rather a matter of giving recognition to an essential and 

                                                             
19 Van Gennep, The Rites of Passage, 10-11. 
20 Van Gennep, The Rites of Passage, 10. 
21 Van Gennep, The Rites of Passage, 10. 
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generic human bond, without which there could be no society. Liminality 

implies that the high could not be high unless the low existed, and he who is 

high must experience what it is like to be low. 
22

 

Eins og Turner sagði eru reglur samfélagsins lagðar til hliðar eða verða 

sveigjanlegri og að vissu leiti skapast einnig helgur tími sem brúar bilið inn í aðra 

heima og fortíð og framtíð koma saman. Reglur hversdagsins eru brotnar upp, fólk 

klæðist jafnvel á annan hátt og tjáningarmáti breytist. Þeir sem eru að innvígjast 

mynda til dæmis ákveðinn hóp, sem er í limbói, eru hvorki né, og verða ekki 

fullgildir meðlimir annars hóps fyrr en að innvígslu lokinni.
23

 Um þetta segir 

Turner: 

...for individuals and groups, social life is a type of dialectial process that 

involves successive experience of high and low, communitas and structure, 

homogeneity and differentiation, equality and inequality. The passage from 

lower to higher status is through a limbo of statuslessness.
24

 

Meðan á jaðartímanum stendur myndast þannig jöfnuður eða samfélag þeirra sem 

þar eru saman. Eins og fyrr hefur komið fram kýs Turner að kalla slíka samkennd 

communitas þar sem enginn er meiri eða æðri en annar, allir eru jafnir og 

stéttaskipting gildir ekki. Slíkt samfélag einkennir sumar hátíðir, en þar safnast 

fólk saman á ákveðnu gefnu, afmörkuðu svæði eða í merktu umhverfi þar sem 

helgiathöfnin, viðburðurinn eða hefðin fer fram.  

 Hér að framan hefur verið rætt hvernig tengja má hátíðir við jarðartíma (e. 

liminality) en þær má einnig setja í samhengi við hugtakið liminoid sem Turner 

notar einnig yfir ákveðnar gefnar forsendur á slíkum tíma. Á jaðartíma má finna 

merkingar í umhverfinu bæði á mönnum og hlutum og í því samhengi má nefna 

að búningasiðir eru til að mynda viðeigandi á ýmsum tímamótum. Gott dæmi um 

slíkt er öskudagurinn þar sem hefðin er að börn klæðist búningum. Búninganotkun 

má einnig finna í vígsluathöfnum, þátttakendur eru þá „merktir“ þar sem þeir eru 

við eða á þröskuldinum og eru að kveðja og hefja nýtt tímabil. Eins og fyrr hefur 

verið rætt gæti slíkt átt við athafnir líkt og busavígslur eða fermingar (sjá kafla 

1.2.). Turner vill þannig nota hugtakið liminoid yfir tímabil þar sem ekki er um að 

                                                             
22 Turner, Liminality and Communitas, 90-91. 
23 Turner, Liminality and Communitas, 89-90. 
24 Turner, Liminality and Communitas, 91. 



26 
 

ræða trúarlegar eða helgar hátíðir og vígslur sem taka til hátíða ársins eða 

árstíðalaga. Busavígslur eru til dæmis búnar til af samfélaginu en slíkar 

vígsluathafnir telur Turner ekki í takt við náttúruna og náttúrulegan feril okkar. 

Hann segir þær ekki tengjast kirkjunni eða vera af trúarlegum toga og hugtakið 

liminality eigi því ekki við um slíkar vígsluathafnir. Turner segir að vígsluathafnir 

geti einnig verið persónulegar, þar sem fólk framkvæmir helgisið um leið og það 

kveður ákveðið skeið eða tímabil í lífi sínu. Þar á hann við það ferli sem fólk 

gengur í gegnum allt frá fæðingu til dauða. Má þar nefna skólagöngu, giftingar, 

barnsfæðingar og svo framvegis. Líf manna inniheldur tímamót og hátíðir eða 

fögnuði sem kalla á vígsluathafnir eða breytingasiði þó þessi tímamót tengist ekki 

alltaf trúarlegum eða helgum siðum. Þessi tímamót vill Turner kalla liminoid og 

segir: 

...we should be what I call more “liminoid“ than “liminal,“ that is, take our 

crises and transitions into our own hands, ritualize them, make them 

meaningful, and pass through and beyond them in spirit of celebration, to 

begin a new uncluttered phase of our lives...
25

 

Hugtakið liminoid á þá við þegar eitthvað er tekið upp eða staðfært eftir 

aðstæðum. Viðburðurinn eða athöfnin er þó ekki gervi né eftirlíking, hún hefur 

bara ekki sömu virkni og forsendur og það sem fellur undir að vera liminal þar 

sem að aðstæður og umhverfi eru ekki þær sömu.
26

 Mögulega á þetta hugtak við 

um bæjarhátíðina Síldarævintýrið á Siglufirði og verður það skoðað síðar í 

rannsókninni. En næst skal tekið fyrir karnivalið og hið gróteska sem er 

fylgifiskur þess en um það fjallaði heimspekingurinn Mikhail Bakhtin. 

 

1.5. Kenningar Mikhail Bakhtin 

Nú verður fjallað stuttlega um hugtakið karnival en um það má lesa nánar í bók 

rússneska heimspekingsins Mikhail Bakhtin, Rebelais and His World, (1984). 

Hann fjallar meðal annars um karnivalið út frá bókmenntum François Rebelais 

(1494 – 1553) sem var franskur rithöfundur á tímum endurreisnarinnar en skrif 

                                                             
25 Turner, Celebration, 26. 
26 Turner, From Ritual to Theatre, 42- 43.  
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hans einkenndust af háðsádeilu, frjóu ímyndunarafli og hinu gróteska með 

tilheyrandi óstjórn og óhófi. Umfjöllun Bakhtins tekur meðal annars á hugtökum 

líkt og húmor, hlátri og hinu gróteska sem finna má meðan á karnivalinu stendur. 

Til útskýringar má benda á að Bakhtin ræðir um stéttskipt miðaldasamfélag sem 

hann skiptir í tvo hluta, annars vegar ríkjandi opinbera menningu, þar sem elítan 

og yfirvaldið setja reglur eða halda um stjórntaumana og alþýðan fer eftir þeim 

reglum. Á hinn bóginn er alþýðumenningin sem einkennist af meira frjálsræði svo 

sem hlátri og skemmtun. Bakthin fjallar því um hvernig karnivalið hefur áhrif á líf 

fólks og brýtur niður almennar siðferðisreglur og ríkjandi stéttaskiptingu um 

stund. Í stuttu máli má segja sem svo að karnivalið geri ekki greinarmun á 

þátttakendum og áhorfendum, vegna þess að bæði hið ríkjandi vald og alþýðan 

eru þátttakendur.
27

 Segir Bakhtin meðal annars í bók sinni að á meðan karnivalinu 

stendur lýtur lífið lögum þess, það er að segja karnivalsins, auk þess að því fylgir 

ákveðið frelsi til athafna. Karnivalið hafi sérstöðu og þar ríkir ákveðið ástand þar 

sem allur heimurinn gengur í endurnýjun eða endurvakningu. Þannig er kjarni 

karnivalsins og tilfinning þátttakenda, ekkert annað kemst að fyrir utan viðburðinn 

og á meðan á honum stendur.
28

  

 Hið gróteska má útskýra sem hið líkamlega, það snertir ákveðna 

líkamshluta og innyfli líkamans. Hinn gróteski líkami er þannig ávallt í 

endurnýjun og um það segir Bakhtin: „It is never finished, never completed; it is 

continually built, created, and builds and creates another body.“
29

 Þar á Bakhtin 

við hvernig líkaminn getur innbyrt, melt og síðan skilað af sér úrgangi og segir 

enn fremur:  

This is why the main events in life of the grotesque body, the acts of the 

bodily drama, take place in this sphere. Eating, drinking, defecation and 

other elimination (sweating, blowing of the nose, sneezing), as well as 

copulation, pregnancy, dismemberment, swallowing up by another body 

– all these acts are performed on the confines of the body and outer 

world, or on the confines of the old and new body. In all these events the 

beginning and end of life are closely linked and interwoven.
30

 

                                                             
27 Bakhtin, Rabelais and His World, 96. 
28 Bakhtin, Rabelais and His World, 7. 
29

 Bakhtin, Rabelais and His World, 317. 
30 Bakhtin, Rabelais and His World, 317. 
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Þannig segir Bakthin að hið gróteska lifi í karnivalinu, og hafi tengingu við 

lífsferlið líkt og getnað, fæðingu og dauða og ýki til að mynda allar ímyndir 

lífsins.
31

 Hið gróteska er ákveðin andstaða þess reglubundna, umsnúningur 

ríkjandi gilda verður sýnilegur og siðferði riðlast til. Athygli er vakin á því sem á 

öðrum tímum ætti ekki að tala um, tekið er vægar á óviðeigandi athæfi eða 

orðfæri á slíkum stundum en ella og hinu lága er komið upp á yfirborðið. Hið 

gróteska í karnivalinu felst þannig meðal annars í stjórnleysi, ofbeldi, kynlífi og 

svalli, en einnig í drykkju, klúrum húmor, leik og hlátri svo dæmi séu nefnd. 

Þarna er um að ræða byltingu settra gilda, reglna og viðmiða.
32

  

 Karnivalið er annað líf fólks á meðan á því stendur og hið gróteska er hluti 

af þeirri tilveru. Hún getur meðal annars af sér ákveðna framkomu, öðruvísi 

málfar eða háttsemi sem og aukið frjálsræði. Jafnræði ríkir á meðal hópa hærra og 

lægra settra og gera má grín að þeim sem ella væru ósnertanlegir, það er elítunni 

eða yfirvaldinu til jafns við almúgann.
33

 Um þetta ástand má að lokum segja að 

óhætt er að sveigja reglur, boð og bönn, skopast að náunganum án þess að það 

risti djúpt, mörk þess sem ekki er við hæfi verða óljósari og óstjórnin færist nær 

norminu. Þegar karnivalinu er síðan lokið tekur hversdagleikinn við með reglum 

sínum, boðum, bönnum og kröfum um almenna háttsemi sem jafnan á við í siðuðu 

samfélagi. Karnivalið er hluti af hátíðahöldum þó ekki sé alltaf svo, en á 

ákveðnum tíma eða skeiði hátíðarinnar sem hér er til rannsóknar má segja að 

reglur karnivalsins hafi gilt að einhverju leiti. Því tel ég nauðsynlegt að skoða 

hana einnig út frá þeim hugmyndum. Að síðustu vil ég ræða um hugtakið 

melankólíu en um það hefur slóvenski heimspekingurinn Slavoj Žižek skrifað í 

greininni „Melancholy and the Act“, (2000).  

 

1.6. Kenningar Slavoj Žižek 

Slavoj Žižek tekur í grein sinni „Melancholy and the Act“, (2000) á tengslum 

menningararfs og melankólíu en áður en lengra er haldið er rétt að útskýra 

hugtakið menningararfur í stuttu máli. Menningararfur getur verið áþreifanlegur 

eða óáþreifanlegur, undir hið fyrra falla til að mynda hlutir og mannvirki en hið 

                                                             
31 Bakhtin, Rabelais and His World, 19, 21. 
32 Bakhtin, Rabelais and His World, 19-21. 
33 Bakhtin, Rabelais and His World, 10. 
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síðara eru til dæmis ákveðið atferli og tjáning. Allt á þetta síðan sameiginlegt að 

vera forgengilegt, getur tortímst, er alltaf í útrýmingarhættu og því eru flestar 

þjóðir ávallt á elleftu stundu að bjarga arfinum. Mögulega væri frekar við hæfi að 

spyrja hvernig menningararfurinn er, frekar en að spyrja hvað er menningararfur? 

 Til þess að útskýra þetta betur tel ég best að nota orð fornleifafæðingsins 

Laurajane Smith sem finna má í bók hennar Uses of Heritage (2006). Þar segir 

meðal annars að með menningararfinum sé mögulegt að sýna fram á sögu og 

sérkenni einstakra hópa eða minnihlutahópa. Menningararfurinn gefur hópunum 

þannig rödd eða vægi, í honum finnur hópurinn sjálfsmynd sína um leið og hann 

tengir saman samtíma og fortíð og arf hins liðna tíma.
34

 Hún telur þannig 

menningararfinn vera reynslu sem fólk upplifir, hvort heldur á ákveðnum stöðum 

eða í ákveðnum aðstæðum og lýsir því þannig: 

Heritage is a cultural and social process; it is the experiences that may 

happen at sites or during the acting out of certain events; it is a process of 

remembering and memory making – of mediating cultural and social change, 

of negotiating and creating and recreating values, meanings, understandings 

and identity. Above all, heritage is an active, vibrant cultural process of 

creating bonds through shared experiences and acts of creation.
35

 

Með öðrum orðum er menningararfurinn í raun ferli þar sem fólk býr til minningar 

eða rifjar upp minningar, en umfram allt er menningararfurinn virkt ferli sem fólk 

á sameiginlega í gegnum upplifun og sköpun. 

 En snúum okkur þá aftur að heimspekingnum Žižek og hugleiðingum hans 

um melankólíu en hann gengur út frá kenningum Freud um sorg og melankólíu og 

muninum þar á, en Freud samkvæmt Žižek taldi sorg og melankólíu sitthvort 

viðbragðið við missi og segir Žižek meðal annars: 

Freud opposed normal mourning (the successful acceptance of a loss) to 

pathological melancholy (the subject persists in his or her narcissistic 

identification with the lost object). Against Freud, one should assert the 

conceptual and ethical primacy of melancholy. In the progress of loss, 

there is always a remainder that cannot be integrated through the work of 

mourning, and the ultimate fidelity is the fidelity to this remainder. 
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Mourning is a kind of betrayal, the second killing of the (lost) object, 

while the melancholic subject remains faithful to the lost object, refusing 

to renounce his or her attachment to it. [...] when ethnic groups enter 

capitalist processes of modernization and are under the threat that their 

specific legacy will be swallowed up by the now global culture, they 

should not renounce their tradition through mourning, but retain the 

melancolic attachment to their lost roots.
36

 

Žižek túlkaði þannig melankólíu sem einskonar sorgarviðbragð fólks til að 

viðhalda því sem er horfið eða kemur til með að glatast og hverfa eða með öðrum 

orðum tortímast. Á hinn bóginn má svo einnig skoða hvort fyrirbærið eða þess 

sem er saknað eða syrgt hafi jafnvel aldrei verið til eða átt sér stað í 

raunveruleikanum.
 37

 Žižek tengdi hugtakið síðan við alþjóðakapítalisma og þá 

leið sem farin er til að halda öllu, eða njóta góðs af, bæði því að taka þátt í hinum 

alþjóðlega kapítalisma og um leið feta veginn til tortímingar á því sem vilji er til 

að halda í og varðveita. Til að útskýra þetta betur finnst mér við hæfi að vitna í 

orð Bryndísar Björgvinsdóttur úr MA ritgerð hennar í þjóðfræði, Frá melankólíu 

til mótspyrnu: Menningararfur á Íslandi. Í ritgerð sinni útskýrir Bryndís hvernig 

Žižek setur melankólíu í samhengi við kapítalisma og vitnar hún í texta Žižek hér 

að ofan:  

Hann segir melankólíska tengingu okkar við hin glötuðu viðföng (eða 

viðföng sem eru við það að hverfa eða glatast) gera okkur unnt að halda 

tryggð við þjóðlegar rætur okkar, forfeðurna og hugmynd um „okkur“ 

sjálf – um leið og við leitumst við að taka fullan þátt í aljóðlegum 

kapítalisma. Þar sem kapítalisminn sé mesta breytingaafl nútímans (og 

eftir – nútímans) sé melankólían leið til að geyma kökuna, en borða hana 

líka. Hún býður upp á möguleikann á því að varðveita gamla siði. En taka 

þó þátt í því ferli sem eyða lífsskilyrðunum sem þeir eiga sér rætur í. 

Þannig getum við ræktað „okkur“ og haldið tengslum við það sem glatast, 

þó án þess að hafna þátttöku í orsökum sömu glötunar eins og þeim nýju 

möguleikum og lífsskilyrðum sem felast í hnattvæðingu: 

Fólksflutningum, breyttum framleiðsluháttum, innkomu erlendra 
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stórfyrirtækja inn á innlendan markað, hagræðingu og útvistun á 

handverki og vinnu til annarra landa, svo eitthvað sé nefnt.
38

 

Bryndís dregur þarna einstaklega vel og skýrt saman í stuttu máli þær aðstæður 

sem eiga við hugmyndina um sjálfsmyndina, ræturnar og arfinn sem eru á 

hverfanda hveli og þrána í kringum það sem horfið er um leið og við 

markaðssetjum, högnumst og styðjum um leið það ferli sem eyðir þessum sömu 

rótum. Ég hef í huga að skoða þessa kenningu eins og sagt var hér að framan með 

Síldarævintýrið í huga en vera má að Siglfirðingar syrgi eða sakni einhvers sem 

aldrei var um leið og þeir selja það og markaðssetja. Ég læt nú þessum hluta 

ritgerðarinnr um hugtök lokið en í næsta kafla mun ég hins vegar fara yfir þær 

rætur sem hátíðin dregur þema sitt og nafn af og fjalla um söguna og síldarárin en 

fyrst fjalla ég lítillega um rætur þessa alls, síldina sjálfa, silfur hafsins. 

