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Útdráttur 

Ritgerð þessi er byggð á viðtalsrannsókn á minningum fyrrum talsímavarða, en það var 

starfsheiti þeirra kvenna sem störfuðu á handvirku símstöðvunum, oft kallaður sveita-

síminn, og sáu um að gefa fólki samband þangað sem það vildi hringja. Rannsóknin byggir 

á viðtölum sem ég tók við sjö konur sem unnu á símanum til lengri eða skemmri tíma. 

Ritgerðinni er skipt í þrjá meginkafla. Í fyrsta kafla er sagt frá rannsókninni og 

viðmælendum. Í öðrum kafla er fjallað um viðtalsrannsóknir og endurminningar auk 

hugmynda um hvernig byggja eigi upp vel heppnað viðtal. Í þriðja kafla eru viðtölin tekin 

til skoðunar og reynt að varpa ljósi á hvernig þetta viðburðaríka starf gekk fyrir sig. Sagt er 

frá óveðrum, náttúruhamförum, kjarabaráttu og verkföllum, óhefðbundnum hlutverkum 

símstöðvanna og ýmsu fleiru. Það að vinna á símanum var afar fjölbreytt, gefandi og oftast 

nær skemmtileg lífsreynsla, þó ýmislegt erfitt og miður skemmtilegt hafi einnig hent.  
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Inngangur 

 

Þegar höfundur þessarar ritgerðar fæddist, klukkan 18:18 þann 28. desember árið 1981, 

voru sveitir landsins að miklu leyti ennþá tengdar handvirka símkerfinu, gamla 

sveitasímanum. Það þýddi að ekki var hægt að hringja í sveitina hvenær sem var 

sólarhringsins, heldur varð það að gerast á opnunartíma viðkomandi símstöðvar, nema ef 

um neyðartilvik var að ræða. Þetta mánudagskvöld, þegar ég var kominn í heiminn og búið 

að telja á mér fingur og tær, fékk faðir minn það verkefni að sinna tilkynningaskyldu til 

vina og vandamanna. Sú skylda fól meðal annars í sér að hringja í ömmu mína og afa sem 

bjuggu í Reykholti í Borgarfirði. Þar var símstöðinni lokað klukkan átta á kvöldin og því 

þurfti að hafa hraðar hendur á skífunni ef ná ætti fyrir lokun. Ekki vildi þó betur til en svo 

að símasamband milli Reykjavíkur og Reykholts lá niðri þetta kvöld vegna bilunar. Pabbi 

brá þá á það ráð að leita á náðir ættingja, sem með klíkuskap náðu sambandi við símstöðina 

í Síðumúla í Hvítársíðu. Þaðan var síðan hægt að hringja í Reykholt og fullnægja 

tilkynningaskyldunni. Nú, rétt rúmum þrjátíu árum síðar, þykir enginn maður með mönnum 

nema hann gangi um með tæki í vasanum sem er minna um sig en spilastokkur en 

inniheldur samt síma, myndavél og fullkomna tölvu sem færi létt með að senda heilu 

fjölburafæðingarnar í beinni útsendingu upp í Reykholt, hvenær sólarhringsins sem er. 

Upphaf þessarar rannsóknar má rekja aftur til haustsins 2009, þegar ég sat námskeiðið 

Inngangur að þjóðfræði hjá Kristínu Einarsdóttur. Eitt verkefnanna í því námskeiði hefur í 

nokkur ár verið að útbúa stutt útvarpsinnslag um þjóðfræðiefni sem síðan er flutt á Rás 1. Í 

margar vikur braut ég heilann án afláts og reyndi að finna eitthvað sniðugt efni til að fjalla 

um, en án árangurs. Þá rifjaðist allt í einu upp fyrir mér þessi litla saga hér að ofan og mér 

datt í hug að gaman væri að fjalla um fólkið sem vann á sveitasímanum. Það varð úr að ég 

tók viðtal við ömmu mína, Ingibjörgu Hafberg fyrrum talsímavörð og út úr því kom um tíu 

mínútna langur þáttur þar sem Ingibjörg rifjaði upp sögur úr starfinu milli þess sem ég 

talaði um sögu sveitasímans. Það má því segja að þessi ritgerð sé aukin og útvíkkuð útgáfa 

af þessu útvarpsinnslagi og ef til vill viðeigandi að lokaverkefnið sé svona náskylt einu 

fyrsta verkefninu sem ég vann í þjóðfræðináminu. 

Ritgerðinni er skipt upp í þrjá meginkafla, auk inngangs og lokaorða. Í þeim fyrsta segi 

ég frá því hvernig rannsóknin er uppbyggð og kynni viðmælendur. Í öðrum kafla er fjallað 

um viðtalsrannsóknir sem fyrirbæri og hugmyndir um hvernig gott viðtal er byggt upp 

kynntar. Inn í þær vangaveltur flétta ég reynslu minni af framkvæmd þessarar rannsóknar 
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með tilliti til þess sem rætt er um hverju sinni. Þriðji og síðasti kaflinn er jafnframt 

meginkafli ritgerðarinnar. Í honum eru viðtölin, meginheimild og uppistaða rann-

sóknarinnar, tekin til skoðunar. Efni viðtalanna eru flokkuð niður og tekin saman í nokkra 

undirkafla. 

Markmið rannsóknarinnar er öðru fremur að safna og varðveita sögur og fróðleik um 

fyrirbæri og starfstétt sem ekki er lengur til. Þeim sem sinntu starfi talsímavarða fer óðum 

fækkandi og eftir um það bil hálfa öld má reikna með að enginn meðlimur þessarar 

starfstéttar verði lengur á lífi. Því finnst mér afar mikilvægt að reyna að safna sem allra 

mestu af efni tengt sveitasímanum meðan þekkingin er ennþá til staðar frá fyrstu hendi. 

Þessi rannsókn er vonandi upphafið að einhverju meiru á því sviði. 
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1 Rannsóknin og viðmælendur 

 

Þessi ritgerð byggist á viðtalsrannsókn á minningum fyrrum talsímavarða, en það var 

starfsheiti þeirra (að miklum meirihluta kvenna) sem störfuðu á handvirku símstöðvunum 

og sáu um að gefa fólki samband þangað sem það vildi hringja. 

Rannsóknin byggir á viðtölum sem ég tók við sjö konur sem unnu á símanum til lengri 

eða skemmri tíma. Konurnar eru á aldrinum 49-78 ára og störfuðu á einhverjum af fimm 

mismunandi símstöðvum; Flateyri, Ísafirði, Hofsósi, Reykholti og Reykjavík. Tvær 

kvennanna störfuðu á fleiri en einni af þessum stöðvum; önnur á þremur þeirra en hin á 

tveimur. Fimm af viðmælendum mínum voru valdir vegna persónulegra tengsla við mig eða 

fjölskyldu mína, einn kannaðist ég við í gegnum nám mitt í þjóðfræði og einn komst ég í 

samband við eftir að hafa sent fyrirspurn til Símans.  

 Viðtölin byggðust að mestu leyti á opnum spurningum, þar sem ég bað viðmælandann 

um að segja frá atriðum sem ég hafði ákveðið fyrirfram. Einnig spurði ég beinna spurninga 

sem tengdust þessum atriðum. Með þessu móti höfðu viðmælendurnir meiri möguleika á að 

brydda upp á öðrum umræðuefnum en ég hafði punktað hjá mér. Ef þau umræðuefni yrðu í 

takt við þema rannsóknarinnar gæti ég þá spurt frekar um þau. Þetta taldi ég betri aðferð en 

að hafa fastmótaðan spurningalista.       

Fyrsti viðmælandinn minn var Rósa Þorsteinsdóttir þjóðfræðingur. Rósa er fædd árið 

1958 á Hofsósi í Skagafirði, þar sem hún ólst upp.  Faðir Rósu var símstöðvarstjóri á 

Hofsósi og ólst hún því upp í kringum símann. Hún byrjaði að vinna sem talsímavörður í 

kringum fermingu, fyrst í afleysingum, en síðar sem fastráðinn starfsmaður, allt þar til 

Hofsós fékk sjálfvirka símstöð árið 1984. Viðtalið, sem tók um eina klukkustund, fór fram 

á Stofnun Árna Magnússonar við Suðurgötu í Reykjavík, en þar starfar Rósa.  

Annar viðmælandi minn var Ingibjörg Hafberg, móðuramma mín. Ingibjörg fæddist á 

Flateyri við Önundarfjörð þann 14. ágúst 1935 og bjó þar til tvítugs. Hún komst fyrst í 

kynni við símann árið eftir fermingu þegar hún réð sig í vist til símstöðvarstjórans á 

Flateyri. Þar vann hún í nokkur ár með hléum en síðar vann hún einnig á símstöðinni í 

Reykjavík við að afgreiða símtöl til og frá landsbyggðinni. Lengst af vann Ingibjörg þó á 

símstöðinni í Reykholti í Borgarfirði, eða í um tíu ár. Ég hitti Ingibjörgu á heimili hennar í 

Kópavogi þann 19. maí 2012 og spjallaði við hana í um hálfa klukkustund. Auk þess viðtals 

notast ég við um tíu mínútna langa upptöku af frásögn Ingibjargar, sem ég tók í nóvember 

árið 2009 í tengslum við útvarpsinnslag sem ég gerði sem verkefni í námskeiðinu 



8 

Inngangur að þjóðfræði, og minnst er á í inngangi þessarar ritgerðar. Það viðtal er annars 

eðlis en hin, þar sem það er ætlað til klippingar fyrir útvarp. Ekki er um eiginlegar 

spurningar að ræða, heldur bað ég viðmælandann um að lýsa ákveðnum hlutum sem við 

höfðum komið okkur saman um fyrirfram.  

Daginn eftir að ég tók viðtalið við Ingibjörgu, 20. maí 2012, lá leiðin upp í Borgarfjörð, 

nánar tiltekið í Brekkukot í Reykholtsdal. Þar býr þriðji viðmælandi minn, Ólöf 

Guðmundsdóttir. Hún fæddist á Akranesi árið 1954 en ólst að mestu leyti upp í Brekkukoti, 

þar sem foreldrar hennar stunduðu búskap. Síðar bjó hún í Reykholti og starfaði frá 1971 á 

símstöðinni þar, sem tengdaforeldrar hennar ráku. Ólöf hafði ekki frá eins miklu að segja 

og ég hafði vonað og tók viðtalið við hana ekki nema um fimmtán mínútur.  

Vilborg Tryggvadóttir, móðursystir mín og dóttir Ingibjargar, var fjórði viðmælandi 

minn. Vilborg fæddist árið 1963 og ólst upp á nokkrum stöðum á landinu, meðal annars í 

Reykholti í Borgarfirði, en þar vann hún sem afleysingamanneskja á símanum sumarið 

1978 og er það hennar eina reynsla af starfi talsímavarðar. Ég hitti Vilborgu á heimili 

hennar í Reykjavík þann 15. júní 2012 og tók viðtalið um tuttugu mínútur. 

 Fimmti viðmælandinn minn var Ragnhildur Guðmundsdóttir, en hana hitti ég á kaffihúsi 

í miðborginni þann 13. júlí 2012. Ragnhildur er fædd í Reykjavík árið 1933 og ólst upp á 

Kópaskeri. Ragnhildur vann á símstöðinni á Ísafirði í mörg ár og var síðar formaður Félags 

íslenskra símamanna (FÍS) þar sem hún stóð m.a. í kjarabaráttu. Ragnhildur hafði frá mörgu 

að segja í spjalli okkar, sem var um klukkustundar langt, bæði frá árunum á símstöðinni á 

Ísafirði og eins frá baráttunni fyrir bættum kjörum símafólks. 

 Næst hitti ég Kolbrúnu Jónsdóttur. Hún er fædd og uppalin í Reykholti í Borgarfirði þar 

sem foreldrar hennar ráku símstöðina til fjölda ára. Kolbrún vann sjálf á símanum allt frá 

barnsaldri, fyrst í afleysingum en síðar í fullu starfi á sumrin. Viðtalið fór fram á vinnustað 

Kolbrúnar í Reykjavík og tók um hálftíma. 

 Sjöundi og síðasti viðmælandi minn var Ágústa Hafberg, systir Ingibjargar og 

móðursystir Vilborgar. Ágústa fæddist á Flateyri árið 1937 og ólst þar upp. Þar starfaði hún 

á símstöðinni í nokkur ár í lok sjötta áratugar tuttugustu aldar. Síðar kom Ágústa til 

Reykjavíkur þar sem hún starfaði á upplýsingasímanum, núll þremur. Ég hitti Ágústu á 

heimili hennar í Kópavogi þann 20. júlí 2012. Spjallið var stutt, aðeins um fimmtán 

mínútur, en gaf mér þó einhverjar upplýsingar. 
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2 Viðtalsrannsóknir 

 

Viðtalsrannsóknir heyra undir eigindlegar rannsóknaraðferðir, sem skiptast í tvo megin-

flokka: Vettvangsrannsóknir og opin viðtöl. Vettvangsrannsóknir ganga út á að fylgjast 

með viðfangsefni á vettvangi án þess að hafa sjálfur nokkur áhrif á það sem fyrir augu ber. 

