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Ágrip 
Síldarævintýri Siglufjarðar stóð yfir til ársins 1968 og á þeim tíma var atvinnulíf í bænum í 

blóma, mannlífið iðaði og peningalykt úr bræðslunum einkenndi staðinn. Eftir að síldin hvarf 

tók það Siglfirðinga langan tíma að átta sig á þeirri stöðu sem blasti við og fólk fluttist í burtu 

frá bænum. Í þessari ritgerð verður leitast eftir upplýsingum um það til hvaða ráða Siglfirðingar 

gripu á þessum tíma og hversu mikil áhrif sjávarútvegurinn hefur haft á siglfirskt samfélag eftir 

það.  

Ný tækifæri í sjávarútveginum sköpuðust á næstu árum á Siglufirði. Loðnuveiðar tóku 

við af síldinni og hægt var að nýta gömlu síldarverksmiðjurnar til bræðslu. Skuttogaraútgerð 

hófst og þar með vinnsla á bolfiski í landi og rækjuvinnsla skapaði ófá störfin. Í dag er 

Siglufjörður þjónustuhöfn en í bænum eru einnig starfandi sjávarlíftæknifyrirtæki og 

ferðaþjónustan er mikið til tengd sjávarútveginum. Þrátt fyrir breytta mynd þá hafa störf tengd 

sjávarútveginum alltaf verið aðalatvinna fólks í bænum. Mörg þeirra starfa sem urðu til á 

þessum tíma hafa þó lagst af sem má að einhverju leyti skýra þá fólksfækkun sem hefur verið 

stöðug frá hvarfi síldarinnar. Sjávarútvegurinn hefur því alltaf haft mikil áhrif á siglfirskt 

samfélag og heilmikið að segja um atvinnu- og íbúaþróun í bænum.  
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Abstract 
The Siglufjörður herring adventure lasted until the year 1968, at which time the town´s 

economy was flourishing, people’s life was buzzing and the smell of money from the smelters 

characterized the place. When the herring disappeared, it took the people of Siglufjörður a long 

time to realize the situation that was emerging upon them and they started moving away from 

the town. This essay will seek information on what measures the people of Siglufjörður took at 

this time and how much influence it had on the fishing industry and the society of the famous 

herring town in years to come. 

New opportunities in the fishing industry were created in Siglufjörður, the years after. 

Capelin fishing took over from the herring and the old herring factories could be used for 

smelting capelin. Fishing with stern trawlers began and thus processing of catfish on land and 

shrimp processing created many jobs. Today, Siglufjörður is a service port but the town also 

has operating marine biotechnology companies and the tourism is linked to the fishing industry. 

Despite the change of scenario, jobs related to the fishing industry have always been the major 

jobs of the town. Many of the jobs created during this period have, however, been discontinued 

which can to some extent be explained by the steady decline in population since the 

disappearance of the herring. The fishing industry has therefore always had a great impact on 

Siglufjörður community and controlled the employment and population development in the 

town. 
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1 Inngangur 
Vel fram yfir miðja síðustu öld iðaði Siglufjörður af lífi og allir sem vettlingi gátu valdið unnu 

hin fjölmörgu störf sem síldarævintýrið skapaði. Fjörðurinn var einn mikilvægasti staður 

landsins hvað verðmætasköpun og útflutning varðaði. Öflugt en einhæft atvinnulíf, iðandi 

mannlíf og mögnuð peningalykt úr bræðslunum einkenndi staðinn. Það tók Siglfirðinga langan 

tíma að átta sig á stöðunni eftir hvarf síldarinnar í lok sjöunda áratugarins. Fólk flykktist frá 

staðnum, innviðir stóðu eftir ónotaðir og atvinnu- og peningaleysi blasti við.  

Í þessari ritgerð ætla ég að leita eftir upplýsingum um það til hvaða ráða Siglfirðingar 

gripu á þessum erfiðu tímamótum í atvinnumálum. Hvernig og hvort sjávarútvegurinn gerði 

fólki hreinlega kleift að halda áfram fastri búsetu á Siglufirði.  

Þegar Siglufjörður kemur til tals tengja flestir bæinn við síldina, enda merkilegur tími 

sem ríkti í bænum þegar allt snerist um hana. Mikið af heimildum er til um síldarárin á Siglufirði 

og hafa m.a. fjölmargar bækur verið skrifaðar um þau ár og ýmsir þættir gefnir út. Hins vegar 

eru færri sem minnast áranna eftir að síldin hvarf. Þegar atvinnuleysi var mikið og bæjarbúar 

óvissir um það hvernig framtíðin yrði. Það vakti áhuga höfundar að leita upplýsinga um stöðuna 

á Siglufirði á þessum tíma þar sem takmarkað efni er til um þessi ár þrátt fyrir að þau hafi verið 

mjög merkileg. Það þurfti því að grafa djúpt til þess að afla gagna fyrir ritgerðaskrifin og setja 

saman margar heimildir til að skapa heildarmyndina svo áhugafólk um sjávarútveg geti séð 

þróunina á siglfirsku samfélagi eftir hvarf síldarinnar. Væntanlegur ávinningur með þessum 

skrifum er að fá skýrari mynd af þeirri atvinnuþróun sem hefur átt sér stað í sjávarútvegi á 

Siglufirði.  

  

Rannsóknarspurning: Hversu mikil áhrif hefur sjávarútvegur haft á siglfirskt samfélag eftir 

1966? 
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2 Aðferðarfræði 
Í þessum kafla verður greint frá því hvaða aðferðir og gögn voru notuð til þess að vinna 

verkefnið og hvaðan þessi gögn komu. Verkefnið byggist á blönduðum rannsóknaraðferðum, 

þ.e. eigindlegum og megindlegum rannsóknum (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Gagnaöflun fyrir verkefnið hófst í janúar og skrif hófust í febrúar. Verkefnavinnu lauk 

í apríl. Ákveðið var að skoða tímabilið 1966 til 2020 þar sem síldarævintýrið á Siglufirði tók 

enda um þetta leyti og staðan í bænum breyttist töluvert. Töluleg gögn sem notuð voru í 

verkefninu eru því frá þeim árum, s.s. íbúafjöldi, aflatölur, tekjur bæjarins og fleira. Notast var 

við Microsoft Excel við úrvinnslu gagnanna. Í fræðikaflanum koma þó fram ýmsar upplýsingar 

frá fyrri árum til þess að setja söguna í samhengi.  

 

2.1 Leitartækni 
Ýmsum aðferðum var beitt til þess að nálgast gögn. Á veraldarvefnum var leitað að rafrænum 

heimildum, m.a. á timarit.is, baekur.is og skemman.is. Helstu leitarorðin voru sjávarútvegur 

Sigufjörður, Þormóður rammi og Síldarverksmiðjur ríkisins. Rafrænu heimildirnar voru 

notaðar að hluta til í fræðikafla verkefnisins. Í þeim kafla var þó einnig notast við prentaðar 

heimildir. Þar á meðal voru bækur sem fjölluðu um síldarárin á Siglufirði, byggðarþróun 

Siglufjarðar og atvinnuhætti á staðnum.  

Í niðurstöðunum eru gögnin fengin úr ýmsum áttum. Upplýsingar um íbúafjölda fengust 

á hagstofan.is. Upplýsingar um veiðar og vinnslu afla koma frá einnig frá hagstofan.is sem og 

úr tímaritinu Útvegi og frá Fiskifélagi Íslands en fékk ég þær upplýsingar uppgefnar frá Herði 

Sævaldssyni, leiðbeinanda mínum. Heimildir um landaðan afla fengust á hagstofan.is sem og í 

bókinni Hagskinnu og frá Fiskifélagi Íslands. Gögn um fjölda skipa á tímabilinu fengust í 

tímaritinu Útvegi, á hagstofan.is og úr óbirtum gögnum frá Hreiðari Þór Valtýssyni og Herði 

Sævaldssyni. Upplýsingar um heildartekjur og útsvarstekjur fengust á heimasíðu Sambands 

íslenskra sveitarfélaga, í Árbók sveitarfélaga og hjá Héraðsskjalasafni Fjallabyggðar. Mjög 

erfitt var að nálgast upplýsingar um útsvars- og heildartekjur bæjarsjóðs Siglufjarðar á árunum 

1966 til 2001. Gögnin voru ekki aðgengileg á Héraðsskjalasafni Fjallabyggðar svo grafa þurfti 

djúpt í kössum til þess að finna ársreikningana og vinna svo úr þeim. Þar sem ekki allir 

ársreikningar voru til staðar þurfti einnig að fara á bókasafn og leita í Árbók sveitarfélaga. Þrátt 

fyrir mikla vinnu tókst ekki að ná í gögn fyrir öll árin. Ætlunin var einnig að hafa upplýsingar 
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um útflutning sjávarafurða frá Siglufirði en eftir samtal við aðila sem þekki til málsins kom í 

ljós að þær upplýsingar væru líklega ekki til staðar. Ef þær væru til var ekki mælt með að taka 

mark á þeim og betra væri að nota upplýsingar um landaðan og unninn afla í bænum, það væri 

nóg til þess að skýra stöðuna á þessu tímabili.  

 

2.2 Viðtalstækni 
Ásamt gagnasöfnuninni sem lýst var hér að ofan voru einnig tekin viðtöl við einstaklinga. Annar 

þessara einstaklinga upplifði hluta af síldarævintýrinu á Siglufirði sem og hið þunga 

atvinnuástand sem ríkti í bænum þegar síldin hvarf. Hinn einstaklingurinn er 

framkvæmdarstjóri sjávarútvegsfyrirtækis á Siglufirði. 

Handbók í aðferðafræði rannsókna eftir Sigríði Halldórsdóttur var notuð til þess að 

styðjast við varðandi framkvæmd á viðtölunum og úrvinnslu. Viðtalsaðferðin sem notast var 

við kallast eigindleg einstaklingsviðtöl. Með þeirri aðferð er viðfangsefni viðtalsins fyrirfram 

ákveðið af rannsakanda. Í upphafi er viðfangsefnið frekar opið og aðalspurning lögð fram en 

þegar líður á viðtalið verða spurningarnar afmarkaðri og um sérstök efnisatriði. Viðtöl við 

einstaklinga eru ekki öll eins, þ.e. innihalda ekki alltaf sama efnið, en snúa þó öll að viðfangs-

efninu sjálfu. Samræðurnar leiða rannsakanda og viðmælanda áfram í átt að sameiginlegum 

skilningi og rannskandi þarf að hlusta vel, vera einlægur og sýna virðingu. Viðtalsáætlunin er 

opin en við gerð hennar þarf að setja ákveðinn ramma. Það fer m.a. eftir rannsóknarspurning-

unni, aðferðafræðilegum forsendum og tíma sem rannsakandi hefur til þess að afla gagna hversu 

nákvæmur þessi rammi er og hversu vel honum er fylgt (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).   
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3 Staða þekkingar og fræði 
Í þessum kafla verður fjallað um staðhætti Siglufjarðar og hvernig bæði mannfjöldinn og 

samgöngur hafa þróast í bænum í gegnum árin. Þá verður sagan um atvinnuhætti í sjávarútvegi 

á Siglufirði rakin og helstu fyrirtækjum og rekstri þeirra gerð góð skil. Fyrst og fremst verður 

tímabilið frá 1966 til 2020 skoðað. Þó verður aðeins komið inn á þætti frá fyrri árum, m.a. 

byggðarþróun og síldarsöguna þar sem þau gögn skipta máli fyrir heildarmyndina. Í lokin 

verður fjallað um ferðaþjónustu tengda sjávarútvegi á Siglufirði sem og fyrirtæki sem sérhæfa 

sig í sjávarlíftækni. 

Markmiðið með þessum kafla er að koma sögunni sem átti sér stað eftir að síldin hvarf 

saman á einn stað, þ.e. hvernig atvinnuhættir og fyrirtækjarekstur þróuðust. Einhverjar heimild-

ir er að finna um hluta af þessu tímabili en þróunin á þessum árum hefur hvergi verið rakin í 

heild sinni, að minnsta kosti ekki svo rannsakandi viti til. Þessar heimildir hafa því hér verið 

teknar saman til þess að reyna að setja söguna í samhengi. Heimildirnar sem notast var við gerð 

þessa kafla koma bæði úr bókum og dagblöðum. Það sem talið var vanta inn í frásögnina kemur 

fram í viðtalskaflanum.  

Það er lítið til af rannsóknum og fræðiritum sem fjalla einungis um stöðuna á Siglufirði 

eftir að síldin hvarf. Einhverjar bækur og rannsóknir hafa þó verið gerðar sem tengjast þeim 

árum sem tekin eru fyrir, þ.e. frá 1966 til 2020, og koma inn á þá þætti sem verið er að skoða. 

Í BS verkefninu sínu í hagfræði fjallaði Sigrún Guðbrandsdóttir um fólksflutninga sem 

áttu sér stað þegar síldin hvarf á sjöunda áratugnum. Þar kemur fram að Siglufjörður hafi verið 

meðal þeirra staða sem reiddi sig nær eingöngu á síldina og það var því mikill skellur fyrir 

bæjarbúa þegar síldarstofninn hrundi. Hún segir þó að þrátt fyrir hrun síldarstofnsins og að 

margir hafi misst vinnuna í kjölfarið þá hafi ekki verið mikið hrun í þeim atvinnugreinum sem 

tengdust sjávarútveginum á Siglufirði. Líklegasta skýringin á því sé að stór hluti þeirra sem 

störfuðu við síldina á Siglufirði voru einstaklingar sem komu á vertíðir í bænum. Þeir sem höfðu 

fasta búsetu unnu við þessar greinar allt árið um kring. Þrátt fyrir þessa skýringu þá flutti fjöldi 

fólks úr bænum sem gefur til kynna að störfum þar hafi fækkað (Sigrún Guðbrandsdóttir, 2012). 

Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn H. Stefánsson skrifuðu bók um samgöngur, samfélag 

og byggðaþróun í Fjallabyggð áður en Héðinsfjarðargöng opnuðu. Þar kemur m.a. fram 

búsetuþróunin í gegnum tíðina á Siglufirði sem sýnir að fólksfækkun hefur verið mikil. Margir 

þættir skýri þessa fækkun, s.s. hvarf síldarinnar og minni veiðar og vinnsla. Þá er einnig farið 

yfir þá þróun sem hefur átt sér stað í samgöngum í bænum en í fyrstu var aðeins hægt að komast 
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til og frá bænum gangandi eða sjóleiðina en í dag eru jarðgöng úr bænum í báðar áttir (Þóroddur 

Bjarnason og Kolbeinn H. Stefánsson, 2010). 