 

2. Ræturnar 

Síldin, silfur hafsins eru rætur síldarævintýrisins mikla. Veiðar og vinnsla síldar 

voru áhrifavaldur framfara og breytinga í íslensku þjóðfélagi á seinni hluta 

nítjándu aldar og fram yfir miðbik tuttugustu aldar. Líklegt er að síldveiðar hafi 

lengi verið stundaðar á Norðurlöndum og víðar samkvæmt Ástvaldi Eydal, 

höfundi bókarinnar Silfur hafsins frá árinu 1948. Telur hann ekki alls ólíklegt að 

steinaldarmenn hafi meðal annars fært sér þá kunnáttu í nyt að veiða síld. Þó 

bókin sé komin töluvert til ára sinna má í henni finna ýmsan fróðleik þar á meðal 

kenningar um uppruna orðsins „síld“ sem og þjóðtrú og sagnir um síldina. Í 

bókinni rekur Ástvaldur heiti síldarinnar aftur í aldir og segir meðal annars frá því 

hvernig sumir málfræðingar telja að nafnið Skandinavía sé dregið af fornírska 

orðinu scatan sem var heiti á síldartegund, svokallaðri augnsíld eða clupea alosa 

og hafi þess vegna merkinguna „síldarlandið“. Þessari kenningu til frekari 

stuðnings bendir hann á landsvæði sem draga nöfn sín af dýrategundum en dæmi 

um slíkt eru Færeyjar eða Fjáreyjar og Orkneyjar eða Seleyjar. Ástvaldur segir þó 

málfræðinga ekki á einu máli um þessi atriði en bætir við að fullyrða megi að 

                                                             
38 Bryndís Björgvinsdóttir, Frá melankólíu til mótspyrnu: Menningararfur á Íslandi, 83-84. 
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síldin hafi verið almenn verslunarvara í Evrópu og rekur það til útbreiðslu 

síldarheitanna.
39

 Það útskýrir hann þannig: 

Þannig hefur orðið síld verið tekið upp í mál Norður- og Austur-Evrópu. Á 

lettnesku er það silke, pólsku sleds, rússnesku selide, seledka, sildi, finnsku 

silakka, eistnesku silk, dönsku og norsku sild. 
40

 

Hann segir enn fremur að í Suður-, Vestur- og Mið-Evrópu notist orðið herring, 

með einhverjum breytingum þó í tungumálum landanna. Hann segir málfræðinga 

telja orðið herring renna frá sömu rót og her og þýða fjölda eða mergð, enn aðrir 

telji það renna frá sömu rót og orðið hero sem þýðir blágrár og er þar átt við lit 

fisksins. Telur hann ekki óalgengt að fiskur sé kenndur við lit sinn og tekur sem 

dæmi þorskinn,,sá guli“ og hákarlinn eða ,,sá grái“. Í þessum tilvikum geta því 

mögulega fjöldinn eða liturinn verið tilefni nafngiftarinnar.
41

  

 Meðal efnis í bókinni Silfur hafsins má finna sögur og sagnir af síld, og 

hvernig síldin á – eða átti einnig sinn sess í þjóðtrú eða hjátrú. Samkvæmt 

þjóðtrúnni má höndla hamingju á ýmsan hátt og öðlast framsýni með neyslu 

síldar. Ógiftar stúlkur gátu unnið ástir manna og árið yrði hamingjuríkt þeim sem 

snæddi síld sem fyrsta málsverð á árinu svo dæmi séu tekin. Síldin var einnig 

þekkt sem heilsusamleg fæða, til að mynda var trú manna sú að hún gæti bætt 

ýmsa sjúkdóma og var síldarpækill hafður til sölu í lyfjabúðum. Síldin var einnig 

oft á tíðum valin sem einkennisdýr í skjaldarmerki margra borga fyrr á tímum og 

segir Ástvaldur það bera merki um hve mikilvægar síldveiðar voru fyrir íbúana.
42

 

Ekki þarf að leita langt yfir skammt til að sjá tenginguna þar á milli því að í 

skjaldarmerki Siglufjarðarbæjar eru þrjár bláar síldir á hvítum grunni og tengslin 

við síldina eru því greinileg.
43

  

Áður en að fjallað er um hátíðina Síldarævintýrið er nauðsynlegt að fara 

aðeins yfir rót hennar, það er síldarævintýrið mikla og áhrif þess á byggðalagið, 

menninguna og fólkið sem þar bjó til lengri eða skemmri tíma. Um þessi 

uppgangsár má lesa í bókinni Siglufjörður 1818-1918-1988 sem Ingólfur 

Kristjánsson tók saman: 

                                                             
39

 Ástvaldur Eydal, Silfur hafsins, 13. 
40 Ástvaldur Eydal, Silfur hafsins, 13. 
41 Ástvaldur Eydal, Silfur hafsins, 14. 
42 Ástvaldur Eydal, Silfur hafsins, 15. 
43 Sjá mynd nr. 01 í myndayfirliti. 
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Siglufjörður! Og þú hugsar síld. – Síld! Og þú minnist Siglufjarðar. Svo 

nákomin og samruna eru þessi tvö nafnorð í vitund margra, að þegar annað 

er nefnt myndast ósjálfrátt hugrenningatengsl við hitt. Það er heldur engin 

tilviljun og ekki út í bláinn valið, að síldin skuli vera tákn 

Siglufjarðarkaupstaðar, en myndir af þessum glitfagra fiski eru í 

skjaldarmerki og fána kaupstaðarinns. Þrjár síldar á hvítum grunni í blárri 

umgerð.
44

  

Þessi orð eiga vel við en víkjum nú sögunni að rótum síldarævintýrisins og 

breytingunum sem fylgdu þessu umbrota og uppgangsskeiði.  

 

2.1. Síldarævintýrið mikla 

Þorpið Siglufjörður varð einn stærsti síldarbær landsins upp úr fyrsta áratug 

tuttugustu aldar og á örskömmum tíma byggðist bærinn upp og forframaðist. Á 

vef bæjarfélagsins Fjallabyggðar
45

 segir meðal annars hvernig tilkoma síldarinnar 

breytti öllu fyrir samfélagið í Siglufirði: 

Árið 1903 urðu mikil tímamót á Siglufirði er Norðmenn hófu stórfelldar 

síldveiðar við Norðurland og gerðu Siglufjörð að miðstöð síldarútvegsins. 

Með síldveiðunum og nýrri tækni til botnfiskveiða, og togaraútgerðinni urðu 

stórstígari framfarir en nokkurntíma í sögu Íslands. [...] Strax á fyrsta ári 

norðmanna hér fékk almúgafólk, sem hjá þeim vann, greidda peninga í 

vinnulaun í fyrsta sinn. Þótt „sjálfskipaðir eigendur“ vinnuhjúanna, 

kaupmenn og bændur reyndu að hindra að nýir siðir væru upp teknir þá voru 

fyrstu sporin stigin til aukins frelsis og framfara.
46

 

Þegar síldarvinnsla stóð sem hæst hafði bærinn margfaldast í fólksfjölda, allir 

vildu vinna í síld, þéna vel og fá laun í reiðufé sem, eins og kom fram hér að 

framan, var ekki regla í þá tíð. Vert er að að taka fram að á þessum árum fóru allir 

í þorpinu sem vettlingi gátu valdið í síldarvinnu. Hús og bryggjur byggðust upp, 

skipaferðir um fjörðinn voru tíðar og bátar sigldu inn hlaðnir afla. Skip fóru einnig 

til veiða úr firðinum, eða sigldu burt með sumarafla og önnur komu með efni til 

                                                             
44 Ingólfur Kristjánsson, Siglufjörður 1818-1918-1988, 13. 
45 Fjallabyggd.is. Fjallabyggð er heiti sameinaðs bæjarfélags bæjanna Siglufjarðar og 

Ólafsfjarðar, en sú sameining átti sér stað árið 2006.  
46 fjallabyggd.is, Síldartíminn. 
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uppbyggingarinnar.
47

 Um þetta tímabil um og eftir aldamótin 1900, segir í bókinni 

um Siglufjörð:  

Á þessum árum var ólgandi og iðandi líf á Siglufirði. Allir höfðu nóg að 

starfa. [...] Allir hrærðust í önn dagsins og jafnvel kyrrð næturinnar varð 

tíðum stopul, þegar mikil síld barst að landi. [...] Heimamenn í sveitinni og 

kauptúninu, sem lengstum höfðu hokrað við búskaparstörf og smáútgerð, [...] 

fleygðu nú öllu frá sér og soguðust inn í athafnalíf hins nýja tíma. [...] Og 

það voru ekki aðeins karlmenn, sem þessara lífskjarabóta nutu. Vart hafði 

það þekkzt, að hlutverk konunnar væri annað en gæta bús og barna. En þegar 

síldin kom, máttu konurnar á Siglufirði hlaupa frá hálfsoðnum grautnum og 

soðningunni í pottunum og fara niður á plan að salta síld eða um borð í skip 

úti á höfninni.
48

 

Menn og konur söltuðu síld af kappi og var vinnusemi, handflýtir og dugnaður 

þær dyggðir sem skiptu mestu máli og segir enn fremur í fyrrnefndri bók: 

Raunar verður aldrei of mikið úr því gert, hver hlutur kvenþjóðarinnar er í 

uppbyggingu og framleiðslustörfum á Siglufirði og hvern skerf konurnar 

hafa átt þar í atvinnuþróuninni. [...] Algengt var, að húsmæður jafnt sem 

ungar stúlkur stæðu við síldarkassana og kverkuðu eða söltuðu í tunnur 

daginn út og daginn inn. Þar ægði saman ungum og öldnum, og þar unnu 

hispursmeyjar og hefðarfrúr við hlið þeirra sem átt höfðu yfirleitt strangan 

vinnudag og oftast búið við kröpp kjör.
49

 

Af þessum orðum má þannig gera því skóna að stéttaskipting gilti lítið eða alls 

ekki á síldarplaninu en þar vann fólk saman úr öllum stéttum þjóðfélagsins. Af 

heimildum höfundar bókarinnar Siglufjörður 1818-1918-1988, má merkja 

„jöfnuð“ eða communitas sem Victor Turner segir að eigi við ákveðið ástand á 

jaðartíma. Þannig ríkir ákveðinn jöfnuður og stétt- eða staða einstaklingsins 

skiptir ekki höfuðmáli eins og áður hefur verið rætt um. Breytingasiðir sem 

Arnold van Gennep fjallaði um gætu mögulega einnig átt við, því að sérstakt 

ástand skapaðist í vinnutörnum á söltunarplaninu og allir unnu að ákveðnu 

takmarki, því að uppskera og komast yfir ákveðinn þröskuld. Einstaklingurinn 

                                                             
47 Ingólfur Kristjánsson, Siglufjörður 1818-1918-1988, 166. 
48

 Ingólfur Kristjánsson, Siglufjörður 1818-1918-1988, 167. 
49 Ingólfur Kristjánsson, Siglufjörður 1818-1918-1988, 169. 
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varð að sanna sig til að komast áfram. Ef menn vildu hljóta annað eða betra starf 

varð viðkomandi að sanna að hann eða hún gæti valdið því eða ætti það skilið. 

Þannig gekk fólk í gegnum vígslu eða ferli á leið sinni að takmarkinu. (sjá kafla 

1.4. og 1.3. um jaðartíma og breytingasiði). En snerist þá lífið eingöngu um síld 

og hvernig var líf fólksins í síldarbænum? 

 

2.2. Síldin og fólkið 

Lífið var ekki eingöngu vinna í síldarbænum Siglufirði, því þrátt fyrir mikil 

uppgrip, þá fann fólk sér tíma til skemmtunar. Í bók Björns Dúasonar, 

Síldarævintýrið á Siglufirði gætir ýmiss fróðleiks og má lesa um landlegur, 

farandverkafólk, sjómenn, lassaróna, síldarstúlkur og síldarspekúlanta. Þar segir 

meðal annars: 

Í norskum blöðum var Siglufirði lýst sem „fiskerens Eldorado“ og frásagnir 

af drykkjulátum og ryskingum voru í flestum tilfellum sannorðar. Hér var 

skortur á hæfilegum skemmtistöðum á stórum landlegukvöldum.[...] Oft var 

slegið upp balli á einhverju síldarplaninu, því að á hverju skipi var einhver 

harmonikkusnillingur sem settist á bryggjustaur og lét „trekkspilið“ 

glymja.
50

 

Ekki má heldur gleyma orðsporinu sem fór af Siglufirði, en með frægð og aukinni 

velgengni fylgdi rógurinn og bærinn varð ímynd Sódómu en samkvæmt sögunum 

gátu allir sem þangað sóttu átt á hættu að týnast í sollinum. Siðsemi, háttvísi og 

réttvísi var þar ekki í hávegum höfð samkvæmt þeim heimildum og um það segir 

Björn: 

Þarna í bæ áttu manndráp að vera daglegir viðburðir. Sögumennina munaði 

ekkert um þótt þeir dræpu tvo og upp í þrjá á sérstökum tyllidögum. Allan 

sólarhringinn linnti aldrei blóðugum ölæðisbardögum. En – verst varð þó 

kvennþjóðin úti. Siglfirskar konur og aðkomustúlkur, sem stunduðu 

síldarsöltun, voru hispurslaust stimplaðar hórur, eða vægast sagt skækjur.
51

 

                                                             
50 Björn Dúason, Síldarævintýrið á Siglufirði, 41. 
51 Björn Dúason, Síldarævintýrið á Siglufirði, 47. 
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Björn heldur síðan áfram og segir frá því hvernig að stúlkur voru sagðar koma af 

vertíðum óumflýjanlega barnshafandi og löðrandi í kynsjúkdómum eftir að hafa 

lifað við soll og saurlifnað á vertíð á Siglufirði. Hann fjallar jafnframt um það 

hvernig sjálfskipuð skáld ortu níðvísur um bæinn, íbúana og gesti og grípur niður í 

eitt slíkt, þó með hálfum huga því efnið segir hann varla prenthæft: 

1. 

Siglufjörður er svínastía – 

Satan þar býr og árar hans. 

Ómenni þangað ótal flýja 

úr ýmsum héruðum þessa lands. 

Lygi og svik þar lifa flott 

úr lýðnum sanngirni víkur brott. 

4. 

Sjái þær báta leggja að landi 

laumast þær fram á bryggjusporð 

leystar frá öllu lífsins grandi 

og láta af munni nokkur orð. 

Feta svo upp í fúlan krók 

fletta upp pilsi og niður brók.
52

 

Eins og gefur að skilja er efni vísnanna síst sú ímynd sem að Siglfirðingar vilja að 

fylgi þessu tímabili uppgangs og uppbyggingar í byggðalaginu og líklega býr ekki 

mikill sannleikur í efni vísunnar. Hitt má þó geta sér til um að öfundarraddir hafi 

átt hlut að máli þegar slíkur orðrómur er annars vegar því fólk í síldarvinnunni 

fékk eins og áður hefur komið fram, greitt út í hönd fyrir vinnu sína en ekki í 

milliskrift hjá Gránuverslun
53

 sem áður hafði verið venjan. Því er ekki ólíklegt að 

öfund og afbrýði hafi átt þátt í slíkum orðrómi og sögusögnum.  

 En lífið var ekki bara vinna, sukk og sollur eins og fyrr hefur verið tæpt á. 

Sjarmi og rómantík hvíldi einnig yfir þessu tímabili og þar gegndi 

Hvanneyrarskálin stóru hlutverki en hún er hvilft eða lítið dalverpi sem skilur að 
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 Björn Dúason, Síldarævintýrið á Siglufirði, 48. 
53 Ingólfur Kristjánsson, Siglufjörður 1818-1918-1988, 126. Gránufélagið var stofnað á 

Akureyri árið 1870 einkum að frumkvæði Eyfirðinga og hóf það verslun og útgerð á Akureyri 

og síðan á fleiri stöðum á landinu. Félagið keypti síðan verslunina á Siglufirði árið 1875 og má 

telja að þar hafi hafist fyrsta framfara- og uppgangstímabil í sögu byggðarinnar.  
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fjöllin Hvanneyrarhnjúk og Hafnarhyrnu sem gnæfa tignarlega yfir bænum.
54

 

Sögur segja meðal annars frá því hvernig pör laumuðust upp í Hvanneyrarskál eða 

„skál“ líkt og sumir nefna svæðið, á björtum sumarnóttum í rómantískum 

hugleiðingum. Um það hafa verið skrifaðar sögur, samdar vísur og ljóð en 

dægurlög hafa einnig verið samin og sungin um síldarævintýrið. Einnig má til 

gamans geta að þegar ég hef spurt nánar út í þessi mál verður fátt um svör þannig 

að vera má að um hreinar sögusagnir sé að ræða, svona svipaðar og fyrr var vitnað 

til en ólíkt rómantískari þó. Ef gripið er niður í bókina Silfur hafsins – Gull 

Íslands: Síldarsaga Íslendinga má lesa um samskipti kynjanna og sögusagnir þar 

að lútandi. Heimildarmenn bókarinnar segja frá hvernig samdráttur kynjanna var 

óneitanlega fyrir hendi. Menn heimsóttu stúlkurnar í braggana, og þannig fór 

náttúran sínu fram en ekki vilja heimildarmenn kannast við sukk og ólifnað eins 

og haft var um þetta tímabil. Þar segir síðan að lokum: „Við þetta er eiginlega 

engu að bæta. Verður að telja fullvíst að þessi þráláti orðrómur um ólifnað og 

svall hafi ekki átt sér stoð í raunveruleika síldarlífsins“.
55

 

 Sem fyrr sagði óx byggðalagið og dafnaði á þessu tímabili, og litla þorpið 

varð að einum stærsta síldarbæ á landinu. Einn af viðmælendum mínum hefur 

mikinn áhuga á tilkomu, uppgangi og sögu bæjarins og trúir að þáttur 

aðkomufólks sem kom víða að til að vinna í síld sé stór hluti af bæjarbragnum. 

Hann líkir þessu við gullgrafaratímabilið vestan hafs og segir svo:  

[...] það gefur auga leið að þessi aukning gerist ekki á náttúrulegan hátt 

þannig að bærinn verður mikið til úr aðfluttu fólki og þá er ég ekki að tala 

um afa okkar og ömmu..., við erum önnur kynslóð frá þessum innflytjendum 

og bærinn verður til svona eins og Klondyke. Ef að maður spekúlerar í 

Siglfirðingum, þá eru bara örfáir sem geta sagt sko ég er ættaður frá 

Siglufirði, mínar ættir liggja hér.
56

 

Hann telur sem sagt að það sé sérstaða eða ákveðið einkenni og kostur að bærinn 

hafi byggst upp af fólki sem komið hefur víða að og síðar afkomendum þeirra. 

Hröð uppbygging og margt aðkomufólk hafi þannig sett mark sitt á bæinn.
57

 Má í 
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 Vedur.is, Rýmingaráætlun fyrir Siglufjörð. 
55 Benedikt Sigurðsson, Birgir Sigurðsson, Guðni Th. Jóhannesson. Silfur hafsins – Gull 

Íslands. I, 357. 
56 AFG 2012. Viðtal nr. 2, 1. 
57 AFG. 2012. Viðtal nr. 2, 1-2. 
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raun leiða að því líkum að á þessum tíma hafi á Siglufirði myndast eða verið vísir 

að fjölþjóðasamfélagi sem við nútímafólkið upplifum í sífellt meiri mæli í dag. 

Þannig urðu straumhvörf í atvinnulífi staðarins, miklar og hraðar framfarir og 

efnahagur fólks vænkaðist. Um þessa tíma í sögu bæjarins segir meðal annars í 

bókinni Siglufjörður 1818-1918-1988 og eiga þau vel við skoðanir 

heimildarmanns míns: 

Megi nokkrum íslenskum kaupstað líkja við gullgrafarabæ, þá er það 

Siglufjörður, meðan síldarævintýrið var þar glæstast og þúsundir fólks frá 

ýmsum þjóðum streymdu þangað á hverju sumri í leit að gulli, - 

skjótfengnum auði. Þó að síldin sé oft nefnd silfur hafsins, þá er hún gulls 

ígildi, og þetta gull byggði ekki aðeins upp Sigufjarðarkaupstað, heldur var 

það eins konar blóðgjöf öllum þjóðarlíkamanum.
58

 

Það er því nokkuð ljóst að síldin var mikill áhrifavaldur í litla þorpinu sem síðar 

varð kaupstaðurinn Siglufjörður en bærinn fékk kaupstaðaréttindi með 

konungsbréfi árið 1918.
59

        Allt 

tekur þó enda og einnig þetta ævintýri sem önnur. Afli brást sumar eftir sumar á 

sjötta áratugnum og íbúum í bænum fækkaði enda minni vinnu að hafa. Sumarið 

1964 varð síðan síðasta síldarsumarið á Norðurlandsmiðum og lauk 

síldarævintýrinu endanlega árið 1968 og segir svo um aflabrestinn og afleiðingar 

hans í bókinni Silfur hafsins - Gull Íslands: Síldarsaga Íslendinga: 

En árið 1968 varð hrun í síldveiðunum. Það var reiðarslag. Mesta áfall sem 

þjóðin hafði orðið fyrir um aldur. Þar sem síldin hafði verið svo snar þáttur í 

útflutningsverðmætum landsmanna gætti áhrifanna um allt samfélagið. [...] 