Með viðtölunum er hins vegar markmiðið að öðlast skilning á viðfangsefninu út frá 

sjónarhorni viðmælandans.
1
 Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru oft afar tímafrekar, þar sem 

úrtök geta verið stór. Þær hafa hins vegar þann kost að persónuleg aðkoma þátttakenda er 

mikil, áherslan er á viðmælendur og efnið er sett í samhengi við þá. Við það má öðlast 

dýpri skilning á rannsóknarefninu og fá fleiri sjónarhorn á það.
2
 

 

2.1 Minni og minningar 

 

Minni fólks er eins misjafnt og fólkið er margt. Margir muna ótrúlegustu hluti langt aftur í 

tímann í nákvæmum smáatriðum á meðan aðrir eru í stökustu vandræðum með að muna 

hvað þeir borðuðu í morgunmat. Eins getur oft verið mikill munur á því hvernig fólk man 

hlutina. Þannig geta tvær manneskjur sem upplifðu sama atburðinn haft gjörólíkar 

minningar um hann. Önnur getur hafa upplifað atburðinn sem jákvæðan en hin sem 

neikvæðan og þannig mætti lengi telja. Það skiptir því afskaplega miklu máli hvað fólk man 

og hvernig þegar safna á munnlegri frásögn af liðnum atburðum. 

 Minni fólks af einstökum atburðum byggist á því hvað heilinn hefur skráð á þeirri stundu 

sem atburðurinn átti sér stað. Sálfræðingurinn Daniel Schacter hefur rannsakað minni. Hann 

segir að það sem heilinn skráir niður helgist af því hver við erum – fyrri reynsla, þekking og 

þarfir hafa mikil áhrif á það sem við munum.
3
 Það er ekki hægt að muna hvert smáatriði og 

því veljum við úr í samræmi við þessi atriði. Þannig muna smiður og pípari kannski vel 

eftir sömu húsbyggingunni, en á mjög mismunandi hátt. Fólk man það sem því finnst vera 

mikilvægt. Úlfar Bragason skrifar um frásagnarmynstur í grein sinni Sturlunga saga: 

Atburðir og frásögn. Þar segir hann að fólk raði reynslu sinni af veruleikanum inn í 

frásagnarmynstur sem það þekkir og tekur sem dæmi að frásagnir í Sturlungu, sem eru 

                                                 

1
 Kvale, InterViews, 1-2. 

2
 Neuman, Social Research Methods, 157. 

3
 Schacter, Searching for Memory, 52. 
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settar fram sem samtíðarfrásagnir af raunverulegum atburðum, lúti frásagnarlögmálum 

Íslendingasagnanna, sem aftur eru yfirleitt álitnar skáldskapur. Þannig hefur 

bókmenntahefðin mikil áhrif á samtíðarsögur, jafnt formgerð þeirra og inntak. 

Frásagnarlistin rýrir þó ekki heimildargildi sögunnar, heldur getur hún varpað ljósi á 

hugsunarhátt fólksins á þeim tíma sem hún er sögð.
4
 

 En skyldi þá vera hægt að treysta því að það sem fólk rifjar upp sé raunsönn lýsing á 

liðnum atburðum? Margir þykjast muna ákveðna hluti mjög greinilega og eru sannfærðir 

um að hvert smáatriði sé rétt munað og í takt við raunveruleikann og reiðast jafnvel þegar 

efast er um nákvæmni minnis þeirra. Minnið er ekki óskeikult og getur blekkt okkur á 

ýmsan hátt. Hlutir sem við þykjumst muna greinilega reynast við skoðun hafa verið allt 

öðruvísi í raunveruleikanum eða jafnvel gerðust aldrei. Heilinn getur jafnvel breytt hreinum 

ímyndunum í minningar.
5
 Í bókinni Saga daganna gerir Árni Björnsson heimildagildi og 

áreiðanleika endurminninga heimildamanna þjóðháttadeildar Þjóðminjasafnsins að 

umræðuefni. Hann segir að þótt svör heimildamanna við beinum spurningum verði að 

teljast ágæt heimild svo langt sem þau ná, beri ýmislegt að varast við túlkun og úrvinnslu. 

Fólk er misgamalt, misminnugt, misfúst til samvinnu og misheiðarlegt í svörum. Einnig 

getur skolast til hvaðan upplýsingarnar koma; hvað eru raunverulega minningar, hvað 

heyrði fólk eftir öðrum, hvað las fólk og svo framvegis. Einnig er til í dæminu að prentaðar 

heimildir útrými öðrum hugmyndum sem kunni að hafa verið til staðar. Nefnir Árni í því 

sambandi hvernig nöfn jólasveinanna urðu fastmótuð um allt land með þjóðsögum Jóns 

Árnasonar og síðar kvæðum Jóhannesar úr Kötlum.
6
 Þó að Árni miði sína umræðu við 

skrifleg svör við spurningaskrám finnst mér hún eiga alveg jafn vel við viðtöl.  

Sænski þjóðfræðingurinn Carl Wilhelm von Sydow flokkaði endurminningar sem 

reynslusagnir (memorat). Hann sagði reynslusagnir vera trúverðugar og jafnvel tilþrifalitlar 

sagnir sem sagðar eru í fyrstu persónu, þ.e. einhver segir sögur af sjálfum sér.
7
  

 Í bók sinni Narratives in society: A performer-centered study of narration fjallar Linda 

Dégh um reynslusagnir (e. personal experience narratives). Hún segir skilgreiningu á 

hugtakinu vera nokkuð ábótavant og því falli þær ekki nógu vel inn í það flokkunarkerfi 

sem almennt sé notað í þjóðfræði. Þjóðfræðingar hafa í síauknum mæli sóst eftir frásögnum 

                                                 

4
 Úlfar Bragason, Sturlunga saga: Atburðir og frásögn, 73 og 86. 

5
 Yow, Recording oral history, 48-49. 

6
 Árni Björnsson, Saga daganna, 13. 

7
 Ólína Þorvarðardóttir, Álfar og tröll, 8.  
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fólks úr daglegu lífi, sem Dégh skilgreinir sem andstætt hátíðum og öðrum tyllidögum. Á 

hverjum degi segir fólk frá hlutum sem henda það við hversdagslegar athafnir. Þessar 

minningar endast yfirleitt ekki lengi, oftast ekki lengur en ævi þess sem upplifði og sagði 

frá. Helsta einkenni þessara frásagna er persónuleg tenging við sögumanninn, enda er fólk 

oftast nær að lýsa persónulegri upplifun sinni. Sögumaðurinn efast ekki um sannleiksgildi 

frásagnarinnar og það eykur oft frásagnargleði og ákefð í flutningi sagnarinnar.
8
 Tilgangur 

frásagnarinnar er enda skýr, að hrífa, skemmta og kenna. Sama á raunar við um flutning á 

öllum frásögnum, hvort sem þær eru persónulegar reynslusagnir eða eitthvað annað.
9
 Dégh 

skilgreinir minningu þannig að hún er persónuleg frásögn í óbundnu máli, sögð í fyrstu 

persónu og efni hennar er á einhvern hátt óhefðbundið.
10

 Fólk varðveitir frekar minningar 

um eitthvað sem stendur upp úr, eitthvað sem gerist ekki endilega daglega. 

Sandra Dolby Stahl veltir fyrir sér hvers vegna fólk segir reynslusagnir. Svarið sé í raun 

mjög einfalt þó spurningin kunni að vera margslungin. Fólk hefur gaman af að láta hlusta á 

sig. Persónuleg minning býður upp á nánari kynni en brandari eða flökkusögn og þess 

vegna segir fólk frá minningum sínum.
11

 

 

2.2 Viðtalið 

 

Það kemur ekki af sjálfu sér að taka gott viðtal. Ótalmargt þarf að hafa í huga varðandi 

undirbúning, hegðun í viðtalinu og spurningatækni, auk þess sem ýmsar ytri aðstæður geta 

haft áhrif, svo sem umhverfi, tímasetning og hvernig viðmælandinn er upplagður. Fjölmargt 

getur einnig farið úrskeiðis. Hér á eftir verður stiklað á stóru varðandi hvað þarf að hafa í 

huga og hvað þarf að varast þegar viðtal er tekið, jafnframt sem reynsla mín af framkvæmd 

rannsóknarinnar verður mátuð við þessi atriði.  

 Áður en viðtal er tekið er mikilvægt að allur undirbúningur sé góður. Það gefur auga leið 

að rannsakanda sem mætir til að taka viðtal án þess að hafa sinnt nauðsynlegum 

undirbúningi verður lítið ágengt í rannsókn sinni. Það skiptir auðvitað miklu máli að kynna 

sér viðfangsefnið eins vel og kostur er.
12

 Það felur til dæmis í sér að kynna sér bækur sem 

                                                 

8
 Dégh, Narratives in society, 70-73. 

9
 Dégh, Narratives in society, ix-x. 

10
 Dégh, Narratives in society, 12. 

11
 Stahl, Literary folkloristics and the personal narrative, 37. 

12
 Thompson, The voice of the past, 165. 
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gefnar hafa verið út um efnið, skoða blaða- og tímaritagreinar og leita sér upplýsinga á 

netinu. Einnig skiptir máli að kynna sér viðmælendurna áður en viðtalið er tekið. Það getur 

reynst óþægilegt að taka viðtal við manneskju sem maður veit sáralítið eða ekkert um, og 

eins getur það haft neikvæð áhrif ef viðmælandinn skynjar að spyrjandinn veit lítið sem 

ekkert um hann eða umfjöllunarefni viðtalsins. Að sama skapi getur það virkað hvetjandi ef 

spyrillinn er greinilega búinn að kynna sér viðfangsefni og viðmælanda og er vel með á 

nótunum í viðtalinu.
13

 Þrjá af mínum viðmælendum þekki ég mjög vel og þurfti því lítið að 

kynna mér þá. Tveggja þekki ég nokkuð til og tvo var ég að hitta í fyrsta skipti þegar ég tók 

viðtölin. Þá hafði ég þann hátt á að spyrja örlítið út í bakgrunn þeirra, ýmist með tölvupósti 

eða í gegnum síma, þegar ég fór þess á leit að þær veittu mér viðtal. Þetta fannst mér 

reynast vel, ég var með helstu grundvallaratriði á hreinu og í raun lítið sem kom mér á óvart 

þegar út í viðtalið var komið.  

 Góð viðtalstækni er lykillinn að góðu viðtali. Það þarf ótalmargt að ganga upp til að 

viðtal gangi vel fyrir sig og ekki þarf mikið út af að bregða til að allt fari í handaskolum. 

Margir eru smeykir við að láta taka sig upp og finnst ógn af upptökutækinu. Þá getur skipt 

máli að spyrillinn sé afslappaður í fasi og geri sér far um að sýna viðmælandanum að ekkert 

hræðilegt sé að fara að eiga sér stað.
14

 Á meðan upptökutækinu er stillt upp getur 

hversdagslegt spjall um daginn og veginn virkað róandi á viðmælandann og dreift athygli 

hans frá tækinu og að spyrjandanum. Þegar viðtalið sjálft hefst er gott að byrja á auðveldum 

spurningum almenns eðlis, til dæmis að biðja viðmælandann að lýsa lífshlaupi sínu í stuttu 

máli. Síðan er hægt að þrengja spurningarnar jafnt og þétt þegar líður á viðtalið.
15

 Þessar 

aðferðir reyndust mér vel í minni rannsókn. Það hafði góð áhrif á viðmælandann, og ekki 

síður mig sjálfan, að spjalla á rólegu nótunum meðan ég stillti upp tækinu og byrja viðtölin 

á almennum spurningum. Ég tel þetta hafa virkað spennulosandi og slakandi. 

 Þó mikilvægt sé að hafa ákveðið áður en viðtalið á sér stað hvers skal spyrja er ekki gott 

að vera ósveigjanlegur með frávik frá því. Vandlega niðurnjörvaður spurningalisti getur í 

þessu sambandi reynst jafn varasamur og enginn spurningalisti. Miklu máli skiptir að hlusta 

vandlega á viðmælandann og reyna að finna áhugaverða punkta í frásögninni, þó að það sé 

ef til vill ekki alveg í samræmi við það sem spurt var um. Útúrdúrar viðmælandans geta 

                                                 

13
 Ives, The tape recorded interview, 35. 

14
 Yow, Recording oral history, 95. 

15
 Ives, The tape recorded interview, 51. 



13 

opnað dyr að atriðum sem spyrlinum hafði jafnvel ekki dottið í hug að spyrja um.
16

 Það 

getur þó verið erfitt að hafa stjórn á viðtölum þegar viðmælandinn geysist um víðan völl og 

heldur sig einungis lauslega, eða jafn vel alls ekki, við þann þráð sem spyrjandinn lagði upp 

með. Við þannig kringumstæður er mikilvægt að mjaka viðmælandanum varlega inn á þá 

braut sem spyrillinn vill og varast í lengstu lög að stöðva hann í miðri frásögn. Slíkt getur 

haft neikvæð áhrif á viðmælandann og sett allt viðtalið í uppnám.
17

 Það getur því borgað sig 

að leyfa umræðunni að reka örlítið frá settri stefnu og gera leiðréttingar þegar 

viðmælandinn tekur sér málhlé til að halda honum ánægðum og stefna viðtalinu ekki í 

voða. Sjálfur lenti ég í svipuðum aðstæðum með einn minna viðmælenda, þar sem hún átti 

til að vaða úr einu í annað og láta talið snúast að hinum og þessum málefnum sem hún hafði 

sterkar skoðanir á, en komu efni viðtalsins ekki beinlínis við. Þá passaði ég mig á að kinka 

bara kolli leyfa henni að klára áður en ég spurði frekar eða ítrekaði fyrri spurningu.  