 

3.1 Siglufjörður  
Siglufjörður er kaupstaður, í samnefndum firði, sem staðsettur er nyrst á Tröllaskaga. Ásamt 

því er hann jafnframt nyrsti kaupstaður á Íslandi. Siglufjörður er frekar lítill og umkringdur 

háum fjöllum sem setja svip sinn á bæinn. Vindur blæs gjarnan úr suðvestri og norðaustri en 

fjöllin verja bæinn fyrir austanáttinni. Veturnir geta orðið erfiðir þar sem fjörðurinn er mjög 

snjóþungur en búið er að byggja snjóflóðavarnargarða sem vernda byggðina (Birna Lárusdóttir 

og Birkir Einarsson, 2018). 

Þormóður rammi settist fyrstur að á Siglufirði. Í fyrstu settist hann að á Siglunesi og þar 

byrjaði byggðin að myndast. Síðar meir fór byggðin að þéttast og rísa innar í firðinum eða þar 

sem kaupstaðurinn stendur nú. Það var talið betra bæjarstæði, m.a. vegna þess hve gott það var 

til sjósóknar. Bærinn stendur vestan megin í firðinum og er byggðin bæði í hlíðum fjalla sem 

og á flatri Þormóðseyrinni, eins og sjá má á mynd 1. Þormóðseyrin er tilvalinn staður fyrir höfn, 

enda liggur hún tiltölulega lágt miðað við sjávarmál (Birna Lárusdóttir og Birkir Einarsson, 

2018). 

Árið 1788 má segja að saga Siglufjarðar hafi byrjað en það ár hófst verslun í bænum. 

Það var hins vegar ekki fyrr en árið 1818 sem Siglufjörður varð löggildur verslunarstaður. Árið 

1918 fékk bærinn svo kaupstaðarréttindi. Atvinna íbúa Siglufjarðar hefur að mestu leyti snúist 

um sjávarútveginn í gegnum tíðina. Aðbúnaður fólks til að sækja sjóinn og vinnsla afla í landi 

breyttist og bættist í gegnum árin og þannig þróaðist sjávarútvegurinn (Benedikt Sigurðsson, 

1989). 
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Mynd 1: Yfirlitsmynd af Siglufirði (Birna Lárusdóttir og Birkir Einarsson, 2018). 

 

3.2 Mannfjöldi og byggðarþróun 
Þegar verslun á Siglufirði hófst árið 1788 bjuggu 107 einstaklingar í allri sókninni sem náði alla 

leið frá Hvanndölum til Úlfsdala. Íbúafjöldinn jókst aðeins á næstu árum og voru íbúar sóknar-

innar til að mynda orðnir 161 árið 1819. Þegar komið var fram á miðja öldina taldi sóknin 214 

sálir en þegar ný öld leit dagsins ljós voru íbúarnir orðnir um 400. Upp frá þeim tíma fór byggðin 

að stækka af einhverju ráði þar sem koma Norðmanna til síldveiða á Siglufirði hófst. Árið 1913 

voru íbúarnir orðnir 830 í Hvanneyrarhreppi. Tímamót urðu í sögu staðarins þegar kaupstaðar-

réttindin fengust og íbúafjöldinn hafði aukist umtalsvert. Síldarævintýrið á Siglufirði stóð til 

ársins 1968 og varð til þess að íbúafjöldi bæjarins jókst jafnt og þétt á þeim árum. Árið 1923 

bjuggu til að mynda 1335 manns í bænum, árið 1939 hafði fjöldinn meira en tvöfaldast þar sem 

talan var komin upp í 2975 manns, en flestir urðu íbúarnir árið 1948, alls 3101. Á þeim tíma 

var Siglufjörður fimmti fjölmennasti kaupstaður landsins. Þegar síldveiðarnar fóru dvínandi tók 

fólkinu í bænum að fækka (Benedikt Sigurðsson, 1989). 

 Enn þann dag í dag fer fólki á Siglufirði fækkandi ár frá ári og eru margir þættir sem 

spila þar inn í. Ein ástæðan er sú að sjávarútvegurinn sem atvinnugrein er ekki eins sterkur og 

hann var á árum áður. Síldarstofninn hrundi, breytingar urðu á kvótakerfi, fiskaflinn minnkaði 

sem og fiskvinnsla í landi og fjölmargar breytingar urðu á sölu og útflutningi sjávarafurða 

(Þóroddur Bjarnason og Kolbeinn H. Stefánsson, 2010). Uppbygging hefur þó verið í bænum 
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síðustu ár og má segja að allt horfi til betri vegar á ný. Það má m.a. rekja til betri samgangna 

og ný störf tengd sjávarútvegi sem krefjast menntunar hafa mögulega laðað fleiri til staðarins.  

Þar sem samgöngur til og frá Siglufirði hafa alla tíð verið erfiðar og fólksfjöldi lítill er 

sjávarútvegurinn eina greinin sem hefur náð að blómstra í bænum. Erfitt var að halda öðrum 

atvinnugreinum gangandi vegna þessa. Til ársins 1946 voru samgöngur til og frá Siglufirði 

sérstaklega erfiðar. Enginn vegur var frá Siglufirði en hægt var að ganga yfir fjöllin, bæði inn í 

Fljót og í Héðinsfjörð, en aðal samgönguæðin var þó á sjó. Það var ekki fyrr en 1947 sem vegur 

var lagður yfir Siglufjarðarskarð þannig að hægt var að keyra inn í Fljót yfir hásumarið. Árið 

1967 opnuðu Strákagöng í gegnum fjallið Stráka sem auðveldaði leiðina í Fljótin. Samgöngurn-

ar breyttust þó til muna árið 2010 en þá opnuðu Héðinsfjarðargöng sem liggja á milli Siglufjarð-

ar og Ólafsfjarðar, í gegnum Héðinsfjörð. Fimm árum fyrir opnun Héðinsfjarðarganga samein-

uðust Siglufjörður og Ólafsfjörður og mynduðu sveitarfélagið Fjallabyggð (Þóroddur 

Bjarnason og Kolbeinn H. Stefánsson, 2010).  

Þrátt fyrir miklar breytingar í gegnum áratugina í sjávarútveginum skapar hann enn 

töluvert af störfum á Siglufirði. Stærsta viðbótin eru störf sem tengjast sjávarútveginum á sviði 

líftækni sem gefur háskólamenntuðu fólki aukna möguleika á atvinnu í bæjarfélaginu.  

 

3.3 Sjávarútvegurinn 
Sjávarútvegurinn hefur alltaf skipað mikilvægan sess í atvinnulífinu á Siglufirði. Fram til 

aldamótanna 1900 voru störf við sjávarútveginn vissulega mörg og mjög mikilvæg en þó ekki 

í líkingu við þá byltingu sem átti sér stað rétt eftir aldamót þegar síldin fór að veiðast. Í þessum 

kafla verður farið yfir helstu þætti í sögu sjávarútvegs á Siglufirði, allt frá því að síldveiðar 

hófust til dagsins í dag. Áherslan verður að mestu á þá þróun sem varð á atvinnulífi í bænum 

eftir 1966.  

 Síldveiðar á Siglufirði hófust rétt eftir aldamótin 1900 og stóðu til ársins 1968 og var 

síldariðnaðurinn þunginn af atvinnulífinu á þessum tíma. Árið 1969 var síldin nánast alveg 

horfin eftir mikla ofveiði á árunum á undan og þegar síldarvinnslan staðnaði stóðu Siglfirðingar 

frammi fyrir mikilli óvissu. Búið var að byggja upp umfangsmikinn síldariðnað í bænum og því 

ljóst að reyna þurfti að nýta þau tæki og tól sem voru til staðar í síldarvinnslunum til þess að 

viðhalda atvinnulífinu. Þrátt fyrir að síldin hafi horfið frá Siglufirði voru síldveiðar áfram við 

landið í einhverjum mæli og var landað stopult til bræðslu á Siglufirði. Helstu fyrirtækin sem 
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störfuðu á Siglufirði á þessu tímabili voru Síldarverksmiðjur ríkisins og Síldarverksmiðjan 

Rauðka. 

Loðnuveiðar hófust hér við land í kringum 1962 (Guðmundur Jónsson og Magnús S. 

Magnússon, 1997). Það var þó ekki fyrr en tíu árum seinna sem móttaka loðnu hófst af alvöru 

á Siglufirði. Þá var hægt að nýta þær verksmiðjur sem áður unnu síldina til bræðslu. Loðnan 

var veidd til vinnslu á Siglufirði allt til ársins 2005 og ennþá voru Síldarverksmiðjur ríksins 

ráðandi fyrirtæki á því sviði. Samhliða loðnuiðnaði var verið að byggja upp heilsársstörf með 

því að kaupa skuttogara en í kringum 1970 blómstraði skuttogaraútgerð og bolfiskvinnsla. 

Helstu fyrirtækin sem störfuðu við bolfiskvinnslu voru Þormóður rammi hf., Ísafold og 

Siglfirðingur. Árið 1990 tók rækjuvinnsla meira og minna við af bolfiskvinnslu í landi þar sem 

helstu fyrirtækin voru Þormóður rammi hf. og Ingimundur hf. sem síðar varð að Pólar hf. 

Ítarlega verður farið í þessa sögu í undirköflunum hér á eftir og helstu fyrirtækjum gerð góð 

skil. 

 

3.3.1 Uppsjávarfiskur 
Uppsjávarfiskur hefur verið veiddur í miklum mæli við Íslandsstrendur í aldanna rás. Síldin er 

sú tegund sem veiddist mest og var hvað mikilvægust bæði fyrir söltunarsöguna og sögu 

fiskimjöls- og lýsisiðnaðarins á Siglufirði. Við hvarf síldarinnar í lok sjöunda áratugarins tók 

við bræðsla á loðnu í miklu magni. Þar að auki má nefna kolmuna, makríl og karfa en vinnsla 

þessara tegunda þróaðist fljótt til manneldis og fór því lítið í bræðslu og var almennt lítið í 

vinnslu á Siglufirði (Síldarminjasafn Íslands, e.d.-a). Í þessum kafla verður rakin saga 

atvinnulífs og vinnslu á uppsjávarfiski á Siglufirði.  

 

Síldarsöltun á Siglufirði 

Árið 1867 hófu Norðmenn síldveiðar við Ísland. Þeir settust einna helst að á Austfjörðum og 

þar á eftir í Eyjafirði þar sem þeir keyptu lóðir og byggðu bryggjur og hús. Þeir notuðust aðal-

lega við landnót og lagnet til að veiða síldina. Harðindi urðu til þess að síldveiðar tóku enda í 

nokkur ár hér við land (Benedikt Sigurðsson, 1989). 

 Árið 1903 hófu Norðmenn síldveiðar að nýju hér við land, þar á meðal á Siglufirði. Þá 

notuðust þeir helst við reknet og síðar snurpinót til að veiða síldina. Þetta var þó ekki í fyrsta 

skipti sem síld var veidd á Siglufirði því árið 1881 var hún veidd þar og verkuð. Á Siglufirði 

settust sífellt fleiri Norðmenn að og byggðu síldarbryggjur og söltunarstöðvar á bestu lóðum 
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bæjarins. Þeir voru því komnir með mikið forskot á Íslendingana sem höfðu lítið hugsað um að 

hefja aftur síldveiðar á þessum tíma (Benedikt Sigurðsson, 1989). 

 Það var ekki fyrr en árið 1912 sem Íslendingar rönkuðu við sér og hófu sjálfir síldveiðar 

og söltun á Siglufirði. Þrátt fyrir lakari lóðir til að byggja á og mikið forskot Norðmanna á þeim 

tíma, náðu Íslendingar smám saman að taka yfir síldarvinnsluna og dvínuðu áhrif Norðmanna 

í takt við það. Það tók ekki langan tíma fyrir Íslendingana að ná forskotinu því árið 1915 var 

afli Íslendinga meiri en Norðmanna og árið 1916 voru fleiri tunnur saltaðar og fluttar út af 

Íslendingum á Siglufirði heldur en Norðmönnum (Benedikt Sigurðsson, 1989). 

Siglufjörður varð fljótt einn vinsælasti síldarbær landsins. Síldveiðar voru algengar á 

öllu landinu um þetta leyti en þó voru umsvifin hvergi eins mikil eins og á Siglufirði. 

Söltunarstöðvarnar á Siglufirði voru 23 og bræðsluverksmiðjurnar voru 4 þegar umsvifin voru 

sem mest. Þetta skapaði fjölmörg störf fyrir íbúa bæjarins. Verkafólk flykktist einnig að á 

sumrin til þess að vinna við síldina, enda gátu heimamenn ekki annað þessu einir 

(Síldarminjasafn Íslands, e.d.-b). 

Þetta mikla síldarævintýri á Siglufirði stóð til ársins 1968 en þá hrundi norsk-íslenski 

síldarstofninn alveg vegna mikillar ofveiði og orðið of seint að bjarga honum. Þar sem 

Siglfirðingar höfðu reitt sig nánast eingöngu á síldveiðarnar varð þetta mikið áfall og óvissa 

fylgdi í kjölfarið. Á síldarárunum hafði íbúafjöldinn margfaldast og atvinnulífið umturnast. 

Höfuðstöðvar síldveiða á Norðurlandi voru á Siglufirði og höfnin þar var ein sú mikilvægasta 

á landinu. Einnig var mikill hluti af útflutningi Íslands frá Siglufirði. Efnahagserfiðleikar, 

brottflutningur og atvinnuleysi blasti nú við (Ingólfur Kristjánsson, 1988). 

 

Fiskimjöls- og lýsisbræðsla á Siglufirði 

Síldarverksmiðjur ríkisins var án efa eitt af mikilvægari fyrirtækjum á Siglufirði allt frá 

síldarárunum. Síldarverksmiðjur ríkisins hófu starfsemi sína á Siglufirði árið 1930 þegar fyrsta 

verksmiðjan var reist. Verksmiðjan var í daglegu tali nefnd SR 30. Verksmiðjan var ekki lengi 

að sanna gildi sitt og opnaði enn frekar á möguleika síldveiðanna. Hún skapaði töluverða 

atvinnu á staðnum og verðmætasköpun jókst til muna. Ríkið færði út kvíarnar árið 1933 þegar 

það keypti verksmiðju DR. Pauls á Siglufirði og enn frekar árið 1935 þegar ný verksmiðja var 

reist. Þrátt fyrir þessa miklu starfsemi sem Síldarverksmiðjur ríkisins höfðu komið á laggirnar 

á Siglufirði var afkastagetan ekki næg til að bræða alla þá síld sem hægt var að veiða. Því var 

brugðið á það ráð að reisa nýja verksmiðju árið 1946, kölluð SR 46, og átti að styrkja stoðir 

fyrirtækisins enn frekar (Benedikt Sigurðsson o.fl., 2007).  
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Í þessu eins og öðru er fyrirsjáanleikinn ekki alltaf til staðar og öllum að óvörum 

minnkaði síldveiðin til muna á árunum 1945-1955. Því varð úr að móttaka verksmiðjunnar á 

Siglufirði á þessum árum var sáralítil. Engu að síður varð töluverð aukning á síldarmóttöku hjá 

verksmiðjunum á ný næsta rúma áratuginn, þar sem skip fluttu síld til staðarins af fjarlægum 

miðum. Þar munaði mest um framlag Hafarnarins sem verksmiðjurnar höfðu fest kaup á. Þegar 

komið var fram á árið 1969 brást síldveiðin hins vegar algerlega og því varla nein framleiðsla 

á síldarafurðum hjá Síldarverksmiðjum ríkisins á Siglufirði það árið og í mjög takmörkuðu 

magni næstu árin (Ingólfur Kristjánsson, 1988). 

