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 Ágæti félagsmaður,

 Viðtakandi:

Aðdragandi stofnunar
Aðdragandi stofnunar Sláturfélags Suðurlands voru 
þær ógöngur sem útflutningur sauðfjárafurða var í 
um aldamótin. Stærsti útflutnings markaður íslenskra 
sauðfjárbænda var í Bretlandi en þangað voru flutt 
árlega 60-70 þúsund lifandi fjár. Féð voru keypt af 
breskum bændum sem fóðruðu það í nokkra mánuði 
fyrir slátrun. Bæði lömb og fullorðið fé var flutt út. Með 
breskum lögum árið 1896 var bannað að flytja lifandi 
fé til Bretlands. Yfirskyn bannsins voru sjúkdómavarnir 
en einnig hafði áhrif að hagsmunaaðilar í Bretlandi 
vildu bola Íslendingum af markaðnum. Í dag væri þetta 
kallað tæknileg viðskiptahindrun. Við bannið féll þessi 
útflutningur niður og verð til bænda lækkaði mikið.

Nokkuð hafði verið flutt út af söltuðu kjöti bæði til 
Bretlands og Danmerkur. Slátrun og söltun var í höndum 
einstakra kaupmanna sem skiluðu bændum litlu verði 
sem þeir þurftu oft að taka út í vörum. Áföll voru tíð 
í þessum útflutningi vegna þess að ekki var vandað til 
verka og slátrun fór fram utanhúss við mjög ófullkomnar 
aðstæður. Heilbrigðislögregla Kaupmannahafnar gerði 
til dæmis upptæka heila sendingu af saltkjöti um mitt ár 
1904 og lét urða hana. 

Margir framámenn gerðu sér grein fyrir því að mikilla 
úrbóta var þörf og hvöttu til breytinga og þess að 
Íslendingar stæðu sjálfir að slátrun og verkun til að skapa 
sem mest verðmæti fyrir bændur. Í tíma mótagrein sem 

Sigurður Sigurðsson búnaðarráðunautur birti í Ísafold 
árið 1899 rekur hann vandann og hvetur bændur til að 
koma sér upp sláturhúsum með samvinnu fyrirkomulagi 
með svipuðum hætti og gert var í Danmörku. Sigurður 
leggur einnig til að byggð verði úrvinnsla samhliða 
sláturhúsi. Þar verði framleiddar niðursuðuvörur, 
bjúgnagerð stunduð og íshús rekið til að frysta kjöt. 
Fyrir Suðurland vildi hann hafa eitt sláturfélag sem hafi 
aðalbækistöðvar og sláturhús í Reykjavík. 

Þessi mál voru til umræðu á Alþingi frá árinu 1899 en 
það er ekki fyrr en árið 1901 sem 2000 kr. voru veittar 
til að styrkja stofnun sláturhúss og tilraunir til kjötsölu 
erlendis. Árið 1903 var veittur annar 2000 kr. styrkur 
og nú til Búnaðarfélags Íslands til að gera tilraunir með 
kjötsölu erlendis. Búnaðarfélagið notaði þessa peninga 
meðal annars til að kosta för Hermanns Jónassonar 
til Kaupmannahafnar haustið 1903 til að kynna sér 
kjötsölumál og skila tillögum. Hermann birti greinargerð 
sína í Búnaðarriti árið 1904. Er hér var komið var 
mikill áhugi bæði hjá kaupendum saltkjöts í Danmörku 
og hjá innlendum forrystumönnum að hér yrði reist 
samvinnusláturhús. Skeleggur talsmaður umbóta var 
Bogi Th. Melsted sem ritaði margar greinar frá árinu 
1904 og hvatti til breytinga. Árið 1905 veitti Búnaðar-
félagið þremur Íslendingum styrk til slátraranáms en 
hafði ekki meiri fjármuni er fleiri óskuðu styrks til 
slátraranáms ári síðar.