 Það er heldur ekki sama hvernig sjálfar spurningarnar eru orðaðar og uppbyggðar. Ein 

helsta þumalputtareglan hefur verið sú að forðast leiðandi spurningar.
18

 Þannig er ekki gott 

að spyrja; „var ekki gaman að vinna á símanum?“, heldur væri; „geturðu lýst því hvernig 

var að vinna á símanum?“ miklu heppilegri spurning. Fyrri útgáfan býður þeirri hættu heim 

að viðmælandinn svari einungis með já eða nei, en sú seinni krefst ýtarlegri lýsingar, sem er 

yfirleitt æskilegra. Auk þessa er mögulegt að leiðandi spurningar afhjúpi viðhorf 

spyrjandans til þess sem spurt er um og planti jafnvel hugmyndum í kollinn á 

viðmælandanum þannig að svörin verða ólík því sem annars hefði orðið, viðmælandinn 

svari ef til vill eins og hann haldi að spyrjandinn vilji að hann svari.
19

 Það eru ekki einungis 

spurningar sem geta virkað leiðandi. Viðbrögð spyrils við svörum viðmælanda, með orðum, 

látbragði eða hvoru tveggja, geta haft áhrif á frekari svör, til góðs eða ills.
20

  Vitaskuld er 

ekki alltaf mögulegt að fara eftir þessari reglu. Oft getur verið nauðsynlegt að spyrja 

beinna, afmarkaðra spurninga til að fá fram ákveðnar upplýsingar eða ef ekki hefur náðst að 

fá fram þær upplýsingar sem vonast hafði verið til að ná með opnari spurningu. Við 

framkvæmd minnar rannsóknar kom það alloft fyrir að ég þurfti að spyrja nánar út í hluti 

sem ekki komu fram í almennum lýsingum viðmælandans. Þá reyndi ég að passa mig á að 

orða byrjun spurninganna á „hvernig var...“ frekar en „var..“ eða „var ekki...“. Það gekk þó 

                                                 

16
 Yow, Recording oral history, 97-98. 

17
 Ives, The tape recorded interview, 49-50. 

18
 Thompson, The voice of the past, 170. 

19
 Thompson, The voice of the past, 170. 

20
 Kvale, InterViews, 158. 
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ekki alltaf eftir og stóð ég mig nokkrum sinnum að því að spyrja leiðandi spurninga. 

Stundum taldi ég mig nokkuð vissan um hvert svarið yrði og því kæmi varla að sök að 

spyrja leiðandi spurninga. Jafnvel hafði ég heyrt svörin áður en upptakan var gerð, vegna 

persónulegra tengsla minna við nokkra af viðmælendunum, og því gat ég leyft mér þetta í 

einhver skipti. Ég reyndi þó í hvívetna að passa mig á að leggja viðmælandanum ekki orð í 

munn með því að spyrja þannig að enginn vafi léki á hvaða svar ég vildi heyra.
21

  

 Samband milli spyrjanda og viðmælanda getur oft og tíðum haft mikil áhrif á framvindu 

og útkomu viðtals. Ef sambandið er jákvætt eru miklar líkur á að útkoma viðtalsins verði 

jákvæð og öfugt. Viðhorf spyrilsins skiptir oft höfuðmáli í þessu sambandi. Hluti af hinni 

etnógrafísku rannsóknaraðferð innan mannfræðinnar er að temja sér menningarlega 

afstæðishyggju (e. cultural relativism). Hún felur það í sér að leggja eigin hugmyndir og 

viðhorf til hliðar og reyna að skilja framandi menningarheima á þeirra eigin forsendum, en 

ekki að koma með fyrir fram ákveðnar hugmyndir um hvernig samfélagið sem rannsakað er 

virkar.
22

 Þessi kenning á að mínu mati jafn vel við í eigindlegum þjóðfræðirannsóknum og 

vettvangsrannsóknum í mannfræði. Í bókinni Recording oral history nefnir Valerie Yow 

þrjú atriði sem mikilvægt er að spyrillinn hafi í huga og reyni að koma áleiðis til 

viðmælandans: 

1. Að viðmælandinn hafi frá einhverju mikilvægu að segja. 

2. Að spyrjandinn viðurkenni frásögn viðmælandans sem hans sannleik. 

3. Að spyrjandinn leitist við að skilja fremur en að dæma.
23

 

Yow heldur áfram að tala um þessi þrjú mikilvægu atriði: 

This kind of encouraging, noncritical listening based on mutual respect between 

narrator and interviewer is crucial to a productive interview and important to the 

narrator‘s self-esteem. The interviewer that goes into an interview assuming that the 

narrator is nothing more than a bigot may get very little information. (He may indeed 

be a bigot, but each of Shakespeare‘s villains has the complexity of character that 

makes him human and interesting.) The interviewer who communicates to the narrator 

that she is just a lower-class, inarticulate woman who happened to witness a historical 

event will do much more harm to the narrator than he or she can imagine. And the 

interviewer‘s communication of disdain will discourage the narrator form being 

helpful. This disdain can kill the chance for a frank, full discussion in an oral history 

interview.
24

 

 

                                                 

21
 Ives, The tape recorded interview, 55. 

22
 Durrenberger and Erem, Anthropology Unbound, 6. 

23
 Yow, Recording oral history, 160. 

24
 Yow, Recording oral history, 160-161. 
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Hvetjandi og gagnrýnislaust viðhorf sem byggist á gagnkvæmri virðingu er samkvæmt 

þessu lykillinn að vel heppnuðu viðtali. Viðmælandi sem skynjar fordóma eða yfirlæti 

spyrils í sinn garð er ekki líklegur til að vera hjálplegur fyrir rannsóknina. Allir menn hafa 

einhverja áhugaverða eiginleika, óháð viðhorfum og innræti. Hugmyndafræði spyrils og 

viðmælanda, hvort sem hún er sameiginleg eða mismunandi, hafa áhrif á hvernig 

spurningum og svörum er háttað. Það er mikilvægt að reyna að skilja viðhorf og gjörðir 

viðmælandans út frá hans sjónarhorni en ekki manns eigin.
25

 

Persónuleg tengsl spyrils og viðmælanda geta haft áhrif þegar viðtal er tekið. Það gefur 

auga leið að það er töluvert auðveldara að taka viðtal við ættingja og vini en við 

bláókunnugt fólk. Þetta getur einnig verið á hinn veginn, þ.e. að fólki þyki óþægilegt og 

jafnvel kjánalegt að vera með vinum og ættingjum við jafn formlegar aðstæður og viðtöl 

eru, og getur þetta átt jafnt við rannsakandann sem og viðmælandann. Við framkvæmd 

minnar rannsóknar má segja að ég hafi reynt allan skalann í persónulegum tengslum við 

viðmælendur. Ég talaði við nána ættingja, fólk sem ég kannaðist við en þekkti ekki mikið 

og síðan fólk sem ég hafði aldrei séð áður. Upplifunin var líka ólík. Andrúmsloftið verður 

afslappaðra þegar maður talar við manneskju sem maður þekkir vel og treystir. Ég ímynda 

mér að áhrifin á viðmælandann geti verið svipuð, þeim finnist oft og tíðum betra að tala við 

manneskju sem það þekkir og treystir og sé tilbúið að deila meiru en það myndi gera ef 

spyrillinn er ókunnugur. En náin tengsl spyrils og viðmælanda hafa líka sína galla. Líklegt 

er að spyrill sem þekkir viðmælanda sinn vel sleppi því að spyrja náið út í hluti sem hann 

þekkir og eins er hætta á að viðmælandi sleppi því að segja frá hlutum sem hann veit að 

spyrillinn kannast við. Þannig geta mikilvægar upplýsingar orðið útundan, upplýsingar sem 

líklega hefðu komið fram ef spyrjandi og viðmælandi þekktust lítið eða ekkert. Það kann að 

vera að ég hafi fallið í þessa gryfju í þeim viðtölum sem ég tók við ættingja mína. Ég reyndi 

þó meðvitað að varast það og spurði oft um atriði sem ég vissi svarið við. Eins getur verið 

að viðmælendurnir hafi skilið einhver atriði útundan sem þeir töldu víst að ég þekkti, þó ég 

telji svo ekki vera. 

Það er langt frá því vandalaust að taka gott viðtal og ótalmargt sem þarf að hafa í huga 

við undirbúning og framkvæmd þess. Hér að ofan voru mörg atriðið nefnd og verða þau 

helstu tekin hér saman. Mikilvægt er að kynna sér viðmælandann vel áður en viðtal er tekið 

til að sem minnst komi á óvart. Viðtalstæknin skiptir auðvitað höfuðmáli. Ágætt er að hafa 

                                                 

25
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ekki of niðurnjörvaðan spurningalista til að viðtalið geti þróast eðlilega, þó ekki of langt út 

fyrir efnið. Ekki er heldur sama hvernig spurt er og varast ber leiðandi spurningar ef þess er 

nokkur kostur. Síðast en ekki síst er mikilvægt að fara inn í viðtal með opnum hug og án 

fyrirfram mótaðra hugmynda eða fordóma gagnvart viðmælandanum eða viðfangsefninu. 
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3 Síminn 

 

Það má með sanni segja að síminn sé ein mesta tæknibylting síðari tíma. Með honum gafst 

fólki loks færi á að tala saman lands- eða heimshluta á milli rétt eins og það stæði við hlið 

hvers annars. Á Íslandi rauf tilkoma símans þúsund ára einangrun landsins frá um-

heiminum. Fréttir tóku að berast til og frá landinu á nokkrum mínútum í stað nokkurra 

mánaða áður. Innanlands þurftu landpóstar ekki lengur að ríða margar dagleiðir milli 

landshluta með fréttir. Síminn skapaði fjölda fólks atvinnu. Nýjar starfstéttir urðu til. Meðal 

þeirra var stétt talsímavarða, eða talsímakvenna eins og hún nefndist fyrst. Þær unnu á 

símstöðvum landsins og afgreiddu símtöl hingað og þangað. Þessi stétt var til í um 80 ár, 

jafnlengi og handvirkar símstöðvar voru starfræktar á Íslandi.  

 

3.1 Stutt ágrip af sögu símans á Íslandi 

 

Upphaf talsímans á Íslandi má rekja aftur til vorsins 1889 þegar símkerfi var sett upp milli 

þriggja verslunarhúsa á Ísafirði, nokkur hundruð metra leið. Ári síðar var Telefónfélag 

Hafnafjarðar og Reykjavíkur stofnað um lagningu símalínu milli bæjanna. Þetta var töluvert 

afrek því vegasamgöngur milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar voru á þeim tíma afar 

bágbornar og því þurfti að bera alla staura og annað efni á sína staði. Hinn 16. október 1890 

fór svo fram fyrsti símafundur á Íslandi þegar stjórn Telefónfélagsins fundaði, formaður í 

Hafnarfirði og ritari og gjaldkeri í Reykjavík. Talsímahlutafélag Reykjavíkur var stofnað 

árið 1904 með það að markmiði að koma á fót bæjarsímkerfi fyrir marga notendur. Fyrsta 

símstöð félagsins var opnuð í mars 1905. Þá voru notendur aðeins um 20 en þeim átti eftir 

að fjölga hratt.
26

  

Hinn nýstofnaði Landssími Íslands tók árið 1906 í notkun fyrstu símalínuna þvert yfir 

Ísland, samfara lagningu ritsímasæstrengs til landsins. Strengurinn kom á land á Seyðisfirði 

og lá símalínan þaðan til Reykjavíkur, m.a. í gegnum Egilsstaði, Akureyri, Blönduós, um 

Holtavörðuheiði og yfir Hvalfjörð, alls um 600 km leið.
27

 Símstöðvunum fjölgaði hratt, 

voru orðnar 22 innan árs. Langflestar þeirra voru svokallaðar þriðja flokks stöðvar sem 

                                                 

26
 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, 17-22. 

27
 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, 32. 
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höfðu einungis opið í tvær klukkustundir á dag.
28

 Um tuttugu árum seinna voru allir 

þéttbýlisstaðir landsins komnir í símasamband jafnframt sem sími var á nokkrum fjölda 

sveitabæja. Enn átti þó eftir að loka hringnum því engin lína var á milli Víkur og 

Hornafjarðar, enda torfært mjög yfir óbrúuð stórfljót, jökla og sandauðnir. Það hafðist þó 

allt á endanum og haustið 1929 var hringnum loks lokað.
29

 

Hægt gekk að símavæða sveitir landsins og það verk hófst í raun ekki fyrr en árið 1926, 

á tuttugu ára afmæli Landsímans. Í lok þess árs voru 180 sveitabæir komnir með síma. 