En í byrjun áttunda áratugarins fór að lifna aftur yfir verksmiðjunum þegar loðnuafli fór 

að berast til bræðslu. Aflinn jókst til muna næstu árin og til að mynda var Siglufjörður hæsta 

löndunarhöfnin á landinu árið 1977. Fiskifræðingar vildu hafa vaðið fyrir neðan sig hvað 

loðnuveiðarnar varðaði þar sem samfélagið hafði áður brennt sig á ofveiði á síldinni. Því voru 

á næstu árum settar ákveðnar takmarkanir á veiðarnar. Þegar komið var vel fram á níunda 

áratuginn voru Síldarverksmiðjur ríkisins á Siglufirði með afkastamestu og fullkomnustu 

verksmiðju landsins og með um sextíu manns í vinnu (Ingólfur Kristjánsson, 1988).  

Árið 1993 var ákveðið að stofna hlutafélag til að taka við rekstri Síldarverksmiðja 

ríkisins. Helstu ástæður sölunnar voru taprekstur til nokkurra ára, gömul lög orðin úreld og ekki 

síst stefna ríkisstjórnarinnar að breyta ríkisfyrirtækjum sem störfuðu á opinberum markaði í 

hlutafélög og selja þau síðan. Hlutafélagið átti að taka við öllum þeim rekstri sem hafði verið í 

eigu Síldarverksmiðjanna og ákveðið var að gefa hinu nýja félagi nafnið SR-mjöl. Gerð var sú 

krafa að þrátt fyrir þessar breytingar á rekstrinum væri hinu nýja félagi skylt að halda starfsfólki 

sem áður starfaði hjá félaginu (Frá stofnfundi SR-Mjöls hf., 1993). 

Á næstu árum gáfu loðnuvertíðirnar misjafnlega vel af sér og rekstur bræðslunnar á 

Siglufirði auðvitað algerlega háður því hvernig veiðarnar þróuðust. Þannig var vertíðin 1993-

1994 góð en vertíðin 1994-1995 mjög endaslepp þar sem loðnan veiddist í mikilli fjarlægð frá 

Siglufirði og ófært að sigla með hana norður (Örn Þórarinsson, 1995). 

 Af þeim fjórtán stöðum á landinu þar sem loðnu var landað á haustmánuðum 1995 voru 

hæstu löndunartölurnar á Siglufirði í lok ársins (Gylfi Kristjánsson, 1995). Loðnuvertíðin árið 

1996 var með þeim stærri þegar yfir 120 þúsund tonnum var landað á Siglufirði, næst aflahæsta 

verksmiðjan þá vertíðna (Loðnuvertíð 1996 – 1,2 milljón tonn, e.d.). Veiðarnar voru með 

miklum ágætum næstu árin og SR-mjöl á Siglufirði yfirleitt með einna mestum lönduðum afla 

til bræðslu. Þegar aldamótin gengu í garð voru Siglfirðingar orðnir áhyggjufullir yfir stöðu mála 

þar sem engin loðna hafði borist til staðarins síðasta hálfa árið. Þessi mikilvægi þáttur í 
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atvinnulífinu hafði brugðist og margir misstu vinnuna sökum verkefnaskorts. Engu að síður 

voru hálfgerð tímamót í sögu verksmiðjunnar þar sem mengunarvarnarbúnaður var settur upp. 

Samt sem áður voru fyrstu árin á nýrri öld þolanleg fyrir Siglufjarðarverksmiðjuna þar sem hún 

tók á móti töluverðu magni af loðnu (Loðna til Siglufjarðar, 2000). 

Árið 2002 var SR-mjöl eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins á sviði uppsjávarfisks, 

rak nokkrar verksmiðjur fyrir utan Siglufjörð, átti hlut í fjölmörgum fyrirtækjum og ótal útgerðir 

lönduðu nánast öllum sínum afla, einkum loðnu, hjá SR-mjöli. En fyrir Siglfirðinga voru 

breytingar í vændum þegar Síldarvinnslan hf. í Neskaupstað eignaðist stóran hluta í verksmiðj-

unni árið 2002. Helstu ástæður kaupanna voru fyrirsjáanlegar breytingar á uppsjávarmarkaði 

sem þýddi að framundan voru mögulegar sameiningar fiskimjölsverksmiðja á landinu 

(Síldarvinnslan eignast 29% hlut í SR-mjöli, 2002). 

 Árið 2006 fóru þessar breytingar að segja til sín á Siglufirði þar sem loðnuveiði hafði 

snarminnkað og ekkert verið brætt í verksmiðjunni á Siglufirði í heilt ár. Því kom til uppsagna 

starfsfólks á þessum tímapunkti. Engin loðnuafli var unninn á Siglufirði eftir 2005 (Hjörtur 

Gíslason, 2006).  

Árið 2014 seldi Síldarvinnslan allar eignir sínar til Róberts Guðfinnssonar 

athafnamanns á Siglufirði en þá hafði engin starfssemi farið fram í húskynnum 

Síldarvinnslunnar frá árinu 2005. Vonir voru bundnar við að hugmyndir Róberts um nýtingu á 

eignunum kæmu til góða fyrir atvinnulífið á staðnum (Síldarvinnslan hf., 2014). 

 

Egilssíld 

Þegar einn mesti uppgangstími í atvinnusögu þjóðarinnar stóð sem hæst fékk Egill Stefánsson 

þá hugmynd að reykja síldina. Hann stofnaði fyrirtækið Egilssíld árið 1921 og hóf reykingu á 

nokkrum fisktegundum og kjöti. Þegar síldarafli tók að dvína var nafni fyrirtækisins breytt í 

Egils sjávarafurðir ehf. Árið 1990 sameinast fyrirtækið Þormóði Ramma hf. en reksturinn hélst 

að mestu óbreyttur. Þegar nýir eigendur tóku við fyrirtækinu árið 2011 var síldin aðeins lítið 

brot af rekstrinum en reykti laxinn orðinn helsta framleiðsluvaran og skapaði um tíu störf 

(Reykja lax fyrir Ameríkumarkað, 2015). Reksturinn gekk ekki nægilega vel og leið undir lok 

í þáverandi mynd árið 2018 þegar fyrirtækið var úrskurðað gjaldþrota (Linda Blöndal, 2018). 

3.3.2 Botn- og flatfiskur 
Þegar horft er til verðmætasköpunar í íslenskum sjávarútvegi er botnfiskurinn, veiðar hans og 

vinnsla, afar mikilvægur með þorskinn fremstan í flokki. Botnfiskar lifa og nærast eins og 
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nafnið gefur til kynna við eða nálægt hafsbotni. Þessum tegundum má skipta í tvo hópa þ.e. 

flatfisk og bolfisk. Við Íslandsstrendur finnast nokkrar tegundir flatfiska en koli og grálúða eru 

þær tegundir sem veitt er mest af til vinnslu. Í flokki bolfiska eru þorskur, ýsa og ufsi þær 

tegundir sem hafa vinninginn (Fiskibókin, e.d.).  

Eftir að síldin hvarf á Siglufirði þurfti að leita eftir nýjum atvinnutækifærum. Síldar-

verksmiðjur ríkisins og Síldarverksmiðjan Rauðka í eigu bæjarins urðu verkefnalausar á þessum 

tímamótum og atvinna hundruða manna í uppnámi. Elliði, skip Bæjarútgerðarinnar, fórst 1962 

og Hafliði, hitt skipið í þeirra eigu, var sett í brotajárn skömmu síðar. Því má segja að öll stærstu 

atvinnutækin sem voru í bænum um og eftir 1960 væru horfin. Því miður tók það Siglfirðinga 

frekar langan tíma að átta sig á ástandinu og á árunum 1965 til 1970 var mikið atvinnuleysi á 

staðnum. Á þeim tíma gripu einstaklingar til þeirra ráða að kaupa skip, Siglfirðing og Hafnar-

nesið, sem mögulega gætu tryggt veiðar á botnfiski til vinnslu á Siglufirði og skapað þannig 

nýja möguleika í atvinnumálum. Í þessum kafla verður rakin saga atvinnulífs og vinnslu á botn- 

og flatfiski á Siglufirði.  

 

Atvinnuleysi og hjálp ríkisins 

Frá aldamótunum 1900 til 1968 var nánast öll atvinna á Siglufirði tengd síldveiðum. Fólk 

flykktist til bæjarins í leit að vinnu og mikil fólksfjölgun varð. Eftir að síldveiðar minnkuðu 

jókst atvinnuleysið mikið og önnur fyrirtæki í bænum gátu ekki tekið við öllum þeim sem 

atvinnulausir voru. Eftir sat fólkið með enga vinnu og lítið á milli handanna. Ljóst var að hjálp 

þurfti frá ríkinu til þess að koma atvinnulífinu í bænum aftur í réttar horfur ef bærinn ætti ekki 

að leggjast í eyði. Bærinn sjálfur var einnig illa staddur fjárhagslega á þessum tíma en einu 

tekjurnar voru útsvarstekjur af þeim einstaklingum sem bjuggu í bænum. Þau fyrirtæki sem 

störfuðu í bænum voru flest rekin af ríkinu, t.d. Síldarverksmiðjur ríkisins, og því engar 

útsvarstekjur að fá frá þeim. Ekki nóg með að bærinn fengi litlar tekjur heldur söfnuðust skuldir 

hans líka upp ár frá ári, t.a.m. vegna Síldarverksmiðjunnar Rauðku. Sú verksmiðja var í eigu 

bæjarins en stöðva þurfti rekstur hennar vegna verkefnaleysis og var hún því þung byrði fyrir 

bæjarfélagið (Siglufjörður vaknar af þyrnirósarsvefni, 1973).  

Ríkið hjálpaði takmarkað þegar ástandið var sem verst en steig upp í kringum 1970 og 

hrinti þá af stað ýmsum aðgerðum til þess að hjálpa bænum. Ný lög voru m.a. sett um 

tekjustofna sveitarfélaga sem kom sér vel fyrir Siglufjörð en í bænum höfðu útsvarstekjur verið 

mjög lágar síðustu ár og fáir Siglfirðingar náð í hæstu skattþrep. Samkvæmt þessum nýju lögum 

þá miðuðust tekjur bæjarfélagsins af útsvarinu við brúttótekjur og þannig minnkuðu 
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útsvarstekjur bæjarins ekki þrátt fyrir breytingar. Þá keypti ríkið einnig síldarverksmiðjuna 

Rauðku af bænum. Skuldirnar vegna verksmiðjunnar voru í kringum 20 til 30 milljónir og því 

gerði það mikið fyrir fjárhag bæjarins að losna við þessar skuldir. Vegna þessa gat bærinn 

hugsað um að nýta tekjur sínar í að byggja bæinn upp en ekki til þess að greiða skuldirnar. 

Ásamt þessu unnu ríkið og bærinn saman í því að byggja atvinnulíf bæjarins aftur upp. Þannig 

var m.a. Þormóður rammi hf. settur á laggirnar sem nýtt félag og var markmiðið að það gæti 

byggt nýtt fiskiðjuver, keypt togara og eflt útgerð og fiskvinnslu í bænum (Siglufjörður vaknar 

af þyrnirósarsvefni, 1973). 

 

Síldarverksmiðjur ríkisins 

Síldarverksmiðjur ríkisins lögðu ekki árar í bát þegar síldveiðarnar tóku að dvína. Meðfram 

loðnubræðslu var leitað að nýjum tækifærum til þess að halda rekstrinum gangandi. Í samvinnu 

við Siglufjarðarbæ byggðu þær nýtt hraðfrystihús til bolfiskvinnslu á Siglufirði árið 1953 sem 

var í þeirra eigu til ársins 1973 þegar ríkissjóður yfirtók frystihúsið ásamt hlutafjáreign SR í 

Þormóði Ramma. Á þeim tíma voru gerðir út tveir togarar frá Siglufirði sem voru í eigu Bæjar-

útgerðar Siglufjarðar, Elliði og Hafliði. Togarinn Elliði fórst hins vegar árið 1962 og því voru 

hinir ýmsu bátar leigðir til að afla hráefnis fyrir frystihúsið ásamt togaranum Elliða (Ingólfur 

Kristjánsson, 1988). 

Árið 1964 var nýtt útgerðarfélag stofnað á Siglufirði sem fékk nafnið Útgerðarfélag 

Siglufjarðar h.f. Þar var um samruna Síldarverksmiðja ríkisins á Siglufirði og Bæjarútgerðar 

Siglufjarðar að ræða. Hið síðarnefnda var við þessar breytingar lagt niður. Með þessum tilfærsl-

um voru bundnar vonir við að útgerðarrekstur bæjarins horfði til betri vegar en hann hafði gert 

á undanförnum misserum (Ingólfur Kristjánsson, 1988). 

 

Þormóður rammi hf. 

Fyrirtækið Þormóður rammi hf. var stofnað árið 1970 með hjálp ríkisins. Það tók yfir hrað-

frystihúsið sem áður var í eigu SR og varð fljótt eitt stærsta útgerðar- og fiskvinnslufélag á 

Siglufirði, og er í raun enn í dag. Þegar fyrirtækið var sett á laggirnar átti ríkið 70% í hluta-

félaginu, bæjarfélagið 20% og einstaklingar í bænum 10%. Þetta var fyrsta fyrirtækið á lands-

byggðinni sem byggt var upp á þann hátt að ríkið, bæjarfélagið og einstaklingar innan þess tóku 

sameiginlega mikinn þátt í að koma bæjarfélaginu á rétta braut á ný (Tilraunin með Þormóð 

ramma verður að takast, 1974).  
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  Stuttu eftir stofnun fyrirtækisins störfuðu þar í kringum 200 manns. Fyrirtækið hafði 

keypt skuttogarana Sigluvík og Stálvík, sem og 100 tonna bátinn Selvík, og hóf einnig að byggja 

nýtt frystihús á lóð Rauðku árið 1974 (Tilraunin með Þormóð ramma verður að takast, 1974). 

Rekstur fyrirtækisins var þó mjög erfiður fyrstu árin og afkoman ekki mikil. Lausafjárstaðan 

var slæm og var fyrirtækið alltaf í vandræðum að greiða út laun í hverri viku og senda togarana 

á veiðar á ný (Heimsókn í Þormóð ramma hf., 1987).  