Þegar veiðarnar hrundu árið 1968 hafði síldin verið samtvinnuð sögu 

þjóðarinnar í hundrað ár. Þessi síldaröld er sveipuð miklum ljóma. Hún var 

margbrotin og spennandi tími með stórfenglegum framförum og 

afdrifaríkum áföllum. Síldin var blessun og bölvun og allt þar á milli. [...] 

Atburðir í mannlífi og atvinnulífi á síldaröldinni voru iðulega svo magnaðir 
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að stundum var sem veruleikinn væri orðinn ævintýri og ævintýrið 

veruleiki.
60 

Ævintýrinu lauk og mikil fólksfækkun varð á Siglufirði næstu áratugina. Erfiðir 

tímar tóku við eftir að síldin hvarf en á árunum 1971-73 var útgerðarfyrirtækið 

Þormóður rammi stofnað með aðstoð ríkisvaldsins og skuttogaraútgerð og 

bolfisksvinnsla blómstraði, auk þess að loðna var brædd til fjölda ára í 

síldarbræðslunni. Upp úr 1990 jókst útgerð rækjuveiðiskipa sem tók meira og 

minna við af bolfiskveiðum og vinnslu. Undanfarin ár og fram til dagsins í dag 

hefur störfum tengdum sjávarútvegi fækkað jafnt og þétt. Störf tengd sjávarútvegi 

eru því ekki lengur sá grunnur í atvinnulífi staðarins líkt og áður var.
61

  

 Miklar breytingar hafa orðið á nokkrum árum og árið 2006 sameinuðust 

sveitafélögin Siglufjörður og Ólafsfjörður undir merkjum sveitafélagsins 

Fjallabyggðar og er nú leitað ýmissa leiða sem gætu haft bætandi áhrif á atvinnulíf 

bæjarfélaganna. Má þar meðal annars nefna menningartengda ferðaþjónustu en 

með tilkomu Héðinsfjarðarganga vænta íbúar þess að bættar samgöngur og 

aukning ferðamanna gefi af sér auknar tekjur og fleiri störf.
62

 Á vef Fjallabyggðar 

má lesa eftirfarandi upplýsingar um bæjarfélagið Siglufjörð og íbúa þess: 

Þjónusta við ferðamenn hefur aukist á undanförnum árum og er kappkostað 

að taka vel á móti gestum bæjarins. Á því sviði er annar vaxtarbroddur sem 

litið er vonaraugum til því með tilkomu Héðinsfjarðarganga er búist við 

mikilli fjölgun ferðamanna enda hefur Siglufjörður upp á margt að bjóða 

sem vert er að skoða og njóta.
63

 

Meðal annars efnis á vefnum má einnig finna upplýsingar um félags- og 

menningarstarf sem fram fer í bænum Siglufirði, auk staða sem vert er að skoða. 

Má þar nefna markverða staði líkt og Þjóðlagasetur sem stofnað var til minningar 

um séra Bjarna Þorsteinsson, störf hans og söfnun þjóðlaga. Síldarminjasafnið er 

eina safn sinnar tegundar í heiminum og er staðsett á Siglufirði en þar má finna 

sýningar í þremur húsum auk þess sem bátar liggja við bryggju og síld er söltuð á 

planinu líkt og forðum daga. Þetta er liður í því að skapa stemningu síldaráranna 
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og er nikkan dregin fram eftir söltunina og slegið er upp bryggjuballi.
64

 Við þetta 

má svo bæta að haldnar eru tónlistar- fjölskyldu- og íþróttahátíðir á ári hverju á 

Siglufirði og samkvæmt upplýsingum vefsins sækir þær fjöldi fólks.  

 Hátíðin Síldarævintýrið er ein af þessum hátíðum, hún er haldin um 

verslunarmannahelgina ár hvert og hefur náð að skipa sér fastan sess í hátíðaflóru 

landsins. Af öllu því sem rætt hefur verið í kaflanum tel ég að greina megi 

ákveðna fortíðarþrá og stolt í endurvakningu minninganna sem felst í 

hátíðahöldum Siglfirðinga. Á ég þá við það tækifæri þegar þeir halda sína árlegu 

hátíð Síldarævintýrið um verslunarmannahelgina og taka á móti gestum og 

gangandi svona rétt eins og forfeðurnir. Í næsta kafla mun ég því fjalla um 

hátíðina Síldarævintýrið á Siglufirði sem og viðra skoðanir viðmælenda minna 

sem greina má í viðtölum sem tekin voru við þá í tilefni þessarar rannsóknar. En 

fyrst verður rætt um hátíðir og hátíðahald á Íslandi yfir verslunarmannahelgar á 

liðnum árum og áratugum. 

 

3. Hátíðir 

Hátíðir og hátíðisdagar hafa fylgt manninum um ómunatíð. Eins og fyrr hefur 

verið bent á hafa menn skipt hátíðum niður í trúarlegar og veraldlegar hátíðir og er 

þar átt við viðburði sem styrkja til dæmis kristið samfélag eða fagna ákveðnum 

áfanga eða fyrirbæri án þess þó að það tengist trú, (sjá kafli 1.1). Í bókinni Saga 

daganna eftir Árna Björnsson þjóðháttafræðing, rannsakar hann merkis- og 

hátíðisdaga og sögu þeirra. Þar segir Árni hátíðir á Íslandi löngum hafa verið 

taldar eiga uppruna í kristinni trú en jafnframt megi telja að þær eigi sér einnig 

heiðið ætterni. Þegar grannt er skoðað er ljóst að menn gerðu sér dagamun og 

héldu upp á hina ýmsu áfanga í lífi sínu án þess að það tengdist beinlínis trú eða 

trúarbrögðum. Líklegt er þó að menn hafi helst gert sér dagamun í samræmi við 

náttúrulegar aðstæður og tímamót, sem dæmi má nefna sáningu útsæðis og 

uppskeru en þá fagnaði fólk mögulega að loknu verki og þannig hafa hátíðahöld 

fylgt eða verið í takt við daglegt amstur og árstíðir. 
65

  

Í lok síðasta kafla sagði ég frá því að hátíð er haldin á Siglufirði á hverju 

ári um verslunarmannahelgi. Áður en að ég held áfram og skoða þá hátíð er ekki 
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úr vegi að minnast á fáeinar sambærilegar hátíðir á Íslandi sem haldnar eru árlega 

þessa umræddu helgi. 

 

3.1. Hátíðahöld um verslunarmannahelgi 

Verslunarmannahelgin er kennd við frídag verslunarmanna sem er fyrsti 

mánudagur í ágúst og hefur sú dagsetning haldist óbreytt síðan 1934. Eftir síðari 

heimsstyrjöld varð þessi frídagur verslunarfólks að almennum frídegi og notuðu 

ófáir Íslendingar hann til ferðalaga og skemmtanahalds.
66

 Hér áður fyrr voru 

farnar skipulagðar ferðir af ferðaskrifstofum yfir þessa helgi til staða svo sem 

Húsafells og í Vaglaskóg. Unga fólkið nýtti sér þessar ferðir sem og hina löngu 

helgi til að fara í útilegur nálægt dansleikjum og dansstöðum á landsbyggðinni. 

Þessu fylgdu síðan kvartanir um skrílslæti og ölvun ungmennana og þeirra sem 

staðina sóttu.
67

 Skipulagðar útihátíðir urðu síðan algengar upp úr árinu 1967 og 

samkvæmt Árna Björnssyni var líkt og hafi orðið einskonar stökkbreyting á, því 

þá verslunarmannahelgi hafi verið haldnar átta útihátíðir víðsvegar um landið og 

um það bil 36 þúsund manns tóku þátt í þeim hátíðum.
 68

  

 Langt er liðið frá þessum tíma og fáar hátíðirnar hafa lifað áfram. Ein hátíð 

hefur þó ávallt haldið velli og er það Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum sem er eins og 

flestum er kunnugt, byggð á gamalli hefð. Í bókinni Saga daganna segir að 

Þjóðhátíð Vestmannaeyja í Herjólfsdal sé haldin um verslunarmannahelgina en á 

fyrri hluta síðustu aldar hafi hún oftast verið haldin um miðjan ágúst. Þar segir 

enn fremur að hátíðin sé „arfur“ frá þjóðhátíðinni 1874, þegar haldin var hátíð í 

dalnum 2. ágúst. Má rekja það til þess að árið 1874 færði Kristján konungur IX 

Íslendingum sérstaka stjórnarskrá og þar með nokkurt sjálfstæði og var því fagnað 

víða um land, þar á meðal í Vestmannaeyjum.
69

 Síldarævintýrið dregur einmitt 

nafn sitt af atburðum úr fortíðinni, frá tímum framfara og uppgripa við síldveiðar 

og vinnslu á nítjándu og tuttugustu öldinni. Því má einnig gera skóna að hér sé um 

einskonar „arf“ að ræða ef marka má notkun Árna á orðinu arfur sem hann notar 

um atburði fortíðar, og uppruna hátíðahaldanna í Eyjum.  
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Fleiri hátíðir eru haldnar um verslunarmannahelgina, má þar nefna hátíðina Ein 

með öllu á Akureyri, Neistaflug á Neskaupsstað, Álfaborgarsjens á Borgarfirði 

Eystri og Færeyskir dagar á Stokkseyri. Auk fyrrnefndra viðburða má einnig finna 

hátíðir víða um land þessa helgi sem haldnar eru á vegum SÁÁ, ungmennafélaga 

líkt og UMFÍ og kristilegra samtaka svo sem KFUM og KFUK. Bæjarhátíðirnar 

fyrir utan Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum verða þó ekki algengar fyrr en í kjölfarið, 

eða eftir að stofnað var til Síldarævintýrsins á Siglufirði árið 1991 og jafnvel má 

segja sem svo að þar hafi Siglufjörður verið fyrirmynd í uppsetningu hátíðar sem 

byggir á sögu og menningu staðar eða byggðalags.
70

 Ég fullyrði þó ekki um þessi 

mál en mögulega sýndu hátíðahöldin á Siglufirði fram á að slíkt væri gerandi og 

jafnvel vænlegt til eftirbreytni. 

 Eins og áður hefur verið rætt hafa fjölmargar byggðir og bæjarfélög sett upp 

hátíðir á undanförnum árum. Þessar hátíðir hafa þó ekki allar haldið lífi því 

samkeppnin er hörð um hylli gesta þessa helgi. Því hefur verið vel tekið að 

bæjarfélög hafa fært eða halda hátíðir sínar á öðrum helgum sumarsins og geta nú 

ferðamenn og áhugasamir gestir sótt hátíðir í bæjum og byggðum landsins allt frá 

vori fram á haust. Ég vitna hér í einn heimildarmann minn sem segist hlakka til 

sumarsins því nú geti hann farið á hátíðir víðsvegar um landið yfir allt sumarið. 

Jóhann er einn af viðmælendum mínum frá Siglufirði en er fluttur í burtu. Hann er 

sjómaður og kemst því stundum ekki vinnu sinnar vegna á þá viðburði sem í boði 

eru um verslunarmannahelgar. Hann hefur ítrekað og oft sótt síldarævintýri en 

kemst nú ekki nema annað hvert ár. Um þetta segir Jóhann:  

Í dag fyrir mig sem er sjómaður þá þarf ég allavega í annað hvert skipti 

að vinna þessa helgi svo að þessi tilhlökkun sem ég hafði alltaf fyrir 

Síldarævintýri og verslunarmannahelgi á yngri árum..., þessa sömu 

tilhlökkun hef ég nú fyrir allt sumarið af því að það er hátíð einhvers 

staðar allar helgar allt sumarið, það er munurinn á því og fyrir 10 – 15 

árum,... þannig að ég hlakka mikið til sumarsins í heild en áður fyrr til 

verslunarmannahelgarinnar.
71

 

Hann segir einnig að helst vilji hann fara á Síldarævintýri en í dag verður hann 

ekki fyrir eins miklum vonbrigðum að komast ekki því fleiri viðburðir eða hátíðir 
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eru í boði yfir sumarið.
72

 Af þessu má draga þá ályktun að hátíðir og tengdir 

viðburðir yfir sumartímann eru vel þegin viðbót við hátíðaflóru okkar Íslendinga. 

Þó ekki sé um viðburði að ræða sem tengjast helgum tímamótum eða föstu tíma- 

eða dagatali, þá virðist sem þessar hátíðir þjóni ákveðnum tilgangi eða hlutverki 

fyrir einstaklingana sem þær sækja og er Síldarævintýrið á Siglufirði þar engin 

undantekning. Ég er sjálf Siglfirðingur og hef sótt þessa hátíð í mörg ár og er 

hátíðin mikilvægur hluti af árlegum viðburðum sem ég, fjölskylda mín og aðrir 

ættingjar sækja. En nú er komið að því að kynna og fjalla um helstu viðburði 

Síldarævintýrisins á Siglufirði. 

 

3.2. Viðburðir 

Hér verður farið fljótt yfir sögu og helstu viðburði Síldarævintýrisins. Hátíðin 

byrjar með kertamessu á fimmtudagskvöldi og er hún auglýst í dagskrá hennar 

sem fastur liður. Formleg setning hátíðarinnar fer hins vegar ekki fram fyrr en 

daginn eftir eða á föstudeginum klukkan 16.00. Hátíðin stendur síðan fram á 

sunnudagskvöld en dagskrá lýkur formlega á sviðinu við Ráðhústorg um eða eftir 

miðnætti en áfram er dansað á skemmtistöðunum eða fram undir 

mánudagsmorgunn. Hátíðin tekur nú í dag yfir þrjá og hálfan sólarhring ef með er 

talin kertamessan á fimmtudagskvöldinu, en á mánudeginum tygja gestir 

hátíðarinnar sig í burtu, Síldarævintýrinu er lokið þetta árið.
73

 Þetta er þó ekki 

algilt því að í viðtölum þeim sem tekin voru fyrir rannsóknina kom greinilega 

fram að viðmælendur höfðu skiptar skoðanir á því hvenær hátíðin hefst og hafa 

einstaklingarnir einnig margar og misjafnar skoðanir á aðdraganda og upphafi 

hennar. Má þar nefna að í huga viðmælanda míns sem ég kalla Jón byrjar hátíðin á 

miðvikudegi en þá segir hann marga ferðamenn koma í bæinn til að ná sér í „góð 

tjaldstæði“ og lýsir því þannig: 

Hátíðin byrjar svona á miðvikudegi fyrir mér þegar að fólk byrjar að koma, 

maður verður var við fjölgun í bænum og þá fara fastagestir og kunnuleg 
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andlit að koma í bæinn, bæjarbúar fylgjast með og fara að giska á hvort að 

það verði margir í ár, þetta finnst mér byrjunin.
74

 

Til útskýringar á ummælum Jóns um góð tjaldstæði þá á hann við þau tjaldstæði 

sem eru nálægt þjónustu og rafmagni en það á ekki við öll svæði í bænum þar sem 

tjalda má. Þessi tjaldsvæði eru því mjög umsetin. Annar viðmælandi sem ég kalla 

Gunnu telur hátíðina byrja með komu gestanna til bæjarins og segir: 

Þetta byrjar svona á stemningu, það er alltaf einhver stemning og það eru 

þeir sem að hafa áhuga á að taka þátt í þessu, maður sér alveg á þriðjudegi 

eða miðvikudegi að fólk fer að koma í bæinn og maður sér einhvern „nýjan“ 

labba um götuna og maður veltir fyrir sér „ætli hann eða hún ætli að vera hér 

um helgina?“ Fólk flykkist síðan í bæinn og í heimahús og þetta skapar vissa 

stemningu.
75

 

Á þessu má sjá að íbúar fylgjast með komu gesta sem þannig gefur fyrirheit um 

það sem í vændum er næstu daga.  

 Boðið hefur verið upp á ákveðna dagskrá yfir hátíðina frá upphafi eða frá 

því að hún var haldin í fyrsta sinn. Dagskráin hefur reyndar þróast og breyst yfir 

líftíma hátíðarinnar en ákveðnir viðburðir hafa þó haldið velli og má þar nefna þá 

hefð að koma upp leiksviði á Ráðhústorgi sem staðsett er í hjarta bæjarins. Eins 

og áður sagði fer formleg setning hátíðarinnar þar fram auk þess að skemmtiatriði 

eru flutt þaðan alla daga hátíðarinnar.
76

 Á sviðinu er einnig spilað fyrir dansi, 

ávörp eru flutt og lesnar tilkynningar. Sú hefð hefur einnig fest sig í sessi að koma 

fyrir borðum og stólum við torgið þannig að gestir geta sest niður og notið 

dagskrárinnar og alls þess sem í boði er.
77

 Það er því óhætt að segja að torgið er 

miðpunktur hátíðarinnar og að svo hafi verið um langa hríð, þangað kemur fólkið, 

þar fer skemmtunin fram og ákveðið andrúmsloft myndast ef marka má orð 

Jóhanns þegar hann rifjar upp Síldarævintýri fyrri tíma: 

Þetta var mjög sérstakt, það var þarna..., þarna var sko allt í lagi þótt að 

maður væri bara 11 ára að vera að kaupa sér pilsnerbjór, það þótti engum 

athugavert og svo voru nú þarna einhver leiktæki og eitthvað fleira. Já við 
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vorum allir vinirnir að þykjast að drekka, Lövenbrau pilsner...bara löbbuðum 

um bæinn um hábjartan dag. Það sem að var líka sérstakt er það að maður 

gat verið úti langt fram á nóttina og þarna varð maður vitni að 

skemmtanahaldinu og þótti gaman að. Við vorum svo bara að horfa á 

skemmtiatriðin á sviðinu á torginu og svo var náttúrulega ball fram á nótt 

þannig að við vorum að hanga þar fyrir framan og þarna voru fleiri krakkar á 

okkar aldri... alveg hellingur og einhverjir foreldrar  með... það hlýtur að 

vera held ég og það lá vel á öllum þarna, þetta var gaman.
78

 

En ekki snýst allt um torgið, fleiri viðburði og uppákomur má finna á dagskrá 

hátíðarinnar. Þar eru meðal annars tónleikar og skemmtun í Bátahúsi á 

safnasvæðinu og listagallerý og söfn sem eru opin almenningi fram á kvöld meðan 

á hátíðinni stendur. Einnig geta áhugasamir sótt sýningar á síldarsöltun sem fram 

fer á safnasvæði Síldarminjasafnsins en þar má sjá síldarstúlkurnar salta síld auk 

þess að síldarspekúlantinum bregður fyrir á planinu. Nikkan er síðan dregin fram 

og gestum boðið upp í dans eftir að söltun er lokið og þannig setja sýningar, 

minjar og upplifun gesta svip sinn á helgina.
79

 Meðal annarra viðburða í boði eru 

bátsferðir og gönguferðir með leiðsögn um Siglufjörð og náttúruperlur staðarins 

en hátíðarsvæðið dregur þó lang flesta gesti að. Finna má tívolíleiktæki fyrir 

börnin sem staðsett eru á hátíðarsvæðinu auk þess sem haldin er dorgveiðikeppni 

við höfnina og söngvakeppni barna fer fram á leiksviðinu við torgið.
80

 Boðið er 

upp á flugeldasýningu á laugardagskvöldi og reynt hefur verið að koma upp 

einskonar varðeldi og bryggjusöng í anda brekkusöngs Vestmannaeyinga á 

föstudagskvöldi hátíðarinnar, það hefur þó ekki enn fest sig í sessi enda nýlunda 

enn sem komið er.
81

  

 Rauðkusvæðið svokallaða við smábátahöfnina hefur einnig komið sterkt 

inn eftir miklar endurbætur og uppbyggingu, og á síðastliðnum tveimur árum var 

skipulögð dagskrá á því svæði en það stendur steinsnar frá torginu.
82

 Sitt sýnist 

hverjum um þessar breytingar en flestir eru sammála um að þarna sé kærkomin 

viðbót við hátíðina. Þetta álit gesta má meðal annars finna í svörum við 

spurningalista sem settur var á veraldarvefinn: 
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 AFG 2012. Viðtal nr. 6, 1. 
79 Sjá myndir nr. 4, 5 6 og 7 í myndayfirliti. 
80 Sjá myndir nr. 11, 12 og 13 í myndayfirliti. 
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 Siglfirðingur.is, Síldarævintýri-dagskrá, 2010. Sjá myndir nr. 19, 20 og 21 á myndayfirliti. 
82

 Sjá myndir nr. 16 og 17 í myndayfirliti. 
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[...] allt svo frábært, rölta um bæinn, fara í bakaríið fá sér heitt kakó, vera á 

torginu og horfa á viðburðina sem eru þar, rölta á rauðkutorgið, sitja þar með 

smábátahöfnina fyrir framan sig. 