Símstöðvunum fjölgaði einnig stöðugt. Flestar urðu þær árið 1939, 502 talsins, langflestar 

sveitasímstöðvar. Þótt flestir biðu óþreyjufullir eftir símanum voru dæmi þess að 

símamönnum væri illa tekið. Einhverjir bændur þvertóku fyrir það að sími yrði lagður á bæi 

þeirra og oftast nær lá misskilningur að baki. Einn bóndi trúði því til dæmis að vírarnir 

lækju einhverju efni sem eyðilegði heyið hans og einnig voru margir ósáttir við að leggja 

þyrfti símastaurana um túnin hjá þeim.
30

 

Biðin eftir símanum gat orðið æði löng og margir þurftu að bíða í mörg ár eftir að vera 

tengdir. Þannig hafði bóndi einn, sem var orðinn langeygur eftir síma, samband við 

Landssímann og spurði grafalvarlegur hvort þeir sáðu fræi eða gróðursettu plöntur til að 

koma sér upp símastaurum. Þessi litla saga segir ef til vill meira en mörg orð um hversu 

hægt gekk að koma símanum á öll byggð ból í landinu. Enda var það svo að þegar 

Landssíminn hélt upp á hálfrar aldar afmæli sitt árið 1956 voru enn hundruð sveitabæja án 

síma.
31

 

Fyrsta sjálfvirka símstöðin var tekin í gagnið í Reykjavík árið 1932 og við það misstu 

um 40 konur vinnuna, nokkuð sem mörgum þótti blóðugt á tímum kreppu og þrenginga. 

Kreppan, sem og síðari heimsstyrjöldin og þeir erfiðleikar sem fylgdu höfðu það einnig í 

för með sér að biðin eftir sjálfvirkum síma varð oft mjög löng, því erfitt reyndist að flytja 

nauðsynlegan búnað til landsins. Árið 1957 voru 6400 manns á biðlista eftir síma, þeir efstu 

á listanum höfðu beðið í ellefu ár.
32

 Árið 1976 hafði verið komið upp sjálfvirkum 

símstöðvum í öllum helstu þéttbýlisstöðum landsins. Sveitirnar voru enn innan handvirka 

kerfisins og þar unnu konurnar ennþá á símstöðvunum við að afgreiða símtöl.
33

 

                                                 

28
 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, 37. 

29
 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, 49-50. 

30
 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, 51-52. 

31
 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, 52. 

32
 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, 92-98. 

33
 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, 105. 



19 

Handvirka símkerfið var endanlega lagt niður árið 1986 þegar síðasti sveitabærinn, 

Lokinhamrar í Arnarfirði, fékk sjálfvirkan síma.
34

 Með því lauk áttatíu ára löngum kafla í 

fjarskiptasögu Íslendinga og um leið hvarf fyrir fullt og allt starf talsímavarðanna. Þetta 

fyrirbæri hafði hlotið nafnið „sveitasíminn“ í hugum fólks, jafnvel þó að sá tími sem hann 

fyrirfannst eingöngu í sveitum hafi ekki spannað nema tíu ár.  

 

3.2 Takkar og snúrur 

 

Það lá beinast við að byrja á að spyrja hvenær viðmælendur mínir hófu störf á símanum og 

hvernig það orsakaðist. Fyrir Ingibjörgu var gamall draumur að rætast: 

Ja, ég hef líklega bara byrjað árið eftir að ég fermdist [1950], því ég fór í vist til 

símstöðvarstjórans á Flateyri af því ég hafði svo ógurlega löngun til þess að skoða þetta 

apparat sem var skiptiborð símans. Það hafði heillað mig frá því ég var krakki, að 

liggja í lúgunni þegar konurnar voru að afgreiða, voru að setja snúrur hér og þar og ég 

skildi aldrei neitt í neinu.
35

 

 

Í fyrstu leysti Ingibjörg konurnar sem unnu á símanum af í mat og kaffi og lærði þannig á 

tækin. Síðar varð hún fullgildur starfsmaður á símstöðinni á Flateyri og vann þar fram yfir 

tvítugt. Þá hélt hún til Reykjavíkur og vann þar á langlínumiðstöð við að afgreiða símtöl til 

og frá landsbyggðinni. Síðar vann Ingibjörg við afleysingar á símstöðinni á Bifröst en 

lengst af, í um tíu ár, var hún talsímavörður á símstöðinni í Reykholti í Borgarfirði. Fyrsta 

símtalið sem Ingibjörg afgreiddi í Reykholti er henni mjög minnistætt: 

Og það er svolítið gaman kannski að segja frá því að maðurinn minn var staddur í 

Bandaríkjunum þegar ég byrjaði að vinna á símanum í Reykholti, og ég sest við borðið 

og það var náttúrulega allt öðruvísi en þau borð sem ég hafði unnið með áður, og 

stöðvarstjórinn stóð yfir mér og hérna, og hún segir „svaraðu þarna, þetta er Reykjavík 

að hringja“. Og ég svara, og þá var sagt „það eru útlönd að biðja um 17 í Reykholti“. 

Og ég varð svolítið hvumsa því þá var þetta númerið heima hjá mér í Reykholti, þá var 

maðurinn minn að hringja heim, og þetta var fyrsta símtalið sem ég tók. 

Stöðvarstjórinn settist náttúrulega í sætið og ég fór fram í klefa og talaði þaðan. En 

þetta er svo minnistætt að ég get ekki gleymt því hvað þetta var svona skrýtið.
36
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Eftir að tími sveitasímans hafði runnið sitt skeið starfaði hún í verslun Símans í Reykjavík 

og síðar á skrifstofu, alveg þar til hún hætti sökum aldurs árið 2005.
37

 Ingibjörg starfaði því 

stærstan hluta síns starfsferils hjá sama fyrirtækinu, með nokkrum hléum þó. 

 Vilborg, dóttir Ingibjargar, vann við afleysingar á símstöðinni í Reykholti sumarið 1978, 

þá 15 ára gömul. Hún segist, líkt og móðir hennar, hafa verið heilluð af öllum tökkunum og 

snúrunum og fundist mjög spennandi að fá að læra á þetta allt saman. Það, ásamt klíkuskap, 

hafi orðið til þess að hún fór að vinna á símanum. Starfsferillinn varð þó ekki langur, en auk 

þessa eina sumars leysti Vilborg eitthvað af í jóla- og páskafríum, auk þess sem hún 

„passaði“ stundum símann eins og hún kallar það, en að því verður vikið síðar.
38

 

 Ólöf fékk einnig vinnu á símanum í gegnum klíku, en tengdamóðir hennar, Halldóra 

Þorvaldsdóttir, var símstöðvarstjóri í Reykholti. Lóa byrjaði á símanum í Reykholti árið 

1971 og var þar með hléum til ársins 2003, síðasta tuttugu og eina árið á pósthúsinu, en 

sjálfvirkur sími kom í Reykholt árið 1984.
39

 

Ágústa starfaði, líkt og Ingibjörg systir hennar, á símstöðinni á Flateyri. Hún byrjaði árið 

1956, þá 19 ára gömul, og vann þar í um þrjú ár. Þá hélt hún til Reykjavíkur, þaðan sem 

hún ætlaði á vertíð í Vestmannaeyjum. Vegna veikinda varð þó ekki af því, en í staðinn 

sótti Ágústa um á símstöðinni í Reykjavík og fékk fljótt vinnu á 03, upplýsingum, sem í dag 

heitir Já og hefur símanúmerið 118. Alls vann Ágústa hjá símanum í tuttugu ár, þrjú á 

Flateyri og sautján á 03 í Reykjavík.
40

  

 Ragnhildur hóf störf á símstöðinni á Ísafirði árið 1965. Ástæðuna segir hún hafa verið 

fjárhagslega, hún og eiginmaður hennar voru að byggja og því hafi hún farið að vinna úti til 

að drýgja tekjurnar. „[...] það var mjög sjaldgæft að konur ynnu úti á þeim tíma frá börnum 

og ég þótti nú ekki vera mikil húsmóðir að vinna úti frá börnunum mínum en svona var 

þetta nú.“
41

 Ragnhildur vann á símanum á Ísafirði í um fimmtán ár. Síðar flutti hún til 

Reykjavíkur þar sem hún gegndi m.a. embætti formanns Félags íslenskra símamanna og 

varaformanns BSRB.
42

 Ragnhildur hefur í gegnum tíðina látið sig réttindamál miklu varða 

og hefur starfað ötullega að félags- og kjaramálum. 
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Rósa og Kolbrún ólust báðar upp í kringum símann, þó ekki á sama stað. Rósa ólst upp á 

Hofsósi þar sem faðir hennar var símstöðvarstjóri. Símstöðin var þó ekki heima hjá henni 

eins og víða annars staðar. Hún minnist þess að þau krakkarnir hafi verið látnir létta undir 

við ýmis verk: 

[...] svo byrjaði maður fljótlega að hjálpa til, sortera póstinn þegar maður kunni að lesa 

og svo sækja fólk í símann, í þorpinu sko, af því að það voru ekki alls staðar símar, 

þannig að það var hringt á símstöðina með kvaðningu, eins og það var kallað. Og þá 

vorum við krakkarnir sendir til þess að sækja fólkið í símann, þá kom það á símstöðina 

og talaði þar. Ég man eftir að pabbi var með svona dómaraflautu eða svoleiðis, og ef að 

við vorum til dæmis úti að leika okkur á sumrin og svona, þá fór hann út á tröppur á 

símstöðinni og flautaði í dómaraflautuna í þeirri von að einhver krakki heyrði í honum 

og kæmi til þess að athuga hvað ætti að gera.
43

 

 

Rósa hóf að leysa af á símanum í kringum fermingu og var síðan í fullri vinnu þar í tíu ár, 

allt til ársins 1986. Sveitasíminn hvarf frá Hofsósi árið 1984 og síðustu tvö árin vann Rósa 

á pósthúsinu.
44

 

 Kolbrún ólst upp í Reykholti þar sem móðir hennar, Halldóra Þorvaldsdóttir, var 

símstöðvarstjóri. Símstöðin var í sama húsi og heimili fjölskyldunnar og því var nálægðin 

við símann mikil. Mikið líf var í kringum símann og pósthúsið sem rekið var samhliða 

símstöðinni og fólk kom gjarnan í kaffi. Kolbrún byrjaði að leysa af á símanum strax á 

barnsaldri, bæði í mat og kaffi og jafnvel ef vel viðraði til heyskapar eða annarra útiverka 

sem sinna þurfti í sveitinni.
 45

 Kolbrún vann á símanum mörg sumur en líkt og Vilborg 

hafði hún það aldrei að aðalstarfi. 

 Þegar ég spurði konurnar hvort þær hafi þurft að vinna eftir einhverjum ákveðnum 

verkreglum áttu þær allar eitt svar sameiginlegt: Þær máttu ekki tala um það sem þær 

heyrðu. „[...] ég er örugglega búin að brjóta það núna“ sagði Rósa og bætti við: „[...]svo 

náttúrulega bara að vera þjónustulipur reyna að gefa samband strax, eða eins fljótt og hægt 

var, afgreiða eins fljótt og hægt var.“
46

 Ragnhildur nefnir að mikil áhersla hafi verið lögð á 

kurteisi, alltaf að segja gjörðu svo vel og þvíumlíkt. Stranglega var bannað að svara til baka 

ef þær mættu einhverjum leiðindum eða skætingi og minnist Ragnhildur einnar konu sem 

missti vinnuna í kjölfarið á slíku atviki.
47
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 Opnunartímar símstöðva voru mismunandi. Stærri stöðvar, eins og í Reykjavík og á 

Ísafirði voru opnar allan sólarhringinn. Minni stöðvarnar voru opnar skemur og var 

opnunartíminn jafnvel slitinn sundur um miðjan dag. Í Reykholti var símstöðin vöktuð allan 

sólarhringinn jafnvel þó hún væri ekki opin nema yfir daginn. Þetta var ekki gert að kröfu 

eða beiðni Landssímans og ekki var greitt sérstaklega fyrir þetta. Kolbrún segir að þetta hafi 

auðvitað verið gríðarlega mikil binding að þurfa alltaf að hafa einhvern heima og oft hafi 

þetta komið í sinn hlut. Þetta var fyrst og fremst neyðarþjónusta ef ná þurfti í lækni, 

sjúkrabíl, slökkvilið eða björgunarsveitir.
48

 Þegar enginn fjölskyldumeðlimur gat verið 

heima þurfti að fá utanaðkomandi aðila til að „passa símann“. Vilborg fékk stundum það 

hlutverk: „[...] það var bara jafn sjálfsagt og að fara að passa barnið í næsta húsi. Þú veist 

maður tók ekkert fyrir það [...]“.
49

 Kolbrún minnist þess að einu sinni hafi eitthvað farið 

úrskeiðis í þessari vöktun, þegar fjölskyldan var einhversstaðar í burtu:  

[...] einhvern tímann heyrðu þau [foreldrar hennar] auglýsingu í útvarpinu þar sem að 

símstöð.. það er að segja Reykholt var beðið að svara Reykjavík strax vegna útkalls, og 

þá var sem sagt, var fólk heima sem var að passa símann, eins og við kölluðum þetta, 

og hérna, bara náðu einhvern veginn ekki sambandi. Þau heyrðu alveg hringinguna og 

reyndu að svara og allt það sko, en náðu ekki sambandi og, það var ekki þægilegt að 

heyra svoleiðis í útvarpi.
50

 

 

Það hefur verið býsna áríðandi að ná sambandi þegar grípa þurfti til þess örþrifaráðs að 

senda tilkynningu í útvarp.  

