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Útdráttur 

Yfirgefnar byggingar verða að gluggum inn í fortíðina, áminning um að líf 
átti sér stað. Á 20. öld risu margar síldarbræðslur við strendur Íslands, 
síldariðnaðurinn og uppbyggingin sem varð í kringum hann varð til mikilla 
hagsbóta fyrir þjóðina um skamma hríð. Síldin var kölluð silfur hafsins og 
verksmiðjubyggingarnar endurspegluðu verðmætin sem fólk sá í henni. Nýtt 
byggingarefni hafði nýverið komið fram á sjónarsviðið á þessum tíma, 
steypan, sem gaf færi á stórtækari byggingarframkvæmdir en áður hafði 
þekkst hér. Steypan varð þó langlífara heldur en síldarævintýrið og þegar 
síldin hvarf af miðunum stóðu steypuskeljarnar tómar eftir. Í þessari ritgerð 
verða síldarverksmiðjurnar á Djúpavík, Ingólfsfirði og Hjalteyri skoðaðar í 
tenglsum við hugtökin staðarandi og aðlögunarhæf endurnotkun (e. adaptive 
reuse). Við upplýsingaöflun voru tekin viðtöl við þá einstaklinga sem koma 
að varðveislu þessarra bygginga og nýtingu. Þessi stóru mannvirki setja 
mikinn svip á bæjarfélögin þar sem þau standa og byggingarsaga þeirra og 
notkun blandast saman í áhugaverða tilvist þar sem þær hafa staðið í að verða 
hundrað ár og voru stærstu steinsteyptu byggingar Íslands þegar þær voru 
reistar. Byggingarnar eru þó aðeins í notkun vegna umhyggju og áhuga þeirra 
einstaklinga sem hafa tekið það að sér að gera þær upp. Í dag hefur 
listastarfsemi tekið rýmin undir sig á tveimur stöðum og gefið þeim nýtt líf.   
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Inngangur 

Eyðibýli vekja upp bæði spurningar og forvitni hjá ferðalöngum sem veita þeim athygli. 

Yfirgefnar byggingar verða að gluggum inn í fortíðina, áminning um að líf átti sér stað. 

Rýmin innra með þeim búa yfir frásögnum tímans, til að mynda hvernig manneskjan hefur 

mótað umhverfið sitt auk þess að lýsa örlögum þessara mannvirkja í hringrás náttúrunnar. 

Á 20. öld varð aukinn búsetuflutningur á Íslandi. Ekki voru næg störf fyrir alla í 

landbúnaði og leitaði því fólk í þéttbýli í leit að atvinnu og betri lífskjörum. Uppúr 1920 

höfðu fleiri Íslendingar búsetu í þéttbýli heldur en í sveitum landsins.1 Á sama tíma hafði 

tæknibyltingin hafið innreið sína og breytt aðstæðum til atvinnu og kjörum innanlands. 

Með nýrri tækni tók ný tegund bygginga að rísa, verksmiðjur. Stórar byggingar hannaðar í 

kringum vélar og framleiðslu, byggðar úr nýjum efnum og aðferðum. Stærstu 

verksmiðjubyggingarnar sem risu á Íslandi á seinustu öld voru þær sem önnuðust 

framleiðslu á vörum úr síld. Hráefni sem hjálpaði landinu hvað mest að komast upp úr 

fátækt og þróast í áttina að iðnvæddu markaðsþjóðfélagi. Áður hafði mikill mannskapur 

haft það að atvinnu að salta síld en með komu véla var einnig hægt að búa til nýjar vörur úr 

síldinni, lýsi og mjöl. „Á tímabilinu 1935 til 1939 var mikið kapp lagt á byggingu 

síldarbræðslna. Átta nýjar síldarbræðslur voru settar upp og afköst eldri síldarbræðslna 

aukin.“2 Góðæri fylgdi sjávarútveginum og þá einna helst í tengslum við síldina líkt og 

uppbyggingin gefur til kynna. Þegar síldartímabilin hófust sótti fólk út sveitum landsins til 

nýreistra útgerðarbæja til að taka þátt í þeirri miklu atvinnustarfsemi sem þeir höfðu upp á 

að bjóða. Iðnaðurinn var þó ekki áreiðanlegur til frambúðar á hverjum stað fyrir sig og 

færði síldin sig um set og starfsemin með. Eftir stóðu skeljar síldarbræðslna og ónothæf 

söltunarplön víða um landið, sem malað höfðu gull um tíma. 

Í þessari ritgerð ætla ég að skoða þrjár fyrrum síldaverksmiðjur sem lögðust í eyði 

þegar síldin hvarf af miðunum í kringum þær. Verksmiðjurnar eru staðsettar á Djúpavík, 

Ingólfsfirði og Hjalteyri, litlum bæjarfélögum sem staðsettar eru á misafskekktum stöðum 

á landinu. Byggingarnar eru gríðarstórar og stóðu auðar um langt skeið þar sem hvorki var 

grundvöllur fyrir niðurrifi né starfsemi sem tók beint við. Þegar iðnaðurinn hvarf úr þeim 

hafði það jafn mikil áhrif á samfélagið í kringum þær og þegar þær komu. Því ætla ég að 

skoða bæði sögu þeirra og hvernig listir seinna meir tóku sér bólfestu í þeim, útfrá 

hugtökunum staðarandi og aðlögunarhæf endurnotkun (e. adaptive reuse).  

 
1 Hagstofan 2020 
2 Ástvaldur Eydal, silfur hafsins, (Reykjavík: Helgafell, 1948), bls. 96. 
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1. Tækniframfarir í upphafi 20. Aldar  

Í kjölfar iðnvæðingarinnar sem hófst í Bretlandi á 18.öld varð hröð þróun á tækni og 

notkun á nýjum efnum. Hver uppfinning leiddi að þeirri næstu, breyting varð á orkunotkun 

og framleiðsluháttum. Rafmagn tók við af gufuvélum sem hafði áður tekið við af 

kolanotkun. Orkan sem búið var að beisla var síðan notuð í vélar sem eru eitt helsta 

einkenni iðnbyltingarinnar. Vélarnar tóku við störfum sem áður höfðu verið unnin með 

handafli og varð til þess að framleiðni jókst gífurlega. Ekki aðeins voru breytingar á tækni 

heldur einnig á menningu, samfélögum og efnahag á heimsvísu.3 Í kringum vélarnar voru 

byggðar verksmiðjubyggingar, holdgervingar þessara nýju breytinga.  

Upphaf iðnvæðingar á Íslandi má rekja til níunda áratugs 19. aldar og hafði þau 

áhrif að samfélagið þróaðist hratt frá því að vera fremur fábrotið landbúnaðarsamfélag yfir 

í það að vera iðnvætt markaðsþjóðfélag.4 Tæknibyltingin sem átti sér þarna stað hafði mikil 

áhrif á sjávarútveginn. Gufu- og olíudrifnum vélum var komið fyrir í bátum og togarar 

komu til sögunnar sem gerði það að verkum að hægt var að sækja fjarlægari fiskimið og 

koma með mun meiri afla að landi í einu en áður.5 Til þess að taka á móti öllum þessum 

afla og gera að honum þurfti líka að huga að innviðum á landi.  

