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Útdráttur 

 

Rannsókn mín beinist að símavæðingunni og hvaða áhrif síminn hafði á líf fólks til 

sveita. Í rannsókninni er sjónum beint að sögum af talsímanum, sem svo var kallaður til 

aðgreiningar frá ritsímanum. Þegar símavæðing þéttbýlisstaða hófst á 20. öld var farið 

að tala um sveitasímann þar sem margir bæir lágu saman á einni símalínu, sem kallað 

var. Rannsókn mín snýr fyrst og fremst að honum þó sögur af ritsímanum slæðist einnig 

með vegna náinna tengsla við starfssemi talsímans. Þó svo að sjálfvirki síminn (sem við 

þekkjum í dag) hafi verið tekinn í notkun í Reykjavík á fjórða áratugnum, notaðist 

landsbyggðin víða við talsímakerfið fram yfir 1980. Sögur af talsímanum eru alls ekki 

eins fjarlægar og ætla mætti og margir muna glögglega eftir ýmsum uppátækjum sem 

ekki hafa verið fest á blað, þó skemmtileg séu.  

Í fyrsta hluta rannsóknarinnar er fjallað stuttlega um rannsóknarsögu 

viðfangsefnisins og í öðrum hluta eru munnleg hefð og frásagnir í aðalhlutverki. Í þriðja 

hluta er fjallað um sögu símans hér á landi, komu talsímans, mótmæli gegn honum og 

ýmislegt fleira. Í fjórða hluta er sjónum beint að frásögnum sex heimildarmanna sem 

ýmist unnu við talsímann eða komu að honum sem almennir notendur. Í kaflanum er 

fjallað um hlerun á símanum og þær aðferðir sem fólk beitti við hana, frammíköll og 

neyðarhringingar svo fátt eitt sé nefnt.  
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Inngangur 

 

 

Rannsókn þessi á sér langan aðdraganda. Ég man eftir að hafa heyrt um sveitasímann á 

unglingsárunum, þá sérstaklega þegar ég dvaldi í sveit hjá afa mínum á Vindheimum í 

Skagafirði. Voru stundum rifjuð upp ýmis uppátæki sem voru nógu fjarlæg til að mér 

þættu þau framandi, en á sama tíma það nálæg að ég þekkti sumt af því fólki sem um 

var rætt og tók þátt í hlerunum og öðrum uppátækjum sem verða hér til umræðu. Mér 

þótti sérstakt að tæknin hefði getað tekið svo miklum framförum sem raun ber vitni, á 

ekki lengri tíma. Ég fór að velta fyrir mér hvaða sögur úr símanum gætu leynst í minni 

fólks án þess að hafa nokkurn tímann verið safnað eða þær skráðar. Hafði það jafn 

gaman af hlerun og ég hafði af sögum um hana? Hverju skyldi fólk segja frá ef það 

fengi tækifæri til? Ýmsar spurningar vöknuðu og ég varð svo sannarlega ekki fyrir 

vonbrigðum þegar ég hóf að safna frásögnum um sveitasímann.  

Rannsóknarvinnan hófst þegar ég sat námskeiðið Söfnun þjóðfræða, vormisserið 

2011. Tilgangur námskeiðsins er að æfa nemendur í viðtalstækni og úrvinnslu gagna. 

Áttum við að finna okkur viðfangsefni, undirbúa viðtöl og fara á vettvang, skrifa handrit 

úr efninu sem fram kom og loks vinna stutta greiningu á efninu. Þegar kom að vali á 

viðfangsefni kom sveitasíminn undir eins upp í hugann. Áhuginn beindist sérstaklega að 

samskonar sögum og ég hafði heyrt í sveitinni, það er skemmtisögum og sérkennilegum 

uppátækjum. Svo fór að fyrir þetta verkefni tók ég viðtöl við fimm einstaklinga sem 

ýmist unnu við eða komu að símanum sem almennir notendur.  

Fljótlega kom í ljós að þó viðfangsefnið væri mjög skemmtilegt hafði jafnframt 

lítið verið safnað af sögum af þessu tagi. Vegna jákvæðra undirtekta (bæði viðmælenda 

og annarra sem heyrðu af verkefninu) ákvað ég að kjörið væri að skoða sveitasímann 

betur fyrir lokaverkefni. Fyrir þessa rannsókn var einu viðtali bætt við hin fimm sem 

þegar voru í höfn, auk þess sem leitað var eftir annars konar heimildum sem gætu greitt 

veginn fyrir umfjölluninni.  

Markmið rannsóknarinnar var að safna eins mörgum sögum um samfélagið í 

kring um símann og fremst var kostur. Þó að enn séu margir á lífi sem ólust upp við 

sveitasímann fjarlægjumst við þessa tækni óðfluga. Þeim sem unnu við og notuðu 

talsímann fækkar stöðugt og synd væri ef endurminningar og frásagnir um þetta 

stórskemmtilega fyrirbæri féllu í gleymskunnar dá.  

Rannsóknin skiptist í fjóra meginkafla, auk inngangs og lokaorða. Í fyrsta kafla 

verður fjallað stuttlega um rannsóknarsögu talsímans. Þar verða skoðaðar helstu 
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heimildir sem notaðar voru fyrir þessa rannsókn. Í öðrum kafla verða munnleg saga og 

minningar helstu viðfangsefnin, ásamt viðtalstækni og nokkrum þáttum sem geta haft 

áhrif á viðtöl og þær frásagnir sem fram koma. Í þriðja kafla verður sjónum beint að 

sögu símans hér á landi. Þar verður meðal annars fjallað um komu símans, andstöðuna 

gegn honum og uppbyggingu símalína. Í fjórða kafla verða heimildarmenn mínir í 

öndvegi og er kaflinn að mestu byggður á endurminningum þeirra. Þá verður meðal 

annars fjallað um hlerunartækni, frammíköll, eftirminnileg uppátæki og að lokum komu 

sjálfvirka símans.  

Nokkrum ber að þakka fyrir aðkomu að rannsókninni. Ég vill þakka afa, 

Sigmundi Magnússyni fyrir ómældan áhuga og hvatningu, auk annarra 

fjölskyldumeðlima og vina sem hlustað hafa á mig rausa um sveitasímann í hartnær þrjú 

ár. Þessi rannsókn hefði ekki orðið að veruleika án heimildarmannanna minna sem 

deildu með mér óborganlegum sögum og fróðleik og kann ég þeim bestu þakkir fyrir 

þeirra framlag. Að lokum vill ég þakka leiðbeinanda mínum, Rósu Þorsteinsdóttur og 

yfirlesurum mínum fyrir alla þeirra liðveislu og ábendingar. 
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1. kafli: Rannsóknarsaga og aðferðafræði 

 

 

Hingað til hefur afar lítið verið skrifað um sögur úr talsímanum hér á landi. Þó að 

síminn og tæknin sem hann byggði á sé útlistuð víða, hefur sú menning sem varð til 

með nýrri tækni að sumu leyti gleymst í umræðunni. Með nýjum straumum og 

tækniþróun breyttust samskiptahættir fólks og víða leynast sögur um þetta tímabil sem 

vert er að safna og varðveita. Tryggvi Dór Gíslason skilaði lokaverkefni til BA gráðu í 

þjóðfræði haustið 2012 sem ber titilinn „Ætliði að gjöra svo vel að leggja á þarna!“ 

Rannsóknin er byggð á viðtölum við fyrrum talsímaverði og er hún eina rannsóknin sem 

gerð hefur verið hingað til sem byggir í meginatriðum á endurminningum þessa hóps.
1
  

Helsta bókarheimildin sem stuðst verður við í þessari rannsókn er Saga símans í 

100 ár, sem skrifuð var af Sigurveigu Jónsdóttur og Helgu Guðrúnu Johnson. Bókin 

kom út árið 2006 og í henni er fjallað um komu fyrsta ritsímans, sjálfvirka símann, 

sæstrengina og aðrar helstu tækniframfarir í símamálum sem urðu hér á landi á 19. og 

20. öld. Einnig verður stuðst við félagsrit Félags íslenskra símamanna Elektron, sem 

síðar hét Símablaðið. Tímaritið var gefið út allt frá stofnun félagsins árið 1915 til ársins 

1996 og er þar fjallað um helstu mál viðkomandi símanum, hugðarefni fólks og 

tækniþróun.
2
  

Eins og fram kom í inngangi byggir rannsókn þessi að nokkru leyti á viðtölum 

við sex einstaklinga sem ýmist unnu við eða notuðu talsímann í sínu daglega lífi. 

Viðtölin voru tekin á tveggja ára tímabili, eða frá vormisseri 2011 til haustsins 2012. Í 

viðtölunum var stuðst við ýmis konar spurningar um símann og aðkomu 

heimildarmanna að honum. Grennslast var fyrir um eftirminnilegt sprell og tiktúrur, 

dulmál og annað sem fólk mundi eftir. Heimildarmenn voru ýmist valdir vegna 

persónulegra tengsla eða ábendinga frá öðrum, en þeir verða kynntir nánar í kafla 2.5.  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

1 Tryggi Dór Gíslason, „Ætliði að gjöra svo vel að leggja á þarna!“ 

2 Félag Íslenzkra Símamanna.  
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2. kafli: Munnleg saga og viðtalsrannsóknir 

 

 

Áður en fjallað verður nánar um viðtalsrannsóknir, tilgang þeirra og aðferðafræði verður 

að afmarka umhverfi þeirra. Af hverju tökum við viðtöl og hvaða máli skiptir varðveisla 

þeirra? Í þessum hluta verður hugtakið „munnleg saga“ skoðað nánar, ásamt nokkrum 

mikilvægum þáttum sem í henni felast, svo sem frásagnir, minningar og fleira. Einnig 

verður fjallað stuttlega um viðtalsrannsóknir og ýmis atriði sem geta haft áhrif á 

frásagnir og útkomu viðtala.  

 

2.1. Munnleg saga 

 

 

Hvað er munnleg saga? Ef til vill mætti með nokkurri einföldun skilgreina munnlega 

sögu sem „skrásetningu af persónulegum vitnisburði sem fluttur er á munnlegan hátt.“
3
 

Ýmis önnur hugtök hafa einnig verið notuð yfir þetta fyrirbæri, til dæmis persónuleg 

frásögn (e. personal narrative), minningafrásögn (e. memoir) eða ævisaga (e. life 

history). Hvaða hugtak sem fólk kýs að nota yfir slíkar frásagnir fela þau í sér að 

einstaklingur er hvattur af utanaðkomandi aðila til að rifja upp liðna tíð, hvort sem það 

er ákveðið tímabil í ævi hans, atburður, upplifun eða annað.
4
 Ólíkt rituðum heimildum, 

á borð við dagbækur og aðrar sjálfsbókmenntir, snýst munnleg saga ekki um nákvæma 

sögu einstaklings: „heldur um það að endurskapa sögulegt samhengi tíma og rúms út frá 

hinum einstaklingsbundnu heimildum.“
5
 Þetta þýðir að munnleg saga gengur ekki út á 

að fólk segi ítarlega frá fortíð sinni, heldur að skoða hvernig fólk endurskapar minningar 

í frásögnum. 