Síldarsöltunin, Hvanneyrarskálin, og bara bæjarfélagið í heild. Rauðka á eftir 

að koma sterk inn í þetta í framtíðinni. 

Síldarmynjasafnið og stemmingin í kringum söltunina. Hef ekki verið með í 

brekkusöngnum. 

Hátíðin hefur verið að þróast töluvert í þá átt að viðburðir og atriði eru að 

dreyfast um bæinn með tilkomu fleirri staða þar af leiðandi er færra fólk á 

hverjum stað og hverjum viðburði [....] held að það sér nauðsynlegt að hafa 

meiri samvinnu við verslunar og þjónustuaðila sem koma að hátíðinni. 

Samvinna Samvinna Samvinna. 

[...] lengri dagskrá úti. Ekki bara eitt stórt ball inni á Allanum þar sem mun 

fleiri mæta en húsið ber [...] Fleiri minni viðburði jafnvel, og allt frameftir 

kvöldi/nóttu
 83

 

Þannig má einnig heyra þær raddir að Rauðkusvæðið taki athygli og fólk til sín á 

kostnað samkomunnar á torginu en þar sem viðburðirnir þar eru einnig nýlunda og 

má vel vera að eftir ákveðinn tíma venjist tilhugsunin um stærra svæði, það verði 

innlimað inn í hátíðasvæðið og þannig verði aukin samvinna að veruleika.
84

 

 Gestir geta einnig ræktað andann og sótt guðsþjónustu úti í náttúrunni á 

sunnudeginum þar sem farið hafa fram brúðkaup og skírnir, auk þess að boðið er 

upp á fyrrnefnda kertamessu í Siglufjarðarkirkju sem haldin er á 

fimmtudagskvöldinu. Kertamessan hefur verið haldin í nokkur ár og aðsókn fer 

vaxandi. Ekki er boðið upp á hefðbundna altarisgöngu en fólk fer og þiggur 

blessun og smurningu í lófa. Fluttar eru þrjár stuttar hugvekjur í stað einnar og 

mikið er um tónlistarflutning í kertamessunni. Aðspurður um þetta fyrirkomulag 

sagði séra Sigurður Ægisson sóknarprestur Siglufjarðar að styttri hugvekjur héldu 

athygli fólksins betur og að talan þrír væri einnig heilög tala.
85

 Þegar fyrsta 

kertamessan var haldin komu margir til að hlýða á tónlistina, sem var flutt af 

Þorvaldi Halldórssyni „syni Siglufjarðar“ eins og séra Sigurður kynnti hann 

                                                             
83 Svör spurningalista nr. 1, 5, 18, 23, 44, febrúar-mars 2012.  
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 Sjá mynd nr. 16 og 17 á myndayfirliti. 
85 Sigurður Ægisson, símaviðtal, 26.11.10. 
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gestum kirkjunnar. Viðmælandi minn Valgerður Halldórsdóttir hefur sótt 

kertamessurnar þessa helgi frá upphafi en hún fór upphaflega í þeim tilgangi að 

hlusta á Þorvald syngja og telur hún að vel sé hægt að merkja sérstakt andrúmsloft 

þessa kvöldstund í Siglufjarðarkirkju.
86

 Messuna sækja heimamenn jafnt sem 

gestir Síldarævintýris og virtist sem flestir ef ekki allir gestirnir í kirkjunni taki við 

blessun sama hvort heldur er um að ræða unga parið með litla barnið sem gistir á 

tjaldstæðinu eða fólkið úr húsbílaklúbbnum frá Borgarnesi sem hafa mætt á 

Síldarævintýri á hverju ári síðastliðin átján ár.
87

 Það skal tekið fram að séra 

Sigurður Ægisson sóknarprestur Siglfirðinga segir kertamessuna og form hennar 

siglfirska hefð sem hefur skapast á undanförnum átta til níu árum.
88

 Einnig ber að 

minnast á messuhald á sunnudegi Síldarævintýris sem áður fór fram í 

Hvanneyrarskál. Sú hefð hefur nú verið rofin og messuhaldið var fært í skógrækt 

Siglufjarðar fyrir nokkrum árum, spilar þar inn í betra aðgengi og minni aðsókn 

og kenna má mögulega um illfærri leið upp í Hvanneyrarskál.  

 Eftir að fólk hefur ræktað andann er það tilbúið fyrir aðra viðburði 

hátíðarinnar svo sem dansleikina en þeir eru haldnir öll kvöld hátíðarinnar og eru 

miðaðir að ólíkum aldurshópum. Dansleikirnir fara fram inni á skemmtistöðum 

bæjarins gegn aðgangseyri og eru nokkuð vel sóttir af gestum hátíðarinnar sem 

hafa aldur til að sækja þá. Þess má geta að aldursdreifing gesta er nokkur en í dag 

er þó miðaldra fólk og eldri kynslóðin mest áberandi. Yngra fólk eða 

fjölskyldufólk með börn er einnig farið að sjá kostina við að koma á hátíðina. Þau 

stoppa jafnvel lengur því helgina eftir Síldarævintýrið er svo kallað Pæjumót þar 

sem hundruðir stúlkna koma saman víðs vegar af landinu og keppa sín á milli í 

fótbolta.
89

 

 Í nokkur ár hefur einnig hópur fólks úr félagi húsbílaeigenda hist og er nú 

svo komið að þeir eiga sinn ákveðna stað þar sem þeir geta lagt húsbílum sínum 

og fengið aðgang að snyrtingu og rafmagni og nálægð við þjónustu. Reyndar má 

sjá ef litið er yfir tjaldstæði bæjarins hvernig húsbílar, húsvagnar og fellihýsi eru í 

meirihluta og eru tjaldbúar þannig í minnihluta á svæðinu enda þeir oft gestir í 

yngri kantinum en ber að taka fram að slíkt er þó ekki algild regla.
90

 Tjaldstæðin 
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 Valgerður Halldórsdóttir, símaviðtal, 26.11. 2010. 
87 Svör spurningalista nr. 1. febrúar, 2010. 
88 Sigurður Ægisson, símaviðtal, 26.11.10.  
89 AFG 2010. Viðtal nr. 5, 5. 
90 Sjá mynd nr. 03 í myndayfirliti. 
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eru á nokkrum stöðum í bænum, eitt í miðjum bænum við sjálft hátíðasvæðið eða 

skammt frá torginu, annað tjaldstæði er inni í firði og er fólki vísað þangað sem 

ekki vill vera við hátíðarsvæðið eða umber ekki hávaða. Finna má tjaldstæði 

nálægt hafnarsvæðinu og einnig á fleiri grasblettum í miðjum bænum. Gestir hafa 

fengið að setja þar niður tjöld og tjaldvagna við hæfilega hrifningu íbúa í nágrenni 

við þá staði og margir minnast þess þegar fólksfjöldinn varð svo mikill að tjaldað 

var í görðum bæjarbúa og á flestum grænum blettum bæjarins. Fáar kvartanir hafa 

þó borist og mögulega á umburðarlyndi og gestrisini íbúa þar hlut að máli.
91

  

 Fyrirtæki bæjarins taka einnig þátt í hátíðinni þó með mismunandi hætti. 

Þau sem selja þjónustu og varning útvíkka starfsemi sína, lengja opnunartíma, 

auka við vöruúrval sitt og bæta jafnvel við starfsfólki. Sumir vinnuveitendur reyna 

að koma því þannig fyrir að starfsmenn geti tekið þátt í gleðinni, þeir loka eða 

halda starfsemi í lágmarki og gefa starfsfólki frí, allt eftir þörfum og getu hvers 

fyrirtækis, sem sagt frítími fyrir suma og vertíð og uppgrip fyrir aðra. Bjóða 

verður upp á þjónustu við gesti og gangandi og því mæðir mikið á þeim sem starfa 

við þjónustu, veitingar og verslun þessa helgi.
92

  

 Ekki er hægt að ljúka þessari upptalningu á viðburðum án þess að minnast 

á sönglögin og ljóðin sem fylgt hafa síldarævintýrinu og síldaárunum og má heyra 

flutt á sviðinu eða spiluð og sungin í útvarpi yfir hátíðina. Reyndar er það svo að 

nýtt lag er samið fyrir hvert Síldarævintýri og hefur slíkt verið gert í nokkur ár en 

því miður fengust ekki upplýsingar um hve lengi sú hefð hefur lifað. Sigurður 

Ægisson sóknarprestur á Siglufirði hefur samið nokkra texta, en höfundur laga við 

texta hans er Sturlaugur Kristjánsson sem einnig býr á Siglufirði.
93

 Lögin má svo 

heyra spiluð í útvarpi FM Trölli sem er útvarpsrás byggðalagsins Fjallabyggðar og 

nágrennis. Tröllanafnið geri ég ráð fyrir að sé dregið af landsvæðinu, eða 

Tröllaskaga sem vísar þannig til heimahaganna. En hvernig fór þetta allt af stað? Í 

kaflanum hér að aftan mun ég fjalla um hvernig hátíðin varð að veruleika. Ég mun 

einnig fjalla lítillega um þróun hennar og hvernig samfélagið sem lagðist á eitt að 

ýta þessu verkefni úr vör hefur tekið hátíðinni. 

                                                             
91 AFG 2010. Viðtal nr. 5, 5-6. 
92 AFG 2012. Viðtal nr. 5, 6-7. 
93 Sigurður Ægisson, símaviðtal 26.11.10. 
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3.3. Upphafið 

Fyrir nærri tuttugu og tveimur árum sátu þrír vinnufélagar saman á 

bæjarskrifstofunum í Ráðhúsi Siglufjarðar og ræddu saman um liðna tíð. 

Brynhildur Baldursdóttir sagði vinnufélögum sínum sögur frá síldaráunum sem 

hún hafði eftir móður sinni en þetta tímabil hafði borist í tal vegna deyfðar sem 

þeim vinnufélögunum fannst liggja yfir bænum. Hún segir svo frá: 

[…] þetta var þarna í byrjun júlí 1991..., 3 júlí 19991..., við sitjum bara inni í 

kaffistofu og erum að tala saman og förum eitthvað að horfa út um gluggann 

og aðeins svona að það var eitthvað dauft yfir, og þá fer ég að segja þeim 

sögur sem að mamma sagði mér um það hvernig að þetta var á árum áður og 

þá var dansað í þetta mörgum húsum og þá voru kaffihús út um allt og þá var 

bærinn iðandi af lífi og alltaf fjör. [...] Það var eiginlega þetta sko, maður gat 

eiginlega farið út á hverju kvöldi út að dansa ef að manni hérna..., ef að 

þannig lá á manni. Það var dansað inn á Hótel Hvanneyri og [...] hét einhver 

staðurinn og á fleiri stöðum, maður eiginlega trúði því ekki, þetta var í miðri 

viku og hún er að lýsa einhverju, manni fannst hún vera að lýsa einhverju 

sem gerðist í öðru landi. Mér finnst hún Anna Lára Hertervig koma með 

soldið góða lýsingu á því eins og var lífið hérna áður, hana kveið alltaf svo 

fyrir að fara í Versló á haustin, hún var sko í Verslunarskólanum..., vegna 

þess að allt var svo steindautt þegar komið var til Reykjavíkur [skellihlær]94
 

Um þetta upphaf ævintýrisins að nýju má einnig lesa í ræðu sem flutt var í tilefni 

tuttugu ára afmæli Síldarævintýrirsins árið 2010 og birtist á vef 

síldarminjasafnsins: 

Þetta byrjaði allt snemma í júlí árið 1991 – hér uppi á skrifstofu 

Siglufjarðarkaupstaðar sátu þau Björn Valdimarsson þáverandi bæjarstjóri, 

Brynhildur Baldursdóttir skrifstofustúlka og Baldvin Valtýsson 

skrifstofustjóri – þarna sátu þau yfir kaffibollum og spjölluðu um gamla daga 

og hið einstæða mannlíf sem var hér á sumrin í höfuðborg síldarinnar, og þar 

kom [fram í] tali þeirra að það væri nú ekki úr vegi að reyna að endurvekja 

þessa stemningu – efna til útihátíðar um verslunarmannahelgina og strax í 

spjalli þeirra var nafnið komið: Síldarævintýrið. Síðan hófst 

undirbúningurinn af krafti og fyrsta Síldarævintýrið var haldið fjórum vikum 

                                                             
94 AFG 2012. Viðtal nr.7, 2-3. 
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síðar með pompi og prakt, ein fyrsta bæjarhátíðin sem haldin var með 

þessum hætti á Íslandi og síðan eru þær orðnar margar og víða haldnar í 

flestum bæjum og þorpum Íslands.
 95

 

Þannig hófst þessi hátíð sem nú árið 2012 verður haldin í tuttugasta og annað sinn 

og þannig hefur upphafið eignast eigin sögu.      

 Þeir sem stóðu að hátíðinni sóttu í glatkistu fortíðar, í gamlar minningar og 

muni og reyndu að skapa eða finna þá stemningu sem laðað gæti fólk að staðnum 

og um leið til þátttöku í hátíðinni. Viðmælandi minn sem ég kalla Ólaf lýsir sínu 

sjónarmiði þannig að ef ekki væri fyrir arfinn og menninguna út frá sögunni þá 

væri ekkert ævintýri: 

Síldarævintýrið, hefur verið hæfilega mikið, sko öðrum þræði svona 

menningar, ...menningar og sögulegt..., það hefur haft slík tengsl, það hefur 

tengsl við menningu og sögu bæjarins, staðarins, það er náttúrulega síldin 

sem er náttúrulega samofin þú veist lífinu í bænum sko og alla síðustu öld og 

það er það sem er verið að gera út á..., það er verið að gera út á þetta silfur 

hafsins, [....] ef það væri ekki þetta þá..., hvað væri það þá?
96

 

Sjálfsagt er mikið til í orðum Ólafs og margir honum eflaust sammála um að 

ekkert væri ævintýrið ef ekki væru ræturnar og sagan að sækja í. Með þessi orð 

Ólafs í huga má líta til túlkunar Žižek á melankólíu. Hann sagði melankólíu vera 

einskonar viðbragð fólks til að viðhalda því sem væri horfið eða við það að glatast 

en svo er það einnig álitamál hvort að fyrirbærið hafi jafnvel aldrei verið til eða átt 

sér stoð í raunveruleikanum, (sjá kafla 1.6). Hvort slíkt eigi í raun við hér er 

möguleiki. Var kannski verið að reyna að fanga anda liðins tíma sem aldrei var? 

 Líklega var markmiðið með tilurð hátíðarinnar ekki eingöngu að halda í 

minningar heldur fólst það ekki síður í því að gera bæinn Siglufjörð líflegri, 

sýnilegri ferðamönnum og auka innkomu fyrirtækja í bænum. Björn Valdimarson 

fyrrverandi bæjarstjóri hafði þetta að segja um upphafið: 

Það er Siglufjarðarkaupstaður sem skipuleggur og heldur þessa hátíð. 

Upphafleg markmið hátíðarinnar voru þrjú, að skemmta Siglfirðingum, að 

                                                             
95 Sild.is, Síldarævintýrið 20 ára. (Mál- og stafsetningavillur í beinum tilvitnum sem fengnar 

eru úr rituðum texta frá öðrum eru ekki leiðréttar heldur látnar halda sér eins og þær koma fyrir 

í frumtexta). 
96 AFG 2012. Viðtal nr. 2. 
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koma Siglufirði inn á kortið sem ferðamannabæ og styrkja verslun og 

þjónustu í bænum. Reiknað er með að bærinn leggi um tvær milljónir í 

kostnað vegna hátíðarinnar, en einu tekjurnar sem hann hefur af hátíðinni er 

innkoma af leigu á tjaldstæðum.
97

 

Það lítur því út fyrir að ekki hafi verið um stóra sjóði eða innkomu verulegra tekna 

að ræða eftir hátíðina hjá aðstandendum hennar. Einn viðmælenda minna minnist 

þess að á fyrstu árum hátíðarinnar var hóflega innheimt fyrir tjaldstæði og aðstöðu 

eða þjónustu á tjaldstæðum bæjarins. Selt var inn á dansleikina á 

skemmtistöðunum en misbrestur gat orðið á greiðslu aðgangseyris á viðburðina og 

tjaldstæðin þegar mannfjöldinn var sem mestur, og hafi því lítið eða ekkert annað 

en tilkostnaður skilað sér til bæjarins og þeirra aðila sem héldu utan um hátíðina.
98

 

 Síðastliðin ár hafa árlega verið kosnar nefndir sem séð hafa um 

skipulagninguna en árið 2011 var stofnuð sérstök nefnd sem sér um skipulagningu 

hátíðarinnar og framkvæmd og virðist ákveðin regla því komin á skipulagsmálin:  

Á síðasta ári var stofnað félag um Síldarævintýri á Siglufirði og sér stjórn 

félagsins um skipulagningu hátíðarinnar ár hvert, ásamt skipuðum fulltrúa 

frá bæjarfélaginu. Auk þess sér félagið um að afla styrkja og fjár til 

hátíðarinnar á ári hverju. Árgjald í félagið er krónur 2.000 fyrir 

einstaklinga, en kr. 10.000 fyrir fyrirtæki.
99

 

Vonir standa til að slíkt utanumhald verði skilvirkara við skipulagningu og 

framkvæmd hátíðarinnar í framtíðinni. Í næsta kafla verður stiklað á stóru um 

þróun hátíðarinnar úr lítilli bæjarhátíð í karnival og breytinguna aftur yfir í 

fjölskylduvæna bæjarhátíð sem mögulega virðist komin til að vera. 