I Sláturfélag Suðurlands svf. 
100 ára hinn 28. janúar 2007

22. janúar  2007
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Bogi hélt fund með Árnesingum og Rangæingum við 
Þjórsárbrú síðsumars 1905 og flutti þar fyrirlestur sem 
hann nefndi „Verslun Íslendinga og samvinnufélags-
skapur“. Þar færði hann rök fyrir því stærstur hluti ágóða 
af viðskiptum með kjöt hefði verið fluttur úr landi og 
var mjög gagnrýninn á kaupmannastétt. Hvetur hann 
bændur eindregið til að setja á stofn sameignarsláturhús 
sem þeir eigi sjálfir. Miklar umræður urðu á fundinum 
og voru í framhaldi hans kosnir þrír menn í nefnd til að 
undirbúa stofnun einhvers konar samvinnufélagsskapar. 
Þessir menn voru Ágúst Helgason Birtingarholti, Eggert 
Benediktsson Laugardælum og Sigurður Guðmundsson 
bóndi í Helli (síðar Selalæk). Nefndin hóf undirbúning 
félagsins og vildi eitt öflugt félag milli Skeiðarársands og 
Snæfellsjökuls sem ræki sláturhús í Reykjavík. Nefndin 
ritaði ýmsum mönnum á svæðinu bréf og mæltist til um 
að kosnir yrðu fulltrúar til að ráðgast um og undirbúa 
stofnun sameignarsláturfélags. Var erindinu yfirleitt vel 
tekið. Fundur var haldinn með öllum fulltrúunum í mars 
1906 og samþykkt að stofna skyldi sameignarsláturfélag 
og ákveðið að leita stofnfjárframlaga. Lágmark 

stofnbréfa var ákveðið 10 kr. Fundurinn samdi frumvarp 
til laga fyrir væntanlegt sláturfélag á Suðurlandi og 
fastnaði félaginu lóð á Frostastaðabletti í Reykjavík þar 
sem nú heitir Skúlagata. 

Það var svo mánudaginn 28. janúar 1907 sem 
stofnfundur Sláturfélags Suðurlands svf. var haldinn 
við Þjórsárbrú.

Ágrip úr rekstri
Ótrúlegur kraftur og framsýni einkenndi rekstur 
Sláturfélagsins allt frá byrjun. Árið 1907 var reist 
myndarlegt sláturhús í Reykjavík, það fyrsta í landinu. 
Slátrað var á Skúlagötu allt til ársins 1971. Árið 1908 
var reist sláturhús í Borgarnesi sem rekið var til ársins 
1919 er það var skilið frá Sláturfélaginu. 

Útflutningur kindakjöts var veigamikill í starfsemi SS í 
byrjun og nauðsynlegur til að koma í verð öllu því kjöti 
sem framleitt var. Strax árið 1908 náði félagið góðum 
árangri í sölu á saltkjöti og innleiddi betri vinnsluaðferðir 

Starfsfólks SS, mynd tekin 1908. Takið eftir hestvögnum í forgrunni bygginga. Þeir voru 
notaðir við útkeyrslu vara !
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en tíðkast höfðu og hóf meðal annars að flokka kjöt og 
láta dýralækni stimpla allt útflutningskjöt þó slíkt væri 
ekki krafa. Saltkjöt var flutt til Danmerkur og síðar til 
Noregs. Heildarumsvif voru gríðarmikil og voru mest 
flutt út um 2500 tn af saltkjöti frá öllum sláturhúsum 
landsins rétt fyrir árið 1930. Þá breyttist markaðurinn 
og með nýrri frystitækni færðist útflutningur í frosið 
kjöt sem mest fór til Bretlands.
 
Árið 1908 opnaði félagið tvær matvöruverslanir. 
Matardeildina í Hafnarstræti og Kjötbúðina í Bankastræti 
10 en henni var lokað eftir rúmt ár þar sem hún bar sig 
ekki. Þriðja verslun SS var Matarbúðin á Laugavegi 42 
og sú fjórða við Njálsgötu 23 og hét því skemmtilega 
nafni Hrossadeildin en sérgrein þessarar verslunar átti 
að vera sala hrossaafurða. Allt til ársins 1922 versluðu 
sölubúðir SS eingöngu með afurðir sem keyptar voru 

af félagsmönnum og þurfti því ekki á verslunarleyfi að 
halda. En árið 1922 keypti félagið verslunarleyfi til að 
geta jafnframt selt í verslunum sínum ýmsar útlendar 
vörur og vera þannig meira við hæfi viðskiptamanna 
sinna. Alls urðu verslanir sem Sláturfélagið opnaði 15 
að tölu. 