 

 

 

                                                   

 

 

 

3 Yow, Recording Oral History, bls 3.  

4 Yow, Recording Oral History, bls 4. 

5 Rósa Þorsteinsdóttir, Ritdómur um Á afskektum stað, bls 227.  
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2.2. Frásagnir og gagnaöflun 

 

 

Í hversdagslífinu erum við umvafin alls kyns frásögnum. Frásagnir (e. narratives) geta 

verið stuttar sem og langar, merkilegar og lítilvægar. Frásagnir er yfirheiti þess efnis 

sem flutt er munnlega.
6
 Munnleg saga byggir á frásögnum, útskýringum og 

vangaveltum um tilveruna og í gegnum frásagnir lærum við að þekkja ýmsa þætti í fari 

manna og samfélaga, svo sem sjálfsmynd og heimssýn.
7
 

Áhugi manna á frásögnum hófst fyrir alvöru þegar Grimm bræður hófu söfnun 

ýmiskonar þjóðsagna. Lengi vel einblíndu fræðimenn og safnarar á frásagnirnar sjálfar 

(efnið) en sýndu sagnamönnunum minni áhuga. Þessi nálgun var nefnd landfræði- og 

sagnfræðilegi skólinn (e. geographical- historical school). Með því að útiloka 

sagnamennina einangruðu fræðimenn um leið efnið frá samhengi sínu og þeim 

aðstæðum sem það spratt úr.
8
 Með tíð og tíma breyttust áherslur í frásagnarannsóknum 

og samhengið fór að skipta meira máli:  

 

Proceeding from the formal analysis of a narrative to the meanings transmitted to 

the listener places a verbal product in a communal cultural context and the 

worldview of its users. The interpretation of texts is founded on our general 

knowledge of the community producing the tradition and our own culture.
9
 

 

Hin nýja nálgun gerði fræðimönnum kleift að skoða frásagnir sem hluta stærra 

samskiptaferlis. Frásögn er ekki aðeins textinn sjálfur, heldur byggir hún á samhengi, 

flytjanda og merkingu. Flytjendur fengu meira vægi og farið var að taka tillit til þeirra 

áhrifa sem þeir hafa á frásagnir. Þessir þættir (samhengi, flytjendur og merking) gefa 

fræðimönnum færi á að skoða hvernig þjóðfræðaefni þróast og flyst á milli manna og 

samfélaga.
10

  

                                                   

 

 

 

6 Kaivola-Bregenhøj, Narrative and Narrating, bls 12-13. 

7 Yow, Recording Oral History, bls 15-16. 

8 Kaivola-Bregenhøj, Narrative and Narrating, bls 11-14. 

9 Kaivola-Bregenhøj, Narrative and Narrating, bls 17. 

10 Kaivola-Bregenhøj, Narrative and Narrating, bls 17-18. 
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Heimildagildi munnlegra frásagna hefur í gegnum tíðina verið fremur umdeilt 

meðal fræðimanna. Afskipti safnara gera það að verkum að í raun eru frásagnir tilbúnar 

heimildir, vegna þess að þær hefðu ekki verið skrásettar ef ekki væri fyrir áhuga 

safnarans á efninu.
11

 Margar mismunandi fræðigreinar nota viðtöl við rannsóknir. Þó 

getur verið áherslumunur á túlkun munnlegra heimilda eftir mismunandi fræðigreinum. 

Til að mynda má nefna að í sagnfræði var áður áhersla á að finna upprunalegar og 

„sannar“ heimildir, sem ekki er talið jafn mikilvægt innan þjóðfræðinnar (þetta hefur þó 

verið að breytast). Meira máli skiptir að átta sig á ástæðum þess hvers vegna fólk segir 

frá ákveðnum hlutum frekar en öðrum, hvernig minningar eru framsettar, hvernig þær 

breytast og svo framvegis (um minni og minningar verður fjallað nánar í kafla 2.3).
12

   

Til að tengja frásagnir og heimildagildi þeirra við fyrri umræðu um munnlega 

sögu (sjá kafla 2.1.) má minnast á hugmyndir Alessandro Portelli, en hann segir: 

„importance of oral testimony may often lie not in its adherence to facts but rather in its 

divergence from them, where imagination, symbolism, desire break in.“
13

 Hann bendir á 

að mikilvægi munnlegrar sögu birtist einmitt í frávikum frá „staðreyndum.“ Einnig segir 

Henry Glassie:  

 

The reason to study people, to order experience into ethnography, is not to produce 

more entries for the central file or more trinkets for milord´s cabinet of curiosities. 

It is to stimulate thought, to assure us there are things we do not know, things we 

must know, things capable of unsettling the world we inhibit.
14

 

 

Með þessu á hann við að markmið rannsókna er ekki að safna frásögnum aðeins til þess 

að safna þeim, heldur að leita vitneskju og fróðleiks lærdómsins vegna. 

Ýmsar aðferðir eru notaðar við gagnaöflun í rannsóknum og flokkast þær í 

megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir. Megindleg aðferðafræði lítur að 

formfastri upplýsingaúrvinnslu og tölfræði en eigindlegar rannsóknaraðferðir eru opnari 

                                                   

 

 

 

11 Yow, Recording Oral History, bls 4-7. 

12 Yow, Recording Oral History, bls 8-9. 

13 Portelli, Peculiarities of Oral History, bls 100. 

14 Glassie, Passing the Time in Ballymenone, bls 12-13. 
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og einstaklingsbundnari. Allar rannsóknaraðferðir hafa sína kosti og galla og verður 

rannsakandi að velja þá aðferð sem hentar hverju sinni. Kostir viðtala, sem flokkast 

undir eigindlegar rannsóknaraðferðir, eru til dæmis þeir að þau gefa persónulega innsýn 

í líf fólks og hugmyndir þess um ákveðin viðfangsefni. Jafnframt hafa heimildarmenn 

mikið svigrúm til að koma því á framfæri sem þeim sjálfum finnst mikilvægt, sem oft er 

ekki hægt með annars konar rannsóknaraðferðum. Ókostir viðtalsrannsókna felast meðal 

annars í þeim tíma sem tekur að afla upplýsinga og að mikil vinna fer í úrvinnslu gagna. 

Viðtalsrannsóknir eru í eðli sínu fremur óformfastar og því er erfitt að stjórna umhverfi 

þeirra og framvindu, ólíkt til dæmis spurningalistum.
15

  

Viðtöl búa yfir ýmsum kostum sem rannsóknaraðferð og þau eru um margt 

gagnleg. Þó eru nokkur atriði sem rannsakandi verður að hafa í huga þegar kemur að 

viðtölum sem heimildum. Til að mynda má nefna að viðmælendur velja það sem þeir 

segja frá, meðvitað eða ómeðvitað. Einnig þarf að hafa í huga að endurminningar eru að 

nokkru leyti endurskoðaðar eða ritskoðaðar. Gott getur verið að huga að áhorfendum, 

það er, spyrja sig fyrir hvern frásagnirnar eru og hvernig viðmælandi tengist þeim 

atburðum sem til umræðu eru.
16

 Þó svo að margt geti haft áhrif á það hvernig 

endurminningar eru framreiddar eru þær engu að síður góðar og nytsamlegar heimildir 

þar sem þær gefa innsýn inn í hugmyndir fólks um eigin fortíð. Hér fyrir neðan má sjá 

dæmi um áhrifaþætti frásagna og umhugsunarefni fyrir rannsakendur: 

 

(1) What is the narrator´s mood? (2) What emotional need might impinge on this 

process of remembering? (3) What seems to be the narrators purpose in recalling 

this particular memory this way? (4) How is gender showing up in remembering? 

(5) Is the gist of the memory recalled accurately? (6) What details does the narrator 

seem uncertain about? (7) How did I, as interviewer, interact with this narrator? (8) 

How did the environment in which the interview took place affect remembering? 

(9) What checks exist for corroboration or refutation of the particular memory?
17

 

 

                                                   

 

 

 

15 Yow, Recording Oral History, bls 5-7. 

16 Yow, Recording Oral History, bls 18-19. 

17 Yow, Recording Oral History, bls 51-52. 
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Áður fyrr voru rannsakendur hvattir til algjörs hlutleysis gagnvart viðfangsefni 

sínu. Með hlutleysi er átt við að rannsakandi fjarlægir sig frá efninu og útilokar eigin 

skoðanir og gildi.
18

 Þetta viðhorf hefur breyst töluvert, en nú til dags er viðtekin skoðun 

að fullkomið hlutleysi sé nánast ómögulegt vegna þeirrar mótunar sem við verðum fyrir 

af umhverfinu. Það eru alltaf ástæður fyrir að einstaklingur velur sér eitt rannsóknarefni 

en ekki annað (til dæmis er ólíklegt að ég hefði valið að fjalla um sveitasímann, ef ég 

hefði ekki heyrt sögur um hann í uppeldinu). Eins þarf að hafa í huga að viðmælandi er 

aldrei hlutlaus í eigin frásögn. Nærvera safnarans hefur áhrif á það sem sagt er og 

hugmyndin um þriðja áhorfandann er ævinlega viðvarandi. Þannig má segja að frásögn 

sé aðlöguð að hugarheimi viðmælandans, umhverfinu sem og hugsanlegum 

áhorfendum.
19

 Þetta hefur mótandi áhrif á þær upplýsingar sem koma fram.
20

  

 

2.3. Minningar 

 

 

Þegar fjallað er um munnlega sögu er óhjákvæmilegt að fjalla um minningar. Hvers 

vegna man fólk ákveðna hluti en aðra ekki? Margt hefur áhrif á það sem fólk man. 

Tengingar fólks við atburði skiptir máli, sem og áhrifin sem atburðir höfðu á það, hvort 

sem þau voru jákvæð eða neikvæð. Oft man fólk betur eftir viðburðum úr bernsku en 

síður það sem gerðist á fullorðinsárunum. Við leggjum aðeins það á minnið sem skiptir 

okkur máli.
21

 Hver við erum skiptir einnig sköpum fyrir þær upplýsingar sem við 

leggjum á minnið. Með öðrum orðum skiptir reynsla okkar máli þegar kemur að 

„gagnaöflun“ hugans.
22

  

Við notum minningar í ýmsum tilgangi. Við notum þær til að læra af 

undangenginni reynslu og þær hafa áhrif á ákvarðanir sem við tökum í nútíð og til 

framtíðar. Þannig geta minningar reynst víti til varnaðar síðar meir. Á minningum 

                                                   

 

 

 

18 Yow, Do I like them to much? bls 56. 

19 Yow, Do I like them to much? bls 62-63. 

20 Yow, Recording Oral History, bls 21. 

21 Yow, Recording Oral History, bls 38. 

22 Schacter, Searching for Memory, bls 52. 
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byggjum við frásagnabanka og minnistæðir atburðir móta okkur sem einstaklinga.
23

 

Fólk man bæði það sem hefur komið fyrir það sjálft, sem og hópinn sem það tilheyrir. Á 

sama hátt og minningar móta sjálfs- og heimsmynd okkar, skapa sameiginlegar 

minningar (e. collective memory) ákveðna samkennd, sem aftur endurspeglar þá 

sjálfsmynd sem við höfum um okkur og þá hópa sem við tilheyrum.
24

  

Skilgreiningin á hóp er nokkuð erfið viðfangs. Hóp er til dæmis hægt að 

skilgreina sem samansafn af fólki (tveir eða fleiri) sem deilir trú, hefðum eða gildum. 

Öll tilheyrum við margskonar hópum, sem eru ýmist stöðugir eða síbreytilegir.
25

 Eins 

og áður sagði hafa þær frásagnir sem fólk deilir áhrif á hópamyndun og viðhald þeirra. 

Sjálfsmyndarsköpun hópa byggir á samanburði og aðgreiningu frá öðrum hópum og 

þannig geta frásagnir hjálpað til við að marka hóp því tilteknar frásagnir tilheyra einum 

hópi en ekki öðrum. 

Túlkun fólks á umhverfinu hefur áhrif á minningar og þær sögur sem það 

tileinkar sér. Túlkunin getur breyst á milli tímabila í lífi fólks og þannig er rökrétt að 

álykta að það hvernig við skynjum og túlkum minningarnar sjálfar geti einnig breyst. 

Það sama má segja um tilfinningalegt jafnvægi fólks þegar það segir frá. Sem dæmi má 

nefna að þegar fólki líður illa eða finnur til depurðar, minnist það frekar sárra atburða og 

það sama má segja um glaðvært fólk, sem man heldur ánægjulega atburði.
26

 Eins er 

ýmislegt sem gleymist, til dæmis tímasetningar og röð atburða. Þægilegt getur verið 

fyrir fræðimenn að vita rökrétta framþróun atburða en rannsóknir hafa sýnt að fólk man 

sjaldnast tímasetningar. Fólk setur þó atburði í samhengi við ákveðið tímabil í ævi sinni, 

svo sem þegar það var í barnaskóla eða háskóla. Yfirleitt man fólk mun skýrar eftir 

staðsetningum, gjörðum sínum eða hugsunum.
27

 

Kyn heimildarmanns getur verið áhrifaþáttur í viðtölum. Konur virðast muna 

betur eftir smáatriðum, nöfnum, andlitum og tilfinningalegum upplifunum heldur en 

karlar. Þetta kann að vera af félagslegum frekar en líffræðilegum ástæðum, því 

                                                   

 

 

 

23 Yow, Recording Oral History, bls 35. 
24 Yow, Recording Oral History, bls 36-37. 

25 Sims, Living Folklore, bls 30-38. 

26 Yow, Recording Oral History, bls 44-45. 

27 Yow, Recording Oral History, bls 49-50. 
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rannsóknir benda til að tjáskipti mæðra við dætur séu annarskonar en tjáskipti þeirra við 

syni. Í okkar samfélagi eru stúlkur frekar hvattar til að tjá tilfinningar sínar en drengir, 

sem líklega hefur áhrif á það hvernig fólk tjáir minningar á fullorðinsárunum.
28

 Hvort 

sem munur frásagna milli kynja er félagslegur eða líffræðilegur, er hann engu að síður 

athyglisverður og einn af fjölmörgum þáttum sem rannsakandi verður að hafa bak við 

eyrað þegar kemur að túlkun frásagna.  