 

3.4. Hátíð í bæ 

Eins og greint hefur verið frá hér að framan þá var hátíðin smá í sniðum í byrjun, 

en fljótlega tóku landsmenn við sér og áður en varði lá straumur fólks norður yfir 

heiðar á Síldarævintýri á Siglufirði. Bærinn fylltist af fólki og með því skapaðist 

                                                             
97 Timarit.is, Morgunblaðið, 1994. 
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ákveðið andrúmsloft og skemmtileg stemning. Á móti komu þó upp ákveðnir 

erfiðleikar sem ekki var hægt að sjá fyrir, enda ekki búið að gera ráð fyrir slíkum 

fjölda í litla bæinn og viðbúnaður til móttöku svo margra gesta ekki fyrir hendi. 

Jóhann minnist atburða frá Síldarævintýri á þessum árum: 

Það var þarna um ´94-´95 sem að þetta eða sem að mér eiginlega finnst að 

þetta hafi farið úr böndunum það var ekki eins gaman..., þá voru þarna tíu til 

tólf þúsund manns eða eitthvað. Það bara sást ekki einn einasti grasblettur í 

bænum og þetta var svo rosalega mikið af fólki og þarna var maður vitni að 

ýmsu ógeði sko. Eitt skiptið var ég að labba bara yfir Lækjargötuna og þar 

voru þarna tveir húsbílar upp við hvorn annan og þá er ég ekki að tala um 

húsbíla sem maður sér í dag sem eru vel búnir og þannig ..., þetta voru bara 

sendiferðabílar, innréttaðir eða eitthvað... og sem sagt eitt skiptið er ég að 

labba þarna fram hjá þá sjáum við að það opnast hurð og út kemur rass..., 

hann lét bara vaða þarna í grasið...maður varð vitni að alls konar svona 

hlutum. Þetta var alls staðar og fyrir allra augum. [...] Þarna er ég 13 ára og 

þarna finnst mér hátíðin hafa breyst meira heldur en nokkurn tíma ég sjálfur. 

[...] Það var miklu meira af ungu fólki þessa helgi og hátíðin dáldið lituð af 

því. Þessu fylgdi mikill sóðaskapur og svona.
100

 

Af þessu má greina að líklega var frjálslyndið í meira lagi en venjulega og hegðun 

fólks á mörkum þess siðlega og jafnvel stigið yfir þau mörk, þetta ástand er 

þannig hægt að tengja við hugtök og kenningar Bakhtin um karnivalið sem rædd 

verða síðar í ritgerðinni. Það er þó óhætt að gera ráð fyrir að þar sem mikill 

mannfjöldi er saman kominn er torveldara að fylgjast með gestum en þegar þeir 

eru færri og þannig skapast hætta á óstjórn og glundroða. Um þennan tíma segir 

Jóna meðal annars: 

[…] þetta var bara eins og svona útihátíðar, það var nú eiginlega ekki það 

sem lagt var upp með það var ekki markmiðið..., en eitt árið voru hérna 

fengnar fullt af hljómsveitum og bara böll og æðislegt og þá fengum við fullt 

af fólki..., af ungu fólki sem að var víst að ..., ég er nú ekkert að tala niður til 

ungs fólks en það var ekki kannski að passa, þetta var ekki það sem fólkið 

vildi, það vildi blandaðra, ungt og gamalt..., en þarna var þetta komið svona í 

einhvern hérna svona..., útihátíð..., þá sá ég það, eða það snerist meira um 
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það. En það var ekki lagt upp með það...það var haldið af stað með það 

þannig að það var dregið upp bara síldarárastemning. [...] mér fannst ekkert 

svona... mér fannst þetta ekkert mjög sniðugt, þetta voru bara of mikil læti, 

of mikil læti inni í miðbæ. Tjaldað allstaðar og já fólk svona..., já þetta var 

bara..., en þetta er erfitt, það er erfitt að stjórna svona löguðu, þetta fór bara á 

annan veg, varð svo lítið áfall þegar þetta fer svona... en við bjóðum upp á 

þetta svolítið.
101

 

Sjá mátti stöðugan straum af fólki inn og út af skemmtistöðunum sem voru tveir 

og gengu gestir á milli þeirra en staðirnir voru nálægt hvor öðrum í miðbæ 

Siglufjarðar. Þeir rúmuðu þó ekki allan mannfjöldann þegar mest var og 

myndaðist því einskonar karnival stemning í miðbænum þar sem fólk sat á 

gangstéttum, á torginu og fyrir framan sviðið og skemmtistaðina. Þar var síðan 

drukkið og dansað fram undir morgun.
102

 Gunna segir um þennan tíma að fólk 

hafi hreinlega viljað vera úti á torgi alla nóttina: 

Ég held að fólkið hafi sótt eftir að vera bara á torginu, það var ekkert annað 

en það vildi bara hafa eitthvað á torginu..., hljómsveitir og annað og sko 

þetta unga fólk vildi líka bara helst hafa allt frítt..., þannig var það bara. [...] 

Maður man þó meira eftir ánægjustundunum..., meira en eftir einhverju 

ógeði, ælandi fólki og einhverju slíku, þetta var og er bara svo endalaust 

gaman
103

 

Ef marka má þessi fyrstu ár hátíðarinnar óx þátttaka landsmanna fljótt og vel og 

vinsældir hátíðarinnar fóru sívaxandi. Viðmælandi minn, Jón segir frá hvernig 

þátttöku hans var hagað frá upphafi hátíðarinnar: 

Ég hef farið á öll Síldarævintýri nema eitt sem var númer tvö eða þrjú en hef 

alltaf farið eftir árið 1993 en þá prófaði ég að fara á Þjóðhátíð í 

Vestmannaeyjum. Fyrst var þetta lítið, smátt í sniðum og fáir gestir, svo var 

verið að fá stór nöfn í tónlistarbransanum til að koma og spila úti og þá varð 

svona útihátíðabragur á þessu í sirka tvö, þrjú ár eða á því tímabili. Þetta 

varð svona útihátíð sem að bærinn réði engan vegin við, allt of mikið af fólki 

og allt of mikið af unglingum, það vantaði gistiaðstöðu og snyrtiaðstöðu. 
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Eftir þessi skipti fannst mér vera almenn óánægja í bænum með umgengni, 

þessu fylgdu skemmdarverk, rúðubrot og ýmis konar vitleysa.
104

 

Sjá mátti slagsmál og almennar óspektir sökum ölvunar sem og hömluleysi og 

óstjórn í hegðun fólks á vissu lífsskeiði hátíðarinnar. Framkvæmdaaðilum 

hátíðarinnar þótti nóg um atið, umstangið og ölvunina sem fylgdi mannfjöldanum 

og töldu breytinga þörf. Um slíkt má lesa í þessari frétt Morgunblaðsins frá árinu 

1994: 

Björn Valdimarsson, bæjarstjóri, sagði að skemmtanahaldið hefði gengið vel 

þrátt fyrir mikinn mannfjölda. Ánægjulegt hefði verið að sjá hvað fólk 

skemmti sér vel. Hann sagði hins vegar að áberandi meiri ölvun hefði verið 

um þessa verslunarmannahelgi en í fyrri skiptin. Björn sagði ekki sjálfgefið 

að hátíðin muni halda áfram, heldur þurfi nú að setjast niður og ræða þau 

mál. Ljóst sé að ef halda eigi áfram þurfi viðbúnaður að vera meiri en verið 

hefði til þessa.
 105

 

Við þessum orðum Björns var brugðist og umgjörð og áherslur hátíðarinnar 

breyttust á næstu árum þar á eftir. Skemmtiatriðin voru nú heimatilbúin í meira 

mæli en þar voru á ferð siglfirskir skemmtikraftar eða frá nágrannabyggðum og 

sótt var ríkar í ræturnar.
106

 Þó var alltaf eitthvað um að landsfrægir listamenn 

skemmtu en meirihluti viðburða var af siglfirskum uppruna. Það er skemmst frá 

því að segja að aðsókn hrapaði og í nokkur ár töldu menn í kringum eitt- til tvö 

þúsund gesti á hátíðinni sem var heldur dauflegra en áður. Telur viðmælandi 

minn, Gunna að á síðustu árum hafi hún þó náð sér aftur vel á strik og jafnað sig. 

Þannig segir hún að um það bil fjögur til sex þúsund gestir hafi sótt síðustu hátíð, 

og því virðist aðsóknin vera að aukast og hátíðin að sækja í sig veðrið aftur en 

með breyttum formerkjum þó. Hún telur að líklega séu gestir í eldri kantinum í 

meirihluta en einnig komi fjölskyldufólk í sífellt meira mæli og æ fleiri sjái kosti 

þess að koma með börnum sínum á fjölbreytta fjölskylduhátíð.
107

 

 Sem dæmi um fjölbreytileika hátíðarinnar er ekki úr vegi að nefna hvernig 

gestir hafa nýtt sér hana í gegnum árin til að fagna ákveðnum áföngum eða 

viðburðum í lífi sínu eða hvernig þeir hafa upplifað eitthvað nýtt og spennandi 
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sem jafnvel má flokka sem leið til ákveðins þroska. Er þá við hæfi að vísa í 

reynslu eins viðmælanda míns og fyrstu kynni hans af kvenþjóðinni þegar hann 

var þrettán ára gamall og gerðist einmitt á Síldarævintýri en um það segir hann: 

Ég man nú að þarna sko fór maður að reyna eitthvað við kvennamál... kyssti 

stelpu á munninn og svona, í fyrsta sinn og það var náttúrulega voða 

merkilegt og gaman en ég týndi henni þó..., þetta var bara svona... en þess 

fyrir utan var nú gaman
108

 

Önnur dæmi um slíkar breytingar eru pör sem opinberað hafa trúlofanir sínar við 

þetta tækifæri eða jafnvel gift sig á Síldarævintýri. Þessa frétt má finna um 

viðburði á síldarævintýri árið 1993 og er höfð eftir stjórnanda hátíðarinnar, 

Siglfirðingnum Theodóri Júlíussyni: 

Hápunktar hátíðarinnar voru tveir, annars vegar síldarsöltun á laugardag í 

sólskini, sem var langþráð. Hinn stóratburðurinn sagði hann að hefði 

verið ógleymanleg stund í Hvanneyrarskál á sunnudag. Þangað hefði á 

áttunda hundruð manna lagt leið sína til að vera viðstaddir hjónavígslu, 

þar sem sóknarpresturinn séra Bragi J. Ingibergsson gaf saman tvenn 

brúðhjón.
 109

 

Gott dæmi um hvernig fólk nýtir sér þessa hátíð til slíkra viðburða, get ég vottað 

af eigin reynslu en ég og eiginmaður minn vorum gefin saman laugardaginn 2. 

ágúst árið 2003 í Siglufjarðarkirkju meðan á Síldarævintýri stóð. Við hjónaleysin 

ákváðum að þessi tími ársins væri tilvalinn fyrir okkur og fjölskylduna, þarna væri 

liðið á sumarið og ættingjar okkar margir hverjir að ljúka sumarfríi sínu eftir þessa 

helgi. Sú vitneskja að á hátíðinni ríkir almennt gleði og góður andi átti einnig þátt 

í ákvörðun okkar og um leið vildum við reyna að gera daginn sem 

eftirminnilegastan fyrir okkur og gestina. Þarna er um að ræða hátíðarstund, 

bærinn er snurfusaður og settur í sparifötin, veðurguðirnir beðnir um góða tíð, allir 

gleðjast og því ríkir sannkallaður hátíðarandi. Hið hversdagslega er lagt til hliðar 

og við gerum okkur dagamun en um leið mætast veraldlegar hefðir og helgistund 

byggð á kristnum trúarbrögðum, það er hátíðin sjálf og hjónavígslan undir 

kristnum formerkjum. Í tilvikunum hér að framan má vísa til breytingasiða van 
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Genneps um slík tækifæri og einnig í kenningu Turners um jaðartíma en það tel ég 

eiga við tímamót og athafnir sem þessar og hef útskýrt hér að framan líkt og fram 

kom í fyrsta kafla, (sjá kafla 1.3-1.4).  

 Gestir hátíðarinnar taka þannig þátt í athöfnum hvort heldur viðburðirnir eru 

á hátíðardagskránni eða óundirbúnar uppákomur. Gestirnir sem hér um ræðir eru 

brottfluttir Siglfirðingar sem og aðkomumenn en eiga það allir sameiginlegt að 

vera komnir til að upplifa Síldarævintýri en slíkt á einnig við um heimamennina 

sjálfa og fjallar kaflinn hér að aftan um upplifun gesta hátíðarinnar á viðburðum 

hennar. 

 

3.5. Þátttakendur 

Bæjarbúar taka margir að einhverju leiti þátt í hátíðahöldunum þar sem þau fara 

fram í hjarta bæjarins eða á Ráðhústorgi eins og áður hefur komið fram. Einhverjir 

fara þó í burtu úr bænum þessa daga og vilja ekkert með hátíðina hafa og enn aðrir 

halda sig til hlés eða heima við. Smekkur manna er misjafn og finnst sumum þetta 

heilmikið rót og tilstand, ekki síst fyrir þær sakir að ættingjar og vinir sækja stíft í 

heimsóknir yfir þennan tíma. Það er engu að síður nokkuð líklegt að margir 

bæjarbúar leggi leið sína í miðbæinn einhvern tíma yfir helgina þó ekki sé nema í 

stutta stund og hið sama á við um gesti hátíðarinnar en fólk ver þó ekki öllum 

stundum í miðbænum.       

 Ég hef áður talað um jaðartímabil en það er sá tími sem Victor Turner 

nefnir tíma millibilsástands eða þröskuldsástands og einkennist af ákveðnu athæfi 

eða jöfnuði og öðruvísi hegðun en alla jafna (e. communitas, sjá kafla 1.4). Þannig 

myndast sérstakt ástand og andrúmsloft og má vel greina slíkt á hátíðarsvæðinu 

meðan á hátíðinni stendur. Í þessu tilviki tala ég um hátíðarsvæðið en það ég tel 

vera svæðið í kringum Ráðhústorgið, Rauðkutorg við smábátahöfnina og þeir 

staðir þar sem hátíðadagskráin fer fram í miðbænum. Einn er sá hópur þátttakenda 

hátíðarinnar sem eru á eða í kringum hátíðarsvæðið alla helgina en það eru gestir 

tjaldstæða sem staðsett eru beinlínis á hátíðarsvæðinu.
110

 Þessir gestir eru innan 

hátíðarsvæðisins yfir alla hátíðina og þannig tel ég að þeir finni sig tilheyra henni 

til jafns við þá sem búa á staðnum. „Heimamenn“ virðast þó ekki hafa sömu þörf 
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til að tilheyra, þeir eiga arfinn eða sögulegan bakgrunn og menningu og hátíðin er 

þeirra, þeir tilheyra samfélagi staðarins, þaðan er sjálfsmynd þeirra sprottin og 

þeir eiga þannig kröfu í hátíðina. Laurajane Smith kemur meðal annars inn á þessi 

efnistök í bókinni Uses of Heritage. Arfurinn eða menningararfur okkar segir 

þannig til um hvaða tákn eða menningarverðmæti við teljum mikilvæg, hver hluti 

sjálfsmyndar okkar er sem einstaklinga, hóps eða þjóða, og hjálpar til að vinna við 

hugmyndina um okkur sjálf. Menningararfurinn gefur þannig til kynna hver 

hópurinn er, hverjir tilheyra honum síður og hvaða gildi hópurinn hefur.
111

 

Hugsanlega er hægt að skoða orð Siglfirðingsins Herdísar Sigurjónsdóttur í 

samhengi við framan greind orð: 

Um verslunarmannahelgina hittir maður mikinn fjölda af Siglfirðingum og 

fólki sem hefur verið þar og því er síldarævintýrið eins og virkilega gott 

ættarmót. [...] Maðurinn minn er ekki Siglfirðingur, en við köllum hann 

stundum tengdason Siglufjarðar því honum hefur verið tekið mjög vel og 

er hann búinn að eignast marga góða vini þarna. Hann er því kannski ekki 

lengur aðkomumaður
112

 

Þannig öðlast fólk jafnvel sess í samfélaginu þegar það tengist inn í það á 

einhvern hátt. Að sama skapi má benda á mikilvægi þess að horfa ekki einungis á 

menningararfinn sem táknmyndir sjálfsmyndar heldur eitthvað sem samfélög eru 

sífellt að endurskoða, endurmeta og skapa.
113

 Þegar til dæmis einstaklingurinn 

finnur sig tilheyra eða tengjast með því að vera á staðnum þetta ákveðna tímabil 

þá er mögulega tilgangnum náð. Þannig tel ég að með því að vera í hringiðunni, á 

miðju svæðinu fái þátttakendur á tilfinninguna að þeir séu ekki utanaðkomandi, að 

þeir tilheyri 

 Margir vilja eyða stundum sínum á ákveðnum stað á eða við torgið og finnst 

að þar sé miðpunktur hátíðarinnar ef marka má ummæli Gunnu þegar hún segir 

torgið vera miðpunkt alls og þar fari öll skemmtunin fram: 

Það sem skiptir mestu máli er torgið..., það er náttúrulega miðpunkturinn í 

þessu öllu saman og það skiptir líka miklu máli hvað er í gangi, það þarf 

eiginlega að vera stanslaust prógramm í gangi þannig er það bara..., það er 
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alveg sama hvort að er ég eða Jón úti í bæ..., maður vill bara hafa endalausa 

skemmtun
114

 

Það vekur einnig athygli að á torginu má sjá gesti sitja með bjór og vín en þó í 

meira mæli á kvöldin en á daginn. Yfir daginn er dagskráin miðuð að smekk 

fjölskyldunnar allrar en þó sérstaklega með börnin í huga. Barnadagskrá fyrir 

yngstu börnin er á sviðinu snemma dags og fyrir þau eldri síðdegis.  