 

3.3 Allt annað en bara sitja og gefa samband 

 

Þegar ég byrjaði að velta fyrir mér starfi talsímavarðanna hafði ég mjög takmarkaða 

hugmynd um hvernig þetta gekk fyrir sig. Ég vissi að þær sáu um að gefa samband hingað 

og þangað og ímyndaði mér konur með heyrnartól á höfðinu sem tengdu snúrur í göt. Ég 

hafði svo sem rétt fyrir mér með það, en fljótlega komst ég að því að þetta var mjög 

yfirborðsleg lýsing á þessu merkilega starfi. Þær sinntu hinum ýmsu erindum öðrum fyrir 

fólk, voru upplýsinga- og fréttaveita, neyðarsími, miðasala og skilaboðaþjónusta. Þegar ég 

spurði viðmælendur mína hvort síminn hafi gegnt einhverjum öðrum hlutverkum en þessu 
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hefðbundna vildu þær flestar lítið kannast við það í fyrstu. Í einhverjum tilfellum var ég 

með ákveðin atriði í huga og þá reyndi ég stundum að hjálpa þeim í rétta átt, leynt eða ljóst, 

með ágætum árangri því fyrr en varði voru þær teknar til við að rifja upp hin fjölbreyttustu 

verkefni sem þær sinntu. Ef til vill hefur þeim þótt þetta svo sjálfsagður hluti af þjónustunni 

að þær mundu það ekki sem eitthvað auka eða óvenjulegt, heldur bara eðlilegan hluta af 

starfinu.  

Eitt af þessum hlutverkum, bæði í Reykholti og á Hofsósi, var að panta sæðarann. Þá 

þurftu bændurnir að vera búnir að hringja á símstöðina fyrir klukkan tíu á morgnana og 

segja hvað margar kýr þyrfti að sæða og hvenær sást á þeim. Öllum boðunum var síðan 

safnað saman og svo var hringt eitt símtal á sæðingastöðina.
51

 Kolbrún segir að það hafi 

ekki allir áttað sig á þessu kerfi í fyrstu og það gat orðið ansi spaugilegt þegar nýtt fólk tók 

við þessum boðum: 

[...] það var stúlka nýbyrjuð að vinna hjá okkur um sumar, og hafði átt kærasta frá 

sveitabæ þarna í grenndinni og kærastinn hafði viðurnefnið Beljan. Og svo er hringt og 

hún svarar og þá er sagt það sást á belju hjá þessum bæ, sem hann var frá, í morgun. 

Og hún náttúrulega bara skellihlær og hendir af sér símtólinu og segir það sást belja 

hjá, þessum bæ ég vil ekki nefna það nafn, í morgun og hló og hló og gat ekki tekið við 

þessum boðum. Í fyrsta lagi náttúrulega vegna þess að hún vissi ekki hvað þessi boð 

þýddu, og í öðru lagi þá tengdi hún þetta auðvitað við þennan fyrrverandi kærasta sinn, 

sem var kallaður Beljan, og hérna, þannig að við þurftum aðeins að róa hana og taka 

við þannig að, meðan hún var að jafna sig á þessu. Það var svolítið skemmtilegt.
52

 

 

Í Reykholti sáu konurnar á símanum líka um tímapantanir hjá læknum. Þá komu læknar frá 

Borgarnesi og voru einn og einn dag í einu. Oft var fólk ekki veikara en svo að það hætti 

við að panta sér tíma ef læknirinn þann dag var þeim ekki að skapi.
53

 Vilborg minnist þess 

að þær hafi líka pantað tíma í klippingu fyrir fólk. Þá voru látin boð út ganga að von væri á 

manneskju úr bænum, sem yrði kannski í nokkra daga og þeir sem vildu gætu pantað sér 

tíma. Einnig nefnir hún að þær hafi séð um miðasölu á böll, þá hringdi fólk og lét taka frá 

miða fyrir sig.
54

  

 Á Hofsósi var einnig ýmis þjónusta í boði fyrir fólk utan afgreiðslu hefðbundinna 

símtala. Rósa nefnir að þær hafi oft látið boð út ganga um mikilvæg mál sem öll sveitin 
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þurfti að vita af, til að mynda í tengslum við göngur og réttir, og eins ef um var að ræða 

fundi og annað slíkt sem allir þurftu að vita af. En það var fleira sem þær gerðu fyrir fólk: 

Annað sem að hérna var nú svo sem ekkert svona skipulagt boðið upp á en við gerðum 

nú samt oft að það var að hringja í Ríkið á Siglufirði. Það var ekki komin vínbúð á 

Sauðárkrók þegar þetta var og menn pöntuðu sitt brennivín úr Ríkinu á Siglufirði og 

það kom bara í póstkröfu á pósthúsið, og það var mjög algengt að bændurnir bæðu 

mann um að hringja fyrir sig þangað, þeir vildu kannski ekki láta það heyrast í 

sveitasímanum að þeir pöntuðu. Þannig að þeir höfðu oft svona dulmál, auðvitað vissu 

samt örugglega allir hvað þeir áttu við, alveg eins og við sko en þetta var svona 

„ætlarðu að hringja fyrir mig?“ eða þú veist, „ætlarðu kannski að hringja í 

mjólkurbúðina?“ eða eitthvað svona og þá vissi maður alveg sko hvað maður átti að 

panta fyrir hvern og einn. Og þeir náttúrulega í Ríkinu á Siglufirði vissu það líka því 

það, þetta var svona alveg ákveðið system á þessu því að ég vissi að þeir sátu sko við 

símann, sem tók við pöntunum í Ríkinu og voru bara með nótnabókina eða sem sagt 

reikningabókina fyrir framan sig og skrifuðu bara reikninginn um leið og þeir tóku 

niður pöntunina. Þannig að maður byrjaði alltaf á að nefna nafnið af því að maður vissi 

að þeir byrjuðu á að skrifa nafnið efst á nótuna sko, á þeim sem að pantaði. Og þá var 

þetta oft svoleiðis sko að maður nefndi eitthvað nafn og þá sagði hinn „já ætlar hann að 

fá fjórar brennivín?“ [hlær] „já“. En sá sem var að panta hann hafði aldrei sagt það 

neitt sko við mig að hann ætlaði að fá fjórar brennivín af því að við bara vissum það, 

það vissu það allir að hann pantaði fjórar brennivín í einu [hlær] eða hvað sem það var 

sko, þú veist, tvær vodka eða. Og ég reikna með því að fólkið í sveitinni hafi líka vitað 

það sko, þetta var svona skilurðu, samt verið að svona hafa svona hulu yfir því sko.
55

 

 

Mikið var um það að fólk hringdi á símstöðvarnar og leitaði upplýsinga um hluti sem 

nútímamaðurinn myndi sennilega slá upp í leitarvél á internetinu. Þar má nefna 

kökuuppskriftir og hvað ætti að sjóða kartöflur lengi. Eins ef sjúkrabíll fór framhjá leið 

yfirleitt ekki langur tími þangað til einhver hringdi til að vita hvað hefði gerst, hvern væri 

verið að flytja og þar fram eftir götunum. Ef rafmagnið fór var fólk oft eldsnöggt að hringja 

og heimta að fá að vita hvar væri bilað og hvenær rafmagnið kæmi á, oftast löngu áður en 

nokkur hafði hugmynd um það. Það kom einnig fyrir að fólk hringdi bara til að spyrja 

frétta, hvort það hefði eitthvað gerst meðan það var úti að vinna eða einhvers staðar í 

burtu.
56

  

 Fólk átti það líka til að mæta á símstöðina og leita upplýsinga, fólk sem hafði jafnvel 

ekki síma heima hjá sér. Rósa rifjar upp eina slíka heimsókn á símstöðina á Hofsósi. Þá 

kom fullorðinn maður og spurði hvort hann þyrfti ekki að panta sér tíma ef hann ætlaði í 

myndatöku á Sauðárkróki. Rósa sagðist halda að það væri nú betra og bauðst til að hringja 

fyrir hann og panta tíma. Maðurinn þáði það og meðan Rósa fletti upp símanúmerinu hjá 
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ljósmyndaranum spurði hún hann hvort hann ætlaði að fara að láta taka mynd af sér, hélt 

kannski að hann hefði hugsað sér að gefa börnunum sínum í jólagjöf. „Já“, sagði sá gamli, 

„ég er búinn að vera svo slæmur hérna í síðunni undanfarið.“ Þá sagði Rósa að líklega væri 

betra að panta sér tíma hjá lækninum næst þegar hann kæmi í plássið. Ef hún hefði ekki 

sagt neitt við manninn meðan hún fletti upp númerinu hefði hún pantað tíma hjá 

ljósmyndaranum. Gamli maðurinn hefði síðan mætt á spítalann í myndatökuna.
57

  

 Þessar lýsingar hér að ofan á hinum fjölmörgu hlutverkum símstöðvanna á árum áður 

kunna að hljóma spaugilegar, jafnvel fáránlegar, nú á tímum þjónustuvera, Google og 3G 

háhraðanets. Fólkið sem hringdi á símstöðina sína og spurði hvað ætti að sjóða kartöflur 

lengi eða hvenær rafmagnið kæmi aftur á var samt ekkert að spauga. Það hafði ekkert annað 

að leita upplýsinga. Ekkert internet, ekkert þjónustuver Orkuveitunnar, engin Neyðarlína. 

Bara símstöðin. Auðvitað voru margar spurningarnar sem konurnar á símanum voru 

spurðar þess eðlis að engin leið var að svara þeim, en svo virðist sem margt fólk hafi í 

einfeldni sinni trúað því að þær á símanum vissu allt. Þær vissu auðvitað heilmargt og 

reyndu að svara öllum spurningum samviskusamlega. Þessi lenska fólks að rífa upp 

símtólið um leið og eitthvað bjátar á lifir reyndar góðu lífi enn þann dag í dag. Reglulega 

heyrir maður af fólki, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, sem hringir í 112 ef rafmagnið fer 

hjá því og heimtar skýringar og jafnvel úrbætur hið snarasta. Þeir hjá Neyðarlínunni hljóti 

jú að vita hvað sé í gangi.  

 Ég gæti best trúað að þær hugmyndir sem ég hafði sjálfur um hvað fór fram á 

símstöðvunum séu nokkuð útbreiddar. Ég varð svolítið undrandi þegar ég heyrði af þessum 

fjölmörgu öðru hlutverkum sem þær sinntu. Mér finnst það ekkert skrýtið lengur. Einhvers 

staðar varð fólk að geta leitað sér upplýsinga og þá lá beinast við að hringja á símstöðina. 

Annað, eins og það að panta sæðarann og lækni var auðvitað gert til hægðarauka, bæði fyrir 

fólkið í sveitinni og ekki síður fyrir talsímaverðina. Það var vitaskuld auðveldara að safna 

öllum pöntunum saman og hringja síðan eitt símtal heldur en að vera að gefa fólki samband 

þvers og kruss og jafnvel allir að reyna að hringja á sama tíma. Það var um að gera að vera 

ekki að gera hlutina erfiðari en þeir þurftu að vera, nógu mikið var nú að gera samt. 
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3.4 Handfljótur og heyrnarfljótur 

 

Það var aldrei nein lognmolla í kringum símstöðvarnar. Yfirleitt var nóg að gera við að 

afgreiða símtöl og veita aðra þjónustu. Ingibjörg minnist þess þegar hún byrjaði á 

langlínumiðstöðinni í Reykjavík, sem sá um að afgreiða símtöl til og frá borginni. Þar voru 

sextán afgreiðsluborð sem við sátu jafnmargar konur og allar töluðu í einu. Ein kvennanna 

hafði svo háa rödd að hún yfirgnæfði alla aðra í kringum sig, jafnvel þær sem sátu langt frá. 