 

2.4. Viðtalstækni  

 

 

Að mörgu þarf að huga áður en lagt er upp í viðtalsrannsókn. Upphafspunktur hvers 

rannsakanda felst í afmörkun efnis sem hann vill skoða nánar. Hugmyndir að 

rannsóknum geta komið víða að. Oft fáum við hugmyndir frá vinum og ef það er 

tilfellið getur verið gott að snúa sér að þeim þegar farið er að leita eftir viðmælendum, 

en það er einmitt aðferðin sem ég notaði við þessa rannsókn. Allir hafa sínar sögur að 

segja en eru misviljugir að deila þeim. Sumir þvertaka fyrir að taka þátt í viðtölum en þá 

er stundum hægt að feta sig eftir ábendingum þeirra til að finna aðra viðmælendur. 

Iðulega þekkja menn einstaklinga sem eru afburða góðir sagnamenn og bera á borð 

líflegar frásagnir en þó verða safnarar að vara sig á að gleyma ekki hinum sem minna 

fer fyrir, því allir hafa upplifað ýmislegt sem vert er að segja frá.
29

 

Edward Ives fjallar vandlega um viðtalstækni í bók sinni The Tape Recorded 

Interview. Í bókinni er meðal annars fjallað um ýmiskonar aðferðir við að finna 

viðmælendur. Hann hefur meðal annars sett tilkynningar í svæðisblöð, kynnt 

rannsóknina og boðið fólki að hafa samband. Með þeirri aðferð geta komið fram 

gagnlegar upplýsingar og ábendingar og mikið úrval viðmælenda.
30

  

Oft kemur fyrir að safnarar taka viðtöl við skyldmenni sín en það hefur sína 

kosti og galla. Kostirnir felast aðallega í því að sambandi hefur þegar verið komið á, 

ísinn hefur verið brotinn og það dregur úr feimni. Gallar þess að taka viðtal við 

                                                   

 

 

 
28 Reese, Mother-Child Conversations About the Past, bls 403-430. 
29 Ives, The Tape Recorded Interview, bls 25-26.  

30 Ives, The Tape Recorded Interview, bls 26-27. 
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einstaklinga sem safnari þekkir fyrir geta falist í því að viðmælandi sleppir ákveðnum 

atriðum í frásögninni sem hann telur að safnari hafi heyrt áður og sé óþarfi að 

endurtaka. Oft fara þannig mikilvægir þættir frásagnarinnar forgörðum sem gerist síður 

þegar ókunnugir eiga í hlut. Að taka viðtöl við ókunnuga kallar Ives „stranger value,“ en 

þá eru viðtöl laus við ályktanir um fyrirframgefna þekkingu.
31

  

Þegar ég lagði upp í viðtalsrannsóknina mína árið 2011 var ég byrjandi í 

viðtalstækni. Ég gerði ýmsar skissur sem ég uppgötvaði aðeins eftir á og geri jafnvel 

enn, en svo lengi lærir sem lifir. Samskipti rannsakanda við mismunandi viðmælendur 

eru fjölbreytileg. Ég tók viðtöl við bæði kunningjafólk mitt og ókunnuga og fékk því að 

kynnast báðum hliðum. Ég fann svo sannarlega fyrir nokkrum kvíða yfir að ráðast inn í 

líf og hugarheim ókunnugra, en uppgötvaði einnig gildi „stranger value“ þegar á 

hólminn var komið. Þó svo að viðtalstækni mín hafi ekki verið fullkomin dró það ekki 

úr gildi þeirra frásagna sem fram komu. Burtséð frá þeim fjölmörgu þáttum sem geta 

haft áhrif á frásagnir eru þær ómetanlegar heimildir um liðna tíð. 

 

2.5. Heimildarmennirnir 

 

 

Eins og fram kom í inngangi hófst viðtalssöfnun mín árið 2011. Þá náði ég tali af fimm 

einstaklingum og deildu þeir með mér reynslu sinni af símanum. Þetta voru Guðrún 

Lára Ásgeirsdóttir (IKDM 1.1), María Ágústsdóttir (IKDM 1.2), Jóhann Guðmundsson 

(IKDM 1.3), Bjarni Maronsson (IKDM 1.4) og Rósa Björnsdóttir (IKDM 1.5). Haustið 

2012 bættist síðan við frásögn Erlu Oddsteinsdóttur (IKDM 1.6).  

Guðrún Lára Ásgeirsdóttir fæddist í Reykjavík árið 1940 og hittumst við á 

heimili hennar þann 8. febrúar 2011. Á yngri árum vann Guðrún meðal annars sem 

skólastýra við Húsmæðraskólann á Hallormsstað og síðar á símstöðinni á Mælifelli í 

Skagafirði eftir að hún fluttist þangað ásamt fjölskyldu sinni árið 1972. Séra Ágúst 

Sigurðsson (eiginmaður hennar) ólst upp við símstöð á Möðruvöllum í Hörgárdal. 

Reynsla hans af símanum var ein helsta ástæða þess að þau ákváðu að flytjast að 

                                                   

 

 

 

31 Ives, The Tape Recorded Interview, bls 28-29. 
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Mælifelli þar sem einnig var símstöð.
32

 Guðrún hafði frá ýmsu að segja þegar kom að 

rekstri og umstangi í kring um símstöðina. Hún var ein af þeim sem börðust fyrir 

bættum kjörum símstöðvastjóra og talsímavarða en um það verður fjallað í kafla 4.1. 

Þegar viðtalinu við Guðrúnu var að ljúka kom dóttir hennar, María Ágústsdóttir, í 

heimsókn. María fæddist á Egilsstöðum árið 1968 og hafði unnið sem prestur í um tvo 

áratugi þegar viðtalið var tekið. Hún ólst upp á Mælifelli frá fjögurra til fimmtán ára 

aldurs og vann stundum við símann sem barn.
33

 Upplagt var að spjalla við Maríu um 

reynslu hennar af símanum en hann á sterkan sess í æskuminningum hennar.  

Fimmtudaginn 10. febrúar gerði ég mér ferð í Skagafjörðinn til að tala við 

Jóhann Guðmundsson sem býr nú í Varmahlíð. Jóhann, eða Jói á Stapa eins og hann er 

iðulega kallaður, fæddist árið 1924. Fjölskyldan kom víða við þegar hann var að alast 

upp en hann sleit að mestu leyti barnsskónum í Vesturdal í Skagafirði. Síðar eignaðist 

hann jörðina Stapa í Tungusveit þar sem hann 

bjó lengi og þar hófst notkun hans á 

talsímanum að einhverju ráði. Jói hefur tekið 

sér ýmislegt fyrir hendur í gegnum tíðina auk 

búskapsins. Hann hefur meðal annars unnið 

sem sjómaður og smiður og á seinni árum 

hefur hann ort og gefið út ljóðabækur.
34

  

Þegar viðtalinu við Jóa lauk lá leið mín 

til Bjarna Maronssonar sem einnig býr í 

Varmahlíð. Bjarni fæddist á Sauðárkróki árið 

1949 og ól hann manninn fyrstu tvö árin á 

Uppsölum í Blönduhlíð og síðar í 

Ásgeirsbrekku í Viðvíkurhreppi. Hann var 

bóndi í mörg ár, en þegar viðtalið var tekið vann hann sem héraðsfulltrúi Norðurlands 

vestra.
35

 Hann var eini viðmælandinn sem ekki var notandi símans í Lýtingsstaðahreppi. 

                                                   

 

 

 

32 IKDM 1.1, bls 3. 

33 IKDM 1.2, bls 9-10. 

34 IKDM 1.3, bls 3. 

35 IKDM 1.4, bls 3. 

Mynd 1: Lýtingsstaðahreppur. Nokkur býli sem hafa  

verið til umræðu eru merkt með rauðu. 
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Kerfið sem hann bjó við var minna og þar tíðkuðust nokkuð aðrar venjur við 

símanotkun. 

Laugardaginn 12. febrúar mælti ég mér mót við Rósu Björnsdóttur á Hvíteyrum. 

Hún er fædd á Reykjum í Tungusveit árið 1941. Fjölskyldan fluttist í fáein skipti á milli 

býla í nágrenninu en Rósa er að mestu uppalin á Mælifellsá. Hún flutti ásamt fjölskyldu 

sinni að Hvíteyrum árið 1960. Rósa ólst upp við sveitasímann en hún vann einnig á 

símstöðinni á Mælifelli ásamt Guðrúnu Láru.
36

 

Haustið 2012 tók ég viðtal við Erlu Oddsteinsdóttur. Ég hef kannast við hana frá 

bernsku en vegna ábendingar frá Rósu árinu áður ákvað ég að hafa samband við hana 

fyrir þessa rannsókn. Erla býr nú á Sauðárkróki ásamt eiginmanni sínum en hann er frá 

Hafgrímsstöðum í Lýtingsstaðahreppi og þar hittumst við þann 20. ágúst. Erla er fædd í 

Reykjavík en dvaldi sem barn á Löngumýri í Skagafirði og sneri síðar aftur sem 

nemandi við húsmæðraskólann þar. Hennar reynsla af símanum var að mestu leyti sem 

notandi en einnig vann hún við afleysingar á símstöðinni á Mælifelli.
37

 

Hér að framan hefur verið farið um víðan völl og meðal annars fjallað um 

munnlega sögu og frásagnir, minningar, viðtalstækni og fleira. Heimildarmennirnir voru 

einnig kynntir en þeir spila stærsta hlutverkið í fjórða hluta. Í þriðja hluta verður farið 

yfir sögu talsímans hér á landi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

36 IKDM 1.5, bls 3. 

37 IKDM 1.6, bls 1-6. 
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3. kafli: Síminn 

 

 

Mennirnir þróast og tæknin með en því er einnig öfugt farið. Á rúmri hundrað ára sögu 

símans hafa orðið stórkostlegar breytingar í símamálum hér á landi og hafa þær leitt til 

þeirra þæginda sem við búum við í dag. Nú til dags innihalda símar myndavélar og 

veraldarvefstengingu og ég hugsa að fólk leiði sjaldan hugann að því hvernig fólk gat 

lifað án slíkra tryllitækja. Enn síður geta yngri kynslóðir hugsað sér þann tíma þegar 

einkasamtöl á símanum voru skemmtiefni annarra.
38

 Í þessum kafla verður meðal annars 

fjallað um lagningu sæstrengsins og landnám talsímans. Jafnframt verður stiklað á stóru 

um andstöðuna gegn ritsímanum og bændafundinn, talsímaverði og notkun talsímans. 

 

3.1. Tækniþróun erlendis og koma símans til Íslands 

 

 

Með sanni má segja að 20. öldin hafi verið mikill umbótatími í lífi þjóðarinnar hvað 

varðar tækniþróun. Koma símans gjörbreytti samskiptaháttum, bæði í viðskiptum og 

meðal almennings, en þó voru Íslendingar fremur seinir að taka við sér þegar kom að 

tæknimálum. Sennilega var fátækt einn af þeim þáttum sem seinkuðu komu nýrrar tækni 

en líklega hafði fjarlægðin við meginland Evrópu einnig sitt að segja um það.
39

  

Þó að Íslendingar hafi ekki fengið samband við umheiminn fyrr en á 20. öld 

höfðu margar aðrar vestrænar þjóðir tekið upp ritsímann um miðja 19. öldina. 

Ritsímatæknin kom fram í kjölfar fyrstu rafhlöðunnar sem Alexander Volta fann upp 

um 1800. Það var síðan Hans Christian Ørsted sem uppgötvaði seguláhrif rafstraums 

árið 1820 og þau tímamót mörkuðu í raun upphaf ritsímans. Þó var það Samuel Morse 

sem hafði hvað mest áhrif á ritsímann en aðferðin, sem nefnd er í höfuðið á honum 

„Morse stafalykill,“ er notuð enn í dag.
40

  

                                                   

 

 

 

38 Þetta má þó bera saman við notkun facebook og annarra samskiptamiðla í dag. Oft er fólk af yngri 

    kynslóðum afar opinskátt um sína einkahagi, en það tíðkaðist síður á fyrri hluta 20. aldar.  