 Herdís lýsir þátttöku fjölskyldu sinnar í hátíðinni á liðnum árum en hún 

býr í dag í Mosfellsbæ ásamt eiginmanni og þremur börnum og telur hún þau hafa 

mætt í um það bil fimmtán skipti á hátíðina: 

[...] við fjölskyldan reynum að fara alltaf þegar við erum á landinu. Höfum 

við trúlega farið15 sinnum. Við förum alltaf á söltun og skemmtun í 

miðbænum, sem er ætluð bæði börnum og fullorðnum. Það var frábært að 

fara á Fílapenslana sem var svona fastur liður. [...] Við höfum nokkrum 

sinnum farið á ball á Allanum um verslunarmannahelgina, en oftar höfum 

við farið með krakkana í bæinn og dansað og látið það nægja. [...] Það sem 

skiptir mestu máli er að fara í bæinn, að sýna sig og sjá aðra.
 115

  

Þannig má sjá að viðmót og gestrisni heimamanna sem og annarra þátttakenda 

skiptir miklu máli auk þess að ekki er um almenn drykkjulæti að ræða á meðan á 

barna- og fjölskylduviðburðum stendur. Þó eitthvað sé um vín- og bjórdrykkju að 

degi til, er eftirtektarvert að gestir sækja frekar á veitingastaðina þar sem þeir geta 

setið úti við en svo heppilega vill til að þeir eru einnig staðsettir við torgið. Þetta 

gerir fólk frekar en að sitja með drykkina á miðju torginu meðan að 

fjölskylduskemmtunin fer fram þó ekki séu nema 20 til 30 metrar milli þessara 

tveggja svæða. Þetta er reyndar svolítið sérstakt en sýnir að hátíðin er lagskipt. 

Þegar ég tala um að hún sé lagskipt á ég við að hátíðin virkar á annan hátt fyrir 

börnin og unglingana en fyrir hina fullorðnu. Munur er á dagskrá og gestum að 

degi eða kveldi þannig að breytingar verða þegar kvölda tekur og þá skipta gestir 

og hátíðardagskráin um yfirbragð. Gestir sitja þá glaðir og reyfir með vínföng á 

torginu meðal fullorðinna, barna og unglinga en að kvöldinu er dagskráin meira 

miðuð að hinum fullorðnu.
116

 Ekki er sett út á víndrykkju við gesti svo framarlega 
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sem engum er misboðið en óvæntum uppákomum er þó erfitt að stjórna og allt 

getur gerst þegar saman eru komnir svo margir í hóp. Þannig sitja saman gestir á 

öllum aldri, þeir yngstu í barnavögnum í umsjá foreldra sinna.
117

 Um þetta ástand 

og andrúmsloft á torginu svara sumir þátttakendur hátíðarinnar í gegnum tíðina 

spurningalistanum á þessa leið:  

Fjörið er á torginu og núna líka á Rauðkutorgi, þar sem fólk hittist og spjallar 

saman.  

Sviðið á torginu, tunnurnar um bæinn, böllin og skemmtanirnar, 

fjölskylduhittingur, allt svo frábært, rölta um bæinn, fara í bakaríið fá sér 

heitt kakó, vera á torginu og horfa á viðburðina sem eru þar.  

Torgið, söngvakeppni barnanna, flugeldasýningin, syngjandi kellingarnar á 

bílnum, rölta á Rauðku torgið, sitja þar með smábátahöfnina fyrir framan sig.  

Smökkunin, harðfiskurinn og fleira ætilegt, það verður alltaf að vera eitthvað 

til að narta í. 
118

 

Gestir hafa greinilega ákveðnar skoðanir á því hvaða viðburði þeir vilja sækja og 

hvað þeir telja eftirsóknarvert. Það að sitja eða vera við torgið í hjarta svæðisins 

gefur gestunum færi á að fylgjast með flestu sem í boði er. Slíkt má einnig greina í 

svörum viðmælenda minna þegar þeir voru spurðir hvers þeir væntu með þátttöku 

í hátíðinni, hvaða viðburði þeir sækja helst og upplifun þeirra á hátíðinni 

yfirhöfuð. Gunna sem einnig hefur tilheyrt þeim hópi sem vinnur yfir hátíðina auk 

þess að sækja hana segist vilja fá svona „gamaldags fíling“ og bætir við: 

[...] ég fer til dæmis og horfi á hérna á sýningu hjá Síldarminjasafninu, það 

bara að fara þangað það er alveg nóg til að fá stemminguna..., mér finnst það 

bara frábært og gaman, mér finnst bara alltaf gaman..., Þetta er 

skemmtilegasti tíminn sem ég er að vinna við það er síldarævintýrið ég get 

ekki einu sinni líkt því við þjóðlagahátíðina..., það er ekkert líkt. fullt af 

fólki, rosalega gaman, allir að skemmta sér og yfir höfuð í öll þessi ár..., af 

því að ég hef verið að vinna við þetta svo ofboðslega lengi þá er ótrúlegt að 

ekki hafi verið mikið um slagsmál eða leiðindi, það er mjög lítið um það.., 

það finnst mér ekki mikið um á Siglufirði eða hefur ekki verið. Ég held að ég 
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geti talið það á annarri hendi þau skipti sem að lögreglan þarf að skipta sér af 

einverju stórvægilegu og meira að segja þegar að Síldarævintýrið var..., 

þegar að um það bil tíu þúsund manns voru þá var ekkert mikið um slagsmál 

það var alveg ótrúlegt miðað við allan þann fjölda sem var á staðnum..., þetta 

var þarna eins og síld í tunnu... [hlær]. 119
 

Jóhann, annar viðmælandi minn, sagðist einna helst sækja tónlistarviðburði á 

torginu og finnst skemmtilegast að vera þar úti við. Hann segir meðal annars að 

það eina sem að reki hann inn á skemmtistaðina sé slæmt veður.
120

 Finna er einnig 

ein af viðmælendum mínum. Hún nefnir torgið og viðburðina sem þar fara fram, 

en það er á meðal þess sem hún sækir einna helst í. Hún segir þó einnig að þar 

hitti hún alltaf vini, ættingja og fólk sem hún þekkir hvort heldur er frá Siglufirði 

eða annars staðar frá og telur hún það eiga stóran þátt í stemningunni á torginu. 

Henni finnst þó vanta fleiri viðburði fyrir unglinga á aldrinum 16 til 18 ára, en 

segir þó að torgið sé samt ávallt besti kosturinn.
121

  

 Ólafur er á sama máli og aðrir viðmælendur mínir og telur viðburðina og 

samveruna á torginu vera það sem togar í fólkið. Um viðburðina á torginu segir 

hann meðal annars: „Ég vil hafa Siglfirðinga og siglfirsk skemmtiatriði, ég vil fá 

að njóta menningar staðarins frekar en aðkeypt atriði sem ekkert hafa með síld eða 

Siglufjörð að gera, ekki svona aðkeypt skrall.“
122

 Hann nefnir í því samhengi að 

eitt árið hafi utanaðkomandi aðilar séð um hátíðina og þá hafi hún dalað og fáir 

gestir sótt hana. Þar hafi stór númer verið á dagskránni en engu síður hafi það ekki 

haft nægt aðdráttarafl og því kallar hann þá hátíð „hálfgert flopp.“ Ólafur telur að 

þar með hafi botninum verið náð og eftir það hafi verið reynt að halda þessu á 

siglfirskum nótum eins og hann kallar það, og segir það laða til dæmis að 

brottflutta Siglfirðinga meðal annarra gesta. Hann segir einnig: 

Þetta er eins og risastórt ættarmót þar sem að afkomendur..., já má segja 

bæjarins koma saman og maður hittir fólk sem að maður hittir ekki í 

Reykjavík þó að maður búi í næstu götu. Það er málið það er það sem að mér 

finnst vera alveg sérstakt maður getur verið á röltinu allan daginn frá morgni 

til kvölds eða frá morgni og fram á rauða nótt og framundir næsta morgun og 
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maður er alltaf að hitta eitthvert fólk sem að maður hefur ekki séð í einhverja 

mánuði, í einhver ár eða jafnvel áratugi.
123

  

Brottfluttir Siglfirðingar sækja margir Síldarævintýrið og mæta ár eftir ár. 

Uppkomin börn heimafólks, brottfluttir ættingjar og vinir sem ella kæmu sjaldnar 

mæta nú árlega á hátíðina. Þannig gefst þeim færi á að njóta samvista við 

fjölskylduna, auk þess að taka þátt í hinum ýmsu viðburðum með ættingjum og 

vinum. „Þetta er eins og lítið ættarmót eða fjölskyldumót“ sagði Jón og samsinnir 

orðum Ólafs þegar hann ræddi um sína upplifun á hátíðinni:  

Ég er hjá fjölskyldu minni því að ég er frá Siglufirði, en er fluttur í burtu og 

bý núna í [...] en ég fæ alltaf húsaskjól hjá pabba og mömmu, annað hvort 

heima hjá þeim eða í öðru húsi sem þau eiga og svo eru aðrir úr 

fjölskyldunni sem koma og eru hjá þeim líka og..., eða í hinu húsinu. Svo 

hittumst við öll og erum saman og borðum saman, förum saman á viðburði 

sem eru á síldarævintýrinu á torginu. eins og ég segi þetta er svona lítið 

ættarmót eða fjölskyldumót. Fjölskyldan er þá mikið saman alla helgina, 

börn og fullorðnir, börnin hverfa náttúrulega eitthvað og leika sér, þau fá 

náttúrulega að vera með, yfir daginn og fram á kvöldið..., á meðan þau mega 

vera með..., ja í raun og veru fá börnin að vera með niðri á torgi meðan á 

dagskráin er í gangi úti þá eru börn í barnavögnum liggur við niður í nýfædd, 

þau taka þátt í þessu þarna þangað til að dagskrá líkur á torginu sko, sem 

gæti kannski verið til eitt en hérna áður þá var þetta kannski til þrjú en svo 

var hætt að vera með svoleiðis dansleiki á torginu. Svo fer fólk heim og þeir 

sem eru með lítil börn þeir koma þeim náttúrulega niður í svefn og koma svo 

kannski aftur út og sækja þá kannski þá viðburði sem eru í boði inni á 

skemmtistöðunum, þannig er þetta þessi þrjú kvöld sem hátíðin stendur 

yfir.
124

 

Það er því nokkuð ljóst að „samvera“ og „samkennd“ eru orð sem standa upp úr ef 

grannt er skoðað og þannig virðist fólk koma saman á torginu og eiga þar 

sameiginlega stund.  Á þeirri stundu er í raun ekki hægt að greina gesti og 

heimamenn í sundur þegar rökkva tekur en eitthvað hefur borið á að yngri gestir 

beri blikkandi ljós og hatta. Hvorki aðkomnir gestir né heimamenn skera sig þó úr 

í klæðnaði. Búningar eða gervi hafa ekki fest sig í sessi á Síldarævintýri en sjá má 
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hópa sem tekið hafa sig saman og keypt boli, hatta eða eitthvað sem einkennir þá 

og er slíkt þá einna helst gert í tengslum við ættar- eða árgangsmót sem sumir 

halda þessa helgi. Þó má sjá uppáklætt söltunargengið á ferð um bæinn yfir 

hátíðina, í fylgd síldarspekúlantsins og annarra aðstandenda söltunarsýningarinnar 

sem fram fer á plani Síldarminjasafnsins. Þau klæðast búningum og fatnaði sem 

minnir á tíma síldarævintýrisins mikla og skapa um leið ákveðna stemningu á 

hátíðarsvæðinu. Einnig má kaupa merki Síldarævintýrisins og merkja sig þannig 

hátíðinni og um leið fá tilfinningu fyrir því að tilheyra staðnum og stundinni. 

Þannig myndast að mínu mati einskonar grundvöllur fyrir ákveðnu andrúmslofti 

eða jöfnuði sem ég tel að ríki á fyrrnefndu hátíðarsvæði.  

 Af öllu framangreindu má draga þá ályktun að sá sem ekki fer á 

hátíðarsvæðið yfir þessa helgi hefur ekki verið þátttakandi í Síldarævintýri, 

viðkomandi hefur því að sama skapi ekki fundið samkenndina eða taktinn í 

hátíðinni. Þetta má bera saman við orð þjóðfræðingsins Dorothy Noyes sem 

rannsakaði hátíðina „Patum of Berga“, sem er fimm daga hátíð haldin í 

Katalónska bænum Berga á Spáni ár hvert, en sú hefð nær aftur til sautjándu aldar. 

Það sem einkennir hátíðina í Berga meðal annars er að reglur hinna pólitísku 

valdhafa falla um stund úr gildi og úr verður viðsnúningur ríkjandi gilda. Noyes 

segir einnig hægt að finna ákveðna samkennd eða jöfnuð sem ríkir um stund hjá 

þátttakendum hátíðarhaldanna þó fleira komi til. Um þátttöku fólksins segir hún: 

The Patum opens a safe space for the indulgence of this nostalgia and begins 

with a clear vision of structure, so participants know just what they are 

letting go. The spin into vertigo is an effort that feels like freedom because it 

is a change: it is a model of what freedom might be like, rahter than a 

genuine recovery. [...] When the earth stops moving, everything goes back in 

its proper place.
125

 

Með öðrum orðum þá fellur allt í sama farið aftur og hinar opinberu reglur taka 

gildi á ný og um leið hið hversdagslega. En hvernig skyldi þá stemningin vera í 

lok Síldarævintýrisins, þegar það er á enda runnið og hversdagsleikinn tekur við? 

Ef vísað er til svara af fyrrnefndum spurningalistum má sjá svör sem þessi: 
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Fyrir: Tilhlökkun. Meðan: Ys og þys og mikið um að vera. Gleði. Eftir: 

Tómleiki. 

Fyrir hátíðina myndast mikil spenna í bænum fyrir helginni. Ásamt því 

auðvitað að allir hafa eitthvað út á dagskrána að setja, en eru jákvæðir og 

hlakkar til að koma saman og hitta alla. Bærinn fer allur að iða, svo slökknar 

á honum eins og ljósaperu eftir helgina.
126

 

Allt tekur enda og eins er um þessa hátíð sem aðra viðburði. Þegar ég innti 

viðmælendur mína eftir andrúmsloftinu á Siglufirði í lok Síldarævintýris eða eftir 

hátíðina virtust þeir sammála um að komið væri að ákveðnum tímamótum, að 

vissu tímabili væri lokið eða við það að ljúka og því fylgdu ákveðnar breytingar:  

Já það er svolítið skrítið. maður er í einhverju tómi þetta er svona..., stundum 

kemur upp svona tilfinning að þetta sé eins og innrás inn á mann, manni 

finnst þetta vera svona eins og innrás inn á einkalífið eða lífið í bænum en 

svona er þetta bara og svo bíður maður eftir næsta ári..., sko eftir 

Síldarævintýrið liggur við að sumarið sé búið..., það er reyndar Pæjumót 

þarna helgina á eftir og þá lifnar bærinn aðeins við og svo kemur þvílík 

deyfð yfir að það er eins og að bærinn sé bara tómur. Það má segja að það sé 

alveg eins og við séum að fara í vetrarham..., þannig er það, það er kominn 

vetrarhamur..., nú er allt búið, nú skellum við fyrir, lokum..., sjáumst á næsta 

ári..., [hlær], maður finnur að það er að koma haust eða vetur, við leggjumst í 

hýði. [hlær] Já við erum hreinlega eins og björninn eða sko ..., við 

undirbúum okkur fyrir veturinn, við erum að sanka að okkur og þegar við 

erum búin að því förum við í sumarfríið okkar og leggjumst svo í hýði, því 

að þá er allt búið þá er bara hringnum lokað.
127

 

Flestir virðast þó sætta sig við þessi tímamót því hátíðin er haldin að ári og getur 

fólk þá mætt að nýju og endurnýjað kynnin við Síldarævintýrið og aðra 

hátíðargesti. Það er þó athyglisvert að þessi tilfinning um tímamót eða lok 

tímabils á þó ekki við ef litið er til tímamóta samkvæmt dagatali svo sem sumar 

og haust eða hvað? Helgina á eftir koma þúsundir gesta í bæinn á ný – en það er 

bara allt annað, líkt og Jóna segir þegar hún lýsir tilfinningunni og breytingunum í 

bænum: 
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Það verður allt svona rosalega tómlegt en af því að maður veit að næsta helgi 

er líka eða þá er að koma hellingur af fólki..., þá er það ekki eins skrítið. 

Þetta er bara svona..., já gott að þetta er búið og það liggur við að maður 

hugsi svona jæja þá er það frá eða..., sko það er gaman á meðan að allt 

stendur sem hæst, en þetta er voðalega svona eitthvað ..., það er frekar erfitt 

að lýsa því..., þetta er eins og einhvernveginn komi „tóm“ maður er búinn að 

fá gesti, fullt af fólki..., svo er bara allt í einu allt tómt, bærinn er tómur eða 

manni finnst hann vera tómur hann er náttúrulega ekkert tómur og það bara 

lækkar í öllu..., þetta er bara svona eins og þegar að maður fer á ball, þá er 

fullt hús af fólki og svo fara allir og maður svona stendur stundum og veit 

ekki hvernig maður á að vera..., maður er kannski soldið upptjúnaður eftir 

helgina... þetta er allt búið...eftir versló finnst manni, en það er nú búið að 

framlengja það pínu, fram yfir pæjumót og svo kemur svona jæja nú er bara 

allt búið og haustið að koma og jólin og það þarf að fara að undirbúa 

annað.
128

 

Þessi tímamót og tilfinningin um lok tímabils eins og áður sagði fylgja ekki 

endilega dagatalinu en þrátt fyrir það finnst fólkinu þarna í norðrinu það finna lykt 

af haustinu og lýsir Ólafur því á þennan veg: 

Þegar allir eru farnir þá þarftu að fara að taka til og hreinsa, og þá er 

nefnilega sumarið sko búið sko eða þannig að vísu þarna helgina á eftir er 

þarna pæjumót og þá kemur fullt af fólki í bæinn og það er gott fyrir 

kaupmennina [...] það er ekkert siglfirskt við það, það er ekkert svona 

hátíðlegt við hana, þetta snertir ekki okkur eða okkar sögu eða þetta er ekki 

siglfirskt, ekki fyrir fólkið í bænum. En hinsvegar..., ég hef upplifað það að 

vera úti í glugga í [...] götunni og..., helgina á eftir, sko helgina á eftir 

pæjumótið og það, ég er bara farinn að finna lykt af haustinu streyma, maður 

finnur í loftinu þó að það sé langt í það, það er einhver bara hálfur mánuður 

þangað til að skólinn byrjar og sko allir eru farnir að sko að átta sig á því, 

fólk skynjar það að sumarið er eiginlega búið það er eiginlega ekkert eftir af 

því nema bara svona innansleikjurnar og þá hver fyrir sig sko, þú ert búin að 

borða fullan disk af góðum graut og ef þú vilt klára alveg þá leggurðu 

skeiðina á borðið og sleikir diskinn, skilurðu þetta er svoleiðis. Ég man eftir 

því einhverntíma að mér fannst bara ég finna lyktina af haustinu. Þetta var á 

laugardegi eða allavega um helgi og það var enginn í bænum, í rauninni..., 
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ég heyrði að það var hurð opnuð á Bíóinu meðan að sjoppan var og ég heyrði 

þegar að það var smellt..., hvernig small í lás og ég leit á klukkuna og ég veit 

að þá átti að vera opið til hálf tólf sko en þarna voru 10 mínútur í lokun sko 

þarna var bara, það hafði verið allt sumarið aldrei hægt að loka ,,on time”, 

bara alltaf fullt af fólki og bara alveg röð út á götu en þarna hafði orðið þessi 

snögga breyting, þessi umskipti sko þetta var eins og að vera komin í aðra 

veröld, maður heyrði sko smellinn í kyrrðinni og hann eiginlega bergmálaði í 

húsinu á móti ... og sko þannig var sem sagt síðusta verslunin að loka 10 mín 

fyrir auglýstan tíma og svo horfði ég niður götuna og þá sé ég kött labba yfir 

götuna og þetta var eina lífið, það var allt búið.
129

 

Einhvern veginn draga þessi orð Ólafs upp ákveðna og nokkuð augljósa mynd auk 

þess að flestir viðmælendur mínir tala um ákveðna tómleikatilfinningu og 

endapunkt þegar Síldarævintýrinu er lokið þetta árið. Þannig má vel greina 

hvernig lífið í bænum hefur breyst og fengið annan takt eftir hátíðina þar sem 

ákveðnu tímabili er lokið og nýtt tekur við. Þetta styrkir frekar þá hugmynd mína 

að hér sé um jaðartímabil að ræða sem eigi sér rætur í náttúru, menningu og sögu 

byggðalagsins. 