Á þessum árum voru síldarævintýrin enn í fullum gangi og oft var brjálað að gera við að 

afgreiða símtöl til og frá þeim stöðum sem síldarbátarnir lönduðu á, einkum Siglufirði. Oft 

voru fimmtán til tuttugu símtöl sem biðu óafgreidd á hverjum tíma. Þá gátu menn brugðið á 

það ráð að panta svokölluð hraðsamtöl, en þau gengu fyrir venjulegum símtölum og voru 

tvöfalt dýrari. Ef það gekk ekki var hægt að fá svokallað forgangshrað, en það trompaði 

hraðsamtalið og var tífalt dýrara en venjulegt símtal. Þegar mest gekk á í síldinni var oft 

lítið annað afgreitt en forgangshrað, jafnvel marga daga í röð.
58

 

 Það var líka mikið að gera úti á landi. Rósa nefnir að oft gat verið ansi erfitt að ná 

sambandi við símanúmer sem reynt var að hringja í vegna álags á kerfinu, sem var reyndar 

nauðaómerkilegt. Oft lá á að ná sambandi, t.d. til að panta varahluti í vélar og tæki. Þá gat 

stundum þurft allt að fimmtíu tilraunir til að ná einu símtali í gegn, viðskiptavinunum oft  

til töluverðrar skapraunar. Þegar mikið var að gera í vélaviðgerðum, t.d. í kringum heyskap, 

gátu menn orðið mjög óþreyjufullir eftir símtali við vélaumboð og varahlutaverslanir. Þá 

fengu konurnar á símanum oft skammir fyrir að nenna ekki að sinna starfi sínu og drolla við 

að afgreiða símtöl, sem var auðvitað hinn mesti þvættingur. Eins gat þykknað í bændum ef 

fyrir kom að gleymdist að hringja í sæðarann fyrir klukkan tíu á morgnana. Rósa man eftir 

að hafa þurft að hringja á bæi og biðjast afsökunar á slíkri gleymsku og fyrir vikið fengið 

skömm í hattinn. Þá hafi hún hótað þeim að hætta bara alfarið að panta sæðarann fyrir þá, 

þeir gætu bara gert það sjálfir framvegis og borgað fyrir það. Enda var þessi þjónusta veitt 

af einskærri greiðasemi og skammirnar því í hæsta máta ósanngjarnar. Rósa tekur þó fram 

að þetta hafi nú yfirleitt ekki rist djúpt.
59

 Kolbrún talar um að fólk hafi stundum verið 

svolítið ýtið og frekt. Því fannst það kannski hafa einhver forréttindi, það ætti að hleypa því 

fram fyrir vegna þess að það var svo mikið að gera hjá því eða það lægi meira á að gera við 
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traktorinn þeirra en allra annarra. Þetta gat verið leiðinlegt en líka oft skondið að hlusta á 

hvernig fólk hagaði sér.
60

 

 Þegar mikið er að gera þarf oft að reyna að flýta fyrir. Þegar símstöðvar hringdu sín á 

milli voru gjarnan notaðar skammstafanir og styttingar á nöfnum stöðvanna. Ragnhildur 

rifjar upp að Ísafjarðarstöðin hafi verið kölluð Ísa í daglegu tali, Reykjavík var Reykja og 

Seyðisfjörður Seyðis. Síðan hafi allar stöðvar haft sína skammstöfun á greiðsluseðlum og 

slíku. Flateyri hafði FL, Þingeyri ÞI og Patreksfjörður PT svo einhver dæmi séu nefnd.
61

 

Vilborgu fannst mjög mikilvægt að tileinka sér þennan talsmáta: 

[...] þegar maður þurfti að ná sambandi við konurnar á stöðinni í Reykjavík, að þá 

heyrði ég þær segja sko: „Reykja, Reykja mín!“ [hlær] Og mér fannst þetta rosalega 

smart þannig að ég var mjög fljót að tileinka mér það, og eins: „Borgarnes, Borgarnes 

mín!“ [hlær] Og ég var alveg mjög svona fær í þessu. [hlær] Ég elskaði þetta alveg.
62

 

 

Kolbrún sagðist muna eftir að hafa verið búin að koma sér upp einhverju sem mætti kalla 

sérstakt símatungumál, þó hún hafi ekki getað rifjað upp nákvæmlega hvað það var. 

Samskiptin við stöðvarnar næst þeim hafi auðvitað verið svolítið öðruvísi heldur en við þær 

sem fjær voru. Bæði var tíðni samskiptanna mun meiri við stöðvarnar í kring, þannig að 

þær þekktu fólkið þar betur og eins var oft ný manneskja í hvert skipti á stærri stöðvum eins 

og í Reykjavík. Við þær stöðvar voru samskiptin miklu formlegri.
63

 

Rósa minnist líka á sérstakt tungutak á Hofsósi, sem var þó meira til gamans gert. Þegar 

þær hringdu með pantanir til sæðarans sögðu þær alltaf við símstöðina á Sauðarkróki, sem 

gaf þeim samband: „Mig vantar sæði.“ Ef svo vildi til að pabbi Rósu, stöðvarstjórinn, sat 

við símann sagði hann: „Mig vantar að losna við sæði.“ Ef þær þurftu að ná sambandi við 

símstöðina á Skútustöðum í Mývatnssveit urðu þær að biðja Akureyri um að gefa sér línu 

þangað. Þá sögðu þær gjarnan: „Áttu spotta í skútuna?“ eða „mig vantar línu í skútuna“.
64

 

Það er afar líklegt að óvön manneskja sem heyrði þessi skilaboð ætti í stökustu vandræðum 

með að skilja þau. 

 Náttúruöflin voru talsímavörðunum stundum erfið. Í vondum veðrum var ekki óalgengt 

að símalínur slitnuðu og samband rofnaði, svo dögum og jafnvel vikum skipti. Rósa rifjar 
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upp að einn veturinn hafi geisað linnulaus stórhríð í tvær vikur og flestar línur til og frá 

Hofsósi hafi slitnað vegna ísingar. Þegar viðgerðarmenn komust loks af stað byrjuðu þeir á 

því að leggja eina línu ofan á snjóinn, svokallaða jöklalínu, til að koma lágmarkssambandi 

á. Í nokkra daga var þessi lína eina símasambandið sem Hofsós hafði við umheiminn. Það 

var hægt að hringja innan þorpsins, en öll önnur símtöl þurftu að fara í gegnum símstöðina. 

Á veturna var símstöðin opin á morgnana og síðan aftur seinnipart dags. Vegna þess að það 

var einungis ein lína virk til og frá símstöðinni var bara hægt að afgreiða eitt símtal í einu. 

Rósa segist hafa sest niður þegar hún mætti á morgnana og afgreitt símtöl, eitt í einu, úr 

bunkanum sem hafði safnast upp. Þetta gerði hún þangað til símstöðinni var lokað um 

hádegi og hélt síðan áfram þaðan sem frá var horfið þegar hún var opnuð aftur um miðjan 

dag. Fólk mátti því eiga von á því að þurfa að bíða einn til tvo daga eftir því að símtalið 

sem það hafði pantað fengist afgreitt.
65

 

 Það voru fleiri náttúruöfl en veðrið sem gat gert talsímavörðunum skráveifu. Ólöf rifjar 

upp atvik úr Reykholtsdalnum: 

Og þegar jarðskjálftarnir voru hérna ´74, það var svo stór jarðskjálfti hérna, og þá var 

ég að vinna uppfrá [...] hann var sko 6,8 þessi jarðskjálftakippur [...]. Og ég var 

náttúrulega alveg skíthrædd þegar hann kom því það kemur svona ofboðslegur hvinur á 

undan og svo titraði allt og skalf og öll blöðin og allt það sem var í kringum okkur, 

bara þetta fauk út um allt og klapparnir sem voru í borðinu, það opnuðust svona 

klappar
66

 þegar það var hringt, þetta datt allt niður. Og svo var hringt og hringt og 

hringt og ég sá ekkert hvar var hringt af því það var allt opið. Svo náði ég að loka og 

skalf og titraði náttúrulega við að geta svarað, og þá var Guðmundur Hagalín að 

hringja og segir svona við mig „hvað var hann sterkur þessi elskan mín?“ segir hann. 

Og ég hafði náttúrulega ekki hugmynd um það, og þá sagði hann að það hefði bjargað 

sér að hann var að koma úr Borgarnesi og hann náði að grípa utan um hana Unni sína, 

og með hund, hélt bara utan um hana, og hundurinn hann Blundur þeirra hann var með 

þeim hann var með þeim, og hann náði bara að halda sér með hundinn og Unni sína 

þarna á hlaðinu.
67

 

 

Ólöf segir að þetta hafi verið alveg skelfilegt. Það hafi samt á vissan hátt verið gott að 

svona margir hringdu til að spyrja hvað væri í gangi, það fékk hana til að hugsa um eitthvað 

annað en eigin hræðslu. Hún hafi átt í vandræðum með að hitta í götin til að tengja línurnar 

vegna skjálfta.
68
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 Það að vinna á símstöð hefur ekki alltaf verið tekið út með sældinni. Það er auðvelt að 

ímynda sér þægilega innivinnu þar sem konurnar sitja og prjóna milli þess sem þær gefa 

samband hingað og þangað. Jafnvel með útvarpið á. Sjálfsagt hefur það líka verið þannig 

einhvers staðar. Það hefur ekki beinlínis verið neitt rólegheitastarf að sitja á stórri símstöð, 

eins og í Reykjavík, þar sem eru tugir afgreiðsluborða og Siglufjarðarborðið yfirgnæfir allt. 

Það hefur vafalítið fylgt þessu starfi gífurlegt áreiti og það hefur örugglega getað verið álíka 

lýjandi og skurðgröftur að sitja heilan dag og afgreiða símtöl og hlusta á aðra tala. 

 

3.5 Hlustað á línunum 

 

Þegar ég minnist á sveitasímann við fólk eru einkum tvö atriði sem flestir rifja upp. Annað 

þeirra er að það var hægt að hlusta á línunum. Það var vegna þess að til sveita voru yfirleitt 

margir bæir tengdir saman á eina línu. Hitt atriðið sem margir muna eftir er hvaða hringing 

var heima hjá þeim eða þar sem þau dvöldu í sveit. Hverjum bæ var úthlutað sinni eigin 

morse-hringingu, t.a.m. þrjár stuttar eða tvær stuttar og ein löng. Þegar síðan átti að ná á 

einhvern bæ hringdu allir símar á viðkomandi línu, með hringingu þess bæjar sem símtalið 

átti að berast til. Yfirleitt var tólið tekið upp á fleiri bæjum en bara þeim sem verið var að 

hringja á. Við það að margir bæir voru með opið fyrir línuna á sama tíma átti sambandið 

það til að dofna umtalsvert, jafnvel svo mikið að hringingin barst ekki alla leið á 

áfangastað. Þá þurftu konurnar á símanum að biðja fólk vinsamlegast um að leggja á, í það 

minnsta rétt á meðan þær náðu sambandi. Síðan heyrðu þær jafnvel þegar fólk tíndist eitt og 

eitt inn á línuna þegar sambandi var náð.
69

 Vilborg nefnir að eins hafi þurft að fara inn á 

línurnar ef símtal kom að sunnan og einhverjir voru kannski að tala saman innan línunnar, 

þá hafi þurft að biðja viðkomandi um að hætta að tala vegna þess að Landssíminn gekk 

alltaf fyrir. Eins segist hún stundum hafa gert það að gamni sínu að fara inn á línurnar og 

segja „ætliði að gjöra svo vel að leggja á þarna, það er slæmt samband!“, bara til að fíflast í 

fólki.
70

 

 Telja má líklegt að fæstir þeirra sem stunduðu það að hlusta á línunum hafi verið tilbúnir 

að viðurkenna það. Sumir höfðu þó ekkert að fela. Rósa rifjar upp sögðu sem hún heyrði af 

konu í sveitinni sem var að tala við einhvern í Reykjavík sem hugðist senda krakka með 
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rútunni norður. Sú spyr síðan hvenær rútan verði komin til þeirra fyrir norðan. Hin svarar: 

„Ég bara man það ekki“ og segir svo „heyrðu Guðrún, veist þú hvenær rútan er komin?“ Og 

Guðrún, sem hafði legið á línunni og hlustað á allt saman, svaraði samviskusamlega.
71

 

 Þær sem unnu á símanum gátu orðið ansi leiknar í að þekkja símana í sveitinni í sundur á 

hljóðinu í þeim einu saman. Bæði gat hljómurinn í hringingunni verið mismunandi milli 

bæja og svo heyrðist mismunandi í hverju tóli fyrir sig. Eins var oft hægt að greina hvar 

væri verið að hlusta á ýmsum umhverfis- og bakgrunnshljóðum, svo sem eins og tifi í 

eldhúsklukkum. Þannig var oft hægt að þekkja hverjir voru að hlusta sem gat komið sér vel 

ef fólk vildi ekki hlýða fyrirmælum um að leggja á.
72

 

 Það var ekki bara almenningur sem hlustaði. Til að hægt væri að rukka fyrir símtöl þurfti 

að mæla lengd þeirra. Til að viðskiptavinirnir vissu hvað tímanum liði þurftu 

talsímaverðirnir að koma reglulega inn á línurnar og tilkynna í hvað mörg viðtalsbil 

símtalið hefði varað, en svo var mælieiningin sem notuð var nefnd. Ingibjörg man eftir 

skemmtilegu, en ögn vandræðalegu atviki tengt þessum tímamælingum:   

Eitt viðtalsbil var þrjár mínútur. Og við vorum með klukkur í gangi og ef við vorum 

kannski að afgreiða tvö þrjú símtöl að þá var stundum dálítið, þurfti maður að muna 

hvaða klukka var fyrir hverja línu. Og eitt skiptið þá var eitthvað lítið að gera, og ein 

sem var að afgreiða símtal, var inn á línunni og var búinn að hlusta á móður ráðleggja 

dóttur sinni að taka vítamín og allt eftir þessu. Svo þegar að hún fer inn á línuna og 

ætlar að tilkynna viðtalsbil, þá segir hún „tvö vítamín“. Og þær hrökkva dálítið við 

báðar, móðirin og dóttirin og segja „hvað var konan að segja?“ Og það endaði með því 

að þær voru alveg vissar um að þær hefðu heyrt vitlaust, hún hefði örugglega bara 

verið að segja viðtalsbil.
73

 

 

Ef lítið var að gera voru þær á símanum yfirleitt ekki mjög strangar á mælingunum og fólk 

fékk því oft ríflegan afslátt af símtölum ef þannig stóð á. Ef hins vegar mikið var að gera og 

þær biðu jafnvel með heilan bunka af símtölum óafgreiddan voru talsímaverðirnir miklu 

strangari á þessu og mældu stíft hjá fólki. Það gat því verið svolítið happdrætti hjá fólki 

hversu nákvæmlega símtölin þeirra voru mæld.
74

 Ragnhildur rifjar upp að í kringum 

Alþingiskosningarnar 1979 var mikið að gera við að afgreiða símtöl milli Ísafjarðar og 

Reykjavíkur og höfðu þær aðeins eina línu til umráða. Þingmenn höfðu forgang á almenn 

símtöl, svokallað hrað sem minnst hefur verið á, eða jafnvel forgangshrað. Tíminn var 
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naumt skammtaður og mátti hvert símtal aðeins vara í þrjár mínútur, eitt viðtalsbil. 