39 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 10-11. 

40 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 11-12. 
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Strax á 19. öld létu menn reyna á sendingar rafstraums í gegnum sæstrengi. 

Þegar ritsímatæknin efldist og millilandasamband á meginlandinu jókst, fór menn að 

dreyma um samband milli heimsálfanna. Menn þurftu þó að bíða fáeina áratugi í viðbót 

áður en tækniframfarir höfðu gert sæstrenginn mögulegan.
41

 Nokkrir framfarasinnar, 

bæði í Ameríku og í Evrópu, sóttu um einkaleyfi á lagningu ritsímalínu (sæstrengs) og 

voru þá farnir könnunarleiðangrar til að kanna jafnt hafsbotn sem og bestu 

landtökustaðina. Allar tilraunir til að leggja ritsímalínu hingað til lands misheppnuðust 

lengi vel og því voru Íslendingar símalausir lengur en vonast var til. Öfugt við þá þróun 

sem orðið hafði erlendis, fór svo að lokum að til Íslands barst talsíminn á undan 

ritsímanum.
42

 

Talsíminn var uppfinning hins skoska Alexander Graham Bell og fyrsta nothæfa 

talsímann gerði hann árið 1876. Þrátt fyrir einangrun Íslendinga bárust þeim fregnir af 

tækniundrum meginlandsins með útrásarvíkingum þess tíma, svo sem viðskiptamönnum 

og stúdentum. Maður að nafni Ásgeir G. Ásgeirsson varð fyrstur til að flytja símtæki og 

línu til Íslands árið 1889. Þá var línan strengd á milli verslunarhúsa á Ísafirði og þó hún 

hafi aðeins verið nokkur hundruð metrar að lengd, markaði hún upphaf línulagninga á 

Íslandi. Reykvíkingar fylgdu fast í kjölfar þessarar framþróunar og var fyrsta línan lögð 

milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar haustið 1890.
43

  

Þó svo að talsíminn hafi fundið sér sess hér á landi og væri á hraðri uppgöngu 

var mönnum enn kappsmál að koma á sambandi við útlönd. Sæstrengur var enn á 

teikniborðinu en á sama tíma var loftskeytatæknin einnig í þróun. Ítalinn Gugliermo 

Marconi hafði unnið að fjarskiptabúnaði sem notaði rafsegulbylgjur til að senda merki.
44

 

Var þessi nýja tækni í þá daga kölluð „þráðlaus firðritun.“
45

 Árið 1901 var komið á 

loftskeytasamband milli Cornwall á Englandi og Nýfundnalands. Hér á landi áttu bæði 

ritsíminn og loftskeytin sína fylgismenn. Þar má nefna Einar Benediktsson sem barðist 

                                                   

 

 

 

41 G. Bch, Úr sögu sæsímans, bls 43.  

42 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 13-16. 

43 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 16-18. 

44 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 20-21. 

45 Ottó Björnsson, Þráðlaus firðritun, bls 25.   
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fyrir komu loftskeytatækninnar og Hannes Hafstein
46

 sem barðist fyrir komu ritsímans 

(og sæstrengsins).
47

  

Árið 1904 undirritaði Hannes samning þess eðlis að Mikla norræna 

ritsímafélagið tæki þátt í lagningu sæstrengjar til Íslands. Samningurinn var mjög 

umdeildur og þótti Hannes hafa gengið í málið án samþykkis yfirvalda, en hvort sem 

samningurinn var góður eða slæmur hafði fyrsta skrefið í átt að símalagningu verið 

tekið. Um þennan samning er ritað í blaði Félags íslenskra símamanna, Elektron: „Hvað 

sem annars má um samning þennan segja, og ýmislegt má auðvitað að honum finna, þá 

er það varla nokkrum efa undiropið, að með honum var stigið eitthvert allra stærsta og 

happadrýgsta sporið í framfaraáttina.“
48

 Vegna deilnanna sem samningurinn vakti fengu 

loftskeytamenn tækifæri á að sýna sig og sanna og reist var 50 metra hátt mastur og 

loftskeytastöð við Rauðará í Reykjavík. Stöðin var aðeins móttökustöð loftskeyta og 

þann 26. júní 1905 barst í fyrsta sinn fréttaskeyti frá erlendri grundu (ekki verður þó 

fjallað frekar um loftskeytatæknina í þessari rannsókn).
49

 

 

3.2. Bændafundurinn og viðtaka símans 

 

 

Eins og áður sagði var samningurinn sem Hannes Hafstein undirritaði um lagningu 

sæstrengs mjög umdeildur. Á sama tíma og umræður um ritsímann og loftskeytin voru 

teknar fyrir á opinberum vettvangi árið 1905 hófu andstæðingar símasamningsins að 

andmæla af meiri krafti en áður. Fjölmenntu bændur og aðrir landsmenn til Reykjavíkur 

í mótmælaskyni. Fundur var haldinn í lok júní að viðstöddum um 600 manns og hefur 

sá fundur verið kallaður Bændafundurinn. Annar fundur var haldinn 1. ágúst og var þá 

lögð fram áskorun til Alþingis að koma á loftskeytasambandi í stað ritsíma. Hannes 

                                                   

 

 

 

46 Eftir að Hannes Hafstein var skipaður ráðherra 1. febrúar 1904 kom það í hans hlut að ganga frá  

    fjarskiptamálum þjóðarinnar og ljúka samningum. 

47 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 20-21. 

48 G.J.Ó. Meðan Landssíminn var í móðurlífi, bls 75.  

49 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 22-24. 
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(sem þá var ráðherra) tók það ekki til greina og fór svo að lokum að Alþingi samþykkti 

tillögur hans um framlög til lagningar ritsímans þann 12. ágúst.
50

  

Sá misskilningur hefur komið upp að á fundinum hafi bændur mótmælt komu 

símans yfirleitt. Það virðist þó ekki hafa verið tilfellið (að minnsta kosti ekki samkvæmt 

opinberum heimildum Landssímans).
51

 Samkvæmt þeim mótmæltu menn þeim 

samningi sem Hannes gerði vegna þess að loftskeytasamband þótti mun hagstæðara 

fyrir þjóðina sem barðist við mikla fátækt.
52

 Þessi misskilningur hefur meðal annars leitt 

til þess að bændur hafi verið álitnir afar afturhaldssamir þegar kom að tækninýjungum.
53

 

Áhugaverður árekstur verður í þessu tilliti, á milli ritaðra- og munnlegra heimilda. 

Umræðan um bændafundinn virðist kveikja minningar um mun almennari mótmæli en 

opinberar heimildir benda til. Kolbeinn Kristinsson frá Skriðulandi í Skagafirði nefndi í 

viðtali við Hjalta Pálsson að síminn hafi verið afar umdeildur og sumir héldu að „hann 

legði ógæfu yfir sjó og land.“
54

 Fleiri hafa á förnum vegi nefnt mótmælin gegn símanum 

án þess að taka fram að þau hafi aðeins beinst gegn ritsímanum, en það styrkir aftur þá 

skoðun að bændur hafi verið afturhaldssamir. 

Mótstaða gegn ritsímanum virðist hafa verið fremur djúpstæð. Menn virðast ekki 

hafa verið tilbúnir til að gleyma andstöðunni þó svo að samningur Hannesar hafi gengið 

í gegn og framkvæmdir hafist. Illa gekk að fá menn til vinnu við stauraburð og 

línusetningu (sjá kafla 3.3.) og þeim sem fóru fyrir staurasetningunni var sumstaðar illa 

tekið. Sagan segir að Björn Bjarnason frá Gröf í Mosfellssveit, sumstaðar kallaður 

Staura-Björn, hafi af sumum verið talinn réttdræpur fyrir starfið í þágu símans.
55

  

Þegar setja átti síma á bæi var starfsmönnum símans misjafnlega tekið. Kjartan 

Sveinsson, sem starfaði hjá símanum frá 1928, sagði frá tveimur atvikum þar sem 

honum var vísað frá. Í öðru tilfellinu hélt bóndinn að línurnar myndu brjóta þilið á 

húsinu þegar þær yrðu teknar inn. Í hinu tilfellinu beindi bóndi að honum haglabyssu og 

                                                   

 

 

 

50 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 24-26. 

51 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 24-25. 

52 SÁM 90/2206 EF. 

53 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 24-25. 

54 SÁM 08/4208 ST. 

55 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 28-29. 

http://www.ismus.is/i/copy/id-4690


22 

sagðist ekki vilja síma, en hann „trúði því að heyið myndi eyðileggjast því það læki efni 

úr vírnum!“
56

 Andstöðunnar gegn símalínum varð ekki aðeins vart hér á landi, en í 

Kentucky í Bandaríkjunum voru skemmdarverk unnin á ritsímalínum árið 1849. Eftir að 

línurnar voru settar upp varð uppskerubrestur og menn settu þessa tvo viðburði í 

samhengi og sögðu að línurnar „rændu loftið rafmagni og kæmu í veg fyrir úrkomu.“
57

 

Mörg skondin og skemmtileg ummæli eru til um mótstöðu gegn símanum. Ekki 

voru þó allir andvígir nýjungunum og margir vildu fá símann í snarheitum. Bóndi einn 

var orðinn nokkuð óþreyjufullur og hringdi til símayfirvalda og spurði: „Það var útaf 

símalínunni hingað. Mig langaði til að fræðast um það, hvort þið sáið fræi eða setjið 

niður trjáplöntur til að koma ykkur upp símastaurum.“
58

  

 

3.3. Síminn hreiðrar um sig 

 

 

Mikið var haft fyrir að ljúka samningum um lagningu símalína. Sú vinna komst þó ekki 

í hálfkvisti við það sem við tók þegar koma þurfti niður staurum undir fyrirhugaða línu. 

Vegna skorts á vegum hér á landi var staurasetningin seinlegt verk og ekki síður hafði 

veðurfarið áhrif.
59

  

Haustið 1905 var víða kalt á fróni. Veturinn var kallaður „stauraveturinn mikli“ 

en þá voru staurar fluttir á línustæðin. Fyrsta línan átti að ná frá Seyðisfirði til 

Akureyrar, þaðan yfir Heljardalsheiði og til Reykjavíkur í gegnum byggðirnar. Fenginn 

var Norðmaður að nafni Olav Forberg til að fara fyrir staura- og línulögninni og 

bandamaður hans hérlendis var fyrrnefndur Björn Bjarnarson frá Gröf. Eins og kom 

fram í kafla 3.2. gekk erfiðlega að semja við bændur um aðstoð, enda gætti enn 

nokkurrar mótstöðu gegn símanum. Verkið var jafnframt afar tímafrekt og ekki höfðu 

allir tök á að fara frá búum sínum til að vinna í þágu símans. Vegna þess hve illa gekk 

að fá innlendan mannskap til stauradreifingarinnar þurfti að flytja inn vinnuafl frá 

                                                   

 

 

 

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

57 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 12. 