 Samkvæmt bókinni  „Steypa lögð og steinsmíð rís“ eftir Lýð Björnsson var byrjað 

að notast við steinsteypu, síðar járnbenta steypu, í kringum aldamótin 1900 við gerð húsa á 

íslandi. Með tilkomu steinsteypunnar voru komnir til landsins nýjir möguleikar við 

húsbyggingar. Hægt var að byggja stærri byggingar sem höfðu lengri líftíma, en þó aðeins 

ef rétt var farið að við framkvæmdirnar. Margar tilraunir voru gerðar á 

blöndunarhlutföllum steypunnar og ljóst var árið 1912 að Íslendingar höfðu náð tökum á 

notkun hennar við húsbyggingar þegar húsið Þórshamar var reist við Templarasund 5 í 

Reykjavík, því sú bygging var háhýsi á þess tíma mælikvarða.6 

Fyrstu árin var notast við handafl við blöndun steypunnar, hún var þá hrærð á palli 

og dregin upp á byggingarstað í fötum. Árið 1914 var fyrsta hrærivélin með mótor tekin í 

notkun í Reykjavík. Einfaldari vélar voru þó enn í notkun í sveitum landsins vegna 

 
3 Guðmundur Jónsson, „Hagþróun og hagvöxtur á Íslandi 1914-1960.“ í Frá Kreppu Til Viðreisnar: þættir 
Um Hagstjórn á Íslandi á árunum 1930-1960. Jónas H. Haralz ritstýrði, 9-39, (Reykjavík: Hið Íslenska 
Bókmenntafélag, 2002), bls. 15 
4 Guðmundur Jónsson, „Hagþróun og hagvöxtur á Íslandi 1914-1960,“ bls. 9-39. 
5 Borgarsögusafn Reykjavíkur 2021 
6 Lýður Björnsson, Steypa lögð og steinsmíð rís: Sagt frá mannvirkjum úr steini og steypu, 2.bindi 
(Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1990), bls. 81. 
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samgönguleysis og rafmagnsskorts. Þar voru notaðar eikatunnur sem snúið var um möndul 

sem annaðhvort var fastur við botninn eða fór í gegnum tunnuna. Þannig var hægt að hræra 

steypuna með handafli og síðar hestafli áður en hún var sett í mót.7 

Á þessum tíma voru byggðar fjölmargar verksmiðjur á Íslandi, ekki aðeins í 

þéttbýlinu í Reykjavík heldur líka á afskekktari stöðum þar sem hagstætt var að landa afla 

úr togurunum sem komnir voru til sögunnar. Á Djúpavík, Hjalteyri og í Ingólfsfirði voru 

reistar síldarverksmiðjur með stórum sölum til að taka við og gera að afla með nýjum 

aðferðum, en eins til að hýsa afurðirnar áður en þeim var komið í sölu. Byggingarnar voru 

einfaldar og lausar við allar skreytingar enda aðeins reistar í þeim tilgangi að framleiða, og 

það sem mest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Lýður Björnsson, Steypa lögð og steinsmíð rís, bls. 78. 
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2. Síldarárin  

Síldarárin á íslandi stóðu yfir í um hundrað ár, frá árinu 1867 til ársins 1969 þegar algjört 

hrun varð á síldarstofninum.8 Síldarveiðin bar með sér meiri atvinnu í landinu en nokkru 

sinni hafði áður þekkts, því þörf var á mörgum höndum til að gera að öllum þessum afla 

þrátt fyrir aukna vélvæðingu. Jafnt konur sem karlar lögðu þar hönd á plóg við að afla og 

salta síld til útfluttnings.  

Síldarveiðar á Íslandi eiga upphaf sitt að rekja til veiða Norðmanna við Ísland 

uppúr miðri 19. öld. Íslendingar hófu í kjölfarið síldarveiði og þá aðallega til þess að nota 

síldina í beitu við þorskveiðar. Í kjölfar þessarra veiða voru reist fjölmörg íshús í kringum 

landið til þess að frysta og geyma beitusíld. Þegar nýjar veiðiaðferðir koma til sögunnar 

uppúr aldamótunum 1900 með rekneta- og dragnótaveiðar á rúmsjó þá fer síldaraflinn að 

aukast til muna og farið var að verka síldina til sölu til útlanda. Besta síldin var söltuð en 

sú sem ekki var talin hæf til söltunar fór í bræðslu þar sem framleitt var úr henni fiskimjöl 

og lýsi.9  

Norðmenn áttu stóran þátt í uppbyggingu ýmissa sjávarplássa á þessum tíma og þá 

sérstaklega á Seyðisfirði, sem var á þessum tíma miðstöð landnótaveiða eftir að þær hófust 

á síðari hluta nítjándu aldar. Landnótaveiðar eru staðbundnar við firði og fór því 

Eyjafjörður að taka við af Austfjörðum sem kjörið veiðisvæði árið 1880 þegar farið var að 

stunda veiðar út á opnu hafi með nýjum veiðarfærum. Úthafsveiðarnar breyttu skilyrðum 

fyrir söltunarstöðvarnar og þær hafnir sem lágu best við þessum nýju miðum urðu 

hentugastar sem losunarstaðir.10 Söltunarbryggjur tóku að rísa víða um land í öllum þeim 

fjörðum sem þóttu vel staðsettir miðað við veiðistaði og bátarnir kepptust við að landa 

fiskinum þegar mikið var um að vera úti á hafi. Mjög mikilvægt var að koma fiskinum sem 

fyrst í land og gera að honum, því ef of langur tími leið frá því hann var veiddur til þess að 

hann var landaður og verkaður gátu verið komnar skemmdir í fiskinn sem gerðu hann 

óhæfann til söltunar. Síldarbræðslur tóku að þeim sökum að rísa hratt og í auknu magni til 

að nýta alla þá síld sem talin var óhæf til söltunar, en síldarmjöl og lýsi voru bæði 

verðmætar vörur.11 

 
8 „Síldarsagan – stutt“. Síldarminjasafn Íslands. 2021. http://www.sild.is/sildarsagan/sildarsagan/.  
9 Ástvaldur Eydal Kristinsson, Síldveiðar Og Síldariðnaður. (Reykjavík: Ísafoldprensmiðja H.F, 1941), bls. 
75. 
10 Ástvaldur Eydal, síldarveiðar og síldar iðnaður, bls. 26-28. 
11 Ástvaldur Eydal, síldarveiðar og síldar iðnaður, bls. 102-112. 
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Mikið líf var tengt þessum stöðum sem þekktir voru fyrir söltunarstúlkurnar sem 

eina stundina gengu um bæinn í vönduðum klæðum og þá næstu niðri á bryggju með 

sjóhatt á höfði og kverkitöng að vopni.12 Siglufjörður fékk fljótlega viðurnefnið höfuðborg 

síldarinnar en þar var höfninn einstaklega vel staðsett yst á skaganum fyrir miðju 

veiðisvæðinu fyrir norðan landið og voru þrjátíu söltunarstöðvar staðsettar á þar árið 1941, 

meir en helmingur af öllum söltunarstöðvum á landinu. 

Síldin var silfur hafsins og allir vildu taka þátt í ævintýrinu, það sem einkenni það 

þó helst var að sum ár var mikið veitt en önnur ekki. Þegar mikið var veitt var mikið saltað 

og kom fyrir að það varð offramboð af saltaðri síld sem leiddi til verðfalls. Þau ár sem lítið 

veiddist freistuðust menn til þess að salta stærri hluta af aflanum sem alla jafna hefði ekki 

verið metin söltunarhæf, sem leiddi til þess að gæðin minnkuðu og lægra verð fékkst fyrir 

síldina sem gat svo tekið mörg ár að ná upp aftur. Gróðinn af síldarsöltun var því oft lítill 

og og tapið mikið ef skemmd kom í fiskinn eða þegar verðhrun varð á vörunni. „Á Íslandi 

er tæpast nokkur önnur stétt þar sem jafn margir einstaklingar hafa orðið gjaldþrota en 

enginn ríkur nema um stundarsakir.“13 Síldin var líka óáreiðanleg og gat horfið á ný mið 

nær fyrirvaralaust og þegar það gerðist fylgdi iðnaðurinn með sem varð til þess að 

síldarverksmiðjur sem stuttu áður höfðu mokað inn gulli gátu allt í einu staðið auðar eftir 

við fjöruna.  