Þingmaður einn, málglaður mjög, lét þessi fyrirmæli sem vind um eyru þjóta og talaði í 79 

mínútur í eitt skiptið. Símtalið var nákvæmlega mælt og í hvert skipti sem talsímaverðir 

komu inn á línuna til að tilkynna lengdina sagði hann „æi haldiði kjafti!“
75

  

 En skyldu konurnar á símanum hafa gert eitthvað af því að hlusta á samtöl annarra? 

„Nei, maður gerði þetta fyrst, svo nennti maður ekki að hlusta, bölvað kjaftæði og slúður“
76

 

sagði Ágústa og þar með var það útrætt af hennar hálfu. Kolbrún segir að auðvitað hafi þær 

heyrt ýmislegt, annað var óhjákvæmilegt. Þeim hafi oft verið sagðar sögur sem þær kunnu, 

en gátu auðvitað ekki tekið undir þær, hvað þá sagt neinum.
77

  

Það gat auðvitað komið fyrir að talsímaverðirnir þyrftu að hlusta á það þegar slys og 

erfiðleikar dundu yfir. Ágústa man eftir einu tilviki frá Flateyri þar sem hafði orðið slys og 

tveir ungir menn drukknuðu. Hún hafði heyrt af þessu í gegnum símann en mátti auðvitað 

ekki segja neinum frá því. Síðar, þegar fréttirnar af þessu hræðilega slysi höfðu borist um 

þorpið hafi móðir Ágústu hundskammað hana fyrir að hafa ekki sagt sér frá þessu strax. 

Ágústa segir að þetta hafi verið mjög erfitt en sem betur fer þurfti hún ekki að heyra af 

svona löguðu oft.
78

 Ragnhildur segist hafa þurft að hlusta á slys og erfiðleika í vinnunni. 

Hún man sérstaklega eftir því þegar breski togarinn Ross Cleveland fórst í aftakaveðri á 

Ísafjarðardjúpi í febrúarbyrjun árið 1968. Hún var þá á vakt á Ísafirði og segist hafa 

hreinlega hlustað á það þegar togarinn fórst. Það hafi verið mjög erfitt.
79

  

 Sú iðja fólks að liggja á línunum og hlusta á hvað sveitungar þeirra höfðu að segja hefur 

verið ákaflega fyrirferðarmikill þáttur í allri umræðu um þetta merkilega fyrirbæri sem 

sveitasíminn var. Flestir sem á annað borð muna eftir sveitasímanum muna líka eftir ömmu 

sinni eða gamalli frænku sem vissi fátt skemmtilegra en að hlusta í símanum. Algengasta 

svarið sem ég hef heyrt frá fólki er að það hafi nánast allir hlustað á línunum nema það 

sjálft, eða að það hafi verið hlustað á öllum bæjum nema hjá þeim. Þetta þarf alls ekki að 

koma á óvart, fólk svarar yfirleitt eitthvað á þessa leið þegar það er spurt um eitthvað sem 

er bannað eða illa séð en er samt sem áður nokkuð almennt stundað.  

 Það hefur örugglega ekki verið þægilegt að þurfa að reikna með því að einhver eða 

einhverjir hlustuðu á í hvert einasta skipti sem þurfti að nota síma. Einhverjir hafa reynt að 
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nota einhver konar dulmál, eins og minnst hefur verið á, sjálfsagt með æði misjöfnum 

árangri. Aðrir hafa jafnvel brugðið á það ráð að fara á símstöðina og hringja þaðan ef 

erindið var viðkvæmt. Konurnar á símanum heyrðu auðvitað alls konar hluti sem þær áttu 

ekki að heyra. Þær máttu að sjálfsögðu ekki segja neinum frá því hvað þær heyrðu í 

vinnunni. Það hefur eflaust verið strembið á tíðum, sérstaklega í litlum samfélögum þar sem 

allir þekktu alla. 

 

3.6 Baráttan 

 

Það þótti löngum mjög fínt að vinna á símanum. Í bókinni Saga símans í 100 ár er talað um 

að fyrstu árin væru það einkum embættismannadætur sem sinntu þessu starfi. Starfið þótti 

alla tíð frekar illa launað, að minnsta kosti ef tekið er mið af virðingarstimplinum sem 

lengst af loddi við það. Embættismannadætur frá fínum heimilum þurftu jú fæstar að sjá 

fyrir sér sjálfar svo það gerði nú ekki mikið til þó launin væru aðeins til málamynda.
80

 Ég 

spurði Ragnhildi út í þetta og sagði hún að starfið hafi enn notið virðingar þegar hún vann á 

símanum. Yfirmenn Landssímans þóttu með virðulegri mönnum og það hafi almennt verið 

borin virðing fyrir starfsfólki símans. Henni þótti í það minnsta alltaf gott að geta sagst 

vinna hjá Landssímanum, það hafi hreint ekki þurft að skammast sín fyrir það.
81

  

 Þó að einstaka embættismannsdóttir þyrfti lítið að hugsa um hvort launin sín hrykkju 

fyrir brýnustu lífsnauðsynjum gilti það síður en svo um alla. Langflestar þeirra kvenna sem 

störfuðu á símanum í gegnum árin voru venjulegir launamenn. Eins og áður hefur verið 

minnst á gegndi Ragnhildur embætti formanns Félags íslenskra símamanna (FÍS). Það gerði 

hún um tólf ára skeið, frá 1984 til 1996. Í því starfi þurfti hún oft að berjast með oddi og 

egg fyrir bættum launakjörum og starfsréttindum talsímavarða. Baráttan gat oft orðið æði 

hörð: 

[...] ég minnist þess þegar allsherjarverkfallið var 1984, að það var svona stærsta 

verkfall innan ríkisstarfsmanna, þá reyndi verulega á Landsímann, því það voru 

undantekningar sko, við náttúrulega máttum ekkert vinna, en það var ákveðin þjónusta 

sem þurfti að halda gangandi. Það var neyðarþjónusta, það þurfti að vera, það var 

telexstöð í gangi þá sem að sendi út öll símskeyti, og þar þurftu, það mátti ekki loka 

fyrir hana, og alveg eins var allt í sambandi við læknisaðstoð og lyf, hvernig þurfti að 

meðhöndla, að koma því til þeirra sem á þurftu að halda og ég minnist þess að á 
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Landsímanum á Ísafirði voru bara tvær manneskjur á vakt, bara til að svara því allra 

nauðsynlegasta. Og einhvern tímann að þá kom skip með hérna, á þessum árum var 

laxeldi á Nauteyri inni í Ísafjarðardjúpi, og þeir voru orðir fæðulausir og höfðu ekkert 

til að éta, laxaseiðin, og þá kom skip með fæðu til þeirra og þá þurfti að ná í sérstakan 

mann til þess að skipa þessu upp og við neituðum því, við töldum að þarna væri ekkert 

um líf að tefla, það voru laxaseiðin, þetta var mikið hlegið að þessu. Nema að það varð 

úr að þær voru, þetta varð lögreglumál, þær voru kærðar og hótað fangelsun, og svo 

ætla ég að gera langa sögu stutta því það var náttúrulega allt í kaos hérna þá, að ég 

neitaði að skrifa undir samninga, þegar það var komið að samningum og var ósköp lítið 

eftir nema skrifa undir, og ég sagði ég skrifa ekki undir samninga meðan að félagar 

mínir á Ísafirði væru hundeltir af lögreglunni, og við það sat, og það lengdi verkfallið 

um sólarhring.
82

 

 

Í Símablaðinu árið 1984 birtist grein um „Ísafjarðarmálið“. Þar kemur fram að 

atvinnurekendur og bændur við Ísafjarðardjúp hafi fengið sýslumann til að beita sér fyrir að 

koma á símasambandi, en þeir þóttust hafa beðið tjón af verkfallsaðgerðunum. 

Kjaradeiludómur úrskurðar síðan, þvert á fyrri úrskurð, að vinna skuli fara fram á 

símstöðinni á Ísafirði. Þeim úrskurði vildu BSRB og FÍS ekki hlíta og settu verkfallsvörð á 

staðinn. Þá tók Póst- og símamálastjóri sig til og kærði málið og óskaði eftir rannsókn. 

Bæjarfógeti fór með rannsóknina og kallaði talsímaverði til yfirheyrslu. Gekk hann fram af 

mikilli hörku og hótaði að láta lögreglu sækja þá sem ekki mættu til yfirheyrslna á tilsettum 

tíma. Eins og Ragnhildur bendir á hér að ofan stóð málið enn yfir fyrir vestan þegar 

samningaviðræður í Reykjavík voru komnar á lokastig.
83

 

 Ragnhildur minnist líka á að henni hafi stundum þótt ósanngjarnt hvernig staðið var að 

ráðningum í stöður og nefnir í því sambandi að einhverju sinni hafi verið auglýst laust til 

umsóknar starf símstöðvarstjóra úti á landi. Um það hafi meðal annars sótt kona sem hafði 

starfað á stöðinni í mörg ár og þekkti alla innviði starfseminnar út og inn og var afskaplega 

fær til að sinna starfinu. Einnig sótti um starfið karlmaður, prestlærður, sem hafði enga 

reynslu af síma aðra en þá að kunna að tala í hann. Presturinn fékk síðan starfið út á 

háskólamenntun sína en reynsla og hæfni konunnar var ekki metin til neins. Ragnhildur 

nefnir að menntun sé ekki allt, þó hún skipti auðvitað máli. Gárungarnir hafi oft sagt að 

hálfvitar geti líka farið í skóla og komi þaðan út skólagengnir hálfvitar, ekkert annað hafi í 

rauninni breyst. Henni finnst reynsla oft ekki metin nærri nógu mikils þegar kemur að 

ráðningum.
84
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 Á Ísafirði var fyrirkomulagi á brunaútköllum þannig háttað að hringt var í sérstakt 

símanúmer, kallað brunasíminn. Þetta númer var beintengt inn á símstöðina og átti sá 

talsímavörður sem sat næst brunasímanum hverju sinni að svara í hann og sjá um að kalla 

slökkviliðið út. Einhverju sinni gerðist það að eldur kom upp í færeyskum togara sem lá í 

Ísafjarðarhöfn. Ekki vildi þó betur til en svo að brunasíminn var bilaður og því barst 

tilkynning um brunann ekki fyrr en seint og um síðir inn á símstöðina, þegar einhverjum 

hugkvæmdist að reyna aðrar leiðir en brunasímann. Þrátt fyrir að um bilun hafi verið að 

ræða og brunasíminn á símstöðinni hafi aldrei gefið frá sér svo mikið sem eitt hljóð þennan 

dag, fengu konurnar á símanum miklar skammir fyrir að hafa ekki brugðist við og kallað út 

slökkviliðið strax og reynt var að tilkynna brunann. Það voru þær ekki tilbúnar að sætta sig 

við og í mótmælaskyni ákváðu þær að neita framvegis að svara í brunasímann, enda hafi 

þær aldrei fengið greitt fyrir það verkefni og bar engin skylda til að sinna því. Bæjarstjórn 

Ísafjarðar var því algjörlega ósammála og töldu það lögbundna þegnskyldu þeirra að sinna 