58 Hitt og þetta, bls 91.  

59 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 28. 
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Noregi. Norðmennirnir gerðu ráð fyrir að skógleysið á Íslandi myndi flýta fyrir þeim en 

reiknuðu ekki með því umhleypingasama veðri sem tók á móti þeim.
60

 

Best þótti að draga staurana með hestum en lítið var hægt að nota hestvagna 

vegna vegaleysis í landinu.
61

 Þar sem staurarnir voru mun stærri þá en þeir eru í dag var 

aðeins hægt að draga einn staur í einu og í ljósi þess má kalla aðdáunarvert að vinnan 

hafi ekki tekið lengri tíma en raun bar vitni.
62

 Aðstæður voru bestar þar sem nokkuð 

hjarn var á grundu en þá tafði snjóleysi á láglendinu fyrir, sem og mikið fannfergi seinni 

hlusta árs. Þrátt fyrir að flutningarnir gengju stundum hægt kom það ekki að sök og 

línulagningin tafðist því ekki að ráði, þó enn vantaði staura á Heljardalsheiði og í 

Borgarfirði.
63

 

Sæstrengurinn var lagður yfir Atlandshafið, frá Hjaltlandi til Færeyja og síðan til 

Íslands með skipinu Cambria. Strengurinn kom á land á Seyðisfirði þann 18. ágúst 

1906. Eins og áður var getið sá Mikla norræna ritsímafélagið um lagningu strengjanna 

sem voru um 990 kílómetrar að lengd. Símstöðin á Seyðisfirði var opnuð með hátíðleik 

þann 25. ágúst og var þá samband við útlönd formlega opnað. Þennan dag var einangrun   

Íslands til þúsund ára rofin. Næsta skref var að koma línunni til Reykjavíkur frá 

Seyðisfirði með viðkomu í símstöðvunum og voru þá símstöðvastjórum og starfsfólki 

kennd undirstöðuatriði við símaafgreiðslu. Síminn var formlega opnaður þann 29. 

september og hóf þá Landssími Íslands störf sín.
64

 

Mikið lofræðutímabil kom í kjölfar opnunar ritsímasambandsins. Menn upphófu 

þetta augnablik sem mikið framfaraskref og ekki er laust við að yfir lofræðunum sé 

nokkuð rómantískt yfirbragð eins og sjá má á eftirfarandi textabroti:  

 

Þá hafði útlaginn loks lokið hinni löngu og ströngu útlegð. Þá steig hin unga 

íslenska þjóð yfir landamærin, úr einræninu og fákunnunni yfir í hinn men[n]taða 

heim. Það var eins og hinn nýlagði málmþráður milli landanna, hefði kip[p]t 

                                                   

 

 

 

60 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 28-31. 

61 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 28-30. 

62 SÁM 08/4208 ST. 

63 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 28-30. 

64 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 32-34. 
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Íslandi upp úr hinni fornu legu landsins, og sett það aftur niður á öðrum stað, þar 

sem skilyrði voru til allskonar menningar og framfara.
65

  

 

Koma símans til landsins hafði vissulega í för með sér miklar breytingar. Þær 

breytingar fólust meðal annars í bættum samskiptum jafnt innanlands sem utan. Hinn 

nýi og hraði samskiptamáti greiddi fyrir ýmsum málum, til dæmis í atvinnulífinu (svo 

sem smíði fyrsta íslenska togarans).
66

 Þrátt fyrir jákvæða þróun gengu fyrstu árin ekki 

snuðrulaust fyrir sig. Menn fundu fljótlega út að landlínan, sem gerð var úr bronsvír, 

hentaði ekki íslensku veðurfari og slitnaði strengurinn strax 1906.
67

 Þetta var fyrsta 

slitið af mörgum þennan vetur en þá var ísingin, sem lagðist á línurnar, helsta 

vandamálið.
68

 Auk þess áttu staurarnir í vök að verjast gegn snjóflóðum og stormum 

sem feyktu þeim burt með lítilli fyrirhöfn. Frost og þíða losuðu jafnframt um og skekktu 

staurana. Sumarið 1907 var unnið að því að skipta um vír á þeim svæðum sem verst 

höfðu orðið úti um veturinn, það er á milli Seyðisfjarðar og Skagafjarðar. Settur var 

járnvír í stað bronsvírsins og dugði hann mun betur. Næsta sumar var strengurinn lagður 

áfram til Reykjavíkur. Einnig var lögð sérstök ritsímalína á milli Seyðisfjarðar og 

Reykjavíkur í þessari framkvæmd.
69

 

Næstu árin þurfti sífellt að bæta þær línur sem settar höfðu verið upp, lagfæra og 

auka við staurum. Einnig hófu menn að leggja jarðstrengi eða jarðsíma, þá sérstaklega á 

hálendinu. Árið 1926 voru línurnar orðnar meira en 3000 kílómetrar á lengd og gefur 

það auga leið að línuframkvæmdin hafði áhrif á ásýnd umhverfisins sem þó var ekki 

endilega alltaf til ills. Sögur fara af því að menn hafi nýtt símalínurnar sér til aðstoðar 

þegar þeir villtust á hálendinu, til dæmis í óveðrum, en þeir gátu þá fylgt línunum til 

byggða.
70

 

                                                   

 

 

 

65 Eðvarð Árnason, Áhrif símans á þjóðlíf Íslendinga, bls 74. 

66 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 35-36. 

67 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 39-40. 

68 Ísing, bls 129.  

69 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 39-41. 

70 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 44-45. 
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3.4. Símstöðvar 

 

 

Aðalsímstöðvarnar á landinu voru þrjár til að byrja með, á Seyðisfirði, Akureyri og í 

Reykjavík. Þessar símstöðvar voru svokallaðar fyrsta flokks símstöðvar, en stöðvarnar 

voru flokkaðar eftir opnunartíma og þá er starfsmenn Landssímans töldu tuttugu manns, 

störfuðu flestir þeirra á aðalsímstöðvunum.
71

 Árið 1954 var fyrsta flokks A stöð opin frá 

8 til 21 og fyrsta flokks B stöð frá 8.30 til 14 og 15.30 til 20. Annars flokks stöð var 

opin frá 9 til 12 og 16 til 19 og þriðja flokks stöð var opin frá 9 til 10 og 16 til 17 (þetta 

á við virka daga, en á helgum dögum var opið í styttri tíma).
72

 

Árið 1926 rann samningurinn um rekstur sæstrengsins út og Íslendingar yfirtóku 

þá rekstur ritsímastöðvarinnar á Seyðisfirði af Mikla norræna ritsímafélaginu.
73

 

Starfsemi símstöðvarinnar á Seyðisfirði var af tvennum toga. Annars vegar var 

sæsímaborðið sem notaði sæstrenginn til skeytasendinga og hins vegar nýttist landlínan 

bæði til skeytasendinga og einnig fyrir talsímann. Áður en ár var liðið frá komu símans 

höfðu 22 símstöðvar bæst við starfsemina. Á Blönduósi og Sauðárkróki voru annars 

flokks símstöðvar en hinar þriðja flokks og voru þær opnar tvær klukkustundir á dag.
74

 

Við árslok 1914 voru stöðvarnar orðnar 121 sem gefur til kynna hraðan uppgang í 

símamálum.
75

 

Landssíminn sá í aðalatriðum um rekstur stöðvanna frá upphafi en veitti í 

nokkrum tilfellum einkaaðilum sem og félagasamtökum leyfi til að reka lítil símkerfi 

hér og þar á landinu. Til dæmis má nefna að talsímafélög voru stofnuð á Sauðárkróki, 

Akureyri, Vopnafirði og víðar. Þessar einkalínur voru hvað lengstar um 1908, þá 108 

kílómetrar. Línur sem reknar voru af hreppum eða sýslum töldust einnig til einkalína. 

Með tíð og tíma keypti Landssíminn margar þessara stöðva og um 1928 höfðu 

einkalínurnar farið úr rúmum 100 kílómetrum í um 20 kílómetra að lengd.
76

 

                                                   

 

 

 

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

72 Símaskrá 1954, bls 7.  

73 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 48. 

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

75 Landssíminn, bls 16.   

76 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 46. 
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Árið 1926 var komið símasamband við alla þéttbýlisstaði landsins. Auk þess 

voru allvíða símar á sveitabæjum, en voru þeir þá reknir sem þriðja flokks símstöðvar. 

Þrátt fyrir mikinn dugnað í símamálum vantaði enn símasamband á milli Víkur og 

Hornafjarðar. Eðli málsins samkvæmt var fólk uggandi um línulögn á því svæði, enda 

umhverfi suðurstrandarinnar erfitt yfirferðar.
77

 Þessa einangrun þótti mönnum 

mikilvægt að rjúfa og ráðist var í framkvæmdir sumarið 1929. Jafnvel þó að erfitt væri 

að halda úti línu á þessu svæði, til dæmis vegna hlaupa í Skeiðará, hafði síminn náð 

endum saman í bókstaflegri merkingu; hringurinn fullkomnaður.
78

 

Þó svo að nokkur ár liðu frá komu símans til landsins þar til helstu 

þéttbýliskjarnar fengu samband, leið enn lengri tími þar til sveitirnar fengu að njóta 

sömu þæginda. Loks þegar litlar símstöðvar komu í dreifbýlið, þurftu menn stundum að 

fara um langan veg til þess að komast í síma. Einnig þurfti oft að ná í fólk af 

nágrannabæjum til að koma í símann og voru krakkar stundum notaðir í snúningana. Þar 

sem símstöðvar voru á bæjum var oft mikill umgangur með tilheyrandi umstangi. Árið 

1936 voru um 1100 af 6000 bæjum komnir með síma, eða aðeins um sjötti hver bær.
79

  

  

3.5. Starfsfólk símans 
 

 

Á símstöðvunum vann fólk annað hvort í hlutastarfi eða þáði borgun fyrir hverja 

afgreiðslu, auk þess sem hreppsfélögin greiddu nokkur laun. Starf talsímavarða var afar 

eftirsótt á fyrstu árum Landssímans og þá sérstaklega á meðal ungra kvenna. Launum 

var þó haldið í lágmarki lengi vel, ef til vill vegna þess að í upphafi voru símastúlkurnar 

(talsímakonur) oft dætur embættismanna, sem ekki þurftu að sjá fyrir sér sjálfar. Árið 

1917 voru árslaun talsímakvenna frá 420 til 900 krónur.
80

 

 Ýmsar sögur um símaverði geymast enn í manna minnum. Margir starfsmenn 

símans, bæði karlar og konur, hafa orðið frægir fyrir dugnað, orðbragð og glens við 

                                                   

 

 

 

77 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 48-50. 

78 Starfræksla Landssímans, bls 15.  

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

80 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 37. 
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símaþjónustu. Má meðal annars nefna Pétur „á fóninum“ og Finnu „á stöðinni.“ Pétur 

starfaði við símann í Hafnafirði og Reykjavík og hafði sérstakan stíl við tilkynningar. 

Hann er sagður  hafa tilkynnt andlát eitt svona: „Þetta er Pétur, halló, halló. Steingrímur 

er dauður, halló, tók inn eitur og dó.“
81

 Finna „á stöðinni“ var alræmd fyrir dugnað við 

að koma símtölum í gegn þegar mikið var að gera og var stundum nokkuð hvatorð. Eitt 

sinn þegar mikill kliður var á línunni á hún að hafa sagt þessi fleygu orð: „haldiði kjafti 

í Haganesvík og étiði skít í Hofsós.“
82

 (Þessi setning hefur reyndar verið eignuð fleirum 

en Finnu, en orðin ein og sér benda til hasarsins sem hefur myndast á línunni). 

Mikið var lagt upp úr góðri þjónustu og nákvæmum vinnubrögðum símavarða. 

Miklar kröfur voru gerðar til starfsmanna, ekki síst símameyjanna sem áttu að vera: 

„hraustar, handfljótar, kurteisar, geðgóðar, viðmótsþýðar [...] þurfa og að hafa mjúkan 

og þýðan málróm.“
83

 Auk þess máttu þær ekki svara fyrir sig þegar þeim var mætt með 

ókurteisi eða yfirgangi. Oft var mikill erill á símstöðvunum og menn hafa verið 

misþolinmóðir við stúlkurnar á símanum. Þó að samskiptin hafi stundum verið stirð 

leynir sér ekki að símameyjarnar voru einnig mikilsmetnar og jafnvel lofsungnar, eins 

og eftirfarandi ljóðabrot sýnir:  

 

Að minnast yðar, sem mest vér dáðum 

ó, miðstöð, hve ljúft er oss það! 

Þér gáfuð oss samband við það, sem vér þráðum, 

og það, sem vér leituðum að. 

Hve margur, sem átti við örðugt að glíma, 

öðlaðist hamingju lífsins per síma 

þó sæti hann á sínum stað. 

 

En stundum var al[l]t og allir á tali 

og ekkert samband að fá. 

Þó grípur oss engin æðra né kali 

en auðmjúkir bíðum við þá. 

                                                   

 

 

 

81 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 20. 

82 Sigmundur Magnússon, 2013. 
83

 G.J.Ó. Hvernig símameyjar eiga að vera, bls 10.  
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Því órótt syngur í okkar hjarta 

ókunn röddin, fagra og bjarta, 

sem fyrir í fóninum brá!  

 

 [ ... ] 

 

Og enn eru þakkirnar einungis hálfar, 

ó, aðeins eitt viðtalsbil! 

Þá fyrst er þér komist í samband sjálfar 

þér sannið vorn þakklætisyl. 