Á árunum 1935-1939 risu 8 nýjar síldarbræðslur á landinu.14 Í þessari ritgerð ætla 

ég að fjalla um þrjár af þeim, þær á Djúpavík, Ingólfsfirði og Hjalteyri. Eiga bæirnir það 

sameiginlegt að þar hefði ekki orðið þessi uppbygging nema fyrir tilstilli síldarinnar. Á 

Djúpavík og Hjalteyri risu, á þeim tíma, stærstu steinsteyptu byggingar landsins útbúnar 

nýjustu og fullkomnustu tækni til síldarvinnslu.  

 

 

 

 

 
12 Síldarmolar. Síldarminjasafn Íslands, 2021. http://www.sild.is/ahugavert/greinar/sildarmolar/ 
13 Þorsteinn Matthíasson, Hrundar borgir: Djúpavík, Ingólfsfjörður og Gjögur, (Reykjaví; Bókamiðstöðin, 
1973). 
14 Ástvaldur Eydal, síldarveiðar og síldar iðnaður, bls. 120-124. 
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2.1 Djúpavík 

Djúpavík er staðsett í Árneshrepp á Ströndum og er eitt fámennasta sveitarfélag landsins. Í 

hreppnum eru íbúar um 40 talsins og þar af eru aðeins þrír með lögheimili á Djúpavík. 

Staðan hefur ekki alltaf verið þessi þar sem Árneshreppur var á tímabili ein fjölbýlasta 

sveit Strandasýslu þegar ríflega 500 manns bjuggu í hreppnum árið 1940.15 Á þeim tíma 

var nýbúið að reisa síldarbræðsluna á Djúpavík og fólk í nærliggjandi sveitum fluttist 

þangað búferlum fyrir vinnu tengda henni, þá var litið með virðingu til þeirra 

umsvifamiklu athafna sem þar áttu sér stað. 

Upphaf útgerðar á Djúpavík má rekja til ársins 1917 þegar útgerðamaðurinn Elías 

Stefánsson leigði land hjá Ágústi Guðmundssyni, bónda í Kjós.16 Með því að reisa þar 

bryggjur og plön til síldarsöltunnar breytti Elías aðalatvinnugrein sveitarfélagsins úr 

landbúnaði yfir í útgerð. Síldarævintýri Elíasar var þó skammvinnt því sumarið árið 1919 

varð síldin nánast verðlaus í kjölfar kreppunar og útgerðamenn urðu margir gjaldþrota og 

síldarveiðum á Djúpavík var hætt. Árið 1934 tók starfsemin aftur við sér þegar hlutafélagið 

h/f Djúpavík var stofnað á Hótel Borg í Reykjavík af nokkrum íslenskum athafnarmönnum 

sem komu sér saman um að byggja og reka síldarverksmiðju á Djúpavík.17 Framkvæmdir 

við verksmiðjuna hófust sama ár undir umsjá Helga Eyjólfssonar byggingarmeistara frá 

Reykjavík sem þá var aðeins 28 ára gamall.18,19 Allan efnivið til byggingarinnar þurfti að 

flytja sjóleiðis þar sem ekki var lagður vegur norður yfir Árneshrepp fyrr en í kringum 

1960.20 Ári seinna var starfsemi hafin í verksmiðjunni, veiðin var góð og verksmiðjan 

malaði gulli.  

Þegar verksmiðjan var fullbyggð var hún langstærsta steinsteypta bygging á Íslandi, 

90 metra löng á þremur hæðum og útbúin öllum fullkomnustu tækjum til síldarbræðslu. 

Flatarmál verksmiðjunnar er um sex þúsund fermetrar og lofthæðin víðast hvar 9 metrar.21 

Líkt og kom fram í grein eftir Jón J. Fannberg stóðu allar byggingarnar saman. Vélarhúsið 

og Ketilhúsið var þá sambyggt, áfast við vélarhúsið var síldarþróin og ofan á henni var 

mjölhúsið byggt. Að hafa þrónna yfirbyggða hafði þann kost að síldin skemmdist síður 

vegna áhrifa frá sól og regni. Sólinn hafði þann ókost að hita síldina, sem veldur gerjun og 

 
15 Arnar Þórisson, „Annað hvort með náttúrunni eða byggð í liði,“ 3. desember 2020, sótt 28. október á 
https://www.ruv.is/kveikur/hvalarvirkjun/  
16 Þorsteinn Matthíasson, Hrundar borgir, bls. 26. 
17 Þorsteinn Matthíasson, Hrundar borgir, bls. 37. 
18 Þorsteinn Matthíasson, Hrundar borgir,bls. 49. 
19 Eva Sigurbjörnsdóttir 2021 
20 Guðmundur Guðjónsson, „Fáeinorð um vegagerð og hafís,“ Morgunblaðið, 23. mars 1965, bls. 6. 
21 Eva Sigurbjörnsdóttir 2021 
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gerir síldarlýsið súrt, og regnið tekur með sér hráefni þegar það rennur í burtu. Þeir sem 

stóðu á bakvið hönnun verksmiðjunnar voru byggingarmeistarinn Guðmundur Guðjónsson 

og fiskifræðingurinn Garðar Þorsteinsson, sem hafði tæknilega umsjón með byggingunni 

og aðstoðaði við tilhögun hennar.22 Byggingarnar tilheyra steinsteypuklassík þó að það 

tímabil hafi klárast rétt áður en byggingin var reist og er heldur módernísk í útliti. 

Uppsetning verksmiðjunnar gerði það að verkum að hún var öðruvísi í útliti heldur en aðrar 

slíkar verksmiðjur.  

 

 

Tæknilegar nýjungar voru einnig að finna í verksmiðjunni. Þar á meðal var 

löndunarkrani sem auðveldaði skipverjum, sem unnu jafnan nótt og dag, við affermun. 

Kraninn gerði mönnum kleift að losa farm á 5-6 klukkustundum í staðin fyrir 20-30 klst 

með eldri aðferðum.23 Einnig var færiband úr ryðfríu stáli sem lá frá bryggjunni og upp 

endilanga þrónna u.þ.b. 120 metrar á lengd. Slíkt stálband hafði ekki verið notað hér á 

landi né annars staðar í síldarlöndun. Inní verksmiðjunni var stór gufuketill sem sá um að 

knýja síldarsjóðarann og síldarpressuna.24 Stórir steinsteyptir tankar tóku við lýsinu og í 

mjölhúsinu var mjölið sekkjað og geymt áður en því var aftur siglt til útflutnings.  

 
22 Jón J. Fannberg, „Ný síldarverksmiðja fyrir 10 þús má á sólarhring.“ Morgunblaðið, 205 (september 1936), 
bls. 4. 
23 Ástvaldur Eydal, síldarveiðar og síldar iðnaður, bls. 113. 
24 Jón J. Fannber, „Ný síldarverksmiðja fyrir 10 þús má á sólarhring.“ 

Mynd 1: Menn að greiða úr nótinni. Mynd 2: Verksmiðjan á síldartímum 
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Stærð byggingarinnar er bæði merkileg vegna staðsetningarinnar og þeirra skilyrða 

sem voru til uppbyggingarinnar. Ekki var aðeins unnið að sumri til heldur allan ársins 

hring og í upphafi voru það „rétt rúmlega 20 menn sem handmokuðu grunninn undir 

húsinu og grunnflöturinn er einhverstaðar milli 6 og 7 þúsund fermetrar.“25 Engar vélar 

voru við byggingu verksmiðjunnar og mikla vinnuhörku hefur þurft til að reisa slíka 

byggingu og hefja starfsemi aðeins ári seinna. Þetta gefur til kynna að mikil bjartsýni hefur 

verið fyrir afkomu síldarveiðanna á Djúpavík, veiðin hafði áður verið góð og aðeins 

flosnað upp vegna kreppu. 