Það var ekki fyrr en í kringum 1983 þegar endurskipulagning átti sér stað að afkoma 

fyrirtækis fór að batna. Landsbanki Íslands, sá banki sem fyrirtækið var í viðskiptum við, var 

búinn að slíta viðskiptum við fyrirtækið vegna slæmrar skuldastöðu. Á þessum tíma rak 

Þormóður rammi hf. Sigló-verksmiðjuna sem var í eigu ríkisins en þegar hún var seld til 

einstaklinga kom inn fé sem notað var til endurskipulagningar Þormóðs ramma hf. Næstu ár fór 

því fram mikil uppbygging og allt horfði til betri vegar (Heimsókn í Þormóð ramma hf., 1987). 

Fyrirtækið náði að klára að byggja nýja frystihúsið en það var ekki tekið í notkun fyrr 

en árið 1983. Frystihúsið afkastaði 50% meira heldur en gamla húsið en þó þurfti aðeins 20% 

meira vinnuafl. Þetta nýja frystihús var mjög tæknivætt og á þeim tíma eitt fullkomnasta 

frystihús á landinu. Til að mynda var tölvubúnaður notaður til þess að fylgjast með verkþáttum, 

nýtingu og fleiru. Gamla frystihúsið, sem áður var í eigu SR, stóð ónotað frá 1983 til 1986. Þá 

var það tekið aftur í notkun og þar hafin saltfiskverkun. Hins vegar flutti Þormóður rammi hf. 

árið 1987 saltfiskverkunina í nýtt hús sem það keypti af Ísafold hf. Á þessum tíma voru ennþá 

starfandi um 200 manns hjá fyrirtækinu (Ingólfur Kristjánsson, 1988).   

Í byrjun árs 1987 keypti fyrirtækið togarann Stapavík sem bættist þá við skipaflotann 

en fyrirtækið gerði ennþá út togarana Stálvík og Sigluvík. 240 manns störfuðu hjá Þormóði 

ramma hf. á þeim tíma, bæði á sjó og í landi. Þá var fyrirtækið stærsti vinnuveitandinn á Siglu-

firði og uppbyggingin gekk vel (Ingólfur Kristjánsson, 1988). Ríkið seldi megnið af hlutafénu 

sem það átti í Þormóði ramma hf. árið 1990. Það ár sameinaðist félagið fyrirtækjunum Egilssíld 

og rækjuverksmiðju Drafnar (Þormóður rammi að hefja útboð á nýju hlutafé, 1992).  

Árið 1992 hafði fyrirtækið selt Stapavík og rak þá ísfisktogarana Sigluvík og Stálvík, 

ásamt rækjufrystitogaranum Sunnu, frystihús, rækjuverksmiðju og reykhús. Þá störfuðu 100 

manns við fiskvinnsluna hjá fyrirtækinu en vinnslan var um 6.500 tonn á ári. Í reykhúsinu 

störfuðu 12 manns þar sem framleiddur var reyktur lax og fluttur út á Bandaríkjamarkað. Aðrir 

störfuðu við rækjuvinnslu og sjómennsku (Þormóður rammi að hefja útboð á nýju hlutafé, 

1992). Árið 1992 gekk samt ekki vel hjá Þormóði ramma hf. því fyrirtækið var rekið með 45 

milljón króna tapi. Það breyttist þó fljótt til hins betra því árið 1994 var fyrirtækið rekið með 



 

 23 

110 milljóna króna hagnaði. Ástæðan fyrir þessum skörpu breytingum í rekstri var enn og aftur 

endurskipulagning fyrirtækisins sem hafði átt sér stað á síðustu árum og var nú að skila sér. 

Einnig var rekstrarumhverfið hagstætt og togarar fyrirtækisins voru að veiða meira fyrir utan 

íslenska landhelgi. Einnig gat fyrirtækið í samvinnu við önnur fyrirtæki skipt við þau á 

aflaheimildum. Þannig gat Þormóður rammi hf. fengið kvóta til þess að veiða þær tegundir sem 

fyrirtækið var með vinnslu á í landi. Það ár rak fyrirtækið togarana Arnarnes, Sunnu, Stálvík og 

Sigluvík, frystihús, rækjuverksmiðju, saltfiskverkun og reykhús. Þá störfuðum um 200 manns 

hjá fyrirtækinu (Þormóður rammi rekinn með 110 milljón króna hagnaði, 1994). 

Á næstu árum fór bolfiskafli minnkandi og þá lagði fyrirtækið áherslu á rækjuveiðar og 

rækjuvinnslu. Árið 1997 hætti fyrirtækið svo alveg með frystihús á Siglufirði og hefur aflinn 

aðeins verið sjófrystur síðan þá (Botnfiskvinnslu hætt hjá Þormóði ramma á Siglufirði, 1997). 

Sama ár sameinaðist Þormóður rammi hf. fyrirtækjunum Magnúsi Gamalíelssyni hf. og 

Sæbergi hf. í Ólafsfirði og hét fyrirtækið eftir það Þormóður rammi – Sæberg hf. Árið 1999 

keypti Þormóður rammi – Sæberg hf. svo meirihluta hlutafjár í Siglfirðingi hf. (Birgir Þór 

Runólfsson, 2000).  

Í dag er Rammi hf. með starfsstöðvar á Siglufirði og í Þorlákshöfn. Fyrirtækið gerir út 

frystitogarann Sólberg ÓF-1 sem veiðir bæði botn- og flatfisk. Einnig gerir fyrirtækið út skipin 

og bátana Fróða II ÁR-38, Múlaberg SI-22 og Jón á Hofi ÁR-42 sem veiða humar, rækju og 

bolfisk (Rammi, e.d.-b). Rækja er unnin á Siglufirði en flatfiskur, bolfiskur og humar er unninn 

í Þorlákshöfn (Rammi, e.d.-a).  

 

Ísafold hf. 

Eftir að síldin hvarf var atvinnulífið eins og áður segir lengi að taka við sér aftur. Þó reyndu 

heimamenn sitt besta til að halda atvinnulífinu gangandi og keypt voru tvö skip til þess að veiða 

fisk til vinnslu á Siglufirði. Þetta voru togararnir Siglfirðingur, fyrsti skuttogari Íslendinga, og 

Hafnarnesið. Skipin lögðu vissulega eitthvað til vinnslu en þó ekki nóg til þess að bæta ástandið 

að fullnustu og veita öllum atvinnulausum vinnu (Siglufjörður vaknar af þyrnirósarsvefni, 

1973). 

Það voru tímamót í sögu Íslendinga þegar Siglfirðingur SI-150 var keyptur árið 1964 

því togarinn var fyrsti skuttogari Íslendinga og sá fyrsti hér á landi sem hafði skutrennu fyrir 

trollið. Togarinn var búinn allri nýjustu tækni og tækjum sem þekktust á þessum tíma og var 

togskip en gat einnig verið með nót (Siglfirðingur var fyrsti skuttogarinn, 1996). Siglfirðingur 
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SI-150 var í eigu nokkurra einstaklinga en þeir þurftu að selja hann árið 1970 vegna erfiðleika 

í rekstri (Siglufjörður vaknar af þyrnirósarsvefni, 1973).   

Ísafold var frystihús í einkaeigu og rekið eins og kostur var með tilliti til hráefnisöflunar 

allt frá tíma síldaráranna. Frystihúsið lagðist af um tíma þar sem rekstrargrundvöllurinn var lítill 

sem enginn. Árið 1968 var fyrirtækið keypt af nokkrum heimamönnum sem bundu vonir við 

að geta skapað atvinnu í bænum. Þeir festu einnig kaup á fyrrnefndu Hafnarnesinu sem sjá átti 

um mesta hráefnisöflun frystihússins (Siglufjörður vaknar af þyrnirósarsvefni, 1973). 

Í lok áttunda áratugarins störfuðu um 50-70 manns hjá Ísafold hf. Hráefnisöflun hafði 

verið erfið um tíma og frystihúsið því leigt til Þormóðs Ramma hf. á árunum 1977-1979. Þegar 

Þormóður Rammi hf. sagði upp þessum leigusamningi um mitt ár 1979 stóðu eigendur Ísafoldar 

frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort loka ætti fyrirtækinu eða leggja í það að kaupa nýtt skip svo 

að ekki þyrfti segja upp öllum starfsmönnum á þessum stóra vinnustað á Siglufirði. Úr varð að 

skipið bv. Fontur var keypt, og var nafni þess þegar breytt í Siglfirðingur, og tryggði það 

áframhaldandi rekstur Ísafoldar hf. (Tómas Árnason, 1979). 

Tæplega áratug seinna flutti Ísafold starfsemi sína í nýtt og minna hús þar sem reksturinn 

gekk ekki vel og þeim 50 starfsmönnum sem störfuðu hjá fyrirtækinu var sagt upp. Eins og áður 

segir seldi fyrirtækið gamla húsið til Þormóðs ramma hf. Reksturinn hjá Ísafold var endurskipu-

lagður og aðeins 10 manns ráðnir í vinnu. Eigendur fyrirtækisins unnu sjálfir við vinnsluna til 

þess að halda starfsmannakostnaði í lágmarki. Þá var áherslan lögð á flatfiskvinnslu, sérstaklega 

þær tegundir sem lítið voru unnar á landinu (Ísafold innleiðir nýja starfshætti, 1988). Reksturinn 

var þó ekki til langs tíma á nýja staðnum þar sem fyrirtækið var tekið til gjaldþrotaskipta ári 

seinna, eða árið 1989, vegna hárra vaxta og minnkandi hráefnis. Þormóður rammi hf. réði til 

sín þá starfsmenn sem störfuðu hjá fyrirtækinu (Ísafold á Siglufirði: Eigendur óskuðu gjald-

þrotaskipta, 1989). 

  
Fiskmarkaðurinn 

Fiskmarkaður var opnaður á Siglufirði árið 2004. Ástæðan var sú að veiðar á ýsu og þorski voru 

að aukast á miðunum fyrir norðan og vonir bundnar við það að stórum hluta aflans yrði landað 

á Siglufirði. Einnig gætu útgerðarmenn og fiskverkendur nýtt fiskmarkaðinn (Fiskmarkaður 

opnaður á Siglufirði, 2004). Fiskmarkaðurinn selur því bæði fisk á mörkuðum, sér um að landa 

fyrir þá sem vilja og er með útgerðar- og áhafnarþjónustu. Reksturinn hefur gengið vel og 

margir bátar annarsstaðar frá gera út frá Siglufirði og leggja fiskinn upp á fiskmarkaðnum. 

Aflinn er í sáralitlum mæli unnin á Siglufirði þar sem hann er að langmestu leyti keyrður á 
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Suðurnesin til vinnslu. Engu að síður skapar markaðurinn fjölmörg störf og jákvætt að útgerðar-

bærinn Siglufjörður skuli vera með þessa starfsemi þrátt fyrir takmarkaða vinnslu í landi þar 

sem heimatogararnir sjófrysta allan sinn afla um borð. Hjá fyrirtækinu starfa um 10 manns 

(Siglufjörður stærsta löndunarhöfn landsins á þorski, 2018).  

 

3.3.3 Rækja 
Fyrst er getið um útflutning á niðursoðnum vörum frá Siglufirði í kringum árið 1880 þegar 

Snorri Pálsson sauð niður fjölbreytta fæðu. Þó má segja að saga þessarar iðngreinar hæfist ekki 

af alvöru á Íslandi fyrr en árið 1936 þegar niðursuða á rækju hófst á Ísafirði. Seinni part sjöunda 

áratugarins voru háværar raddir á lofti um mikilvægi þess að Íslendingar vöknuðu til lífsins 

hvað þennan iðnað varðaði. Með hvaða hætti hægt væri að hagnýta hráefni hafsins og gera úr 

því sem dýrmætasta vöru sem hingað til hafði aðeins verið nýtt að örlitlum hluta. Siglfirðingar 

létu sitt ekki eftir liggja í þessum málum og slíkur iðnaður jókst til muna á staðnum frá miðri 

síðustu öld (Högni Torfason, 1987). Ætlunin var að nýta alla þá síld sem veiddist í firðinum til 

niðursuðu en áformin breyttust þegar minna fór að veiðast af síldinni. Vinnslan þróaðist yfir í 

rækju og þannig má segja að rækjuvinnsla hafi byrjað sem lagmetisiðnaður en í dag er hún 

aðeins fryst eða sjófryst. Í þessum kafla verður rakin saga lagmetisiðnaðarins og vinnslu á rækju 

á Siglufirði.   

Síldarverksmiðjur ríkisins á Siglufirði 

Síldarverksmiðjur ríkisins leituðu sífellt nýrra tækifæra við vinnslu sjávarafurða á Siglufirði. 

Forsvarsmenn fyrirtækisins gengu lengi með þá hugmynd að koma upp niðursuðuverksmiðju 

sem framleitt gæti fullbúna vöru fyrir innlendan og erlendan markað. Slíkar afurðir væru án efa 

verðmætari en fyrri útflutningur síldarafurða. Eftir undirbúningsvinnu var ákveðið að hrinda 

verkefninu í framkvæmd í byrjun sjöunda áratugarins (Magnús Kjartansson, 1972). 

Síldarniðurlagningarverksmiðja ríkisins á Siglufirði tók til starfa í mars árið 1962 þar 

sem framleiðslan byggðist á gaffalbitum og síldarflökum í vínsósu. Það var einlæg ósk allra 

aðila að þessi rekstur kæmi til með að vera góð viðbót við atvinnulíf staðarins og skapa ný 

tækifæri í sjávarútveginum (Hafin framleiðsla á Sigló síldarvörum, 1962). Allt frá stofnun gekk 

reksturinn erfiðlega þar sem skortur var á mörkuðum, hráefniskaup urðu sífellt erfiðari og 

framleiðsluferlið tók langan tíma. Í upphafi áttunda áratugarins var fjöldi starfsmanna í 

fyrirtækinu um hundrað manns og hvergi á landinu meiri framleiðsluverðmæti frá nokkurri 

niðurlagningarverksmiðju á erlendan markað (Magnús Kjartansson, 1972). Þessi angi 
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Síldarverksmiðja ríkisins var rekinn með þessum hætti fram til ársins 1972 en þá var samþykkt 

á Alþingi að gera þennan rekstur sjálfstæðan og hefja rekstur undir nafninu Siglósíld (Stefán 

Friðbjarnarson, 1984). 

Lagmetisiðjan Siglósíld 

Það má segja að rekstur þessa nýja fyrirtækis hafi gengið erfiðlega frá upphafi. Verðbólgan 

jókst, söluverð afurða var lágt og markaðssetning erfið á gaffalbitum og rækju sem voru aðal-

framleiðsluafurðir fyrirtækisins. Þessi þróun hafði í för með sér tap á rekstrinum ár eftir ár sem 

leiddi svo til úreldingar á tækjabúnaði þar sem reksturinn leyfði ekki eðlilega tæknivæðingu. 