SS rak svínabú á Skúlagötu frá árinu 1908 og allt til 
ársins 1920. Vegna skorts á svínakjöti var svínabú aftur 
sett á stofn um 1930 og rekið fram á stríðsár. Árið 1911 
var hafin slátrun í Vík og síðar byggð sláturhús við 
Laxá, á Selfossi, í Laugarási, við Rauðalæk, á Hellu, í 
Djúpadal, á Hvolsvelli og á Kirkjubæjarklaustri. Öllum 
öðrum húsum en Selfossi hefur nú verið lokað og sinnir 
stöð Sláturfélagsins á Selfossi allri slátrun félagsins.
Pylsugerð hófst árið 1908 en það var ekki fyrr en árið 
1919 sem veruleg umsvif voru orðin í pylsugerðinni. 

Mynd úr Matardeildinni, fyrstu verslun Sláturfélagsins. Kjöt hangir snyrtilega á rá en minna fer fyrir kælingu.
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Mjög stórt stökk í sölu varð árið 1930 eftir að danskur 
kjötiðnaðarmeistari, Alf Peder Nielsen, kom til félagsins 
og þróaði uppskriftina að SS vínarpylsunni sem hefur 
verið að mestu óbreytt síðan. Alf og mágur hans, Jón 
Sveinsson, settu upp pylsuvagn í Kolasundinu og var 
það upphafið að „Bæjarins bestu“. Á upphafsárum 
pylsuvagnanna voru allar pylsur rauðar en eftir að farið 
var að selja þær á götu þótti óheppilegt ef dropi lak á 
skyrtu og gat gert flíkina ónothæfa. Í framhaldi var 
farið framleiða pylsur sem voru ólitaðar og gengu undir 
nafninu „götupylsur“. Rauðar pylsur voru seldar áfram í 
verslunum en féllu út í kringum árið 1980 er áhersla var 
á að draga úr allri notkun aukaefna.

Félagið opnaði niðursuðuverksmiðju árið 1920 og gekk 
sá rekstur vel í marga áratugi. Meðal framleiðsluvara 
allt til ársins 1928 voru niðursoðnar rjúpur. Þróun til 
ferskvöru minnkaði eftirspurn eftir niðursuðuvörum og 
var þessari framleiðslu endanlega hætt um 1980. Ein 
þekktasta varan í lokin var niðursoðinn kjötkraftur sem 
framleiddur var með langri suðu á beinum.

Sláturfélagið reisti sútunarverksmiðju árið 1965 og rak 
hana allt til ársins 1988 er hún var seld Loðskinni hf. 
SS rak einnig ullarverksmiðjuna Framtíðina frá árinu 
1933 til ársins 1973. Í ullarverksmiðjunni var framleitt 
ullarband og flíkur.

SS stofnsetti innflutningsheildverslun árið 1962 sem 
hefur vaxið mikið síðan og er mikilvægur hluti af verslun 
félagsins með matvörur og nú einnig með áburð. Félagið 
flytur inn leiðandi merki í dýramat, pasta, hrísgrjónum, 
kryddi og sælgæti.

Árið 1988 varð stefnubreyting hjá Sláturfélaginu. 
Ákveðið var að félagið skyldi einbeita sér að slátrun og 
úrvinnslu og stunda verslun á heildsölustigi. Í framhaldi 
voru verslanir félagsins seldar, sútunarverksmiðjan seld 
og starfsemi hætt sem ekki féll að þessu markmiði eða 
bar sig ekki. Eftir þessa stefnubreytingu batnaði hagur 
félagsins mjög. Í dag stendur félagið traustum fótum 
með mjög traustan efnahag og er leiðandi innlendur 
aðili í slátrun og úrvinnslu afurða.

Niðursuða
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SS vörumerkið
Saga SS vörumerkisins er mjög áhugaverð. Í upphafi 
var merkið mjög lýsandi ! Kind með ör í gegn og SS 
stafina. Síðar var kindin tekin burt en SS og örin voru 
eftir. Árið 1970 verður kokkahúfan fyrst til sem notuð 
hefur verið með nokkrum endurbótum síðan. Slagorðið 

„Gæðafæða bragðast bezt” var notað um langt árabil en 
frá árinu 1986 hefur slagorðið „Fremstir fyrir bragðið” 
verið notað. SS vörumerkið er eitt þekktasta innlenda 
vörumerkið á neytendamarkaði.
 