Rými verksmiðjunnar eru sérhæfð og hugsuð út frá praktískum atriðum varðandi 

vinnslu í verksmiðjunni. Öll sú gríðarmikla vinna sem fór í að koma upp og reka bæði 

verksmiðjuna og síldarsöltunina var með þeim formerkjum að þessi iðnaður væri kominn 

til að vera á þessum stað. Örlögin urðu önnur og síldin tók að leita á önnur mið og draga 

fór úr framleiðslunni. Verksmiðjan var síðan endanlega lokuð árið 1957 sem hafði talsverð 

áhrif á lífið í sveitunum í kring. 26 Hjá bændum sem áður höfðu haft búsetu í hreppnum 

gekk lífið sinn vanagang en aðkomið vinnufólk hætti að koma yfir sumartíman. Hægt og 

rólega tók að fækka heilsársbúsetu í hreppnum, vélar verksmiðjunnar voru seldar og hún 

lagðist í eyði.  

 

 
25 N4, „Að vestan Vestfirðir – Hótel Djúpavík.“ Myndband, 7:36, sótt 1. nóvember 2021 af 
https://www.youtube.com/watch?v=Gt-TqozICPM   
26 Þorsteinn Matthíasson, Hrundar borgir, bls. 43. 

Mynd 3: Verksmiðjan á Djúpavík Mynd 4: Byggingarframkvæmdir  
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2.2 Ingólfsfjörður 

Eyri er bær staðsettur við suðaustanverðan Ingólfsfjörð, nyrsta byggða fjörð á Ströndum. 

Þar hófst síldarsagan í júlí árið 1915 þegar norskum síldarveiðimönnum var beint inn 

fjörðinn í óveðri því þar „var lífhöfn í öllum áttum og innsigling þangað vandkvæðalaus 

þeim sem þekkti leiðina“.27 Ári seinna komu þeir aftur og föluðust eftir því að fá land leigt 

í firðinum til þess að reisa söltunarstöðvar. Guðjón Guðmundsson hreppstjóri á Eyri frá 

1929 kom fram í viðtali árið 1970, þar sem hann sagði stuttlega frá hvernig lífið hafði 

gengið áður en byggðin var að því komin að leggjast í eyði. 28 Greindi hann frá því að 

Norðmennirnir sem komu höfðu áður landað á Siglufirði. 
Norðmennirnir sem komu í fjörðinn og settu upp síldarsöltunarstöðvar voru í rauninni fyrstu 
innbyggjendurnir “sem komu hér” og eiginlega þeir næst má segja, opnuðu fjörðinn. 
Pöntuðu sér mikið af landi þar sem það var verið að bola þeim frá Siglufirði, íslendingarnir 
þurftu þá ekki með lengur (voru orðnir svo miklir menn í síldinni). Þeim leist svo vel á 
staðinn að þeir ætluðu að gera annan Siglufjörð. Löggjöfin á Íslandi hefur verið breytileg og 
breyttu því að norðmenn máttu ekki koma inn fyrir landhelgina með síld og þá var útilokað 
eiginlega, þeirra starf hér á Íslandi. Íslendingar hafa verið heimaríkir og vilja halda sínu í 
framförum, að mörgu leiti gott.29 

Norðmenn voru ekki lengi einu síldarveiðimennirnir í firðinum og tóku Íslendingar 

að sækja þangað líka. Árið 1918 flutti Th.Thorsteinsson síldarsöltunina sína frá Hjalteyri 

ásamt reisulegu íbúðarhúsi á þremur hæðum, svarta bragga.30 Söltunarstöðvar voru á víð 

og dreif um fjörðinn og allt vinnufært fólk úr nágrannasveitunum sótti þangað í vinnu og 

skipin mokuðu síldinni upp, lönduðu jafnvel þrisvar á dag.31 Líkt og annars staðar tók 

síldarsöltunin sér hlé eftir fyrri heimstyrjöldina á Ingólfsfirði og hófst ekki aftur fyrr en 

1935. Ólafur Guðmundsson frá Eyri, leigði þá aðstöðu til síldarsöltunar ásamt því að koma 

sér upp gamaldags síldarbræðslu þar sem notast var við eldri tækni. Hann byggði einnig 

stórt hús undir starfsliðið sitt, eftir sömu teikningum og Kvennabragginn á Djúpavík sem 

nefnist Ólafsbraggi.32 

Árið 1942 stofna Geir Thorsteinsson og Beinteinn Bjarnason hlutafélagið Ingólfur. 

Félagið keypti eignir Ólafs ásamt því að reisa nýja síldarverkmiðju á Eyri. Sú verksmiðja 

var teiknuð af Þórði Runólfssyni sem var menntaður vélfræðingur. Hann hafði áður starfað 

sem verksmiðjustjóri og sá um eftirlit með framkvæmd verksins ásamt því að vera 

 
27 Þorsteinn Matthíasson, Hrundar borgir, bls. 163. 
28 Þorsteinn Matthíasson, Hrundar borgir, bls. 158. 
29 Guðjón Ólafsson, „Viðtal við Guðjón Guðmundsson hreppstjóra á Eyri við Ingólfsfjörð.“ Myndband, 
30:03, Sótt 27. október https://www.youtube.com/watch?v=qUTvdiUx1xc  
30 Guðjón Ingólfsson 2021 
31 Þorsteinn Matthíasson, Hrundar borgir, bls. 164. 
32 Guðjón Ingólfsson 2021 
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verksmiðjustjóri fyrsta árið. Verksmiðjan var byggð á tveimur árum og góf starfsemi árið 

1944. Það ár var mikið síldarár en aflinn fór strax minnkandi eftir það. Þrátt fyrir 

minnkandi afla var strax unnið að stækkun verksmiðjunnar og afkastageta hennar aukin. 

Stuttu eftir það hvarf síldin alveg af Húnaflóamiðum. Reynt var að nýta verksmiðjuna 

undir karfabræðslu án mikils árangurs og verksmiðjan var lokuð endanlega árið 1952.33 

 

Verksmiðjan í Ingólfsfirði er jafn stór og sú sem finna má á Djúpavík. Hún er þó 

þannig staðsett að vegur klýfur verksmiðjuna í tvennt. Hráefnisgeymlurnar taka við síldinni 

sem fór í þróm yfir brú. Þar uppi var sjóðarinn staðsettur ofan við veginn og heldur síldin 

áfram þaðan inn í verksmiðjuna. Einnig var stór lýsistankur sem stendur innan 

verksmiðjunnar, sá stendur ennþá en mjölskemman er farin, efniviður úr henni var seldur 

annað.34 Verksmiðjan í Ingólfsfirði er í dag heillegust af þeim þremur verksmiðjum sem 

hér er fjallað um enda var lengi haldið í þá von að síldin myndi koma aftur á miðin og hægt 

væri að ræsa verksmiðjuna aftur. Smám saman varð þó ljóst að svo síldin kæmi ekki aftur 

og verksmiðjan lagðist í eyði.  

 

2.3 Hjalteyri 

Hjalteyri er staðsett á vesturströnd Eyjafjarðar og tilheyrir sveitafélaginu Hörgársveit. 