En lengi mun heimurinn hringja í síma 

og hættir því tæplega nokkurn tíma 

á meðan slík miðstöð er til!
84

 

 

Margt gat farið úrskeiðis ef fólk hafði ekki hugann við efnið en til að mynda gat 

fólk valið rangt númer og sambandið slitnað. Einnig þurftu símaverðir að telja 

viðtalsbilin nákvæmlega. Þurftu þeir að stilla klukku þegar samtal hófst og „segja til 

viðtalsbilanna í hvert skipti sem klukkan slær.“
85

 Vandvirk vinnubrögð voru nauðsynleg 

jafnt við símaafgreiðslu sem og símskeytasendingar eins og eftirfarandi skrítla bendir á: 

 

Amerísk frú, sem var á ferð í París, hafði séð þar skrautker eitt fagurt er hún girntist 

mjög. En þar sem verðið var hvorki meira né minna en 25. þús. kr. sendi hún manni 

sínum símskeyti, og bað um leyfi hans til að kaupa kerið. Hann sendi henni 

svohljóðandi skilaboð: No, Price too high. En heim kom hún með kerið samt sem 

áður. Og er maður hennar ávítti hana fyrir, sýndi hún skeytið frá honum, sem þá 

hljóðaði þannig: No price too high.
86

  

 

Hér að ofan var bent á dyggðir símameyja og æskilega hegðun, en símritarar 

þurftu einnig að lúta settum reglum. Elektron gaf til að mynda út tíu boðorð símritarans, 

                                                   

 

 

 
84 Þér símameyjar, bls 72. 

85 Nákvæmni og símaþjónusta, bls 31.  

86 Skrítlur, bls 26.  
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en boðorðin þjónuðu sem eins konar vinnureglur stéttarinnar. Nokkur þessara boðorða 

koma ansi sérkennilega fyrir sjónir nú til dag:   

 

1.  Mjög sparsamur; 

2.  Óþreytandi starfsmaður; 

3.  Men[n]taður; 

4.  Óskeikull í verkum sínum; 

5.  Ráðvendnin sjálf. Þótt ekki sýnist svo, þá fara þó miklir fjársjóðir gegnum 

hendur hans; 

6.  Þagmælskur eins og gröfin; 

7.  Hafa hófsama maga og ganga ekki í fötum eftir nýjustu tísku, heldur þriggja ára 

gömlum; 

8.  Reisa ekki bú eða ef ekki verður hjá því komist, hrúga ekki niður krökkum, sem 

heimta meira brauð; 

9.  Vera ekki sólginn í leikhúsið eða skem[m]tanir aðrar en lúðrablástur á 

opinberum stöðum; 

10. Sá sem vill verða símritari, og hefir alla þessa kosti til að bera, þarf ekki annað 

en að leggja stund á símritun í eitt eða tvö ár og getur hann þá fengið atvinnu við 

járnbraut, þar sem hann fær gífurleg laun segjum 50 pesos og ókeypis andrúmsloft 

200 kílómetra frá heimilli sínu.
87

 

 

Mikla norræna ritsímafélagið borgaði sínu starfsfólki á Seyðisfirði laun, en ekki 

var endilega sömu sögu að segja hjá Landssímanum. Símaþjónar Landssímans voru 

meðal annars kallaðir „olnbogabörn stjettar sinnar“ enda vinnutímar oft langir og 

þóknunin af skornum skammti.
88

 Árið 1915 var Félag símamanna stofnað. Hlutverk 

þess var að „efla hag og þekkingu stjettarinnar“ og hófu þeir meðal annars útgáfu 

Elektron (síðar Símablaðið).
89

 Á þeim tíma voru engar reglur um launahækkanir eða 

sumarleyfi svo dæmi séu tekin og þá þurfti að sækja sérstaklega um þau „hlunnindi.“ 

                                                   

 

 

 

87 Tíu boðorð símritarans, bls 27. 

88 Mikill er sá munur, bls 15.  

89 F.Í.S, bls 2. 
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Félagið stækkaði ört og stofnárið náðu forystumenn að krefjast um 16% launauppbótar 

til handa starfsmönnum Landssímans.
90

  

Þegar heimildir á borð við Elektron eru skoðaðar kemur bersýnilega í ljós að 

launmál símafólks hafa frá upphafi verið mikið baráttu- og hitamál. Í flestum 

tölublöðunum má finna greinar og ágrip um launabaráttuna. Þar er meðal annars fjallað 

um sumarleyfi starfsmanna en einnig má nefna að þó að aðrar stofnanir hafi verið 

lokaðar á tyllidögum, eins og aðfangadag, voru símstöðvarnar það ekki framan af.
91

 Þó 

svo að skrif fyrstu árganga tímaritsins hafi að mestu einkennst af jákvæðni og von um 

bjarta framtíð þá virðast menn hafa misst dampinn að nokkru í upphafi þriðja 

áratugarins. Enn voru launamál starfsmönnum símans efst í huga, en 1923 var tilkynnt 

launalækkun sem var, eins og gefur að skilja, mikið bakslag í launabaráttunni.
92

 

 

3.5. Notkun talsímans 

 

 

Með nýrri tækni kemur ný þekking, en þekkingin er ekki sjálfgefin. Jafnt starfsfólk og 

notendur þurftu að læra ýmislegt þegar síminn var annarsvegar. Elektron gaf meðal 

annars út leiðbeiningar um notkun símans, fólki til aðstoðar. Þar kemur fram að 

símanum átti að svara strax, þó fólk væri í miðju samtali, því síminn mátti ekki bíða. 

Ekki máttu menn hrópa í símann og nokkuð var fjallað um hvernig menn áttu að bera 

sig að þegar sambandi var komið á. Þannig átti að heilsa „góðan daginn,“ kynna sig 

þegar tekið var við símtali, koma upplýsingum sem skilvirkast áleiðis ef svo bar við og 

kveðja með virktum „verið þér sælir.“
93

 Í dag lærum við í bernsku hvernig eigi að svara 

í síma og kveðja, en í þá daga var þetta ekki sjálfsögð vitneskja. 

Til gamans má láta fljóta með stutta sögu sem lýsir vanþekkingu manna þegar ný 

tækni var að hefja innreið sína. Að sjálfsögðu kom síminn mörgum spánskt fyrir sjónir 

og nokkur tími leið áður en almenningur (sem ekki þreifst og starfaði við símann) skildi 

                                                   

 

 

 

90 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 39. 

91 Jól símamanna, bls 55-56. 

92 Launin lækka, bls 21-22.  

93 Hvernig menn eiga að nota talsímann, bls 43.  
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almennilega hvernig búnaðurinn virkaði. Eftirfarandi frásögn má finna í Símablaðinu, 

en höfundur er ókunnur:  

 

Þegar ég var að ljúka við að koma upp loftskeytastöðinni í Flatey, kom til mín 

gamall heiðursmaður og bað mig blessaðan að útvega sér augndropa frá Apótekinu 

í Reykjavík. Fjelsted vissi hvaða dropa ætti að senda. Ég bauðst til að útbúa fyrir 

hann skeyti og biðja Apótekið að senda dropana með Sterling næst, en það sagði 

hann að væri al[l]t of seint. Hann mætti aldrei án þeirra vera, og bað mig endilega 

að fá með loftskeytunum svo sem eins og eina fingurbjörg. Eg reyndi að koma 

honum í skilning, um að á því væru engin tök, en gamli maðurinn sagði, að það 

mætti þó í það min[n]sta reyna, það færi þá aldrei ver en svo, að droparnir 

glötuðust á leiðinni. En eg var ófáanlegur til að reyna; og þegar karlinn fór, tautaði 

hann fyrir munni sér: „Ætli að hann hefði ekki reynt, ef kaupmaðurinn hefði átt í 

hlut.“
94

  

 

Skopsagan hér að ofan lýsir vissri fáfræði um hina nýju tækni. Eftirfarandi saga fellur 

einnig undir slíkt skop, þar sem maðurinn sem um ræðir áttar sig ekki á hvernig 

símalínurnar virka:  

 

Í símastöðinni gömlu bar það við eitt sinn, að maður bað um að fá að tala við 

kunningja sinn, sem bjó í kaupstað úti á landi. „Maðurinn er við,“ sagði 

símastúlkan, þegar hún hafði náð sambandi, og vísaði honum inn í einn 

viðtalsklefann. Maðurinn kemur til baka út úr klefanum og segir: „Þetta er alls ekki 

maðurinn, sem ég ætlaði að tala við.“ „Fyrirgefið þér,“ sagði stúlkan. „Farið þér 

inn í næsta klefa.“ Hún hafði í ógáti vísað honum á klefa, þar sem annar maður var 

að tala. Maðurinn kemur enn til stúlkunnar og segir: „Það er nú bara enginn í 

þessum klefa!“
95

  

 

Hringingarnar á talsímanum samanstóðu af „löngum og stuttum“ og hafði hver 

bær sína hringingu. Til að mynda má nefna að á Vindheimum var hringingin „löng-

                                                   

 

 

 

94 Símaskrítlur, bls 49.  

95 Gunnar Sigurðsson frá Selalæk, Íslensk fyndni, bls 23. 
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stutt-löng“ og þannig mætti áfram telja.
96

 Menn gátu beðið um samband í gegn um 

símstöðvarnar og til gamans má nefna sögu af félögum úr Skagafirði sem kunnu ekki 

alveg á símkerfin utanlands. Þeir lögðu land undir fót og fóru í frí til Spánar. Halldór 

Hjálmarsson frá Hólkoti hét annar og sagði hann við Harald Þ. Jóhannsson (Halli) í 

Enni:  

 

„Bölvað kæruleysi er þetta, maður er ekkert búinn að hringja heim og láta vita af 

sér.“ 

 „Af hverju hringirðu ekki,“ segir Halli. 

„Hvernig hringir maður?“ 

„Þú tekur upp símann, hringir í lobbíið og biður um Hólkot,“ svarar Halli og 

Halldór fer grunlaus beint í símann og fer eftir þessum leiðbeiningum. En fljótlega 

segir hann við Halla: „Konan segir bara „number, number.“  

„Hún er að biðja um hringinguna í Hólkot,“ endurtekur Halli og þá segir Halldór í 

símann: „tvær langar, ein stutt!“
97

 

 

 

Í lok sjötta áratugarins voru svo til allir sveitabæir komnir með talsíma. Þá voru 

margar litlar símstöðvar og línurnar mynduðu keðjur, með allt að 20 bæjum á hverri 

línu, en eftir lokun voru línur á afmörkuðum keðjum tengdar saman. Sambandið var því 

æði slakt eins og margir muna (sjá viðtöl).
98

 

 Í þriðja hluta var fjallað um komu talsímans til landsins ásamt þeirri vinnu sem 

fylgdi í kjölfarið. Einnig var rætt um stöðu starfsmanna símans, strangar vinnureglur, 

sem og lofsöng í þeirra garð. Margar skemmtilegar sögur eru til um notkun tal- og 

ritsímans og hafa nokkrar verið birtar hér, þó margar hafi þurft eftir að liggja. Í fjórða 

hluta rannsóknarinnar verða áður óbirtar frásagnir heimildarmanna minna hafðar að 

leiðarljósi. Í kaflanum verður fjallað um almenna notkun símans, hlerun og fleira og 

lýkur umfjölluninni með ágripi af komu sjálfvirka símans. 

 

 

                                                   

 

 

 

96 Sigmundur Magnússon, 2013. 

97 Björn Jóhann Björnsson, Skagfirskar skemmtisögur, bls 48. 

98 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 103-105. 
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4. kafli: Notendur símans 

 

 

Koma símans opnaði áður óþekktan heim. Síminn sparaði fólki sporin þegar samgöngur 

voru bæði tímafrekar og oft erfiðar því ekki þurftu menn nú lengur að hitta þá, augliti til 

auglitis, sem þeir áttu erindi við. Eins og fram kom í kafla 3.2. voru móttökur símans 

æði misjafnar og ekki var nýrri tækni allstaðar tekið opnum örmum. Víðast hvar þurfti 

fólk þó aðeins tíma og tækifæri til að venjast þessu byltingarkennda „apparati.“ 

Talsíminn hafði mikil áhrif á samfélagið í heild. Hann varð neyðarmiðstöð, fréttamiðlun 

og tómstundatól og hafði því gríðarleg áhrif á samskipti fólks. Í þriðja hluta var gerð 

grein fyrir landnámi símans og viðtökum hans á opinberum vettvangi. Í eftirfarandi 

köflum verða frásagnir notenda og talsímavarða í fyrirrúmi til að varpa ljósi á áhrif 

símans inni á heimilum fólks. 