Rekstrarstöðvun var í marga mánuði árið 1979 þegar sölusamningar brugðust, birgðasöfnun 

jókst og til farmannaverkfalls kom. Ekki lagaðist ástandið á fyrstu árum níunda áratugarins þar 

sem framleiðslan var einungis í um hundrað daga á ári og atvinnuöryggið því takmarkað. Til 

þess að bjarga rekstrinum og þessum mikilvæga vinnustað á Siglufirði gripu yfirvöld til þeirra 

ráða að leigja reksturinn tímabundið út til Þormóðs Ramma árið 1983 (Stefán Friðbjarnarson, 

1984).  

Sigló 

Árið 1983 keypti hlutafélagið Sigló hf. Lagmetisiðjuna Siglósíld af ríkissjóði. Markmið þessa 

nýja fyrirtækis var að halda áfram þeirri framleiðslu sem Lagmetisiðjan hafði fengist við. Auk 

þess ætluðu þeir að auka hlut rækjuvinnslu við reksturinn, þá sér í lagi rækju úr Barentshafi sem 

þeir ætluðu í samvinnu við breskt fyrirtæki að koma á Bretlands- og Bandaríkjamarkað. Með 

þessum breytingum var horft til þess að atvinnulífið á Siglufirði fengi aukna innspýtingu. Strax 

við tilurð Sigló hf. tók verksmiðjan miklum breytingum þar sem tæki og vélar voru endurnýjuð. 

Með tilkomu þeirra varð úr mikil hagræðing og því fækkaði starfsfólki til muna á þessum fyrstu 

árum fyrirtækisins. En þegar breytingunum var lokið hóf fyrirtækið rækjuframleiðslu sem gekk 

upp og ofan þar sem verðfall á mörkuðum hafði mikil áhrif. Fjöldi starfsmanna hafði hins vegar 

stóraukist og undir lok níunda áratugarins unnu allt að hundrað manns hjá Sigló hf. (Ingólfur 

Kristjánsson, 1988).  

 

Ingimundur 

Ingimundur hf. keypti rækjuverksmiðjuna Sigló hf. af ríkinu árið 1990 eftir að ríkið hafði tekið 

reksturinn yfir þar sem vandi steðjaði að fyrirtækinu. Siglfirðingar voru ánægðir með þessi kaup 

og bundu vonir við að reksturinn styrktist með þessum nýju eigendum og ekki síður að þurfa 

ekki að sjá á eftir þessari mikilvægu starfsemi úr bænum. Ekki skemmdi fyrir að hið nýja 
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fyrirtæki átti tvo rækjubáta, Ögmund og Helgu, sem nú átti að gera út frá Siglufirði. Að auki 

gerði Ingimundur hf. út frystitogarann Helgu 2 sem var aðal rekstrartekjulind fyrirtækisins, 

allavega á meðan rækjuverð var lágt. Um þetta leyti störfuðu um þrjátíu manns hjá rækjuverk-

smiðjunni. Þar að auki voru einhver störf sem sköpuðust á sjó (Blómleg starfsemi þrátt fyrir 

lágt rækjuverð, 1991).  

 

Pólar  

Ingimundur hf. var ekki lengi með rekstur á Siglufirði þar sem rækjuverksmiðjan var seld 

fyrirtækinu Íspólar árið 1995. Íspólar hafði áður stundað útflutning á sjávarafurðum af ýmsum 

toga en ákvað á þessum tímapunkti að bæta rækjuvinnslu við rekstur sinn og það á Siglufirði 

undir heitinu Pólar hf. Verksmiðjan var rekin næstu árin með svipuðu sniði og áður hafði verið, 

þ.e. með um þrjátíu manns í fastri dagvinnu (Siglufjörður: Íspólar kaupa rækjuverksmiðju 

Ingimundar hf., 1995). Rekstrarbreytingar voru gerðar árið 1998 þegar Ljósavík hf. í 

Þorlákshöfn keypti meirihlutann í rækjuvinnslunni Pólar. Fyrirtækið átti þá og rak þrjá rækju-

báta sem átti að tryggja fyrirtækinu góða hráefnisstöðu og styrkja stoðir atvinnulífsins á 

Siglufirði (Ljósavík kaupir 67% hlut í Pólum, 1998). 

Í lok árs 2003 var svo komið að útlit rekstursins var ekki gott. Ljósavík leitaði leiða til 

að bjarga fyrirtækinu og seldi tvo af þremur togurum fyrirtækisins (Leita leiða til að tryggja 

rekstur, 2003). Ekki dugði það til og rekstrarstöðvun rækjuvinnslunnar Pólar var óumflýjanleg 

árið 2004. Fyrirtækið var í hópi átta rækjuframleiðanda á landinu sem lagði upp laupana á 

rúmlega ári. Ástæðurnar má einkum rekja til aukinnar framleiðslu Kanadabúa, aukningar 

heitsjávarrækju á heimsmarkaði og ekki síst hás gengis krónunnar (Átta fyrirtæki hafa hætt 

rekstri, 2005). 

 

Þormóður rammi hf.  

Eftir að hafa aðeins gert út á botn- og flatfisk frá stofnun hóf Þormóður rammi hf. rækjuvinnslu 

árið 1983. Fyrirtækið tók Siglósíld á leigu í eitt ár og hóf þar rækjuvinnslu. Fyrirtækið keypti 

rækju af íslenskum bátum og hóf vinnslu á henni, bæði í niðurlagningu og frystingu. Um 40 

manns störfuðu á vöktum við rækjuvinnslu sumarið 1983 (,,Siglfirðingar sameinast um 

endurreisn atvinnulífsins“, 1983).  

Þormóður rammi hf. var ekki með neinn rækjuvinnslurekstur á næstu árum fyrir utan 

árið 1987 þegar fyrirtækið vann hana í litlu magni. Það var ekki fyrr en árið 1990 sem 

rækjuvinnsla hófst í stórum stíl hjá Þormóði ramma hf. (Mikill uppgangur hjá Rammanum, 
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1996). Mikil veiði gerði það að verkum að fyrirtækið setti á sólarhringsvaktir svo fjölmörg störf 

sköpuðust á Siglufirði. Á næstu árum var rækjuvinnslan einn stærsti vinnustaður á Siglufirði og 

mikið líf í kringum þennan rekstur. Allt til ársins 1998 var unnið allan sólarhringinn en þá 

drógust veiðar aðeins saman og fyrirtækið lagði af eina vakt og um 20 manns var sagt upp 

störfum. Á þessum tíma unnu í heild sinni rúmlega 300 manns hjá Þormóði ramma-Sæberg hf. 

og var um þriðjungur veltunnar vegna rækjuvinnslunnar (Dregið úr rækjuvinnslu Þormóðs 

ramma-Sæbergs og starfsfólki fækkað, 1998).  

 Stærsti atvinnurekandinn á Siglufirði komst ekki hjá enn frekari uppsögnum á næstu 

árum þar sem samdráttur í rækjuvinnslunni jókst enn frekar (Tæplega 50 atvinnulausir í 

Siglufirði, 1999). Þrátt fyrir mikinn taprekstur þegar komið var fram á nýja öld vildi fyrirtækið 

halda rekstri rækjuvinnslunnar til streitu í þeirri von að rækjuveiðar mundu glæðast á nýjan leik 

(Markaðslögmál gilda ekki í rækjuiðnaði, 2001). 

Árið 2005 var vaktavinnu alfarið hætt í rækjuvinnslunni eftir 12 ára samfellt skeið. 

Vinnslan hafði verið erfið í nokkur ár en aldrei eins erfið og þetta ár.  Ástæðuna mátti rekja til 

mjög dræmrar rækjuveiði við Ísland. Einnig var verðið á rækjunni lágt svo markaðir voru líka 

erfiðir. Starfsfólki var ekki sagt upp við þessar breytingar þar sem fyrirtækið stefndi á aukna 

fiskvinnslu í stað rækjunnar (Helga Mar Árnason, 2005). 

Engin rækja var svo unnin í verksmiðjunni frá 2006 til 2008. Þeim rúmlega 30 

starfsmönnum sem þá störfuðu við rækjuvinnsluna var sagt upp í lok árs 2007 því ekki var útlit 

fyrir að afkoma rækjuvinnslunnar myndi batna vegna þeirrar ákvörðunar ríkisstjórnarinnar að 

skera niður aflaheimildir (Rækjuvinnslu í Siglufirði hætt, 2007). Rækjuvinnslan tók aftur til 

starfa árið 2009 en þá hafði rækjuveiðin við Ísland aðeins aukist, verðið á rækjunni hækkað svo 

markaðir voru ágætir, og olíuverð hafði einnig lækkað. Þá voru um það bil helmingur starfs-

manna sem áður höfðu starfað við vinnsluna ráðnir aftur til vinnu (Ágúst Ingi Jónsson, 2009). 

Reksturinn hefur haldist að mestu leyti í þeirri mynd allt til dagsins í dag og er Rammi 

hf. með starfandi rækjuvinnslu á Siglufirði í húsakynnum þar sem áður var frystihús.   

 

3.4 Sjávarlíftækni og ferðaþjónusta  
Þrátt fyrir að sjávarútvegsfyrirtækjum á Siglufirði fari fækkandi og vinnsla sjávarafurða sé 

minni í dag en hér áður fyrr þá má ekki gleyma að nefna þau fyrirtæki sem starfa við sjávarlíf-

tækni. Genis og Primex eru fyrirtæki sem sérhæfa sig í framleiðslu á kítín og kítósan úr rækju-

skel, sem áður var hent í sjóinn. Þessar afurðir eru síðan notaðar til framleiðslu á ýmsum vörum. 



 

 29 

Í þessum kafla verður farið yfir rekstur þessara fyrirtækja. Einnig verður komið inn á þá 

ferðaþjónustu sem tengist sjávarútvegi á Siglufirði en mikið hefur verið gert í bænum til þess 

að halda heiðri síldaráranna á lofti. 

 

Genis og Primex 

Árið 1999 var líftæknifyrirtækið Kítín ehf. stofnað á Siglufirði af SR-mjöli, Þormóði ramma 

hf. og Genis hf. Nafni fyrirtækisins var breytt árið 2000 í Genis þegar það sameinaðist Genis 

hf. (Kítósan gegn kólesteróli, 2000). Því var svo aftur breytt árið 2001 þegar fyrirtækið keypti 

þrotabú norska félagsins Primex og hét eftir það Primex (Genís að Primex og velta tvöfaldast, 

2001).  

Í upphafi var verksmiðja reist á Siglufirði og hófst þar framleiðsla á kítín og kítósan úr 

rækjuskel. Kítósan er m.a. hægt að nota til þess að framleiða fæðubótarefni, lyf og snyrtivörur 

sem og við meðferð á sárum. Þegar fyrirtækið var stofnað var hugmyndin sú að nýta betur 

rækjuskelina en hún var áður úrgangur sem kastað var í sjóinn. Með henni væri hægt að skapa 

verðmæti og í leiðinni virða umhverfið. Fyrirtækið hefur þróast mikið í gegnum árin og sú 

þróun á eftir að halda áfram næstu árin. Til að mynda framleiddi fyrirtækið í upphafi kítín og 

kítósan aðeins til iðnaðarframleiðslu á erlenda markaði en það breyttist fyrir nokkrum árum og 

framleiðir fyrirtækið nú einnig fyrir aðra markaði, s.s. sárameðhöndlun, lyfjaiðnað, lækninga-

tæki og fæðubótarefni. Þá hefur fyrirtækið einnig hafið framleiðslu á eigin neytendavörum.  

Þrátt fyrir að rækjuvinnsla hafi verið frekar slök á Íslandi síðustu ár þá fær fyrirtækið 

nóg af rækjuskel frá öllum vinnslum á landinu, þar með talið Þormóði ramma hf. á Siglufirði. 

Nú starfa 14 manns hjá fyrirtækinu, þar af flestir á Siglufirði (Rækjuskelin sem varð að 

verðmætri útflutningsvöru, 2019). 

Liposan er eitt þeirra vörumerkja sem Primex hefur einkaleyfi á. Það er fæðubótarefni 

sem gert er úr kítósan og inniheldur náttúrulegar trefjar og engin kolvetni. Fæðubótarefnið 

hjálpar fólki við að stjórna þyngd þar sem það dregur úr upptöku slæmrar fitu í meltingarvegi 

og gerir þarmaflóruna og meltinguna betri. Þá hefur það góð áhrif á kólesterólmagn í blóði, er 

góður andoxunargjafi, veldur betri líðan og meiri orku. ChitoCare er önnur vörulína sem Primex 

hefur hafið framleiðslu á. Þetta er sáravörulína sem m.a. er hægt að nota á ýmsa kvilla í húð, 

exem, sár og brunasár. Þá framleiðir fyrirtækið einnig snyrtivörur undir nafninu ChitoCare 

Beauty s.s. krem í andlit og á líkama, maska og líkamsskrúbb (Rækjuskelin sem varð að 

verðmætri útflutningsvöru, 2019). 



 

 30 

Árið 2005 var rannsóknar- og þróunardeildin keypt út úr Primex af einstaklingum en sú 

deild heitir Genis og er fyrirtækið rekið undir því nafni í dag. Þessi fyrirtæki vinna mikið saman 

þar sem Primex framleiðir kítin m.a. fyrir Genis. Markmiðið var að taka verðmætasköpunina á 

næsta stig með því að hefja miklar rannsóknir, þróa verðmætar vörur, markaðssetja þær undir 

nafni fyrirtækisins og selja þær með nýjum söluaðferðum (Guðjón Guðmundsson, 2018). Mikið 

fé var lagt inn í fyrirtækið sem notað var í rannsóknir og þróun og sérfræðingar fyrirtækisins 

hafa staðið í miklum rannsóknum og gert tilraunir á afurðum víða um heim um nokkurra ára 

skeið. Eins og gefur að skilja var lítið sem ekkert tekjuflæði í upphafi en nú eru þessar 

fjárfestingar byrjaðar að skila sér (Margrét Þóra Þórsdóttir, 2012).  

Lyfjaþróunarverksmiðja innan fyrirtækisins var byggð á Siglufirði árið 2016 og var 

fæðubótarefnið Benecta fyrsta varan sem fyrirtækið setti á markað. Benecta er gert er úr kítin 

en eins og áður segir er kítín unnið úr rækjuskel. Fæðubótarefnið linar m.a. verki og bólgur í 

líkamanum, breytir blóðsykursmagninu og eykur starfsorku. Um 30 manns starfa hjá fyrirtæk-

inu en gert er ráð fyrir að starfsmannafjöldi aukist mikið á næstu árum (Guðjón Guðmundsson, 

2018). 