Norðmenn stunduðu miklar síldarveiðar í Eyjafirðinum á árunum 1880 til 1914 og hófst 

þeirra útgerð á Hjalteyri árið 1906. Eigendur Hjalteyrar voru þá tveir, bæirnir Ytri-Bakki 

og Arnarnes, á báðum bæjum voru fræknir útgerðabændur sem sáu mikil tækifæri við að 

nýta bæði gæði lands og sjávar. Þeir spiluðu stórt hlutverk í að hefja uppbyggingu þessa 

 
33 Þorsteinn Matthíasson, Hrundar borgir, bls. 173 
34 Guðjón Ingólfsson 2021 

Mynd 6: Verksmiðjan á Eyri Mynd 5: Horft inn í þrónna 
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þorps.35 Árið 1913 flutti útgerðamaðurinn Thor Jensen einnig starfsemi sína á Hjalteyri og 

rak fyrirtækið Kveldúlf ásamt sonum sínum. Mikil atvinna og aðkoma var á Hjalteyri 

sumrin 1913 til 1920 og einkenndist tímabilið af velsæld. Áframhaldandi uppbygging á 

Hjalteyri er að mestu leyti Kveldúlfi að þakka og eignaðist félagið eyrina árið 1924 og réð 

þar lögum og lofum í 42 ár.36 

 
Mynd 7: Hjalteyri 1921-26 

 
Árið 1937 stóð Kveldúlfur fyrir uppbyggingu á síldarverksmiðju á Hjalteyri. Fyrsta 

byggingarefni verksmiðjunnar kom með Lagarfossi 7.mars og var þar á meðal járn, 

sement, mótatimbur og bryggjuefni. Viðtal var tekið við framkvæmdastjóra 

verksmiðjunnar Richard Thors árið 1937 og greindi hann frá því að  

á annað hundrað manns hafa unnið við byggingu hennar og allt uppí 200 manns með 
köflum. Hefir verið mikil eftirspurn eftir þeirri atvinnu. Meðan unnið var að 
steinsteypunni voru oft frost, en þá stundum notað hitað vatn í steypuna svo frostið kæmi 
ekki að tjóni.37 

Þremur mánuðum seinna tók verksmiðjan til starfa og þegar byggingin var síðar fullbyggð 

var hún 1500 fm og talin ein stærsta verksmiðja sinnar gerðar í Evrópu. Húsunum var 

þannig háttað að hægt væri að auka við vélarnar og þannig afköstum verksmiðjunnar, fyrir 

tiltölulega lítinn kostnað.38 Hjalteyrarverksmiðjan var hönnuð af Sigurði Thoroddsen og 

Helgi Eyjólfsson byggingarmeisti sá um framkvæmdir, tveimur árum eftir að hafa reist 

verksmiðjuna í Djúpavík.  

 
35 Jón Þór Benediktsson. Húsakönnun á Hjalteyri. 2. Útgáfa, (Hörgárssveit: Minjastofnun, nóvember 2017), 
bls. 9 
36 Egill Héðinn Bragason, „Úr sögu Hjalteyrar,“ Norðurland, 29. September 1977, bls. 4-5. 
37 „Hjalteyrarverksmiðjan er komin upp,“ Morgunblaðið, 17. júni 1937, bls. 5. 
38 „Hjalteyrarverksmiðjan er komin upp,“ bls. 5. 
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Mynd 8 Verksmiðjan á Hjalteyri 

 

Verksmiðjan er steinsteypt og múrhúðuð með flatsteypt þak. Vélarhúsið var einlyft og 

um 70 metrar á lengd og 17 metrar á breidd. Útúr því miðju og niður að sjó lá þróin sem er 

um 60 metrar á lengd og skiptist í 8 hólf. Fram af þrónni var bryggjan, á henni voru 

losunartæki knúin með raforku sem tók síldina af skipunum og kom á færiband sem flutti 

síldina í þrónna. Á færibandinu liggur leið síldarinnar upp í sjóðarann sem komið var fyrir í 

yfirbyggingu yfir þvert vélarhúsið. Vélarhúsinu var deilt í hólf sem aðgreindu starfsemi 

innan þess. Í hólfunum voru gufukatlar, mótor- og rafmagnsdeild, skilvindur, pressur og 

þurrkarar og kvarnir. Frá þeim var mjölinu síðan blásið yfir í mjölgeymsluna sem var yfir 

þrónni endilangri. Stór bryggja var til útskipunar með breiðu plani að framan, þar var 

einnig gert ráð fyrir losun á síld frá veiðiskipum á bíl.39 Síldarveiðar á Hjalteyri voru 

endanlega lagðar af árið 1966.40  

 

 
39 „Hjalteyrarverksmiðjan er komin upp,“ bls. 5. 
40 Jón Þór Benediktsson, Húsakönnun á Hjalteyri, 2. Útgáfa. (Hörgárssveit: Minjastofnun, nóvember 2017), 
bls. 
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3. Staðarandi 

Þegar við komum á nýja staði verðum við gjarnan fyrir hughrifum, verðum jafnvel forvitin. 

Hvort sem það er náttúrufyrirbæri eða manngert athvarf þá býr hver staður yfir eiginleikum 

sem greinir hann frá öðrum. Staður er staðsetning í rúmi þar sem eitthvað er og nær orðið 

því bæði yfir afmörkuð og samfelld svæði. Líkt og Christian Norberg-Schulz greinir frá í 

bókinni sinni „Phenomenology in architecture“ er staður ekki huglæg staðsetning heldur 

„heild sem mynduð er af áþreifanlegum hlutum með efnislegri undirstöðu, formum, áferð 

og lit. Í sameiningu ákvarða þessir eiginleikar umhverfislegan karakter sem er kjarni 

staðarins.“41 Hvort sem það er borg, fjörður, skógur eða varða til vegvísunar fer merking 

orðsins staður eftir samhengi þess. Í geiningu sinni notast Norberg-Schulz við 

fyrirbærafræði, heimspekistefnu sem þýski heimspekingurinn Edmund Husserl kom fram 

með á 20.öld. Fyrirbærafræðin gengur út á að skoða heiminn frá sjónarhorni mannsins í 

fyrstu persónu til þess að lýsa því hvernig við skynjum heiminn. Fyrirbæri nær þá yfir allt 

það sem ber fyrir vitund mannsins, hvort sem það er efnislegt eða huglægt.42  

Staðir eru jafn ólíkir og þeir eru margir sem gerir það að verkum að þeir hafa 

mismunandi staðaranda. Hugtakið staðarandi, genius loci, á uppruna sinn að rekja til 

Rómverskra goðsagna og vísar til verndaranda staðar. Í dag felur hugtakið í sér hvaða 

andrúmsloft staður hefur að geyma, hvaða hughrif og tilfinningar hann vekur upp. 

Staðarandi tengist því bæði hvað á sér stað í nútímanum og hvað átti sér stað í fortíðinni. Í 

bók sinni The Eyes of The Skin fjallar Juhani Pallasma um það að skynfæri okkar eru sú 

náðargáfa sem leyfir okkur að finna fyrir jarðlegri tilvist okkar. 
Þá stendur arkitektúr ásamt öllum öðrum listgreinum, andspænis spurningum um mannlega 
tilvist í tíma og rúmi, tjáir og setur í samhengi mannlegan tilgang í heiminum. Arkitektúr 
fæst við frumspekilegar spurningar um sjálfið og heiminn, það innra og ytra, tíma og lengd 
þess, líf og dauða.43 

Stór hluti þess sem við byggjum reynslu okkar á er sagan, sem verður til með tímanum og 

heldur áfram í hið óendanlega. Staðarandi byggist því á sögu og tíma sem byggingar 

holdgera í mannlegu umhverfi. Þær segja sögu mannsins í tengslum við umhverfið sitt, 

hvaða aðstæður og skilyrði til lifnaðar voru og eru fyrir hendi hverju sinni. Staðarandi 

tengist því spurningunni um það hvers vegna við upplifum staði eins og við gerum og því 

 
41 Christian Norberg-Schulz, Genius loci: towards a phenomenology of architecture. (York: Rizzoli, 1979), 
bls. 6-8. 
42 Björn Þorsteinsson. „Hvað er fyrirbærafræði?“ Vísindavefurinn, 26. febrúar 2008. Sótt 11. október 2021. 
http://visindavefur.is/svar.php?id=7104. 
43 Juhani Pallasmaa, Eyes Of The Skin: Architecture and the Senses. (Chichester : Wiley-Academy, 2009), 
bls. 16 
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hvernig við sjáum heiminn í kringum okkur og skiljum hann. Það er beintengt bakgrunni 

hvers og eins, reynslu og upplifunum í gegnum ævina, og hvernig maður skynjar umhverfi 

sitt út frá þeim reynslubanka. 