Eins og kom fram í kafla 2.5. tók ég viðtöl við sex einstaklinga þar sem spurt var 

um eftirminnileg atriði í kring um símann. Jóhann Guðmundsson, Bjarni Maronsson og 

Rósa Björnsdóttir eru öll fædd og uppalin í Skagafirði. Guðrún Lára Ásgeirsdóttir og 

Erla Oddsteinsdóttir eru Reykjavíkurmeyjar sem unnu á símstöðinni á Mælifelli í 

Skagafirði, Guðrún sem símstöðvastýra og Erla sem afleysingastúlka. María 

Ágústsdóttir fæddist á Egilsstöðum, eins og áður var getið, en ólst upp á Mælifelli. 

Flestar frásagnirnar sem koma hér fram eiga því aðallega við Skagafjörð, þó sjálfsagt 

megi yfirfæra ýmis atriði yfir á aðra landshluta. 

 

4.1. Lífið á símstöðinni 

 

 

Á stöðinni á Mælifelli (og öðrum símstöðvum) var oft mikið um að vera. Á frásögn 

Guðrúnar Láru má heyra að þó svo að oft hafi verið gaman að sjá um símann hafi 

símstöðvarrekstrinum einnig fylgt nokkrar kvaðir. Hún þurfti ekki aðeins að svara í 

símann heldur sá hún jafnframt um gestamóttöku og þá vinnu sem henni fylgir, svo sem 
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kaffiuppáhellingar og þrif.
99

 Hjónin færðu að lokum símann úr íbúðarhúsinu og niður í 

kjallara þar sem ágangur var svolítið minni.
100

  

Þrátt fyrir mikið álag hefur andrúmsloftið oft verið létt á símstöðvunum. Bjarni 

minntist þess að eitt sinn hringdi hann í símstöðina á Sauðárkróki og bað símadömuna 

að gefa sér samband við dýralækninn. Símadaman spurði létt hvort hann væri eitthvað 

slappur og var Bjarna mjög skemmt yfir þessu.
101

 

Á símstöðina kom fólkið í sveitinni ef það vildi ekki láta heyra í sér á línunni og 

þegar um einkamál var að ræða.
102

 Einkamál varð þó ekki svo mikið „einka“ þegar allt 

kom til alls, því þó fólk heyrði ekki erindi þeirra sem fóru á símstöðina, þá þekkti það 

oftast bílana sem sveitungar þeirra óku. Menn gátu því slegið því föstu að ef ákveðnir 

bílar voru fyrir utan símstöðina þá væri þar um að ræða einkamál viðkomandi 

eigenda.
103

  

Ef fólk þurfti að hringja út fyrir eigin línu eða svæði þurfti það að gerast á 

símatímanum, en eins og áður hefur komið fram var hann afar takmarkaður. Yfir 

þennan stutta tíma var oft mikið álag á símalínunum. Erindin voru auðvitað misáríðandi 

en óþægilegt gat verið ef fólk spjallaði mjög lengi um allt og ekkert og gripu sumir á 

það ráð að hringja ofan í símtalið til þess að trufla það. Þessi truflun varð þá til þess að 

fólkið lagði á og næsti gat lokið erindi sínu.
104

  

Talsímaverðir fengu aðeins laun fyrir símtölin en ekki fyrir viðveruna við 

símann. Starfsfólk þurfti að telja viðtalsbilin, sem voru 3 mínútur, og rukka notendur 

eftir fjölda viðtalsbila. Oft voru viðtalsbilin afar lauslega reiknuð og reynt var að gera 

vel við símanotendur.
105

 Skiljanlega gat starfsfólkið (sérstaklega á litlu símstöðvunum) 

ekki verið allan daginn við símann, enda höfðu flestir annan starfa að auki, svo sem 

búskap. Vegna þeirra litlu launa sem starfsfólk símans fékk, borgaði sig ekki fyrir það 

að vera við símann lengur en um var samið.  

                                                   

 

 

 

99 IKDM 1.1, bls 28. 

100 IKDM 1.1, bls 24. 

101 IKDM 1.4, bls 8. 

102 IKDM 1.1, bls 4. 

103 IKDM 1.2, bls 6. 

104 IKDM 1.4, bls 6. 

105 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 107. 
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Símstöðvastjórar voru ekki skyldugir til þess að svara símtölum sem bárust utan 

símatíma. Í Lýtingsstaðahrepp var veðurathugunarstöð á Nautabúi, sem er grannbýli við 

Mælifell. Umsjónarmenn veðurathugunarstöðvarinnar þurftu að senda upplýsingar um 

veður fjórum sinnum á sólarhring og gátu farið beint inn á línuna sem lá út úr 

hreppnum, án þess að þurfa að hringja í stöðina á Mælifelli. Þegar ekki náðist í 

símstöðina utan símatíma var í neyðartilfellum gripið til þess ráðs að hringja í Nautabú, 

en umsjónarmennirnir gátu þá farið inn á línuna og hringt til dæmis eftir lækni.
106

  

Guðrúnu voru launamál talsímavarða afar hugleikin og fór hún, ásamt fleiri 

símstöðvastjórum, nokkrar ferðir til Reykjavíkur í þeim tilgangi að knýja á við yfirvöld 

að borga sanngjörn laun.
107

 Eins og áður sagði hafði sú barátta staðið nánast frá stofnun 

Landssímans. Guðrúnu var minnisstætt að í einni slíkri ferð voru viðtökurnar hjá 

ráðuneytisstjóranum fremur dræmar og var hópnum mætt með nokkurri ósvífni. Meðal 

annars var þeim sagt að „kellingarnar“ á stöðvunum gætu ekki farið í verkfall, nema 

eins og verkfall Lýsiströtu.
108

 Svo virðist sem álit ráðamanna á símavarðastarfinu hafi 

ekki verið mjög jákvætt og það sem hélt laununum niðri lengi vel virðist hafa verið sú 

skoðun að það „þótti bara sjálfsagt að húsmóðirin væri alltaf heima og hún gæti bara 

gert þetta í leiðinni.“
109

 

 

4.2. Hlerun og frammíköll 

 

 

Starfsmenn voru bundnir þagnarskyldu, yfir því sem heyrðist í símanum. Yfirleitt var 

illa séð að starfsmenn hlustuðu á þau samtöl sem áttu sér stað innan stöðvanna (enda var 

fólk þangað komið til að forðast hlerunina). Misjafnt var hversu vel fólki tókst að fara 

eftir þessum reglum og sjálfsagt hefur stundum verið erfitt að sitja á sér. Símritari einn 

komst skemmtilega að orði þegar hann skrifaði um baráttuna milli reglnanna og 

                                                   

 

 

 

106 IKDM 1.5, bls 2. 

107 IKDM 1.1, bls 3-4.  

108 IKDM 1.1, bls 5. Lýsistrata var gamanleikur hins forngríska Aristófanesar, þar sem Lýsistrata      

sannfærir grískar konur um að fara í kynlífsverkfall og neyða karla sína til að semja frið í Pelópsskaga    

stríðinu. Lýsistrata. [Án bls]. 

109 IKDM 1.1 bls 3. 
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forvitninnar: „Drengskaparheitið og kjaftæðislöngunin hafa stundum háð harðvítugt 

einvígi, en hið fyrra jafnan borið sigur af hólmi og gerir það, vona ég, það sem eftir 

er.“
110

  

Þegar fólk hringdi heyrðist hringingin í öllum símunum á sömu línu. Þeir sem 

hringdu í gegnum talsímann gátu því verið vissir um að aðrir heyrðu hvað fram fór.
111

 

Sumir höfðu þann háttinn á að ákveða tiltekinn tíma og hittast þá á línunni. Þannig gátu 

þeir forðast að gera öðrum viðvart þegar þeir ætluðu að tala saman. Rósa mundi til 

dæmis eftir feðginum sem hittust á línunni klukkan átta og sögðu þá „halló, ertu þarna?“ 

Gallinn við að ræðast alltaf við á sama tíma var þó sá að fólk áttaði sig á þessu og þá 

gátu þeir sem vildu komið inn á línuna klukkan átta og hlustað á samræður 

feðginanna.
112

   

Glöggir hlustendur gátu stundum heyrt hver var að „síma“ þegar þeir heyrðu 

hringinguna. Bjarni nefndi karl einn sem hringdi 

skrykkjótt, en þá „sneri [hann] ekkert sveifinni af 

fullum krafti, heldur bara svona hægt og rólega og 

það komu alltaf svona slitrur [...] í hringinguna“ og 

vissu þá allir hver var að hringja.
113

 Þannig gat fólk 

valið hvort það vildi hlusta á hann eða ekki. 

Nú til dags þykir ekki mikið tiltökumál þó 

fólk svari í símann fyrir framan gesti. Hitt er annað 

mál að sjálfsagt þætti sérstakt ef fólk hlustaði á 

annarra manna samtöl í símann. Að minnsta kosti tveir viðmælendur mínir höfðu orð á 

því að sumir hefðu þó gengið svo langt að hlera í símann þó þeir hefðu fólk í 

heimsókn.
114

 Það kemur í sjálfu sér ekki á óvart að fólk hafi verið ákaft að finna út hvað 

var títt í sveitinni en þó mætti ætla að hlerunin hafi verið afþreying sem ætti betur við að 

stunda einrúmi. Ákefðin við að hlusta var þó ef til vill meiri á sumum bæjum en öðrum. 

                                                   

 

 

 

110 L. J. Bio, Þagnarskylda og trúnaðarmál, bls 70.  

111 IKDM 1.1, bls 33-34. 

112 IKDM 1.5, bls 1. 

113 IKDM 1.4, bls 9. 

114 IKDM 1.1, bls 34. 

Mynd 2: Gamall sími. Ef glöggt er að gáð 

má sjá sveif á hægri hliðinni. 
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Jóhann hafði orð á því að sumstaðar hafi orðið stympingar þegar menn hlupu að 

símanum til að reyna að grípa tólið fyrst.
115

 

Fólk þurfti að beita töluverðri lagni þegar það lá á hleri. Allur gangur virðist hafa 

verið á því hvernig fólk bar sig að í viðleitni til að láta ekki heyrast í sér. Þeir allra 

hörðustu skrúfuðu stundum taltrektina af og þar sem viðtökutækið var þá óvirkt heyrðist 

ekki í þeim.
116

 Önnur aðferð við hlerunina var að vefja tusku yfir tólið því þá heyrðist 

ekki andardráttur manna inn á línuna. Sumir gleymdu sér og önduðu mjög ákveðið í 

tólið og andardrátturinn gat orðið það hávær að hann truflaði sambandið.
117

 Á eldri 

símtækjum var takki til að styðja á og þegar eitthvað þungt var lagt á takkann, svo sem 

pressujárn, var hægt að hlusta án þess að það heyrðist sérstaklega í þeim sem hleraði.
118

  

Verra var ef menn gleymdu sér og það heyrðist í þeim á línunni. Sumir höfðu 

þann háttinn á að leggjast útaf með tólið til að hlusta. Þekkt er sagan af manninum sem 

gleymdi að leggja eitthvað á takkann áður en hann lagðist fyrir og þegar hann sofnaði 

„heyrðust miklar hrotur í símanum.“
119

 Jafnframt þekktist að þó svo einhverjir hafi reynt 

að láta sem minnst fyrir sér fara gleymdist stundum að reikna með bakgrunnshljóðum. 