 

Síldarminjasafnið á Siglufirði 

Á Siglufirði er búið að byggja upp safn til þess að minnast síldaráranna, þessara merku tíma í 

sögu bæjarins. Síldarminjasafnið var stofnað árið 1994 í norsku friðuðu síldarhúsi frá 1907, 

kallað Róaldsbrakki. Safnið er á fjórum hæðum og þar má skyggnast inn í líf þeirra sem bjuggu 

þar á síldarárunum. Fyrir framan Róaldsbrakka er bryggja og á sumrin er reglulega haldin þar 

síldarsöltunarhátíð og bryggjuball við mikinn fögnuð. Árið 2003 bættist svo nýtt hús við safnið, 

kallað Grána. Þar inni hefur verið sett upp sýning um sögu bræðsluiðnaðarins. Þar inni er einnig 

búið að endurgera litla síldarverksmiðju frá 1935 - 1940. Enn einu húsinu var bætt við safnið 

árið 2005 og kallast það Bátahúsið. Inni í húsinu er stór bryggja og við hana liggja mörg skip 

og bátar. Með þessu safni er því búið að endurskapa síldarárin, bræðsluárin og hafnarstemn-

inguna frá 1950 (Örlygur Kristfinnsson, 2007).  
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4 Niðurstöður 
Í þessum kafla verða töluleg gögn um Siglufjörð á árunum 1966 til 2020 sett fram. Í fyrstu 

verða útsvarstekjur og heildartekjur bæjarins skoðaðar og þar á eftir íbúafjöldi bæjarins. Næst 

verða gögn um sjávarútveginn á Siglufirði skoðuð, m.a. afli og fjöldi skipa. Helstu gögn verða 

sett fram um uppsjávarfisk, botn- og flatfisk, skeldýr og krabba. Þar á meðal verður farið yfir 

landaðan afla á Íslandi í tonnum, bæði heildarafla þessara flokka sem og afla helstu tegunda og 

skoðað hversu stórt hlutfall af þeim afla var landað og unninn á Siglufirði. Þá verður einnig 

farið yfir hversu mörgum tonnum af þessum helstu tegundum hefur verið landað á Siglufirði í 

gegnum árin. Landaður afli skiptir miklu máli fyrir höfn bæjarins því hún fær tekjur af því sem 

landað er. Því næst verður unninn afli á Siglufirði skoðaður og hvernig helstu tegundirnar voru 

unnar. Unninn afli er sá afli sem verkaður er á hverjum stað og veitir fólkinu í bænum störf og 

tekjur. Í lokin koma fram niðurstöður úr þeim viðtölum sem tekin voru.  

 

4.1 Siglufjörður 
Á mynd 2 má sjá útsvarstekjur bæjarsjóðs Siglufjarðar og Fjallabyggðar frá 1966 til 2019. Frá 

1966 til 2001 má sjá útsvarstekjur Siglufjarðar en frá 2002 til 2019 má sjá útsvarstekjur 

Fjallabyggðar. Ekki var hægt að nálgast gögn áranna 1968, 1978, 1988 og 1989. 

Útsvarstekjurnar eru staðvirtar á verðlagi ársins 2020 svo hægt sé að bera gögnin saman. Eins 

og sést á myndinni hafa útsvarstekjurnar hækkað frá 1966 til 2001. Frá 2002, þegar skoðaðar 

eru útsvarstekjur Fjallabyggðar, sést að þær lækka aðeins til 2010 en hafa farið upp á við síðan 

þá. 
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Mynd 2: Útsvarstekjur bæjarsjóðs Siglufjarðar og Fjallabyggðar frá 1966 – 2019 eftir verðlagi 2020 
(Bæjarsjóður Siglufjarðar, 1966-1967, 1969-1977, 1979-1982, 1990-2001; Samband íslenskra sveitarfélaga, 
e.d.; Árbók sveitarfélaga, 1983-1987).  

 

Á mynd 3 má sjá heildartekjur bæjarsjóðs Siglufjarðar og Fjallabyggðar frá 1966 til 2019. Frá 

1966 til 2001 má sjá heildartekjur Siglufjarðar en frá 2002 til 2019 má sjá heildartekjur 

Fjallabyggðar. Ekki var hægt að nálgast gögn áranna 1968, 1978, 1982, 1985, 1988 og 1989. 

Heildartekjurnar eru staðvirtar á verðlagi ársins 2020 svo hægt sé að bera gögnin saman. Eins 

og sést á myndinni hafa heildartekjur Siglufjarðar verið mjög svipaðar frá 1966 til 2001 en 

hækkuðu aðeins í kringum 1996. Þegar heildartekjur Fjallabyggðar eru skoðaðar hafa þær verið 

frekar sveiflukenndar en hafa farið hækkandi á síðustu árum. 

 

Mynd 3: Heildartekjur bæjarsjóðs Siglufjarðar og Fjallabyggðar frá 1966 – 2019 eftir verðlagi 2020 
(Bæjarsjóður Siglufjarðar, 1966-1967, 1969-1977, 1979-1982, 1990-2001; Samband íslenskra sveitarfélaga, 
e.d.; Árbók sveitarfélaga, 1983-1987). 
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4.2 Mannfjöldi  
Á mynd 4 má sjá þróun íbúafjölda á Siglufirði frá 1966 til 2020. Árið 1966 bjuggu 2402 manns 

í bænum en á þeim tíma fór síldarstörfum fækkandi og íbúar því byrjaðir að flytjast burt í leit 

að nýjum tækifærum. Íbúum fækkaði til ársins 1972 en íbúafjöldi var mjög svipaður frá 1972 

til 1979 eða í kringum 2050 íbúar. Frá 1979 hélt íbúum þó áfram jafnt og þétt að fara fækkandi 

og árið 2010 var íbúafjöldi Siglufjarðar 1192. Síðan þá hefur íbúafjöldi staðið í stað og telja 

íbúar bæjarins nú í kringum 1200 manns.  

 

Mynd 4: Íbúafjöldi Siglufjarðar frá 1966 – 2020 (Hagstofa Íslands, e.d.-e; Hagstofa Íslands, e.d.-f).  

 

4.3 Sjávarútvegurinn 
Á mynd 5 má sjá heildarafla á Íslandi í tonnum sem og hlutfall landaðs og unnins afla á 

Siglufirði frá 1966 til 2019. Til ársins 2013 hefur landaður og unninn afli á Siglufirði verið 

mjög svipaður. Frá 2013 hefur hins vegar ekki farið fram vinnsla á öllum þeim afla sem landað 

hefur verið á Siglufirði þar sem hlutfall landaðs afla er hærra heldur en hlutfall unnins afla. Frá 

1966 til 2019 hefur um 0,3-11,4% af heildarafla á Íslandi verið landað á Siglufirði. Hæsta 

hlutfallið var árið 1977 en minnsta árið 2007.  
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Mynd 5: Heildarafli á Íslandi ásamt hlutfalli landaðs og unnins afla á Siglufirði frá 1966 – 2019, hægri ásinn 
hefur verið skekktur og sýnir einungis 20% en ekki 100% (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 
1997; Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-b; Hagstofa Íslands, e.d.-c; Fiskifélag Íslands, e.d.-a; 
Fiskifélag Íslands, e.d.-b; Fiskifélag Íslands, 1982-1991).  

 
Á mynd 6 má sjá fjölda báta yfir 26 tonn og togara sem hafa verið með heimahöfn á Siglufirði 

frá 1966 til 2020. Bátum fækkaði hratt á Siglufirði frá 1966 til 1981 og fór fjöldinn frá átta 

bátum niður í einn bát. Eftir það hefur fjöldinn verið frekar sveiflukenndur en þó hafa mest sex 

bátar verið með heimahöfn á Siglufirði síðan þá. Árið 2020 var enginn bátur yfir 26 tonn með 

heimahöfn á Siglufirði. Fjöldi togara hefur verið frekar stöðugur en þó kom sveifla árið 1997 

þegar togararnir á Siglufirði voru alls 11 talsins og hafa aldrei verið fleiri. Frá 1973 til 2004 

voru togararnir um þrír til fjórir talsins en eftir það hefur yfirleitt aðeins einn togari verið með 

heimahöfn á Siglufirði. 
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Mynd 6: Fjöldi báta og togara á Siglufirði frá 1966 – 2020 (Hagstofa Íslands, e.d.-d; Fiskifélag Íslands, 1976-
1997; Hagstofa Íslands, 1998-2002; Hreiðar Þór Valtýsson og Hörður Sævaldsson, 2021). 

 

4.3.1 Uppsjávarfiskur  
Á mynd 7 má sjá uppsjávarafla á Íslandi í tonnum sem og hlutfall landaðs afla á Siglufirði frá 

1966 til 2020. Frá 1966 til 2002 hefur alltaf frekar háu hlutfalli af uppsjávarafla á Íslandi verið 

landað á Siglufirði. Hæst var það árið 1980 þegar 17,8% af heildaruppsjávarafla var landað í 

bænum. Frá 2006 hefur engum uppsjávarafla verið landað á Siglufirði. 

 

Mynd 7: Uppsjávarafli á Íslandi ásamt hlutfalli landaðs afla á Siglufirði frá 1966 – 2020, hægri ásinn hefur 
verið skekktur og sýnir einungis 20% en ekki 100% (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; 
Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-c; Fiskifélag Íslands, e.d.-a).  
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Á mynd 8 má sjá síldarafla á Íslandi í tonnum sem og hlutfall landaðs afla á Siglufirði frá 1966 

til 2020. Síldin var allsráðandi á Siglufirði til ársins 1968 og um 17,1% af síldarafla var landað 

á Siglufirði það ár. Eftir það breyttist ástandið töluvert og frá 1969 til 1994 var nánast engri síld 

landað á Siglufirði, í mesta lagi 1,5% af síldarafla á Íslandi. Það kom stutt tímabil frá 1995 til 

2000 þar sem mest 6,3% síldarafla var landað á Siglufirði en engri síld hefur verið landað á 

Siglufirði eftir það. 

 

Mynd 8: Síldarafli á Íslandi ásamt hlutfalli landaðs afla á Siglufirði frá 1966 – 2020, hægri ásinn hefur verið 
skekktur og sýnir einungis 20% en ekki 100% (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; 
Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-c; Fiskifélag Íslands, e.d.-a). 

 

Á mynd 9 má sjá loðnuafla á Íslandi í tonnum sem og hlutfall landaðs afla á Siglufirði frá 1966 

til 2020. Það var ekki fyrr en 1972 sem loðnu var fyrst landað á Siglufirði að einhverju leiti. 

Landaður loðnuafli jókst fljótt og árið 1976 var 13,5% af loðnuafla á Íslandi landað á Siglufirði. 

Árið 1980 var mest landað af loðnu á Siglufirði miðað við loðnuafla á Íslandi eða um 19,4%. 

Engri loðnu hefur verið landað á Siglufirði frá 2006.  
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Mynd 9: Loðnuafli á Íslandi ásamt hlutfalli landaðs afla á Siglufirði frá 1966 – 2020, hægri ásinn hefur verið 
skekktur og sýnir einungis 20% en ekki 100% (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; 
Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-c; Fiskifélag Íslands, e.d.-a). 

 

Á mynd 10 má sjá landaðan uppsjávarafla á Siglufirði frá 1966 til 2020. Þar má einnig sjá 

hversu stór hluti síld og loðna eru af heildaraflanum. Landaður uppsjávarafli hefur verið 

sveiflukenndur í gegnum tíðina. Mest var landað af síld til ársins 1968 en eftir það hefur loðnan 

verið helsta tegundin sem landað er í firðinum. Frá 2006 hefur nánast engum uppsjávarafla 

verið landað á Siglufirði.  

 

Mynd 10: Landaður uppsjávarafli á Siglufirði frá 1966 – 2020 (Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, 
e.d.-c; Fiskifélag Íslands, e.d.-a).  
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Á mynd 11 má sjá hversu mörg tonn af uppsjávarfiski voru unnin á Siglufirði frá 1966 til 2019. 

Helstu tegundir sem unnar voru á þessum árum voru síld og loðna og á myndinni má einnig sjá 

hversu stór hluti af aflanum þessar tegundir voru. Greinilegt er að nánast allur uppsjávarafli 

sem unnin var á Siglufirði frá 1966 til 1969 var síld. Eftir það er loðna sú tegund sem mest hefur 

verið unnin í bænum og er hún nánast eina tegundin sem var unnin frá 1972 til 2006.  

Vinnsla á uppsjávarafla á Siglufirði hefur verið mjög sveiflukennd í gegnum árin og er 

ástæðan fyrir því að öllum líkindum sveiflukenndar veiðar á uppsjávarfiski. Ennþá var verið að 

vinna síldina til 1969 en í litlu magni. Vinnsla uppsjávarfisks á Siglufirði tók svo aftur við sér 

þegar loðnuveiðar hófust 1972. Vinnslan var mest á árunum 1977–1978, 1980 og 1986 en þá 

var unninn afli í kringum 145.000 tonn. 1993 og 1996 voru líka góð ár. Þess á milli komu miklar 

niðursveiflur eins og árið 1982 þegar nánast enginn uppsjávarafli var unninn í bænum. Frá 

aldamótunum 2000 fór vinnsla uppsjávarafla minnkandi. Árið 2005 var síðasta árið sem loðna 

var unnin á Siglufirði og síðan þá hefur vinnsla uppsjávarfisks í bænum verið lítil sem engin. 

 

Mynd 11: Unninn uppsjávarafli á Siglufirði frá 1966 – 2019 (Fiskifélag Íslands, e.d.-b; Fiskifélag Íslands, 
1982-1991; Hagstofa Íslands, e.d.-b).  

 

Á mynd 12 má sjá hvernig vinnsla uppsjávarfisks á Siglufirði skiptist. Helstu tegundirnar sem 

unnar voru á árunum 1966 til 2019 voru eins og áður segir síld og loðna. Síldin var að mestu 

leyti söltuð á Siglufirði á síldarárunum sem stóðu til ársins 1968 en þó var hluti af henni 

bræddur. Á myndinni sést að söltunin var örlítill partur af vinnslunni til 1968 en eftir það hefur 

nánast allur uppsjávarafli verið bræddur. Lítið sem ekkert hefur verið fryst en sá afli sem unnin 

hefur verið á Siglufirði eftir 2005 hefur verið sjófrystur. 
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Mynd 12: Skipting vinnslu uppsjávarafla á Siglufirði frá 1966 – 2019 (Fiskifélag Íslands, e.d.-b; Fiskifélag 
Íslands, 1982-1991; Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

 

4.3.2 Botn- og flatfiskur 
Á mynd 13 má sjá botn- og flatfisksafla á Íslandi í tonnum sem og hlutfall landaðs og unnins 

afla á Siglufirði frá 1966 til 2019. Frá 1966 til 1999 var landaður og unninn botn- og flatfisksafli 

á Siglufirði mjög svipað hlutfall af aflanum á Íslandi eða um 2-4%. Eftir það hefur vinnsla 

aflans á Siglufirði haldist í kringum 3-4% af heildaraflanum en meiri sveiflur hafa verið í 

lönduðum botn- og flatfisksafla. Frá 2000 til 2007 var nánast engum botn- og flatfiski landað í 

bænum en það hefur aukist gríðarlega síðan þá því nú í dag er um 6-7% af botn- og flatfisksafla 

landað á Siglufirði.  
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Mynd 13: Botn- og flatfisksafli á Íslandi ásamt hlutfalli landaðs og unnins afla á Siglufirði frá 1966 – 2019, 
hægri ásinn hefur verið skekktur og sýnir einungis 20% en ekki 100% (Guðmundur Jónsson og Magnús S. 
Magnússon, 1997; Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-b; Hagstofa Íslands, e.d.-c; Fiskifélag 
Íslands, e.d.-a; Fiskifélag Íslands, e.d.-b; Fiskifélag Íslands, 1982-1991). 