Pallasma greinir frá því hvernig sjónin hefur orðið ríkjandi skilningarvit mannsins í 

því hvernig við tjáum og upplifum heiminn. En við búum ekki aðeins við eitt skilningarvit 

heldur upplifum við heiminn einnig í gegnum heyrn, bragð- og lyktarskyn, með vöðvunum 

og beinum og þá sérstaklega í gegnum húðina með snertingu. Öll skilningarvitin okkar 

tengjast snertiskyninu. Í gegnum beinin og vöðvana finnum við fyrir stærð okkar, þyngd í 

umhverfinu og tengingu okkar við jörðina. Bragðskynið tengist lyktarskyninu og þefskynið 

er beinteingt við heilann.44 Lykt býr þannig til minningu um leið en sjónin segir okkur 

aðeins það sem snertingin veit. Heyrnin gefur okkur tilfinningu fyrir fjarlægð en snerting 

fyrir áferð og nálægð. Við notum því öll skynfærin okkar til þess að gera okkur grein fyrir 

hinu byggða umhverfi;  
Arkitektúr er grundvallar mælitæki okkar til þess að staðsetja okkur í tíma og rúmi. Ásamt 
því að gefa heiminum mannlegan kvarða, setja takmarkanir á endalaust rými og endalausan 
tíma til þess að vera umborið, íbyggilegt og skilið af mannkyninu. Sem afleiðing af því að 
tími og rými eru háð hvort öðru innbyrðis er rökfræði þess ytra og innra rýmis, þess 
áþreifanlega og dulræna, efnislega og andlega, meðvitaða og ómeðvitaða forgangsröðun 
varðandi skynjun jafnt sem hlutverk. Gagnkvæm áhrif þess hafa þannig grundvallar áhrif á 
eðli listar og arkitektúrs.45 

Verksmiðjurnar sem hér hefur verið fjallað um setja sitt mark á staðaranda þeirra 

staða sem þær tilheyra. Þær segja sögu um það sem áður var og gefa innsýn inn í annan 

tíma og veruleika. Segja frá dugnaði og bjartsýni fólksins, sem stóðu að uppbyggingu 

þeirra. Þær eru áberandi í umhverfinu sínu og draga að sér forvitin skynfæri. Líkaminn 

verður léttur inni í stórum steyptum rýmum sem sitja þungt ofan á jörðinni. Hljóðheimur 

bygginganna hefur dregið að sér fjölbreyttan hóp tónlistarmanna. Síldarlyktin situr enn þá 

föst í veggjunum og minnir á fyrrum tilgang. Allt blandast það saman í frásögn og upplifun 

af fyrrum tilvist starfseminnar og duglegra einstaklinga sem komu þar að störfum og 

uppbyggingu verksmiðjunnar.  

 

 

 

 
44 Einar Karl Friðriksson. „Hvað er lykt?“ Vísindavefurinn, 5. október 2000. Sótt 16. nóvember 2021. 
http://visindavefur.is/svar.php?id=972. 
45 Pallasmaa, Eyes Of The Skin: Architecture and the Senses, bls.17.  
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4. Aðlögunarhæf endurnotkun 

Byggingar og efniviður þeirra hefur verið endurnýttur í mörg hundruð ár. Það er 

ekki nema fyrir tilstilli iðn- og hnattvæðingar að bæði efni og vinnuafl hefur orðið 

aðgengilegra og ódýrara. Sú þróun hefur leitt til þess að ekki er jafn eftirsóknarvert að 

endurnýta, þegar ný vara er jafnvel ódýrari. Nýrri verksmiðjubyggingar hafa tekið við af 

flestum þeim sem byggðar voru á fyrri hluta 20. aldar. Þegar iðnaður hverfur úr sérhæfðum 

strúktúr standa þeir auðir þangað til að örlög þeirra eru ráðin. Til að sporna gegn niðurrifi 

hefur gjarnan verið notast við það ferli sem kallast aðlögunarhæf endurnotkun,  (e. 

adaptive reuse). Líkt og kemur fram í greininni „Adaptive Reuse as an Emerging 

Dicipline: an Historic Survey“ eftir Koenraad Van Cleepoel, er hugtakið ekki nýtt af 

nálinni heldur hafa gildi þess og hugmyndir breyst með tímanum. Þá bendir Cleepoel á að í 

dag er hugtakið bæði ögrandi og drifið áfram af efnahagslegum, vistfræðilegum, 

menningarlegum, samfélagslegum og pólitískum þáttum, ásamt því að skilmálar 

hugtaksins er ennþá í þróun. Aðlögunarhæf endurnotkun er breitt hugtak en ferlið er jafnan 

skilgreint út frá fagurfræðilegum eiginleikum þess að aðlaga byggingar að nýrri notkun 

ásamt því að viðhalda sögulegum einkennum þeirra. Starfsemin aðlagar sig að bygginguni 

í staðinn fyrir öfugt. Hvort sem það eru miklar eða smávægilegar breytingar á 

byggingarkerfinu sem mynda þær, getur nýtt líf innra með þeim haft jákvæð samfélagsleg 

áhrif.46   

 Hægt er að koma breiðu úrvali af starfsemi inn í slíkar byggingar. Ein af þeim 

starfsemum sem hefur hvað mesta aðlögunarhæfni er list. Hún hefur þann eiginleika að 

leita í rými sem veita henni innblástur og tekur slíkum byggingum jafnvel fagnandi.47 Hægt 

er að finna mörg dæmi á meginlöndunum þar sem verksmiðjur hafa gengið undir slíkar 

breytingar. Þar má einna helst nefna Tate Modern í London en slík dæmi eru einnig að 

finna á Íslandi líkt og Marshallhúsið í Reykjavík. Það eru hins vegar verksmiðjur sem 

staðsettar eru í höfuðborgum, þar er atvinnu starfsemi fjölbreyttari og meiri peningur sem 

myndast, þær vaxa því gjarnan hratt og meiri þörf er á að nýta þær lóðir sem eru fyrir 

hendi.  

 Síldarverksmiðjurnar sem hér er fjallað um eru ekki staðsettar í þéttbýli, heldur 

afskekktum stöðum á Íslandi. Þær stóðu í eyði í langan tíma og var það ekki nema fyrir 

 
46 Koenraad Van Cleepoel og Plevoets, Bie. „Adaptive Reuse as an Emerging Dicipline: an Historic 
Survey.“ Reinventing architecture and interiors: a socio-political view on building adaptation (2013): 13-32. 
47 Þórarinn Blöndal Haraldsson 2021 
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tilstilli einstaklinga sem höfðu áhuga á því að nýta þær og hlúa að þeim að einhverskonar 

starfsemi byrjaði inn í þeim. Þá hafa tvær af þeim þremur fengið nýtt líf inn í sig. Þar er 

listin helsta starfsemin. Viðgerðir á verksmiðjunum byggjast á þeim styrkjum sem eru fyrir 

hendi og engar stórtækar framkvæmdir hafa verið gerðar á byggingunum.  
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5. Greining út frá staðaranda og endurnotkun 

Í kaflanum hér á eftir hef ég tekið viðtöl við fjóra aðilla sem tengjast verksmiðjunum; þau 

Evu á Djúpavík, Guðjón frá Ingólfsfirði og listamennina Þórarinn og Gústav sem tengjast 

verksmiðjunni á Hjalteyri.  