Pylsugerð SS á upphafsárum
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III Sauðfjársláturtíð
Á liðnu ári var sláturmagn á Selfossi 1700 tn sem er 3% 
minnkun frá fyrra ári. Í heildina gekk slátrun áfallalítið 
en gera þarf breytingar til að auka afköst og geta lokið 
slátrun með minni yfirvinnu. Til að ná þessu marki 
verður fjölgað verulega nýsjálenskum slátrurum sem 

við ráðum næsta haust. Einnig er ætlunin að salta gærur 
á Selfossi þar sem flutningur á þeim norður til söltunar 
kom ekki nógu vel út. Til að lækka sláturkostnað er stefnt 
að því að stytta sláturtímann að hausti og hefja slátrun 
um miðjan ágúst og ljúka slátrun 15.-20. nóvember.

Árið 1993 flutti Sláturfélagið aðstöðu sína í Reykjavík 
frá Skúlagötu 20 að Fosshálsi 1 og hefur verið þar síðan. 
Húsnæðið á Fosshálsi fékkst á mjög hagstæðum kjörum 
og hafði félagið ekki ráð á dýrari húsakosti á þeim tíma. 
Fossháls 1 var hins vegar byggður fyrir bílaumboð og 
hefur alla tíð hentað illa fyrir birgðahald og vörudreifingu 
félagsins og hamlað starfseminni undanfarin ár. 

Allt frá árinu 1998 hefur SS sótt um lóð hjá 
Reykjavíkurborg fyrir framtíðaraðstöðu sína. Vegna 

mikilla flutninga skiptir lega slíkrar lóðar miklu máli. 
Sú ánægjulega niðurstaða er loksins fengin að á fundi 
Borgarráðs í síðustu viku var samþykkt fyrirheit 
um lóðarúthlutun til SS á besta mögulega stað í 
Hádegismóum við hlið Morgunblaðsins norðvestan 
Rauðavatns. Undirritaður vill þakka forsvarsmönnum 
Reykjavíkurborgar fyrir þessa frábæru niðurstöðu á 
afmælisári félagsins.

 II Framtíðaraðstaða SS í Reykjavík

Í tilefni afmælisins
Í tilefni afmælisins verður margt gert inn á við sem 
utan til að styrkja ímynd og stöðu félagsins. Árshátíð 
starfsfólks verður óvenjuglæsileg og haldin laugardaginn 
27. janúar og stendur fram á afmælisdaginn 28. janúar. 
Hannað hefur verið afmælismerki sem notað verður á 
umbúðir og bílamerkingar. Auglýst verður í fjölmiðlum 
og starfsemi félagsins kynnt með fréttaumfjöllun. Átak 
verður gert í að bæta útlit starfsstöðva og enn meiri 

kraftur settur í vöruþróun og nýsköpun innan félagsins.
Áherslan út á við verður á þau gildi sem SS stendur fyrir 
og byggja á : reynslu, hefð, gæðum og hinu þjóðlega 
í matargerð. Á þessum grunni er byggð sú nýsköpun 
og framþróun sem einkenna félagið og gera það fremst. 
Flest hefur breyst á hundrað árum. En í heila öld hafa 
ekki breyst væntingar neytenda til SS um úrvals matvöru 
í takt við nýja tíma sem hægt er að treysta hverju sinni.
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IV Fóðurmál
Á fundum félagsins á undanförnum árum hefur komið 
fram að SS hyggðist kanna möguleika á að lækka kostnað 
bænda við fóðurkaup með því að hefja innflutning fóðurs. 
Það er mat SS að hægt sé að selja tilbúið fóður til bænda 
á  a.m.k. 10-20% lægra verði en boðið er í dag. Félagið 
hefur gert samning við danska fyrirtækið Dlg sem er 
stærsta fóðurfyrirtæki á Norðurlöndum og í eigu danskra 
bænda. Búið er að velja fóðurtegundir sem aðlagaðar hafa 
verið íslenskum aðstæðum og fyrsta sending er á leiðinni. 
Reiknað er með að reynslutími verði nokkrir mánuðir en 

um mitt ár verði hægt að bjóða fóður í almennri sölu. 

Í ljósi þeirrar sóknar sem nú er gegn innlendum landbúnaði 
er ótrúlegt og með öllu óskiljanlegt að landbúnaðarráðherra 
skuli ekki fella niður aðflutningsgjöld á tilbúnum 
fóðurblöndum og vandséð hvaða hagsmuna er verið að 
gæta. Aðflutningsgjöldin hækka innfluttar fóðurblöndur 
um nær 10% og gera innlendum fóðurverksmiðjum kleyft 
að hafa sem því nemur hærra verð en ella. 