 Ég mun nú snúa mér að umfjöllun um tákn og siði, bæði veraldlega og 

trúarlega sem tengjast hátíðinni í kaflanum hér á eftir og reyna að varpa ljósi á, 

eða draga fram þau tákn sem setja bersýnilega mark sitt á hátíðina. Þá mun ég 

einnig setja rannsóknarefnið í samhengi við kenningar þeirra fræðimanna sem 

kynntar voru í upphafi ritgerðarinnar og fella ákveðin hugtök að umræðunni. 

 
4. Síldarævintýri – í ljósi kenninga 

Í þessum kafla mun ég setja viðburði hátíðarinnar í samhengi við fyrrnefndar 

kenningar og hugtök en áður ræði ég þau tákn sem vísa mögulega til þeirrar 

hefðar sem hátíðin byggist á. Fjallað verður um hefðir, trúarlegar og veraldlegar, 

sem fest hafa sig í sessi í hátíðarhöldunum og þeim lýst í fáeinum orðum og 

þannig varpað skýrara ljósi á hvernig hátíðin og viðburðir hennar falla að 

umræddum hugtökum og kenningum. 
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4.1. Tákn.  

Fólk gerir sér dagamun á hátíðum, það aðskilur stundina frá hversdagsleikanum 

með ýmsu móti og þar á meðal með táknum og merkjum í umhverfinu eða 

búningasiðum, (sjá kafla 1.2). Ekki er mikið um búningahefð eða skýra afmörkun 

hátíðasvæðis á Síldarævintýri en umhverfið ber þess þó merki hvað koma skal. 

Safnasvæðið er sýnilegt og hátíðarsvæðið er skreytt með munum sem skírskota til 

síldaráranna og í síldveiðar og veitingastaðir bjóða upp á og bera fram síldarrétti 

fyrir gesti. Hátíðargestir á Síldarævintýri eru yfirleitt ekki búningaklæddir, en þá 

sem standa að söltun síldar, auk þeirra sem troða upp í skemmtiatriðum víða um 

bæinn má stundum sjá í klæðnaði frá síldarárunum.  

 Síldarminjar eru nokkuð áberandi í bænum. Síldarminjasafnið í 

Róaldsbrakka, Bátahúsið, bryggjurnar og umhverfi þessara mannvirkja er 

áberandi og þangað fara hátíðargestir og fá innsýn í söguna. Bátahúsið geymir 

meðal annarra muna, báta og bryggjur auk ýmissa verkfæra og er safnasvæðið 

fullt af minningum í myndum og munum. Söltun er sett á svið, söltunargengið fær 

nýja síld og saltar í tunnur og viðburðurinn verður eins og afturhvarf í tíma. Eftir 

söltunina er dansað á planinu og áhorfendum er boðið í dans. Söltunarfólkið er 

þannig tákn liðins tíma og það sýnir hvernig farið var að við hið gamla verklag og 

vinnu í síld. Tunnur, net, bátar, síld og síldarréttir, síldarstúlkan og 

síldarspekúlantinn, hús og mannvirki – allt hjálpar þetta til að skapa rétta 

stemningu og minnir á liðna tíma, og án þeirra væri ekkert Síldarævintýri. Að 

lokum má ekki gleyma tákni sem að mínu mati er nokkuð mikilvægt í ljósi 

sögunnar en það er tónlistin og síldarlögin, vísurnar, og ljóðin en lögin má heyra 

eins og fyrr hefur komið fram í útvarpi FM Trölla og á sviðinu á torginu yfir 

hátíðina. 

 Á hátíðinni má einnig sjá fólk, aðallega börn og unglinga en þó einnig 

fullorðna, sem bera glóandi blikk- og neonljós og sést slíkt best á kvöldin þegar 

skyggja tekur. Þannig má sjá á þátttakendum að þeir gera sér dagamun og lyfta sér 

upp úr hversdagsleikanum. Sérstakt merki Síldarævintýrisins er einnig framleitt 

og festa margir kaup á því og bera á fatnaði sínum. Þannig merkir fólk sig 

hátíðinni en líkt og Turner hefur bent á er slíkt liður í því hvernig fólk afmarkar 

stað og stund og jöfnuður skapast, þannig tilheyrir það hópi hátíðargesta.
130

 Slíkan 
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jöfnuð má einnig finna í hefðum og siðum og athöfnum eða helgisiðum hvort 

heldur þeir eru trúarlegir eða veraldlegir og fjalla ég um þá hér á eftir. 

 

4.2. Trúarlegir siðir og hefðir 

Nú verður tæpt á kirkju- og trúarlegum athöfnum sem setja mark sitt á hátíðina 

bæði í upphafi og við lok hennar. Athafnir eru oft haldnar við byrjun og enda 

tímabila og við eigum það sameiginlegt að halda upp á slík tímamót með viðhöfn. 

Það gerir stundina heilaga eða helga og býr til svokallaða hátíð, þannig er hún 

aðgreind frá hversdagsleikanum. Athöfnin vísar í fortíðina sem við tengjumst en 

við erum samt sem áður að skapa nútíðina.
131

 Að mínu mati geta þessi orð passað 

við hátíðina Síldarævintýrið og viðburði þess.  

 Það fyrsta sem skoða má með þessi orð í huga er kertamessan sem markar 

upphaf hátíðarinnar (sjá kafla 3.2). Messuhaldið yfir hátíðina er hefð, á sinn fasta 

sess í dagskránni og gefur mögulega þannig til kynna upphaf og endi hátíðarinnar. 

Hátíðin er með þessum hætti römmuð inn af trúarlegum helgisiðum og má 

eiginlega líkja kertamessunni og andrúmsloftinu sem þar myndast við eins konar 

hreinsun eða syndaaflausn sem virkar að sama skapi líkt og andlegt veganesti 

fólks inn í gleðina sem í vændum er. Hin andlega athöfn hefur góð áhrif á gestina 

og má sjá fólk í bænum síðar um helgina glatt í sinni.  

 Um tímabilið sem hátíðin stendur yfir má því vel nota hugtakið liminal eða 

náttúrulegur jaðartími. Ég er ekki sammála Turner, það er, að tímabil hátíða eins 

og Síldarævintýrisins geti eingöngu fallið undir hugtakið liminoid, (sjá kafla 1.4). 

Hátíðin hefst með trúarlegum helgisið, hinni svokölluðu kertamessu, þar sem fólk 

fær blessun, einskonar trúarlega hreinsun eða eitthvað guðlegt og um leið sérstakt, 

og undirbýr það fyrir komandi daga. Undir lok hátíðarinnar er síðan guðsþjónusta 

fyrir hátíðargestina úti í náttúrunni. Þessar athafnir eru ekki bara tilbúnar sem hluti 

af ferðamenningu eða sölu- og markaðssetningu og uppdiktuðum siðum og 

hefðum, heldur eru þær hluti af menningu og trú samfélagsins, þaðan sem þær 

spretta og marka þessar athafnir þannig jaðartímann. Í þeim má einnig finna 

jöfnuð fólksins í samfélaginu sem sækir athafnirnar. Auk þess tel ég að í svona 

löngum hátíðarhöldum geti bæði hugtökin liminal og liminoid náð yfir hátíðina, 
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athafnir hennar og viðburði. Þannig rekja sumir viðburðir rætur sínar til sögunnar 

og andlegra þarfa þátttakenda. Á hinn bóginn eru viðburðir sem settir eru á svið 

og undir það vil ég flokka sviðsetninguna á hátíðarhöldunum sjálfum sem og þau 

tákn sem notuð eru því til stuðnings (sjá kafla 4.1). Aftur á móti má finna þá 

tilfinningu hjá heimamönnum og gestum að hér sé um tímamót að ræða og þannig 

verður jaðartíminn mikilvægur. Ákveðið þröskuldsástand skapast, hátíðin er 

limbóið þar sem jöfnuður ríkir og þegar farið er yfir þröskuldinn hefst nýtt 

tímabil. Þannig verður til einskonar hringrás í hinu náttúrulega ferli ársins fyrir 

fólkið í bænum (sbr. Turner í kafla 1.4). En siðir og hefðir eru ekki eingöngu 

bundnir við trúarlegar athafnir og mun ég nú víkja að þeim veraldlegu siðum og 

hefðum sem snúa að hátíðinni. 

 

4.3. Veraldlegir siðir og hefðir 

Sviðið á miðju Ráðhústorginu markar hátíðarsvæðið, það virðist virka eins og 

segull og þegar hátíðin stendur sem hæst liggur straumur af fólki þangað. Dagskrá 

fer fram alla hátíðardagana á sviðinu. Þar má sjá og hlusta á tónlist og leiklist og 

sömuleiðis er dansað alla dagana að degi til jafnt sem kvöldi. Enn og aftur má 

greina samkennd og jöfnuð (e. communitas). Jöfnuður skapast á torginu meðan á 

dagskrá stendur og eru fullorðnir, börn, heimamenn og gestir allir jafnir þessa 

stund þar sem enginn er öðrum æðri.
132

 Heimamenn og gestir sitja við sama borð 

og sækja í félagsskap hvers annars. Nokkuð er um þann sið að ættir eða 

fjölskyldur mynda hópa á torginu og er slíkt ekki óalgeng sjón, en þrátt fyrir það 

þá skera þau sig ekki úr á annan máta. Eftir daginn taka síðan 

næturskemmtanirnar við, en þá verður sýnileg sú hlið hátíðarinnar sem ég vil 

kenna við karnivalið. Þrátt fyrir þróun og breytingar á lífsskeiði hátíðarinnar er 

karnivalið enn til staðar að einhverju leiti en hátíðin einkennist þó ekki beinlínis af 

þeirri hlið í dag. 

 Karnivalið tekur þannig völdin og hefur gróteskuna með í för. Þannig má 

enn heimfæra kenningar Bakhtin (sjá kafla 1.5) á ákveðna hluta hátíðarinnar. 

Undir hugtakið karnival og grótesku fellur atferli eins og drykkja og slagsmál og 

stjórnleysi í hegðun og málfari sem lýsir sér til að mynda í klúru orðbragði, 
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lauslæti, húmor og leik.
133

 Slíkar kenndir má finna í hátíðarhaldinu í skjóli nætur, 

því sumarnóttin hefur hörfað fyrir kvöldmyrkrinu og daginn er tekið að stytta. 

Myrkrið boðar einnig ákveðin tímamót, það er haustið, og síðan veturinn í kjölfar 

þess en honum fylgja dimmir og sólarlausir dagar í bænum. Þannig tel ég hægt að 

tengja hátíðina við árstíðabundin tímamót þegar upp er staðið. Þegar skyggja tekur 

er eins og náttmyrkrið veiti vörn og fólk upplifir ákveðið hömluleysi. Fólk á það 

til að draga sig saman í skjóli myrkurs og drykkja og lauslæti þrífst. Þannig má 

setja hegðun fólksins í samhengi við orð Bakhtin um hið líkamlega raunsæi eða að 

líkaminn og þættir hans virki sem jákvæð heild um það segir hann: 

The essential principle of grotesque realism is degradation, that is the 

lowering of all that is high, spiritual, ideal, abstract; it is a transfer to the 

material level, to the sphere of the earth and body in their indissoluble 

unity.
134

 

Hið óæðra tekur yfir og hið háa verður hið lága, og ríkir yfir þetta tímabil 

sólarhringsins sem ég tel tilheyra karnivalinu. Umsnúningur ríkjandi gilda verður 

þá sýnilegur og siðferði riðlast til. Hömluleysið eða hið gróteska sem felst í 

líkama yfir andanum má því sjá þegar karnivalið tekur völdin en gróf dæmi um 

slíkt eru þegar sumir gestir hátíðarinnar skila af sér úrgangi. Ekki er haft fyrir að 

leita á til þess gerða staði eða snyrtingar heldur er slíkt gert á almenningssvæðum 

og án tillits til umhverfisins. Eins og áður sagði má sjá slíka hegðun yfir tímabil 

karnivalsins en samkvæmt Bakhtin vísar það til hins gróteska líkama sem ávallt er 

í endurnýjun eða að verða að einhverju (sjá kafla 1. 5). Þannig er hinn gróteski 

líkami ákveðin andstaða þess reglubundna, og segir Bakhtin enn fremur:  

This is why the essential role belongs to those parts of the grotesque body in 

which it conceives a new, second body: the bowels and the phallus. These 

two areas play the leading role in the grotesque image, and it is precisely for 

this reason that they are predominantly subject to positive exaggeration, to 

hyperbolization […] Next to the bowels and the genital organs is the mouth, 

through which enters the world to be swallowed up. And next is the anus. 

All these convexities and orifices have a common characteristic; it is within 
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them that the confines between bodies and between the body and the world 

are overcome: there is an interchange and an interorientation.
135

 

Þarna má því sjá hvernig hið gróteska er upphafið í karnivalinu og um leið 

skynjun fólksins á lífinu innan þess. Kenndir og hegðun líkt og óhóf og svall og 

frjálsar ástir sem og losun úrgangs, eru þá ríkjandi þættir karnivalsins og hluti af 

hinu “lága”. Að sama skapi má einnig merkja jöfnuð (e. communitas) á meðal 

þátttakenda karnivalsins og þannig er enginn æðri en annar á þeirri stundu. Þar 

sem ég tel hátíðina falla að hugtakinu jaðartími þá dreg ég þá ályktun að hún, 

viðburðir hennar og þátttakendur, gangi í gegnum ákveðið skeið eða ferli á meðan 

á hátíðinni stendur. Þar á meðal er umrædd næturskemmtun, sem aðeins hluti 

hátíðargesta sækir og ég hef líkt við karnivalið eins og kom fram hér að framan en 

við það má bæta að þá stund tel ég einnig gegna hlutverki jaðartíma. Til 

útskýringar má nota orð Turners en hann segir jaðartíma einkennast af ákveðnu 

athæfi, jöfnuði og öðruvísi hegðun og tekur þar undir orð van Gennep að um 

millibilsástand sé að ræða, (sjá kafla 1.4).Turner fjallar um að þessu megi líkja við 

tvenns konar kerfi mannlegrar hegðunar og samskipta og segir: 

It is as though there are here two major “models” for human interrelatedness, 

juxtaposed and alternating. The first is of society as a structured, 

differentiated, and often hierarchical system of politico-legal-economic 

positions with many types of evaluation, separating men in terms of “more” 

or “less.” The second, which emerges recognizably in the liminal period, is 

of society as an unstructured or rudimentarily structured and relatively 

undifferentiated comitatus, community, or even communion of equal 

individuals who submit togerher to the general authority of the ritual 

elders.
136

 

Turner segir jaðartímann þannig bjóða upp ákveðin jöfnuð meðal fólks, almennar 

reglur og stéttaskipting eiga þar ekki við, samfélagslegar reglur og skyldur 

breytast og gildi þeirra rýrist að einhverju marki. Eins og fyrr sagði ríkir þannig 

millibilsástand og jöfnuður meðan á þessum tíma stendur. Þessum tíma líkur síðan 

með náttúrulegu ferli eða dagrenningu og óskráðum reglum hátíðarinnar svo sem 

fyrrnefndri lagskiptingu hennar eða stund fjölskyldufólksins. Þannig tel ég 
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næturskemmtun gesta á Síldarævintýri geta vel átt við kenningar um karnival og 

ríkjandi jöfnuð en hann tel ég þó einnig vera þátt í andrúmslofti og stemningu sem 

ríkir á torginu og því sem þar fer fram yfir hátíðina og þann tíma sem hún spannar. 

 Í gegnum árin hafa þó orðið breytingar og nú á karnivalið sér stað innan 

skemmtistaðanna og í kringum þá. Torgið er ekki lengur sá staður sem fólk dvelur 

á fram undir morgunn líkt og áður fyrr og er hömluleysið ekki eins áberandi. Það 

fer því líklega ekki eins hátt og á fyrstu árum hátíðarinnar sem viðmælendur mínir 

vitnuðu í, en þá var mannfjöldinn mikill og margir gestirnir vart af unglingsaldri. 

Óþrifnaður og stjórnleysi á götum úti er nú lítt áberandi í dag en það sem á sér 

stað innan skemmtistaðanna er meira í ætt við karnivalið eins og áður sagði.  

 Fleiri viðburðir hátíðarinnar innihalda fyrrnefndan jöfnuð og samkennd og 

eru orðnir að virkri hefð yfir hátíðina á meðan aðrir viðburðir eru nýrri og hafa 

ekki náð athygli gesta. Sem dæmi um slíkt er varðeldur og söngur sem reynt hefur 

verið að sameina á föstudagskvöldinu en slíkt hefur þó ekki náð að festa sig í 

sessi. Þannig að ekki er hægt að ganga að því vísu hvar og hvenær sá viðburður 

fer fram. Það að kveikja eld og safnast saman við hann á kannski ekkert skylt við 

Síldarævintýri og síldarstemningu og má vera að það sé skýringin á því hversu 

brösuglega hefur gengið að koma þessu á. Varðeldinn er ekki hægt að kveikja á 

torginu en mögulega á nýja svæðinu við höfnina hjá Rauðku. Ég tel þó að þannig 

verði rof í skemmtun kvöldsins, það er, að þegar fólk þarf að færa sig af 

hátíðarsvæðinu yfir á annað svæði kemur los á hópinn og stemningin dettur niður. 

Það virðist einhvernveginn ekki ganga upp að snúa aftur á fyrri stað á 

hátíðarsvæðinu og taka upp þráðinn á ný. Þegar þarna er komið fer 

fjölskyldufólkið því heim.  

 Á laugardagskvöldinu er hefðbundin flugeldasýning en þann viðburð má 

ekki vanta og telst hann til fastrar hefðar og er í raun helgisiður. Flugeldasýningin 

markar einnig ákveðin lok þessa kvölds og þó að áfram sé spiluð tónlist á torginu 

þá fara margir til síns heima og láta öðrum nóttina eftir. Nota mætti hugtakið 

liminoid yfir þennan sið þar sem hann er tilbúin hefð og hefur fengið það hlutverk 

að marka ákveðin umskipti tíma eða þess tíma þegar karnivalið tekur yfir. Turner 

taldi hugtakið liminoid eiga við þá siði sem ekki væru sprottnir af náttúrulegu ferli 

eða af trúarlegum toga, en slíkir siðir hefðu engu síður hlutverki að gegna í 
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samfélögum manna og því ekki síður mikilvægir og hinir fyrrnefndu.
137

 Þannig 

má leiða að því líkum að bryggjusöngur og varðeldur gætu einnig orðið að slíkri 

hefð og gegnt líku hlutverki þegar fram líða stundir ef viðburðirnir ná nægum 

vinsældum.  