 

5.1 Djúpavík  

Þegar fréttir bárust að Djúpavík væri að leggjast í eyði árið 1982 hafði Ásbjörn Þorgilsson 

áhuga á að fara að skoða staðinn þar sem hann á rætur að rekja. Í heimsókn sinni fékk hann 

að heyra sögur af afa sínum og lífinu í firðinum. Út frá forvitni fór hann að spyrjast fyrir 

um verksmiðjuna, leiddi það til þess að honum bauðst að kaupa hana. Slíkt tækifæri kemur 

ekki oft á lífsleiðinni og ákváðu Ásbjörn og eiginkona hans, Eva Sigurbjörnsdóttir, að taka 

af skarið. Verkefnin sem tóku við hjónunum voru mörg í verksmiðjunni. Meðal þeirra 

fyrstu voru þrif þar sem búið var að brjóta all margar rúður og byggingin illa viðhaldin. 

Ásbjörn fór að smíða glugga og loka þurfti á opnanir sem hleyptu veðuröflunum inn. 

Viðgerðirnar gerðust smátt og smátt enda stærð byggingarinnar meiri en margur er vanur 

að gera við í frítíma sínum. Gera þurfti við steypuskemmdir og að lokum var húsið málað 

hvítt eins og það stóð í forðum daga. Hafa hjónin reglulega fengið styrki úr sjóðum til 

viðhalds á byggingunni sem í dag stendur undir fjölþættum tilgangi. Ásamt lista- og 

ljósmyndasýningum og stöðugu viðhaldi er Ásbjörn með bæði verkstæði og geymlu rými 

þar sem hann hugar að öðrum verkefnum. Trésmíðaverkstæðið er staðsett á jarðhæðinni en 

bílum, vélum og bátum hefur Ásbjörn komið fyrir í sal á annarri hæð. Til þess að koma 

vélunum þangað var sagað op og gerð brekka up.48  

Tóm rýmin hafa einstök áhrif á skynfærin og veita innblástur og endurspeglast það 

í áhuga listamanna og tónlistarmanna til þess að nýta sér rýmin. Hljómburðurinn og 

andrúmsloftið hefur uppá að bjóða upplifun sem fæst ekki víða. Stór hrá steypt rýmin sýna 

aldur sinn og burð, varðveita hljóðvist fyrrum tíma og kveikir á skilningarvitunum. Ásamt 

listasýningum og tónleikum hafa verið haldnir fjölþættir viðburðir m.a. brúðkaup, veislur 

og skákmót. Einnig hafa þangað komið kvikmyndatökumenn og var Discovery Channel að 

taka upp á Djúpavík í ár. Áhugi listamanna hefur aukist með árunum og eftirsóknin hefur 

borist út fyrir landsteinana, í dag komast ekki lengur allir að sem vilja. Verksmiðjan hefur 

 
48 Eva Sigurbjörnsdóttir 2021 
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því verið mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og listamenn sem efla líf og sköpunarafl í 

firðinum.  

 Ásamt verksmiðjunni keyptu hjónin Kvennabraggann svokallaðan sem þau gerðu 

upp sem hótel. Aðrir heimamenn voru á sama tíma að enda heilsársbúsetu, fólkið var lengi 

að flytja sig frá heimaslóðunum og því lítið um viðhald á húsunum. Hjónin stóðu lengi ein 

í framkvæmdum en smátt og smátt tóku eigendur húsa í bænum sig til við að gera þau upp 

og er svo komið núna að öll húsin eru uppgerð nema eitt. Stór uppgerður strompur 

síldarverksmiðjunnar er í dag eitt af kennileytum Djúpavíkur. Það sem einkennir lífið á 

Djúpavík í dag er að fólk streymir þar að á sumrin en hægari gangur er á veturnar.49 Sá 

taktur svipar til þess þegar fólk kom til starfa á síldarárunum. Staðarandinn er einstakur og 

ljósmyndarinn Claus Sterneck kom því vel að orði  

Það er mjög sérstakt andrúmsloft í byggingunni sem og í allri Djúpavík. Flestir sem koma 
þangað finna fyrir einhverju sérstöku en fæstir geta útskýrt þá tilfinningu.50 

Með því að nýta rými verksmiðjunnar hafa Eva og Ásbjörn náð að blása nýju lífi í bæinn 

sem áður var við það að glatast. Starfsemin hefur undið uppá sig og bjóða þau einnig uppá 

allskonar afþreyingu líkt og kajak- og fjallahjólaferðir. Endurnýting á verksmiðjunni hefur 

því haft jákvæð áhrif á samfélagið og lífið í firðinum.  

 

5.2 Eyri á Ingólfsfirði 

Ingólfsfjörður er mun afskekktari en Djúpavík og langt er síðan að nokkur hafði þar 

heilsársbúsetu. Verksmiðjan er í eigu afkomenda fyrrum hreppstjóra Guðjóns 

Guðmundssonar sem eru einnig með þeim fáu eiga þar húsnæði. Á Ingólfsfirði hafði ekki 

verið uppbygging í 70 ár fyrr en Guðjón Ingólfsson, barnabarn Guðjóns hreppstjóra, hóf 

framkvæmdir á bústað árið 2018.51 Þangað sækir hann á sumrin og stundar útgerð á 

trillunni sinni. Greindi hann frá því að verksmiðjan er ekki notuð undir neitt og það eina 

sem er geymt í henni er dráttarvélin hans. Í dag vinnur hann að því að gera við glugga og 

steypuskemmdir með styrkjum frá Húsafriðunasjóði, þó aðeins til þess að bæta útlit 

hússins og koma í veg fyrir algjöra eyðileggingu. Engin áform hafa verið um frekari 

notkun á bygginguni. Mörg hús tengd starfseminni hafa líka verið rifin þar sem 

 
49 Eva Sigurbjörnsdóttir 2021 
50 Davíð Már Stefánsson, „Ísland í nýju ljósi,“ Morgunblaðið, 23.maí 2013.  
51 Kristján Már Unnarsson, „Hús rís í Ingólfsfirði eftir sjötíu ára hlé.“ Vísir, 28. nóvember 2018. Sótt 18. 
október 2021 á https://www.visir.is/g/20181242778d. 
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viðhaldsleysi hafði valdið miklum skemmdum. Inn í ónotuðum rýmum verksmiðjunnar eru 

flestar vélar ennþá á sínum stað og geyma sögu hins liðna. Þegar tekur að hausta og 

myrkrið fera að sækjast yfir getur orðið draugalegt þar um að litast.52   

 Sagan á Eyri tengist nánast aðeins einum fjölskylduættlið og svo 

síldarævintýrinu. Staðarandinn er því heldur friðsæll í þeim firði þar sem tíminn og sagan 

standa nánast í stað. Náttúran hefur tekið við verksmiðjunni og vinnur á veggjum hennar 

með veðri og vindum. Grasið breiðir sig inn í rýmin og önnur lífríki notfæra sér aðstöðu 

byggingarinnar. Staðsetningin og samgöngur valda því að fáir ferðamenn eiga þarna leið 

um enda lítið þangað að sækja. Er verksmiðjan þá aðal aðdráttaraflið og mikið myndefni. 

Ef frekari framkvæmdir verða í kringum virkjun og samgöngur bætast í hreppinum, 

mætti vænta þess að byggingin geti fengið nýtt líf. Vegna aukinnar umræðu um 

virkjunaráform í Ófeigsfirði hefur umferðin aukist í gegnum fjörðinn, annars er lítið um 

mannaferðir. Virkjunaráformin eru í raun önnur barátta milli náttúru og efnahags.  

 

 

 
52 Guðjón Ingólfsson 2021 

Mynd 9, 10, 11 og 12: Stillur úr myndbandi sem skoðar yfirgefna verksmiðjuna á Eyri. 
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5.3 Hjalteyri 

Aðstæður á Hjalteyri eru allt aðrar en á hinum stöðunum tveimur. Hjalteyri er staðsett rétt 

norðan við Akureyri og hefur ávallt búið við góðar samgöngur. Einnig eru blómlegar 

sveitir í kring og náttúran langt frá því eins hrikaleg og hún getur verið á Vestfjörðunum. 