V Deildaskipan Sláturfélagsins
Mjög gagnleg umræða var á deildarstjórafundi SS um 
miðjan desember um deildaskipan félagsins. Ræddir 
voru kostir og gallar núverandi deildaskipunar í ljósi 
nýrra tíma. Langflestir deildarstjórar lögðu til að halda 
svipuðu kerfi áfram. Það skilaði félaginu betri tengslum 
við bændur og meiri viðskiptum. Í ljósi þessarar umræðu 
og þeirra raka sem fram voru flutt hefur verið fallið 

frá því að leggja fyrir aðalfund tillögu um afnám eða 
breytingu á deildaskipaninni.

Sú ábyrgð hvílir hins vegar á félagsmönnum að velja 
sem deildarstjóra einstaklinga sem eru til forystu fallnir 
og trúir þeirri hugsjón sem félagið byggir á ásamt því að 
beina viðskiptum sínum til félagsins en ekki annað.

VI Deildarfundir
Deildarfundir verða víða um sveitir á komandi vikum. 
Þar verða rædd mál sem snerta Sláturfélagið og 
stöðu landbúnaðarins ásamt kosningu deildarstjóra 
og fulltrúa á aðalfund. Eins og öllum mun ljóst 
stendur landbúnaðurinn á miklum tímamótum. Vernd 
innlendrar framleiðslu verður minnkuð með 40% 
lækkun gjalda á innfluttar landsbúnaðarvörur hinn 1. 
mars næstkomandi auk þess sem stefnir í að heimild til 

útflutningsskyldu á lambakjöt verði felld niður í nýjum 
sauðfjársamningi. Niðurfelling á útflutningsskyldunni 
getur raskað innlendum kjötmarkaði mjög mikið. Þessi 
mál snerta hagsmuni bænda og æskilegt að sem flestir 
mæti á deildarfundi til að fá upplýsingar og taka þátt í 
umræðum um þessi mál. Að venju verða góðar veitingar 
í boði SS.
Fundirnir verða sem hér segir og hefjast allir kl. 21.

 Dags Deild Staður
 20/2 Kjósardeild Félagsgarður
 21/2 Skeiðadeild, Gnúpverjadeild & Hrunamannadeild Árnes
 22/2 Rangárvalladeild, Holta- & Landmannadeild, Ása- & Djúpárdeild Laugaland
 23/2 Gaulverjabæjardeild, Árborgardeild, Hraungerðisdeild,
  Villingaholtsdeild, Grímsnesdeild, Þingvalla-/Grafningsdeild & Ölfusdeild SS Selfoss
 6/3 Biskupstungnadeild & Laugardalsdeild Reykholt
 7/3 Öræfadeild, Hörgslandsdeild, Kirkjubæjardeild, Skaftártungudeild
  & Álftavers- & Meðallandsdeild Klaustur
 8/3 Hvammsdeild, Dyrhóladeild, A-Eyjafjalladeild, V-Eyjafjalladeild,
  A-Landeyjadeild, V-Landeyjadeild, Fljótshlíðardeild & Hvolhreppsdeild Heimaland
 13/3 Hvalfjarðardeild, Borgarfjarðar- og Mýrardeild &
  Snæfells- og Hnappadalsdeild Hótel Borgarnes
 14/3 Daladeild Árblik
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 Með kveðju,
Sláturfélag Suðurlands svf.
 

Steinþór Skúlason

 Fyrirvari er gerður um prentvillur

 Sláturfélag Suðurlands svf.
Fosshálsi 1 · 110 Reykjavík

Sími 575 6000

VII Nýjungar í vörulínu SS
Sláturfélagið bætir sífellt við nýjungum og endurnýjar vörulínu sína. 
Eftirfarandi eru þær síðustu er komið hafa á markað.
 

„Grand Parma“ er þurrkaður svínavöðvi sem 
er verkaður með svipuðum hætti og hin þekkta 

Parma skinka og er nýjung í áleggslínu SS. 
Sannkölluð veisluvara.

Tveir nýir „1944“ réttir, „Ítalskt pasta með 
pepperóní“ og „Núðlur með kjúklingi í 

sojasósu“.

Ný helgarsteik frá SS sem notar hina 
geysivinsælu Caj P grillolíu sem SS flytur inn