 Meðal annarra viðburða sem hafa lifað í gegnum árin og breytingar á 

hátíðinni má nefna söngvakeppni og dorgveiðikeppni barna og unglinga. Einhvern 

veginn náðu þessir viðburðir að festast í sessi og margir fylgjast með þeim þó þeir 

hafi ekki beina tengingu í síldarárin, aðra en þá að veitt er úr sjó. Ég tel þetta þó 

dæmi um nýjar þarfir og um leið hefð sem rammar inn tíma, þar sem aðeins 

ákveðinn aldur tekur þátt og gæti því talist til þroskaferlis sem endar með 

útilokun, en um leið aðgangi að öðru, til að mynda dansleikjum og viðburðum 

þeirra sem eldri eru. Eins má skoða upplifun einstaklinganna, líkt og finna má í 

frásögn eins af viðmælendum mínum þar sem að hann talar um breytingar líkt og 

fyrsta kossinn, sem hlýtur að teljast ákveðið skref í lífi hvers einstaklings til 

þroska. Að sama skapi má benda á hjónavígslurnar sem farið hafa fram yfir 

hátíðina og liggur því beinast við að vísa til breytingasiða van Genneps, en hann 

segir okkur ganga í gegnum ýmis skeið vígslu- og breytingasiða á leið okkar í 

lífinu.
138

 Nú hefur verið farið yfir tákn og siði og þær kenningar og hugtök sem 

falla að hátíðinni og viðburðum hennar og því er komið að samantekt og 

niðurstöðum. 

 

5. Samantekt  

Í upphafi var markmið mitt að kanna gildi og vægi Síldarævintýrisins fyrir 

þátttakendur þess en um leið að skoða hver þróunin hefur verið frá byrjun. Að 

auki vildi ég skoða hvaða breytingar hafa orðið á hátíðinni og þeim hópi gesta 

sem hana sækir og þannig hef ég reynt að fara í stórum dráttum í þessari rannsókn 

yfir lífsskeið hátíðarinnar þau 21 ár sem hún hefur verið haldin. Nú verður 

umræðan tekin saman og farið yfir helstu áherslur viðfangsins áður en að 

niðurstöður verða kynntar. 
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 Turner, Celebration, 26-27.  
138 Van Gennep, The Rites of Passage, 2-3. 
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5.1. Melankólía og minningar 

Það er nokkuð ljóst að flestir þeir sem talað var við koma á Síldarævintýri til að 

upplifa stemningu fyrri tíma og rifja upp minningar, en um leið kemur fólk einnig 

til að hitta ættingja, vini og kunningja. Ættarmót, fjölskyldumót og bekkjarmót eru 

orð sem ósjaldan koma fyrir í viðtölunum og margir áttu það sameiginlegt að 

upplifa slíka viðburði á Síldarævintýri. Flestir töldu sig einnig vera að fara á hátíð 

sem byggð er á hefðum og gildum þeirra sem byggðu upp kaupstaðinn Siglufjörð 

og menningu byggðri á síldarævintýrinu mikla, ef marka má svör þátttakenda 

spurningalistanna og viðmælenda rannsóknarinnar. Þó að markaðsöfl standi að 

baki, þá setja ræturnar og helgisiðirnir nokkuð mikinn og sterkan svip á 

hátíðarhöldin. Fortíð og nútíð mætast og renna saman í ákveðnum viðburðum. 

 Ég tel að einnig megi finna melankólískan blæ á hátíðinni og þannig vilji 

og geti Siglfirðingar bæði haldið kökunni og snætt hana. Til að útskýra það þá er 

melankólía, samkvæmt Žižek, viðbragð fólks við einskonar sorg eða missi til að 

viðhalda því sem er horfið, því sem kemur til með að glatast og hverfa eða 

tortímast. Á móti má einnig velta fyrir sér hvort fyrirbærið hafi yfir höfuð verið til 

eða átt sér stað í raunveruleikanum, (sjá kafla 1.6). Það má því gera ráð fyrir að 

atburðirnir sem við minnumst úr fortíðinni hafi átt sér stað samhliða öðrum 

atburðum en við veljum það sem á að endurspegla sjálfsmynd okkar og rætur og 

þannig fáum við þá mynd sem við viljum sýna öðrum. Því finnst mér hægt að 

skynja ákveðna fortíðarþrá eða sorg – og jafnvel söknuð í gegnum valdar 

minningar í hátíðarhöldum Siglfirðinga þessa helgi.   

 Samfélagið á Siglufirði er ríkt af minningum frá síldarárunum og slíkar 

minningar ná jafnvel enn lengra aftur en margir gestir hátíðarinnar gera sér grein 

fyrir. Það eru þó ekki þær minningar sem ráða för heldur sú túlkun á hugmyndinni 

um það hvernig tímarnir voru, hvort heldur slíkt er rétt eða ekki. Horfnir tímar 

koma ekki til baka, en hugmyndin um þá lifir og í þeim hugmyndum speglast 

sjálfsmynd Siglfirðinga. Góðir tímar, þegar bærinn óx og dafnaði, vinna var næg 

og dans, gleði og rómantík ríkti yfir öllu í firðinum þar sem sól skein í heiði. Fátt 

eða ekkert slæmt á heima í slíkri mynd sem dregin er upp en auðvitað var önnur 

hlið á ævintýrinu, hún er bara ekki sett fram í hátíðarhöldunum. Minningar um 

þennan tíma sem lýsa annarri tilfinningu, svo sem sorgum og áföllum eru þó til 
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staðar og má finna í heimildum líkt og bókum, fjölmiðlum, annálum og skýrslum 

sem og hjá þeim sem upplifðu þá en um slíkt var ekki fjallað hér. 

 

5.2. Tímamót og jaðartímabil 

Út frá rannsókn minni dreg ég þá ályktun að Síldarævintýrið á Siglufirði sé 

sérstök stund á sérstökum stað og hafa eigið tímatal. Reyndar er það nú svo að í 

kjölfar Síldarævintýrisins er Pæjumótið haldið og hefur verið í nokkur ár. Þar 

keppir fjöldi stúlkna í fótbolta þannig að bæjarlífið fellur ekki alveg inn í 

hversdagsleikann strax eftir lok hátíðarinnar en andrúmsloftið er þó annað en á 

Síldarævintýri. Eftir að mótinu lýkur þá tekur hvunndagurinn við og fólkið fer að 

undirbúa byrjun skólaársins og komu haustsins. Það verða tímamót, ferillinn 

heldur nú áfram og er í raun það sem margir viðmælenda minna upplifa strax eftir 

hátíðina. Það sem markar þessi tímamót meðal annars er að fólk snýr aftur til 

vinnu og amstur hversdagsins eftir sumarfrí. Í huga margra er því komið að 

sumarlokum og eins og áður sagði er tekið að skyggja og haustið og kaldari dagar 

á næsta leyti. Við höfum tímabilið fyrir og eftir Síldarævintýri og sumir nota það í 

daglegu tali, eða rétt eins og segja má fyrir og eftir verslunarmannahelgi eða fyrir 

og eftir jól. Síldarævintýrið markar því ákveðin tímamót eða tímabil ársins fyrir 

þáttakendur og er tvímælalaust hátíð fólksins.     

 Þó að tengsl hátíðarinnar við ferðaþjónustu séu augljós þá tel ég hana 

annað og meira en góða markaðssetningu. Í viðtölum rannsóknarinnar hefur 

komið fram að hátíðin skipar sérstakan sess í huga þeirra sem hana sækja. Hún er 

einnig haldin á jaðartímabili sem rammað er inn með kirkjulegum viðburðum. 

Veraldlegar helgiathafnir setja svip sinn á hátíðina og má þar nefna meðal annarra 

viðburða, dansleik á torginu, flugeldasýningu og söltun síldar sem setur menjar og 

minningar í samhengi og færir okkur fortíðina fram til nútíðar um stund. Hátíðin 

telst því að einhverju leyti liminoid, en að sama skapi eru ákveðnar athafnir sem 

falla óumdeilanlega undir hugtakið liminal og eftir nánari skoðun kýs ég að telja 

hátíðina búa yfir báðum kostum eins og sagt var hér að framan (sjá kafla 4.3). Á 

hátíðarsvæðinu má einnig sjá hvernig ákveðinn jöfnuður ríkir meðan á viðburðum 

stendur, sem síðan breytist þegar stigið er út fyrir hið afmarkaða eða yfirlýsta 

hátíðarsvæði sem um leið gegnir hlutverki jaðarsvæðis. Jöfnuðinn tel ég því 



75 
 

aðeins ríkja á hátíðarsvæðinu og hið sama á við um karnivalið, það er, þegar 

komið er af jaðarsvæðinu og út úr jaðartímanum taka aðrar reglur við. 

 

5.3. Hátíð og samfélag 

Líkt og greint hefur verið frá fyrr í ritgerðinni er ljóst að menn gera sér dagamun 

og halda upp á hina ýmsu áfanga í lífi sínu. Þannig hafa menn að öllum líkindum 

einnig gert sér dagamun í gegnum aldanna rás, í samræmi við náttúrulegar 

aðstæður sem og önnur tímamót. Þá ber einnig að líta á að fólk fagnaði að verki 

loknu og gerir enn í dag og þannig hafa hátíðahöld fylgt, eða verið í takt við 

daglegt amstur, verklok, sem og árstíðir og eiga orð Turners um hátíðir og fögnuði 

vel við:  

In celebration, then, much of what has been bound by social structure is 

liberated, notably the sense of comradeship and communinon, in brief, of 

communitas; on the other hand, much of what has been dispersed over many 

domains of culture and social structure is now bound or cathected in the 

complex semantic system of pivotal, multivocal symbols and myths which 

achieve great conjunctiveness. The objects selected for the exhibition are, in 

the main, just such many-layerd symbols. And they emerge from and vitally 

emblemize the communitas, the joyous shared flow or solemn communion 

released by passing into the luminal, “betwixt-and-between” state 

intervening between the “safe” but dull domains of routinized and classified 

life.
139

 

Samfélög styrkja hátíðir með iðkun trúar og viðhaldi hefða, en einnig 

sameiginlegum gildum og arfi og vísa ég aftur í orð Turners þegar hann segir að 

þannig rómi samfélögin sitt eigið sjálf eða sjálfsmynd sína.140
 Síldarævintýrið 

skilgreinir gesti sína því að vissu marki og sýnir hvaða samfélagi eða hópi 

gestirnir kjósa að tilheyra, hvaða minningar þeir kjósa að muna og þær hefðir og 

þann arf sem þeir vilja halda í heiðri sem á vel við þessi orð Turners: 

But even as they expose our demons and chaos-dragons, celebrations also 

affirm our vitality and resolve to continue. They proclaim that our society 

                                                             
139

 Turner, Celebration,29. 
140 Turner, Celebration, 15. 
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has rich meaning and has experienced glories and triumphs which it insists 

upon reliving, sometimes as play, sometimes as ritual drama.
141

 

Hátíðin er því fyrir þátttakendur sína menningarlega sérstök og siðir, hefðir og 

atburðir úr fortíð sameina samfélagið, staðinn og stundina. Þannig upplifa 

þátttakendur sig sem hluta af ákveðnu samfélagi á meðan á henni stendur með öllu 

því regluverki eða óstjórn sem tilheyra slíkri hátíð. 

  

                                                             
141 Turner, Celebration, 29 
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6. Lokaorð 

Það er nokkuð ljóst að hátíðin Síldarævintýrið á Siglufirði hefur gengið í gegnum 

ákveðnar breytingar á lífsskeiði sínu. Hún byrjaði sem lítil bæjarhátíð með 

heimatilbúnum skemmtiatriðum og dansleikjahaldi þar sem siglfirskar 

hljómsveitir léku fyrir dansi og dansað var fram á nótt í miðbænum. Samkvæmt 

viðmælendum mínum þá urðu örar breytingar á aðsókn að hátíðinni þessi fyrstu 

ár, boðið var sem fyrr upp á vandaða dagskrá og viðburði en úrval landsþekktra 

skemmtikrafta skemmti einnig gestum á þessu tímabili. Í kjölfarið, og á nokkrum 

árum, má segja að hátíðin hafi vaxið ört og slitið barnsskónum ef nota má þau 

líkindi. Mikill fjöldi fólks sótti hátíðina þessi ár þar sem gestir í yngri kantinum 

voru áberandi og fylgdi þeim oft ölvun og óstjórn. Karnivalið hafði þannig tekið 

völdin og hátíðin var komin í annan farveg en lagt hafði verið upp með í byrjun.  

 Allt er þó breytingum háð og ákváðu skipuleggjendur og bæjarbúar að slíkur 

farvegur fyrir hátíðina væri ekki æskilegur í komandi framtíð og hátíðin var því 

endurskipulögð með þær aðstæður í huga. Eftir gagngerar breytingar, meðal 

annars í skemmtanahaldi og framboði viðburða, þar sem áherslan var enn á ný 

lögð á heimatilbúin atriði, féll aðsóknin niður og í kjölfarið rann upp tímabil þar 

sem aðsókn var dræm og líklega hafa ekki jafn fáir sótt hátíðina heim frá upphafi 

hennar. Hátíðin hefur þó sótt í sig veðrið jafnt og þétt og í dag er óhætt að segja að 

ákveðið jafnvægi ríki sem líklega hefur skilað sér eftir að stýrihópur um 

viðburðastjórnun var stofnaður og formfastara utanumhald um hátíðina hófst. 

Heimatilbúin skemmtiatriði og viðburðir í bland við landsþekkta skemmtikrafta 

halda stemningunni við, aðsókn hefur aukist jafnt og þétt á liðnum árum en 

meðalaldur gestanna hefur hækkað töluvert. Fjölskyldu- og barnafólk er farið að 

sækja hátíðina í meira mæli og fólk á miðjum aldri eða yfir fimmtugt er mjög 

sýnilegur hópur á hátíðinni. Hún er þó eftir sem áður haldin fyrir alla lysthafendur 

og allir eru boðnir velkomnir á Síldarævintýri.  

 Þegar á heildina er litið er því óhætt að segja að hátíðin hafi fullorðnast, ef 

nota má þá samlíkingu, þar sem hún hefur nú vaxið eftir að hafa gengið í gegnum 

nokkur mögur ár með svolítilli niðursveiflu. Hvernig hátíðinni farnast á komandi 

árum er ekki gott að segja en ef marka má þau sjötíu og sjö svör sem greind voru 

og bárust á veraldarvefinn við spurningalistunum eða var svarað í vefpósti, auk 

viðtala við aðra viðmælendur mína, þá bendir ekkert til annars en að hátíðin haldi 
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áfram í svipaðri mynd. Þó komu einnig fram þau viðhorf að smávægilegar 

breytingar séu nauðsynlegar og gagnrýnin endurskoðun dagskrár, viðburða og 

þjónustu sé þörf með reglulegu millibili ef vel á að vera. Viðmælendur mínir voru 

nokkuð sáttir með þróun hátíðarinnar í þá átt að vera fjölskylduhátíð og ef eitthvað 

er, þá virðast þeir trúa og vona að hún komi til með að vaxa og dafna sem slík í 

framtíðinni.  

 Niðurstöður benda til að hátíðin sé haldin á jaðartímabili þar sem ákveðinn 

jöfnuður ríkir í samfélagi þátttakenda á staðnum. Ég tel hana einnig hafa til að 

bera ákveðna umgjörð þar sem að síldarminjar og munir spila stórt hlutverk sem 

og sviðsetning útvalinna minninga en þær vísa í ákveðna fortíðarþrá eða söknuð 

eftir horfnum tíma og túlkaður er af þeim sem sviðsetja hátíðina. Þannig kom 

einnig í ljós í rannsókninni að hátíðin er römmuð inn af trúarlegum helgisiðum og 

kirkjulegum athöfnum en veraldlegir helgisiðir marka vissa atburði og tímabil 

innan fyrrnefnds jaðartíma. Þar af leiðandi tel ég hátíðina þjóna þörfum fólksins 

sem kemur til að taka þátt og lyfta sér upp en einnig til að upplifa sérstaka 

menningu staðarins líkt og Ólafur, einn af viðmælendum mínum benti á hér að 

framan. 

 Af öllu samanlögðu má merkja að hátíðin er mikilvæg þátttakendum hennar, 

bæjarfélaginu og ekki síst einstaklingunum sem hana sækja og tel ég hana koma 

til móts við þær kröfur og væntingar sem þessir aðilar hafa, með viðburðum sínum 

og athöfnunum. Síðast en ekki síst er ljóst á því sem komið hefur fram hér að 

framan að hátíðin er góður grundvöllur til að lyfta sér upp úr hversdagsleikanum, 

sleppa fram af sér beislinu um stund og bregða á leik. Það er því við hæfi að vitna 

að lokum í orð og skoðanir Herdísar þegar hún talar um þá tilfinningu sem hún 

hefur fyrir hátíðinni og því sem hún sækist eftir með þátttöku sinni: 

Það er klárlega sagan sem fólk er að sækjast eftir og hef ég hitt marga sem fá 

glampa í augun þegar þeir tala um veru sína á Siglufirði og síldarævintýrið hið 

eina og sanna. Það er því örugglega gamli rómansinn og upplifun sem dregur fólk 

á staðinn, hálfgerð pílagrímaferð fyrir marga og líka börn og barnabörn sem hafa 

hlustað á sögur frá ævintýrinu forðum.
142

 

Í lokin fer hér á eftir hluti af ljóðinu Siglufjarðarljóð eftir Theodór Einarsson, sem 

finna má í bók Björns Dúasonar, Síldarævintýrið á Siglufirði en það tel ég lýsa 

                                                             
142 Svör, spurningalista nr. 2, desember, 2011. 
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þeirri stemningu og rómantík og þeim anda sem haldið er á lofti á hátíðinni 

Síldarævintýri á Siglufirði: 

 

Siglufjarðarljóð. 

(lag: Nú er það flott okkar lögreglulið.) 

 

3. 

Svo siglum við glaðir um sólfagra dröfn, 

og síldina í torfum fáum. 

Með fullfermi síðan við höldum í höfn, 

þá höfn, sem við allir þráum. 

Þar tæmum við síldina í tunnur og mál 

og tölum með lífi og sál 

um kvenfólk og vín, vín, vín. 

Þá kemur hún Siglóar kærastan mín. 

Hún hvíslar blítt að mér: nú kem ég í kvöld út til þín. 

Ætli ekki það, það, það, 

við tilgreinum hvort tveggja stundu og stað. 

Skál, skál. – Skyldi ekki vera laust pláss uppi í  

Hvanneyrarskál?
143

 

  

                                                             
143 Björn Dúason, Síldarævingtýrið á Siglufirði, 165. 
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