Þá hafði verið rekin verslun og útgerð á svæðinu áður en síldarverksmiðjan kom til 

sögunnar en Norðmenn höfðu lagt stund á veiðar fyrir norðan- og austanland frá miðri 19. 

öld. Hjalteyri varð á tímabili stærsta byggðalag Eyjafjarðar fyrir utan Akureyri og ein af 

fyrstu símstöðvum landsins var komið þar fyrir árið 1906. Það voru fleiri sem höfðu þar 

heilsársbúsetu en á hinum stöðunum og byggður var barnaskóli þar árið 1948. Síldarveiðin 

varaði líka lengur um norðanvert landið, en síldin hvarf ekki þaðan fyrr en árið 1967. 53 

Búið er að gera upp fjölmörg hús á Hjalteyri og hefur því gamla sjávarþorpið 

varðveist, nokkuð sem sveitarstjórninni er umhugað að halda í og tekur mið af í 

aðalskipulagi svæðisins. Einnig er þar gistiheimili og kaffihús en Hjalteyraverksmiðjan er 

hvað mest áberandi á svæðinu og setur svip sinn á bæjarfélagið. Í henni var reynt að halda í 

fiskverkun en fór hún síðar á sölu. Greip þá listamaðurinn Gústav Geir Bollason tækifærið 

árið 2007 og safnaði saman hópi af listamönnum til þessa að koma þar upp sýningarrými. 

Upphaflega var aðeins starfsemi og sýningar á sumrin en starfsemin vatt uppá sig og nú er 

starfsemi þar allt árið um kring. Í þeim hópi var Þórarinn Blöndal sem greindi frá því að 

„ætlunin var aldrei að gera upp húsið, frekar að gangast við því að húsið myndi hrörna og 

þá frekar að friða hrörnunina.“54 Fyrstu verkefnin sem tóku við hópnum voru að skýla 

húsinu frá veðri og vind með því að koma fyrir nýjum gluggum. Smíðuðu þau handriði og 

stiga til að koma á ásættanlegum brunavörnum, gerðu við upphaflegu ljósin og hófu síðan 

starfsemi. Húsið er ekki einangrað og var því fyrst hrátt og kalt hvoki útbúið vatni né 

upphitun.55 Enn í dag er ekkert salerni inni í verksmiðjunni en búið er að gera upp rými 

sem er upphitað. Einnig hefur verið komið fyrir góðri smíðaaðstöðu.56 Í dag eru þar 

gestavinnustofur ásamt sýningarrýmunum, sem eiga í samstarfi bæði við Listaháskóla 

Íslands og aðra skóla á meginlandinu. Enginn er með beina atvinnu í kringum 

verksmiðjuna og var uppbyggingin á henni sjálboðastarf sem byggðist á styrkjum, „er þetta 

einna helst vettvangur fyrir listamenn og arður í sjálfum sér“.57  

 
53 Jón Þór Benediktsson, Húsakönnun á Hjalteyri, bls.8-28 
54 Þórarinn Blöndal Haraldsson 2021 
55 Skapti Hallgrímsson, „Verksmiðjan og innblásturinn.“ Morgunblaðið, 25. október 2015. Sótt 1. nóvember 
2021 á https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1572471/. 
56 Gústav Geir Bollason 2021 
57 Þórarinn Blöndal Haraldsson 2021 
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Hægt er að gera sér í hugarlund hvernig tóm verksmiðjubyggingin hefur áhrif á 

ímyndunaraflið. Líkami mannsins verður töluvert minni í heimsmyndinni í stórum sölum 

verksmiðjunnar. Gústav greindi frá því að ennþá væri síldarstækja sem kæmi frá 

veggjunum, sama hversu mikið væri þrifið. Hann hefur ekki umsjón með allri bygginguni 

og hefur aukin starfsemi tekið sig festu í bygginguni.  
Starfsemin opnaði augu yfirvaldsins að það borgaði sig frekar að fá fólk inn með starfsemi 
heldur en að leigja húsin ódýrt undir geymslur. Geymsla vex ekkert og ætlar sér það ekki. 
En þegar þú hleypir hópi af fólki inn veistu aldrei hvað getur gerst.58 

Inní verksmiðjubygginguna hafa fleiri aðilar komið upp starfsemi sinni. Þar á meðal eru 

fyrirtæki sem bjóða uppá hvalaskoðun og köfunar ferðir. Þrír af fjórum lýsistönkum eru 

einnig í notkun undir starfsemi, þar af eru tveir undir fornbíla og í þeim þriðja er 

vélafyrirtæki. Einhver rými eru ennþá leigð út undir geymslur. Á svæðinu er einnig búið að 

gera við og komu upp nýjum verbúðum og fyrir framan verksmiðjuna er heita pottur í 

fjörunni. Hefur því starfsemin undið uppá sig og staðarandinn líflegur og blómstrandi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
58 Þórarinn Blöndal Haraldsson 2021 
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Niðurstöður 

Tómar byggingar bjóða upp á framhald sögu sem eitt sinn stöðvaðist. Alla jafnan getur 

verið kostnaðarsamt og tímafrekt að gera upp jafn stórar og gamlar byggingar eins og 

verksmiðjurnar þrjár. Væri það því ekki fyrir dugnað og áhugasemi þeirra sem komu að 

þeirri uppbyggingu að slík starfsemi væri inn í þeim í dag. Starfsemin í kringum 

verksmiðjurnar hefur vaxið jafn og þétt yfir árin og tel ég starfsemina veita innblástur. 

Byggingar sem áður höfðu staðið lengi í eyði hafa í dag myndað samfélag í kringum sig 

aukin starfsemi bæst við í kjölfarið. Með sköpunarkraft og útsjónasemi er hægt að skapa 

nýtt líf í byggingum, algjörlega óháð fyrrum tilgangi. Notkun verksmiðjanna hefur í raun 

endurvakið líf í bæjum sem áður hafði glatast.  

 Bæirnir hafa allir sérstakan staðaranda sem væri ekki til án verksmiðjanna. 

Byggingarnar skera sig úr umhverfinu sínu og gefa svæðunum ákveðinn karakter, 

iðnaðarblæ sem segir sögu þeirrar starfsemi sem átti hvað mestan hlut í uppbyggingu 

þeirra. Í dag er Eyri á Ingólfsfirði eini staðurinn þar sem engin starfsemi hefur tekið við. 

Gæti ný starfsemi þar aukið samfélagsþróun í þeim firði, hvort sem það væru listamanna 

vinnustofur á sumrin eða jafnvel þörunga framleiðsla? Hafa hinir staðirnir sýnt getu 

endurnýtingar til endurvakningar? Þrátt fyrir að náttúran hafi tekið byggingarnar inn í sína 

hringrás um stund, sönnuðu verksmiðjurnar á Djúpavík og Hjalteyri að þær eiga enn þá 

afturkvæmt inn í samfélagið. Þá þjóna þær jafnvel breiðari hóp af fólki, atvinnu og auka 

sköpunargleði. 

Síldarverksmiðjurnar eru viðamiklar og merkilegar byggingar jafnvel þegar þær 

standa í eyði. En til viðmiðunar við þær verksmiðjubyggingar sem verið er að reisa í dag 

eru þær ekki yfirburða stórar. Verksmiðjubyggingar einkennast af sérhæfðri hönnun 

kringum hverja starfsemi sem er fyrirætluð. Því má velta fyrir sér hvernig við getum 

endurnýtt og aðlagað stærri verksmiðjur, m.a. álverin sem við höfum í dag, þegar rekstur 

þeirra tekur enda. Uppbygging nútímans verður saga framtíðarinnar og hluti af hennar 

staðaranda.  
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