þessu. Talsímaverðirnir sögðust á móti vera tilbúnar að sinna þessu ef þær fengju 

sérstaklega greitt fyrir það. Því var umsvifalaust hafnað af bæjaryfirvöldum.
85

 Málið rataði 

á síður dagblaðanna og í Alþýðublaðinu var sagt frá því að símakonurnar treystu sér ekki til 

að axla þá miklu ábyrgð sem fylgdi því að sinna þessari þjónustu án þess að fá neitt greitt 

fyrir. Bæjarstjórnin hafi reyndar talið sig greiða fyrir þetta með afnotagjöldum sínum. Það 

reyndist hins vegar ekki rétt. Málið var loks útkljáð þannig að síminn var hafður áfram á 

símstöðinni þangað til önnur lausn fannst á málinu. Þá hafi hann verið fjarlægður.
86

  

 Hinar vinnandi stéttir hafa í gegnum tíðina þurft að heyja harða baráttu fyrir bættum 

kjörum, réttindum og starfsskilyrðum. Starfsstéttir sem eru að mestu eða öllu leyti skipaðar 

konum hafa eins og flestir vita átt sérstaklega erfitt uppdráttar í sinni baráttu. Þessar sögur 

sem sagðar eru hér að ofan finnst mér á margan hátt lýsandi fyrir þessa baráttu. Lögreglu er 

hótað þegar talsímaverðirnir á Ísafirði neita að fremja verkfallsbrot. Þar verður líka allt 

vitlaust þegar þær neita að sinna íþyngjandi þjónustu fyrir bæinn án þess að fá nokkuð fyrir 

það. Sagan af ráðningu símstöðvarprestsins er þó ef til vill sú mest lýsandi fyrir það sem 

konur hafa mátt þola á vinnumarkaði. Það má vel ímynda sér að kyn prestsins hafi skipt 

jafn miklu, ef ekki meira máli en menntun hans í því að hann var ráðinn þessa stöðu fram 

yfir konuna. Enn þann dag í dag berast fréttir af því að embættismenn, til dæmis ráðherrar, 

brjóti jafnréttislög með því að skipa karla í stöður fram yfir konur sem þó teljast hæfari. 
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Þegar presturinn var ráðinn símstöðvarstjóri voru auðvitað ekki nein jafnréttislög að 

flækjast fyrir mönnum, þeir bara réðu í embætti eftir geðþótta og gera, að því er virðist, 

enn. 

 

3.7 Endalok sveitasímans 

 

Ekkert varir að eilífu. Sveitasíminn er þar engin undantekning. Ég er ekki í vafa um að það 

hafa verið mikil viðbrigði fyrir fólk að þurfa ekki lengur að tala við símstöð er hringja 

skyldi út fyrir sveitina og geta auk þess gert það allan sólarhringinn, vitandi það að enginn 

sem ekki átti að heyra samtalið væri að hlusta. Ég spurði viðmælendur mína hvernig þessi 

umbreyting hafi verið fyrir þær sem starfsmenn á símanum og eins hvernig þær telji að 

almenningur hafi tekið henni. Ingibjörg segir að hún hafi saknað starfsins. Reyndar hafi hún 

verið við það að flytja úr Reykholti þegar síminn varð sjálfvirkur þannig að hún kom ekki 

illa útúr þessu. Hún nefnir að það hafi verið gamall bóndi í sveitinni sem hafi hreint ekki 

litist vel á þessa breytingu, hvernig í ósköpunum hann ætti nú að vita hvað væri að gerast í 

kringum sig. Almennt heldur hún þó að fólk hafi verið ánægt með að fá sitt eigið númer og 

geta stjórnað þessu meira sjálft.
87

  

 Ólöf tekur í sama streng og Ingibjörg. Hún segist halda að fólk hafi almennt saknað þess 

að hafa ekki sveitasímann, aðallega fyrst. Fólk sé almennt vanafast og þetta hafi auðvitað 

verið mikil viðbrigði. Mörgum hafi eflaust þótt þetta flóknara fyrirkomulag fyrst um sinn, 

það var ekki lengur hægt að senda út boð og ýmislegt svoleiðis. Margir hafi þó verið fegnir 

að losna við fólkið af línunum og getað verið meira prívat.
88

 Vilborg segist hafa saknað 

þess að geta ekki lengur unnið á símanum, henni hafi þótt þetta afskaplega skemmtilegt allt 

saman.
89

 

 Kolbrún var löngu flutt úr Reykholti þegar síminn varð sjálfvirkur en hún hafði nú samt 

upplifað umbreytinguna að einhverju leyti í gegnum fjölskyldumeðlimi sem ennþá bjuggu á 

staðnum. Starfsemin hafi alls ekki lagst af, pósthúsið var rekið áfram og varð í raun sífellt 

veigameiri hluti starfsins. Það hafi í raun virkað að vissu leyti sem banki líka, fólk borgaði 

reikninga á pósthúsinu og tók á móti og sendi peninga. Hún segir að fólk hafi brugðist 

misjafnlega við breytingunum. Sumum hafi þótt þetta svolítil einangrun, það hætti að heyra 

                                                 

87
 TDG2009-1, 2-3 og TDG2012-2, 6 og 8-9. 

88
 TDG2012-3, 6-7. 

89
 TDG2012-4, 7. 
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í símanum í sífellu, ekkert heyrðist á línunum lengur. Oft hafi verið tólf til fimmtán bæir 

saman á línu þannig að það var oft töluvert líf í kringum símann þó það væri ekki alltaf 

verið að hringja heim til fólks. Öðrum hefur aftur á móti örugglega verið mikil frelsun að 

þessu, fannst gott að losna við ónæðið.
90

  

 Þegar ég velti fyrir mér hversu miklu máli sveitasíminn hefur skipt í lífi fólks hlýtur 

afstaða mín að einhverju leyti að litast af þeim veruleika sem ég þekki, veruleika sem er 

mjög ólíkur því sem áður var. Þannig fer ég ósjálfrátt að bera allt sem viðkemur 

sveitasímanum saman við þann nútíma sem ég lifi í. Það er í raun ekkert óeðlilegt, fólk ber 

framandi fyrirbæri saman við sinn eigin veruleika. Þessi rannsókn á minningum 

talsímavarða af starfi sínu er því sjálfsagt allt öðruvísi en hún hefði orðið hefði hún verið 

framkvæmd meðan sveitasíminn var enn til. Veruleiki minn sem rannsakanda hefði 

auðvitað verið annar og eins hefðu minningar viðmælendanna sjálfsagt orðið öðruvísi, 

meðan samfélagið var enn það sama og tæknin enn sú sama. Öll nálgun mín að verkefninu 

mótast því að vissu leyti af nútímanum, þeim veruleika sem ég þekki. 

 Ég tel að endalokum sveitasímans hafi án nokkurs vafa fylgt þó nokkuð umrót í lífi 

fólks. Bæði misstu margir vinnuna þegar handvirku símstöðvarnar voru lagðar niður og 

eins þurfti fólk að venjast nýrri aðferð við að nota símann. Það gat reynst mörgum erfitt að 

læra á nýju skífusímana og hafa ekki lengur hinar alvitru talsímakonur á línunni til 

aðstoðar. Í Reykjavík hafði þetta tornæmi orðið til þess að á sjöunda áratugnum var gefinn 

út, að marggefnu tilefni, sérstakur leiðbeiningabæklingur um notkun sjálfvirku símanna þar 

sem notkun þeirra er útlistuð í miklum smáatriðum.
91

  

 Með sveitasímanum fór miklu meira en bara konurnar á símstöðinni, það fór heilt 

upplýsinga- og samskiptanet. Það væri jafnvel hægt að halda því fram að fyrir einhverja 

hafi sveitasíminn virkað álíka og samskiptasíður internetsins virka fyrir nútímamanninn. 

Það eru margir sem gætu illa hugsað sér lífið án þeirra.  
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91
 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, 93. 
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Lokaorð 

 

Frásagnir fólks eru jafn misjafnar og þær eru margar. Endurminningar eru ein tegund 

frásagna. Þær eru, eins og C.W. von Sydow segir, trúverðugar sagnir í fyrstu persónu, eða 

reynslusagnir. Reynslusagnir fólks eru yfirleitt sannar fyrir því. Þær eru oftast um hluti sem 

standa á einhvern hátt upp úr hjá fólki, um eitthvað óvenjulegt. Þær geta þó jafnt tengst 

hversdagslífinu og hátíðum og tyllidögum. Heimildagildi endurminninga er ágætt, þó að 

ýmislegt beri að varast við túlkun og úrvinnslu, eins og Árni Björnsson bendir á. Fólk man 

hluti á ólíkan hátt og ýmislegt getur haft áhrif á hvernig fólk setur minningar sínar fram. 

Minnið er ekki óskeikult og getur blekkt okkur. 

Efni þessarar rannsóknar er vitaskuld ekki tæmandi né óskeikul heimild um störf 

talsímavarða, heldur fyrst og fremst heimild um minningar þeirra af starfinu. Ég hef þó 

enga ástæðu til að efast um sannmælgi viðmælenda minna, að eins miklu leyti og 

minningar geta verið trúverðugar heimildir um raunverulega atburði. Það er von mín að 

með þessari rannsókn hafi mér og viðmælendum mínum tekist að draga upp áhugaverða 

hugmynd um hvernig þetta merkilega starf gekk fyrir sig, hvaða merkingu minningar um 

starfið hafa fyrir konurnar og hvernig þær segja frá þeim.  

Viðmælendur mínir höfðu misjafna aðkomu að símanum og unnu mislengi við hann. 

Tvær þeirra ólust upp við símann þar sem þær áttu foreldri sem var símstöðvarstjóri. Tvær 

kvennanna unnu á fleiri en einni símstöð á landinu og öðluðust þannig ef til vill víðtækari 

reynslu af starfinu en hinar sem aðeins störfuðu á einni stöð.  

 Á símstöðvunum fór ýmislegt fram sem kannski ekki heyrði undir starfslýsingu 

talsímavarðanna. Þær sinntu ýmsum erindum fyrir fólk; hringdu á sæðarann og í ríkið, 

pöntuðu tíma hjá lækni og margt fleira. Fólk var duglegt við að hringja á símstöðina og fá 

upplýsingar um alla mögulega og ómögulega hluti, svo sem kökuuppskriftir og ástæður 

rafmagnsleysis svo eitthvað sé nefnt.  

 Nóg var yfirleitt að gera á símanum. Á stórum stöðvum gat hávaðinn orðið eins og í 

fuglabjargi og erfitt að greina orðaskil. Úti á landi þurftu talsímaverðirnir stundum að glíma 

við óblíð náttúruöfl. Í óveðrum slitnuðu símalínur gjarnan eins og þær væru úr sláturgarni 

og marga daga gat tekið að koma sambandi á aftur. Þá söfnuðust símtalspantanir upp og 

fólk gat átt von á að þurfa að bíða í 1-2 daga eftir að fá símtalið sitt afgreitt. 

 Talsvert var um að fólk hlustaði á línunum. Þá gat það gerst að sambandið dofnaði 

nokkuð ef mikið álag var á einhverri línunni og þurfti þá stundum að fara inn á og biðja 
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fólk um að gjöra svo vel að leggja á svo það þeir sem væru að tala heyrðu nú örugglega 

hvor í öðrum. Konurnar á símanum þurftu líka oft að hlusta á samtöl fólks og koma 

reglulega inn í þau og tilkynna hve mörg viðtalsbil væru liðin. Þær heyrðu líka í símanum 

ef erfiðleikar dundu yfir og gat það verið ansi erfitt. Talsímaverðir voru bundnir 

þagnarskyldu og máttu aldrei ræða það sem þær heyrðu í símanum. 

  Það var ekki vel launað starf að vinna á símanum, eins og títt var og er jafnvel enn um 

kvennastéttir. Á Ísafirði komust talsímaverðirnir í hann krappan þegar lögreglu var sigað á 

þær í miðjum verkfallsaðgerðum og í annað skipti lentu þær í útistöðum við bæjaryfirvöld 

út af þjónustu sem enginn kærði sig um að borga fyrir. Í bæði skiptin höfðu símakonurnar 

sigur. 

 Ljóst er að margir söknuðu gamla sveitasímans þegar sjálfvirkur sími hélt innreið sína í 

sveitir landsins. Margir litu á sveitasímann sem eins konar félagsmiðstöð þar sem hægt var 

að fá upplýsingar, fréttir og ýmsa þjónustu sem sjálfvirki síminn bauð alls ekki upp á. 

Margar af konunum sem unnu á símanum söknuðu hans líka. Allir viðmælendur mínir eru 

sammála um að þetta hafi verið afar fjölbreytt, gefandi og skemmtilegt starf og minnast 

þess með hlýhug. 

Handvirki síminn, eða sveitasíminn, eins og hann er gjarnan nefndur, var á margan hátt 

afar merkilegt fyrirbæri. Saga hans á Íslandi spannaði heil 80 ár, sem er heillangur tími ef 

tekið er mið af þeirri hröðu framþróun í tæknimálum sem átti sér stað á 20. öldinni. Ekki er 

síður merkilegt að velta fyrir sér hversu miklu máli síminn skipti í lífi margra hér áður fyrr, 

nánast eins mikið ef ekki jafn mikið og síminn skiptir marga máli nú til dags. Enda var 

hann, líkt og í dag, miklu meira en bara sími, rétt eins og hlutverk talsímavarðanna var 

miklu meira en bara að afgreiða símtöl. 
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