 
Á mynd 14 má sjá þorskafla á Íslandi í tonnum sem og hlutfall landaðs og unnins afla á 

Siglufirði frá 1966 til 2019. Frá 1966 til 1999 var landaður og unninn þorskafli á Siglufirði 

mjög stöðugt hlutfall af þorskafla á Íslandi eða í kringum 1-4%. Þá var mjög litlu landað af 

þorski í bænum frá 2000 til 2004 en hefur aukist töluvert síðan þá. Í dag er um 8-9% af þorskafla 

á Íslandi landað á Siglufirði en vinnslan á þorskafla er aðeins í kringum 3%.  

 

Mynd 14: Þorskafli á Íslandi ásamt hlutfalli landaðs og unnins afla á Siglufirði frá 1966 – 2019, hægri ásinn 
hefur verið skekktur og sýnir einungis 20% en ekki 100% (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 
1997; Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-b; Hagstofa Íslands, e.d.-c; Fiskifélag Íslands, e.d.-a; 
Fiskifélag Íslands, e.d.-b; Fiskifélag Íslands, 1982-1991). 
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Á mynd 15 má sjá landaðan botn- og flatfisksafla á Siglufirði frá 1966 til 2020. Þar má einnig 

sjá hversu stór hluti þorskur er af heildaraflanum. Það er greinilegt að þorskur er lang algengasta 

tegundin sem landað er á Siglufirði. Frá 1966 til 1999 hefur um 5.000 – 20.000 tonnum af botn- 

og flatfiski verið landað á Siglufirði. Um aldamótin 2000 kom mikil niðursveifla og til ársins 

2004 var nánast engu landað, miðað við fyrri ár. Landaður botn- og flatfisksafli jókst þó til 

muna eftir það og nú í dag er verið að landa í kringum 30.000 tonnum af botn- og flatfiski á 

Siglufirði og þar af er þorskur um 24.000 tonn. 

 

 

Mynd 15: Landaður botn- og flatfisksafli á Siglufirði frá 1966 – 2020 (Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa 
Íslands, e.d.-c; Fiskifélag Íslands, e.d.-a). 

 
Á mynd 16 má sjá hversu mörg tonn af botn- og flatfiski voru unnin á Siglufirði frá 1966 til 

2019. Botn- og flatfiskur hefur alltaf verið unninn í einhverju magni í bænum. Algengasta 

tegundin sem unnin hefur verið er þorskur og á myndinni má sjá hversu stór hluti þorskur er af 

heildaraflanum. Svo virðist sem þorskur fylgi heildaraflanum í jöfnu hlutfalli. Frá 1996 hefur 

þorskur þó verið minna hlutfall af heildaraflanum heldur en á árunum fyrir þ.e. unnið hefur 

verið meira magn af öðrum tegundum á Siglufirði.  

Unnin afli jókst jafnt og þétt frá 1966 til 1987, þó með einhverjum sveiflum. Þá fór hann 

úr 4.500 tonnum í rúmlega 17.000 tonn og þar af var þorskur tæplega 13.000 tonn. Eftir það 

varð mikil niðursveifla næstu ár og aðeins 6.000 tonn unnin á Siglufirði árið 1996. Unninn afli 

jókst þó hratt eftir það og var hæstur árið 1999 eða um 20.500 tonn. Í dag er verið að vinna í 

krinum 12-13.000 tonn og þar af er þorskur um 9.000 tonn.  

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 2008 2014 2020
Ár

Botn- og flatfiskur Þorskur

Landaður botn- og flatfiskafli Siglufjörður (tonn) 



 

 42 

 

Mynd 16: Unninn botn- og flatfisksafli á Siglufirði frá 1966 – 2019 (Fiskifélag Íslands, e.d.-b; Fiskifélag 
Íslands, 1982-1991; Hagstofa Íslands, e.d.-b).   

 
Á mynd 17 má sjá hvernig vinnsla botn- og flatfisks á Siglufirði skiptist. Helsta tegundin sem 

unnin var á árunum 1966 til 2019 var eins og áður segir þorskur. Frá 1966 til 1996 var aflinn 

að mestu leyti frystur á landi en eitthvað af honum var saltaður eða hertur. Frá árinu 1984 var 

einnig hluti af aflanum sjófrystur en það má segja að sjófrysting hafi tekið yfir um það leyti. 

Frá 1996 hefur nánast allur botn- og flatfisksafli verið sjófrystur.  

 

Mynd 17: Skipting vinnslu botn- og flatfisksafla á Siglufirði frá 1966 – 2019 (Fiskifélag Íslands, e.d.-b; 
Fiskifélag Íslands, 1982-1991; Hagstofa Íslands, e.d.-b).   
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4.3.3 Rækja 
Á mynd 18 má sjá skeldýra- og krabbaafla á Íslandi í tonnum sem og hlutfall landaðs og unnins 

afla á Siglufirði frá 1966 til 2019. Árið 1983 hófst löndun rækju á Siglufirði sem og vinnsla 

hennar. Löndun og vinnsla jókst næstu ár, bæði á Íslandi og á Siglufirði, og árið 1999 var í 

bænum landað og unnið 12,5% af skeldýra- og krabbaafla á Íslandi. Það kom þó mikil 

niðursveifla frá 2006 til 2008 þegar nánast engu var landað af þessum tegundum á Íslandi og 

þar með engu á Siglufirði. Í dag er háu hlutfalli af skeldýra- og krabbaafla landað á Siglufirði 

eða um 16-17%. Vinnslan er þó töluvert minni eða í kringum 6-7%.  

 

Mynd 18: Skeldýra- og krabbaafli á Íslandi ásamt hlutfalli landaðs og unnins afla á Siglufirði frá 1966 – 2019 
(Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-b; 
Hagstofa Íslands, e.d.-c; Fiskifélag Íslands, e.d.-a; Fiskifélag Íslands, e.d.-b; Fiskifélag Íslands, 1982-1991). 

 

Á mynd 19 má sjá rækjuafla á Íslandi í tonnum sem og hlutfall landaðs og unnins afla á 

Siglufirði frá 1966 til 2019. Löndun og vinnsla á rækju á Siglufirði hófst árið 1983 og hefur 

aukist síðan þá. Það kom þó tímabil frá 2006 til 2008 þar sem nánast engum afla af rækju var 

landað. Frá 2012 hefur landaður rækjuafli á Siglufirði verið mun hærri heldur en unninn 

rækjuafli. Á síðustu árum hefur t.a.m. hátt í 60% af öllum rækjuafla verið landað á Siglufirði 

en aðeins er verið að vinna í kringum 20% af rækjuafla í bænum.  
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Mynd 19: Rækjuafli á Íslandi ásamt hlutfalli landaðs og unnins afla á Siglufirði frá 1966 – 2019, hægri ásinn 
hefur verið skekktur og sýnir einungis 60% en ekki 100% (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 
1997; Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-b; Hagstofa Íslands, e.d.-c; Fiskifélag Íslands, e.d.-a; 
Fiskifélag Íslands, e.d.-b; Fiskifélag Íslands, 1982-1991). 

 
Á mynd 20 má sjá landaðan skeldýra og krabba afla á Siglufirði frá 1966 til 2020. Þar má einnig 

sjá hversu stór hluti rækja er af heildaraflanum. Gögn sýna að af öllum skeldýrum og kröbbum 

þá er rækju aðeins landað á Siglufirði. Frá 1966 til 1982 var nánast engu landað af skeldýra- og 

krabbaafla en það breyttist árið 1983. Þá hefst löndun á rækju og eykst landaður afli úr 500 

tonnum í um 12.000 tonnn frá 1983 til 1997. Eftir það minnkar skeldýra- og krabbaafli landaður 

afli og á árunum 2006 til 2008 er engum rækjuafla landað á Siglufirði. Frá 2008 til 2020 hefur 

landaður skeldýra- og krabbaafli verið í kringum 2.000 tonn.  

 

Mynd 20: Landaður skeldýra- og krabbaafli á Siglufirði frá 1966 – 2020 (Hagstofa Íslands, e.d.-a; Hagstofa 
Íslands, e.d.-c; Fiskifélag Íslands, e.d.-a). 
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Á mynd 21 má sjá hversu mörg tonn af skeldýrum og krabba voru unnin á Siglufirði frá 1966 

til 2017. Rækja var helsta tegundin sem unnin var á þessum árum og á myndinni má einnig sjá 

hversu stór hluti af aflanum rækja er. Greinilegt er að rækja er eina skeldýrið sem unnið hefur 

verið á Siglufirði. Vinnsla hófst árið 1983, sama ár og löndun á rækju hófst. Vinnslan var frekar 

lítil til að byrja með en jókst gríðarlega frá 1989 til 1997. Þá fór vinnslan úr því að vera um 

1.400 tonn í tæplega 12.000 tonn. Engin rækja var unnin á Siglufirði frá 2006 til 2008 og eftir 

það hefur frekar lítil rækjuvinnsla verið í bænum. 

 

Mynd 21: Uninn skeldýra- og krabbaafli á Siglufirði frá 1966 – 2020 (Fiskifélag Íslands, e.d.-b; Fiskifélag 
Íslands, 1982-1991; Hagstofa Íslands, e.d.-b).   

 

Á mynd 22 má sjá hvernig vinnsla skeldýra og krabba á Siglufirði skiptist. Helsta tegundin sem 

unnin var á árunum 1966 til 2017 var eins og áður segir rækja. Þegar vinnsla rækju hefst árið 

1983 er rækjan fryst í landi en svo hefst sjófrysting árið 1986. Frá 2008 hefur rækjan þó aðallega 

verið sjófryst.  
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Mynd 22: Skipting vinnslu skeldýra- og krabbaafla á Siglufirði frá 1966 – 2020 (Fiskifélag Íslands, e.d.-b; 
Fiskifélag Íslands, 1982-1991; Hagstofa Íslands, e.d.-b).   

 

4.4 Viðtöl 
Í þessum kafla verða niðurstöður úr viðtölum settar fram. Tekin voru viðtöl við Ómar Hauksson 

sem starfaði við sjávarútveginn á Siglufirði eftir síldarárin og Ólaf Helga Marteinsson, 

framkvæmdarstjóra Ramma hf.  

 

Ómar upplifði breytinguna sem átti sér stað þegar síldin hvarf og nýir tímar tóku við. Hann 

sagði að ýmislegt hafi breyst á Siglufirði til hins verra t.a.m. hafi margir hugað að flutningum 

og flutt burt frá bænum þannig að íbúum fækkaði. Þá talaði hann um að atvinnutækin í kringum 

síldina t.d. bryggjurnar höfðu verið að miklu leyti í eigu aðkomumanna sem komu til 

Siglufjarðar yfir sumarið til þess að salta síldina. Þegar ljóst var að síldin var hætt að veiðast þá 

hættu þeir að sinna viðhaldi á þessu þar sem þeir höfðu ekki efni á því. Þannig grotnuðu 

bryggjurnar niður og starfsemin hverfur úr bænum. Það hafi síðan lent á sveitarfélaginu að rífa 

þetta og losa sig við sem kostaði mikið. Hann nefnir síðan að upp úr 1970 hafi atvinnuástandið 

breyst töluvert þegar skuttogaravæðingin átti sér stað. Þá komu til Siglufjarðar tveir nýjir 

togarar, Stálvík og Sigluvík, sem Þormóður rammi hf. keypti og rekstur frystihúss hófst allt 

árið. Reksturinn gekk þó erfiðlega eins og hjá öllum útgerðum, þessi tími var enginn dans á 

rósum. Einnig fóru Síldarverksmiðjur ríkisins að bræða loðnu sem varð veruleg breyting. Þrátt 

fyrir að mikil loðna hafi verið brædd var það þó ekki líkt því eins mannfrek starfsemi eins og 

síldarvinnslan. Allt var handunnið í síldinni en loðnuvinnslan var mikið til sjálfvirk 

verksmiðjuvinna.  
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Ómar telur að miklu færri séu að vinna við sjávarútveginn á Siglufirði í dag heldur en 

hér áður fyrr en störfin hafa líka breyst. Búið er að leggja öll frystihús af þannig að í dag er lítil 

sem engin vinnsla í landi fyrir utan rækjuna hjá Ramma hf. Aflinn á togurum Ramma hf. er að 

mestu leyti frystur um borð en aftur á móti hefur áhöfnin á togurunum stækkað þegar þeim var 

breytt í frystitogara. Ef hann er ekki frystur um borð þá fer hann í vinnslu í Þorlákshöfn. Þá fer 

mikið af fisk í gegnum Fiskmarkaðinn en Siglufjörður er líklega ein af stærstu 

bolfisklöndunarstöðvum á landinu og hefur verið síðustu ár. Þeir bátar sem landa hér t.d. 

línubátar frá Snæfellsnesi og Suðurnesjum senda fiskinn til síns heima og vinna hann þar. Í dag 

er meira um hátæknistörf tengd sjávarútveginum. Menn hafa farið að nýta aukaafurðir og vinna 

úr því sem áður var hent t.d. rækjuskel. Smábátaútgerð hefur alltaf verið einhver á Siglufirði en 

aflinn á þeim bátum fer mest allur á Fiskmarkaðinn í dag en áður voru bátarnir í viðskiptum við 

útgerðir á Siglufirði eða gerðu út sjálfir.  

 

Árið 1991 er fyrirtækið Þormóður rammi hf. keypt af ríkinu. Ólafur segir að það ár hafi verið 

örlagaár í íslenskum sjávarútvegi því það er sama ár og frjálst framsal aflaheimilda var lögfest. 

Fram að því hafði verið kvótakerfi frá 1983 og þangað til var ekki hægt að sameina 

veiðiheimildir á skip. Hann segir að það hafi verið það fyrsta sem gert var fljótlega eftir 1991, 

enda var það forsendan fyrir því að hægt væri að snúa rekstrinum við eftir mikinn taprekstur í 

langan tíma. Fyrirtækið sameinaði m.a. veiðiheimildir, fækkaði skipum og skráði sig á 

hlutabréfamarkað og þannig myndaðist hagnaður sem hægt var að nota til þess að fjárfesta í 

aflaheimildum og skipum. Menn fóru því að veiða sama fiskimagn á færri skipum og þannig 

var ódýrara að ná í fiskinn. Ólafur nefndi einnig að þorskveiðar hafi verið erfiðar á þeim tíma 

sem þeir taka við fyrirtækinu og því var mikil áhersla lögð á rækjuveiðar og vinnslu. Þá störfuðu 

um 300-400 manns hjá fyrirtækinu. Rækjan var allsráðandi frá 1990 til 2005.  

Árið 1998 sameinaðist fyrirtækið Sæbergi og Magnúsi Gamalíelssyni. Samtals gerðu 

þessi fyrirtæki út fjóra togara og einn bát og segir Ólafur að aflaheimildir Ramma hafi þrefaldast 

við sameininguna. Sama ár hætti Rammi þó frystihúsarekstri í landi og einbeitti sé frekar að 

útgerð frystitogara sem hefur verið aðalmálið í rekstri fyrirtækisins síðan. Árið eftir keypti 

Rammi hf. fyrirtækið Árnes í Þorlákshöfn. Það fyrirtæki var að mestu að vinna flatfisk og humar 

og gerði út fjóra báta. Aflaheimildir þessara báta komu þá einnig á togarana á Siglufirði.  

Í dag starfar Þormóður rammi hf. á Siglufirði og í Þorlákshöfn. Í Þorlákshöfn eru gerð 

út tvö skip og frystihús rekið. Vinnslan þar hefur breyst úr því að vera mest humar og 

flatfiskvinnsla í að vera mest þorskfisksvinnsla. Fiskurinn er fluttur ferskur eða léttsaltaður út 
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með flugi eða skipum. Á Siglufirði er ennþá starfandi rækjuvinnsla en mjög lítil. Hráefnið er 

aðallega innflutt, aðeins er gert út skip á rækju sjö mánuði á ári. 230 manns starfa hjá Ramma 

hf. í dag og þar af eru 65 starfandi í Þorlákshöfn. Sigluvík, Stálvík og Stapavík voru í eigu 

Ramma til 1990 en nú gerir fyrirtækið út Sólberg, Múlaberg, Fróða II og Jón á Hólmi. 

Aflaheimildir sem þessi skip eru að veiða eru hins vegar af m.a. Stálvík, Sigluvík, Stapavík, 

Mánabergi, Sólbergi, Siglfirðingi, Sigli, Sigurbjörgu, Jöfri, Svalbarða og svo töluvert af bátum.  
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5 Umræður 
Siglfirðingar hafa löngum tengt lífsviðurværi sitt sjávarútvegi með einum eða öðrum hætti. 

Þegar fyrstu ábúendur settust að á Siglunesi var sjálfsþurftarbúskapurinn allsráðandi og 

nálægðin við hafið því mikilvæg. Með tímanum færðist byggðin innar í fjörðinn, á Þormóðseyri 

sem nefnd er eftir Þormóði Ramma sem fyrstur settist þar að. Við upphaf tuttugustu aldar fór 

uppbygging að eiga sér stað á Siglufirði og ábúendum fjölgaði. Ein helsta ástæðan var að úti 

fyrir Norðurlandi iðaði hafið hreinlega af lífi. Norðmenn flykktust til staðarins og sífellt fleiri 

Íslendingar hófu veiðar á silfri hafsins. Í landi tóku allir að vinna aflann sem vettlingi gátu 

valdið og á stuttum tíma tók bærinn miklum stakkaskiptum. Bryggjur, brakkar, 

tunnuverksmiðjur, bræðslur og söltunarstöðvar risu upp víða í plássinu. Ævintýrið stóð yfir í 

meira en hálfa öld og svo virðist sem margir á Íslandi eigi tengingu við þennan tíma með einum 

eða öðrum hætti. Í dag er erfitt að gera sér það í hugarlund að bærinn var á sínum tíma einn af 

stærstu kaupstöðum landsins og útflutningsverðmætin með þeim mestu á landinu.  

Síldin var nánast eina uppsjávartegundin sem landað var og unnin á Siglufirði til ársins 

1968. Hún var að mestu leyti söltuð í tunnur þó einhver hluti hennar færi til bræðslu. Síldin var 

þó ekki bara að hverfa frá Siglufirði á þessum árum heldur varð gríðarlegt fall á lönduðum afla 

á Íslandi á þessum tíma. Allt fram til ársins 1992 veiddist síldin í takmörkuðu magni en hefur 

aðeins aukist með árunum. Engu að síður er síldarvinnsla engin á Siglufirði í dag þar sem 

bræðslurnar eru horfnar á braut.  

Það tók Siglfirðinga greinilega langan tíma að átta sig á og viðurkenna að síldin væri 

horfin. Það virtist sem svo að fólk biði eftir að veiðarnar glæddust á nýjan leik sem því miður 

gerðist ekki. Siglufjörður var svo sannarlega kominn á heimskortið fyrir framgang sinn í 

síldveiðunum og vinnslu en spurning um hvort að bærinn gæti lifað á þeirri frægð um aldur og 

ævi. Augljós niðursveifla blasti við í plássinu og klárlega þörf á aðgerðum ef staðurinn ætti að 

vera áfram byggilegur þar sem atvinna Siglfirðinga hafði nær eingöngu snúið að síldinni. Á 

þessum tíma var augljóst hversu fábreytt atvinnulífið var í plássinu. Íbúum á Siglufirði tók að 

fækka verulega eftir að ljóst var að það yrði engin frekari síldarvinnsla á staðnum. Þrátt fyrir 

betri samgöngur hélt íbúum áfram að fækka þar sem atvinnusköpun gekk hægt.  

Staðurinn var þó áfram í nálægð við hafið og því var ekki úr vegi að leita nýrra 

atvinnutækifæra í sjávarútveginum. Það hjálpaði klárlega til að samgöngur til Siglufjarðar 

bötnuðu til muna í lok sjöunda áratugarins þegar Strákagöng voru opnuð og greiðfært varð yfir 

í Fljót.  
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Á næstu árum gátu Síldarverksmiðjur ríkisins nýtt verksmiðjur sínar til loðnubræðslu 

en annað var að segja um eignir bæjarins sem stóðu auðar t.d Rauðka og voru óumflýjanlega 

fjárhagslega þung byrgði á bænum. Löndun og bræðsla á loðnu hófst á Siglufirði árið 1972. Í 

gegnum árin voru loðnuveiðarnar mjög sveiflukenndar sem helst í hendur við landaðan afla á 

Siglufirði. Til að mynda var alger loðnubrestur árið 1982 þegar engum afla var landað á 

Siglufirði. Jafnframt var háu hlutfalli heildarafla loðnuveiða við Ísland landað á Siglufirði í 

mörg ár. Löndun og vinnsla uppsjávarafla helst í hendur þ.e. þeim afla sem landað var á 

Siglufirði fór til vinnslu þar. Bræðsla var í verksmiðjunum allt fram til ársins 2005 þegar allar 

eignir SR-mjöl voru seldar eftir mjög litla notkun á árunum á undan þar sem lítil loðnuveiði var 

við Norðurland og því hagstæðara að landa aflanum annarsstaðar á landinu.  

Í byrjun áttunda áratugarins hóf ríkið, samfélagið og samfélagsþegnar tilraunir til að efla 

atvinnulífið með togarakaupum, smábátaútgerð og uppbyggingu fiskverkunar, sem átti eftir að 

skapa fjölmörg störf þegar frammí sótti. En sveiflur í hráefnisöflun og markaðsverð hafði 

auðvitað um það að segja hversu stöðug þessi vinna var. Útsvarstekjur bæjarins fóru samt sem 

áður hækkandi frá þessum tíma sem skýrist m.a. af því að tekjur íbúa bæjarins hækkuðu.  

Þorskur er algengasta tegundin af botn- og flatfiskum sem kemur til löndunar og vinnslu 

á Siglufirði. Í gegnum árin var jafnvægi á lönduðum afla á staðnum miðað við hlutfall á 

lönduðum afla á landinu þrátt fyrir sveiflukenndar veiðar á árunum 1966 til 1996. Vinnsla á 

botn- og flatfiski hefur verið lítil sem engin á Siglufirði frá árinu 1997 en það ár hætti Þormóður 

rammi hf. frystihúsarekstri í landi. Fiskmarkaðurinn gerir það að verkum að landaður afli er 

töluverður á síðustu árum þrátt fyrir litla sem enga vinnslu í landi. Frá árinu 2004 má sjá 

uppsveiflu í lönduðum afla og nú er Siglufjörður ein stærsta löndunarhöfn á bolfiski á landinu 

sem skýrist að hluta til af öllum þeim sjófrysta afla sem landað er.  

Niðursuða og rækjuvinnsla hafa frá því að síldin hvarf skapað atvinnu í bænum en í 

þeirri vinnslu eins og öðrum hefur stöðugleikinn ekki verið til staðar. Öflun og verð hráefnis 

réði mestu um þróunina og má segja að reksturinn hafi verið erfiður í gegnum árin. Engu að 

síður voru Siglfirðingar heppnir með að nýir rekstraraðilar fengust til að taka við rekstrinum 

þegar aðrir lögðu upp laupana. Allt til ársins 2005 voru tvær rækjuverksmiðjur starfandi á 

Siglufirði en í dag er Þormóður rammi eina fyrirtækið sem ennþá heldur úti vinnslu á rækju og 

niðursuðan er alveg horfin á braut. Fljótlega á níunda áratugnum jókst landaður rækjuafli á 

Siglufirði og árið 2003 var hlutfall hans 23% á landsvísu. Á þessum árum var sérstaklega góð 

veiði og miklum afla landað á Siglufirði sem skapaði töluverða atvinnu. Þrátt fyrir litla veiði á 
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Íslandi undanfarin ár er hlutfallslega miklu landað á Siglufirði, til að mynda var um rúmlega 

helmingi þess afla sem veiddist við Ísland árið 2019 landað í plássinu.  

Það var vissulega kærkomin viðbót við atvinnulífið á Siglufirði þegar 

sjávarlíftæknifyrirtækið Primex og síðar Genis voru sett á laggirnar á Siglufirði. Fyrirtækin hafa 

skapað mörg störf í bænum nú í seinni tíð og vonir eru bundnar við að fyrirtækin þróist enn 

frekar á næstu árum.  

Allt frá árinu 1970 hefur sjávarútvegurinn á Siglufirði að miklu leiti staðið og fallið með 

framgangi Þormóðs ramma. Fyrirtækið hefur leitað leiða til að halda úti vinnslu sjávarafla með 

einum eða öðrum hætti. Í dag gera þeir að mestu út á sjófrystingu um borð í skipum sínum sem 

vissulega skapa mörg sjómannsstörfin. Í landi eru þeir með rekstur rækjuvinnslu á Siglufirði og 

töluvert af fólki í vinnu.  

Með tilkomu Fiskmarkaðarins gerir það fleiri smábátum kleift að gera út frá Siglufirði 

og landa afla sínum á markaðnum. Engu að síður er lítið af honum unnið á staðnum þar sem 

honum er í mestum mæli ekið til vinnslu annarsstaðar. Þrátt fyrir takmarkaða vinnslu í landi 

skapast fjölmörg störf í bænum í kringum þjónustuna við sjávarútveginn þar sem margir koma 

að löndun, viðhaldi og þjónustu við skipin svo eitthvað sé nefnt.  
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6 Samantekt 
Það er alveg ljóst að Siglufjörður hefur reitt sig á sjávarútveginn í gegnum tíðina. Þegar síldin 

hvarf og bærinn var í niðurníðslu leituðu menn nýrra tækifæra tengdum sjávarútveginum. 

Loðnuveiðar tóku við af síldveiðunum þar sem hægt var að nýta verksmiðjurnar til bræðslu. Á 

sama tíma var verið að leitast eftir nýjum tækifærum til þess að halda hjólum atvinnulífsins 

gangandi. Skuttogaraútgerð blómstraði í kringum 1970 þegar Þormóður rammi hf. var settur á 

laggirnar og frystihúsarekstur hófst í bænum. Þegar farið var að stýra veiðunum með kvótum 

voru atvinnutækin nýtt til rækjuveiða og þar með hófst rækjuvinnsla á Siglufirði. Það styrkti 

stoðir atvinnulífsins enn frekar. Þrátt fyrir breytta mynd voru störf við sjávarútveginn 

aðalatvinna fólks í bænum. Það er alveg greinilegt að ný tækifæri í sjávarútveginum og 

tækniþróun í gegnum tíðina gerðu það að verkum að Siglufjörður lagðist hreinlega ekki í eyði. 

 Þrátt fyrir ný störf tengd sjávarútvegi hefur orðið fólksfækkun í bænum frá 1966 til 

2020. Skýringa má einkum rekja til breytinga á starfsháttum og fyrirtæki hafa lagt upp laupana. 

Loðnubræðslan er ekki lengur starfandi og var sveiflukennd í gegnum tíðina. Það sama má segja 

um bolfiskvinnslu en t.a.m. hefur nánast allur afli verið sjófrystur frá 1997 og því engin vinnsla 

í landi. Rækjuveiðar minnkuðu og aðeins ein rækjuvinnsla er ennþá starfandi á Siglufirði en 

umfang hennar er ekkert í líkingu við það sem áður var. Ofnýting þessara helstu stofna og 

tækniframfærir leiddu t.a.m. til þess að fyrirtæki þurftu að vera sveigjanleg og geta sérhæft sig 

í þeim tækifærum sem gáfust hverju sinni. Í dag er Siglufjörður mestmegnis þjónustuhöfn þar 

sem mun meiri afla er landað á staðnum heldur en þar er unninn. Sjávarlíftæknifyrirtækin í 

bænum gefa Siglufirði aukna möguleika á fólksfjölgun þar sem fyrirtækin hyggjast færa út 

kvíarnar og störf innan þessara fyrirtækja þarfnast sum hver menntunar og önnur ekki.  

 Til þess að svara rannsóknarspurningunni hversu mikil áhrif sjávarútvegur hefur haft á 

siglfirskt samfélag eftir 1966 þá má með sanni segja að sjávarútvegurinn hefur alltaf haft 

ákveðin áhrif á samfélagið en þó í mismunandi mynd. Bæði á síldarárunum og á árunum sem 

fylgdu í kjölfarið starfaði fólk einna helst við sjávarútveginn og hafði hann því gríðarleg áhrif 

á atvinnusköpun í bænum. Í seinni tíð þegar starfshættir tóku breytingum fór störfum fækkandi. 

Engu að síður starfar tiltölulega hátt hlutfall íbúa við sjávarútveginn með einum eða öðrum 

hætti. Siglufjörður var, er og verður sjávarútvegspláss í ákveðinni mynd t.a.m. hefur 

uppbygging verið í gangi síðustu ár sem gerir út á gömlu tímana í þeim tilgangi að laða til sín 

ferðafólk. Sjávarútvegur er því samofinn atvinnulífinu á Siglufirði en ef ekki væri fyrir 

heppilega staðsetningu er ekki víst hvað hefði orðið eftir hvarf síldarinnar.  
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