Til að mynda þekktu menn stundum tif í klukkum og vissu þar af leiðandi að ákveðnir 

aðilar og eigendur klukknanna væru að hlusta.
120

 

Sjálfsagt hefur verið nokkuð misjafnt eftir heimilum hversu mikið fólk lagði við 

hlustir. Oft voru ákveðnir einstaklingar grunaðir um að hlera meira en aðrir og var það 

stundum „opinbert leyndarmál“ hverjir væru duglegastir að hlusta.
121

 María hafði orð á 

því að stundum hafi fólk gefið ýmislegt í skyn, án þess að það stæðist almennilega (og 

var þá hægt að túlka á ýmsa vegu) til þess að atast í fólki.
122

 Bjarni nefndi þetta einnig 

og bætti um betur, því hann og félagi hans ákváðu einu sinni að gera svolitla tilraun sér 

til skemmtunar:  

                                                   

 

 

 

115 IKDM 1.3, bls 4 

116 IKDM 1.2, bls 13. 

117 IKDM 1.4, bls 7. 

118 IKDM 1.3, bls 5. 

119 IKDM 1.3, bls 6. 

120 IKDM 1.5, bls 1. 

121 IKDM 1.2, bls 12. 

122 IKDM 1.2, bls 12. 
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[É]g man eftir því einu sinni að við vorum tveir strákar þá komnir, líklega svona 

17, 18 ára. Við ákváðum að koma einni sögu á kreik. Og töluðu, töluðum okkur 

saman um að, að hringja hver í annan eða hringjast á og, og tala eins og við værum 

að fara til útlanda sem var nú ekki algengt þá, og tala um, man að við töluðum um, 

vorum búnir að tala okkur saman að annar hringdi í hinn, ég held að ég átti að 

hringja í hinn og spurja hvenær rútan færi til Keflavíkur til þess, í veg fyrir, fyrir 

flugvélina og þetta gerðum við og þetta spurðist út um sveitina. Við fréttum það 

svo að við værum að fara til útlanda. Og, og þannig að þetta tókst alveg að, aðeins 

að hreyfa við þeim og við vissum, við höfðum visst heimili grunað um að hlera 

meira en annars staðar og þaðan kom sagan.
123

 

 

Af þessari frásögn má sjá að fólk hefur ekki alltaf tekið umtal of hátíðlega og sumir 

gerðu sér til gamans að koma af stað orðrómi.  

Oft hlýtur að hafa verið erfitt fyrir fólk að sitja á sér og taka ekki þátt í þeim 

samræðum sem í gangi voru. Fólk hefur sennilega þurft að beita sig nokkrum aga til 

þess að leiðrétta ekki eða samþykkja þær fréttir sem komu fram og í einhverjum 

tilfellum hefur fólk hreinlega ekki getað hamið sig. Jóhanni var afar skemmt þegar hann 

rifjaði upp sögu af fólki sem hringdi milli Suður- og Norðurlands. Konan sagði allt í 

einu að þau skyldu ekki tala meira því að kona nokkur, sem hún tilgreindi, lægi 

örugglega á símanum. Gall þá við í umræddri konu: „það er helvítis lygi, ég er ekkert að 

hlusta!“
124

 Þessi saga virðist vera nokkuð útbreidd því Bjarni sagði nákvæmlega sömu 

sögu, að öðru leyti en því að hún gerðist á Austurlandi.
125

 Jóhann mundi aðra sögu um 

fólk sem ræddi saman og segir konan: „ja, það var meira flóðið í ánni hérna, það var 

bara á miðjar síður á honum Jóhannesi.“ Grípur þá frammí kona sem hafði verið að 

hlusta, og segir: „það var á hestinum en ekki Jóhannesi.“
126

  

Guðrún Lára mundi eftir svipuðu atviki frá því hún bjó fyrir austan.Var hún þá 

stödd í Húsmæðraskólanum á Hallormsstað og var að tala við Ágúst, sem var heima hjá 

                                                   

 

 

 

123 IKDM 1.4, bls 8. 

124 IKDM 1.3, bls 5. 

125 IKDM 1.4, bls 8. 

126 IKDM 1.3, bls 5. 
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þeim. Hjónin voru að spjalla um fyrirhugað þorrablót og hafði Guðrún orð á því að hún 

vildi ekki fara í upphlutnum sínum, þar sem henni yrði svo heitt. Kom þá 

símstöðvarstjórinn inn á línuna og sagði það ekki við hæfi, allar konurnar yrðu hreinlega 

að vera í upphlut.
127

 Þetta sýnir að þrátt fyrir hátíðlegar yfirlýsingar og bann við hlerun á 

símstöðvum, hefur forvitnin stundum haft vinninginn. 

 

4.3. Að tala undir rós 

 

 

Eins og fram kom í kafla 4.2. reyndu sumir að snúa á sveitunga sína með því að hringja 

ekki, heldur höfðu talað sig saman fyrirfram um að hittast á línunni.
128

 Einmitt vegna 

hættunnar á að einhver gæti hlerað brugðu sumir á það ráð að nota dulmál um ákveðin 

málefni eða gáfu fólki dulnefni til þess að ekki skildist um hvað eða hvern rætt var. 

Þetta er kallað að tala undir rós. Dæmi um slíkt rósamál eða dulmál má til dæmis heyra í 

frásögn Jóhanns um bruggið í Fljótum í Skagafirði. Á tímum áfengisbannsins var 

algengt að menn sæu sjálfir um að brugga sem, rétt eins og í dag, var ólöglegt. Yfirvöld 

fylgdust vel með gangi mála og sóttu menn heim ef þau fréttu af slíku athæfi. 

 

Að það var einhverntímann, það var hringt frá Siglufirði, einhver í Fljótum, var 

járnsmiður, hann fékk skeyti í gegnum símann. ,,Hafðu skeifurnar til, kem á 

morgun“. Og þar með var send bara, bara hérna hraðboð um alla sveitina og þetta 

þýddi það að, það væri von á eftirlitsmanninum.
129

 

 

Þessi skilaboð: „hafðu skeifurnar til, kem á morgun,“ gáfu þeim sem stunduðu 

landabrugg færi á að fela bruggtækin áður en eftirlitsmaðurinn næði til þeirra. Menn 

notuðu ekki endilega aðeins símann til að vara aðra við komu eftirlitsmannsins (enda 

ekki komnir símar á alla bæi á þessum tíma), heldur voru menn sendir á milli bæja með 

skilaboð og Jóhann rifjaði upp að eina nóttina hefði faðir hans verið vakinn af nágranna 

                                                   

 

 

 

127 IKDM 1.1, bls 16-17. 

128 IKDM 1.3, bls 13. 

129 IKDM 1.3, bls 13. 
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sem bað hann fyrir boð til næsta bæjar. Hann gat ekki farið sjálfur þar sem hann þurfti 

að ganga frá sínum tækjum. Faðir hans gerði eins og hann var beðinn enda var ekki 

annað hægt, því ekki vildi hann vera ábyrgur fyrir því að keðjan slitnaði.
130

 

Annað dæmi um dulmál sem menn notuðu í sama tilgangi (að láta vita að 

áfengiseftirlitsmaðurinn væri á ferð), var „mamma er veik.“ Þannig var mál með vexti 

að tveir menn í Lýtingsstaðahreppi voru duglegir að brugga. Dag einn hringir annar í 

hinn og segist ekki geta komið til hans því móðir hans væri heilsulaus. Þó atvikaðist það 

þannig að einhver hitti þessa umræddu móður á ferðinni á Sauðárkróki og hafði þá heyrt 

að hún væri veik og spurði hvort hún væri orðin hress. Móðirin vissi ekki hvaðan á sig 

stóð veðrið og kom þá í ljós að „mamma er veik“ var dulmál sem þessir menn höfðu 

komið sér saman um ef fela þurfti tækin í flýti.
131

 

 

4.4. Ein löng 

 

 

Víða var sá háttur á að ein löng hringing var notuð fyrir tilkynningar, auglýsingar eða í 

neyðartilfellum. Þegar hringd var ein löng voru allar línurnar innan sveitarinnar tengdar 

saman og þá gat símstöðvarstjóri talað við alla í einu. Mikilvægt var að fólk kæmi í 

símann þegar þannig bar við því erindið gat verið áríðandi. Ef um neyðartilfelli var að 

ræða þurftu menn að bregðast skjótt við.
132

 

Þó svo að vinnutími starfsmanna hafi takmarkast við ákveðinn tíma dags, voru 

starfsmenn stundum beðnir að vera við símann lengur, svo sem ef slys bar að höndum. 

Gegndu þeir því neyðarþjónustu endurgjaldslaust.
133

 Slíkt tilfelli bar við um mitt sumar 

um 1965 þegar Guðrún og Ágúst bjuggu á Möðruvöllum. Símstöðvastjórar í Skagafirði 

og Eyjafirði voru beðnir um að sitja við símann eftir opinberan símatíma, vegna þess að 

lítil flugvél hafði týnst í fjallgarðinum milli fjarðanna. Þeim var þó tilkynnt um miðnætti 

að þau gætu farið frá símanum, þar sem leit hafði ekki borið árangur og henni verið 

                                                   

 

 

 

130 IKDM 1.3, bls 14. 

131 Sigmundur Magnússon, 2011. 

132 IKDM 1.1, bls 6-7. 

133 IKDM 1.1, bls 20. 
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frestað til næsta dags. Þau fóru því að sofa en Guðrún vaknaði við dyrabjölluna og varð 

þá fyrir einkennilegri reynslu sem vert er að segja frá og réttast er að gefa henni orðið:  

 

[É]g fer til dyra og það standa tveir menn á tröpponum og þeir segja við mig hvar 

þeir geta náð í bensín. Og ég segi að hérna, þeir verði að fara á hinn bæinn, það var 

sko prestsetrið og svo bóndinn því þar væri bensíntankur þar sem væri selt bensín 

því ég gæti ekki aðstoðað þá. Og, og þeir voru svona frekar daufir í dálkinn og ég 

hugsaði með mér að þeir hlytu, að bíllinn hlyti að hafa orðið bensínlaus sko þarna 

niðri í brekkunni fyrir neðan því ég heyrði aldrei neitt í bíl, eða þeir voru ekki með 

neinn brúsa í höndunum eða neitt svoleiðis. Þannig að ég sagði við þá þar sem ég 

stóð í dyrunum að þeir skyldu fara niður af tröppunum og svo til vinstri og þar væri 

húsið bara rétt þarna á bak við, enda náttúrlega björt nóttin í júlí. Og þá hérna fóru 

þeir ekki til vinstri eins og ég sagði, heldur til hægri, til fjalls. Sko og semsagt, já 

fóru ekki eftir því sem ég sagði, en ég hinkraði svona aðeins við og hugsaði mér, af 

hverju fara þeir, gera þeir ekki eins og ég sagði, og svo fór ég reyndar bara að sofa 

og svo framvegis. Svo heyrist, er sagt næst morgun, eða hvort það var í hádeginu, 

að þessi litla flugvél með tveimur mönnum hún hefði farist, og það væri búið að 

finna hana og hún hafði orðið bensínlaus. Svo bara kemur mynd af þessum 

mönnum í blaðið og ég bara þekki þá aftur. Og þetta er so einkennilegt af því að ég 

er ekki skyggn sko og hef hvorki fyrr né síðar upplifað svona, því þeir voru alveg 

eins og þú bara, ég hefði alveg getað snert þá.
134

 

 

Neyðarhringingin var ekki aðeins notuð af símstöðvarstjórum, heldur notaði fólk 

hana til þess að ná sambandi við stöðvarnar sjálfar, en þá heyrðist hringingin (eins og 

áður sagði) í aðra síma á sömu línu. Þótt mörgum hafi fundist þessi samtenging 

amalegur eiginleiki sveitasímans kom hún sér stundum vel. Erla rifjaði upp 

leiðindaatburð, sem hefði þó getað farið verr, ef ekki hefði verið fyrir hina opnu línu. 

Hún var sjálf á leiðinni á ball en dóttir hennar varð eftir heima til að sjá um mjaltir. 

Dóttirin þurfti að ganga í gegnum bæinn frá fjósinu til að sía mjólkina í bæjardyrunum 

en allt í einu fann hún brunalykt. Hún henti frá sér fötunni og kom að hvelfingunni á 

húsinu í ljósum logum. Hún hringdi strax „eina langa“ en náði ekki í símstöðina sjálfa. 

                                                   

 

 

 

134 IKDM 1.1, bls 20-21. 



42 

Hún „kallaði bara, ef einhver er á línunni, viljið þið láta vita að það er að brenna á 

Hafgrímsstöðum, og það var bara skellt símunum á bara endalaust og það var komið 

bara hellingur af fólki, og þá var búið að slökkva þetta.“
135

 Eldsvoðinn á 

Hafgrímsstöðum var ekki eina tilfellið þar sem síminn skipti sköpum, en Jóhann rifjaði 

einnig upp bruna þar sem kviknaði í heyi við hús. Þá var hringt og allir þeir sem 

vettlingi gátu valdið komu á staðinn og aðstoðuðu við að ráða niðurlögum eldsins.
136

  

 

4.5. Uppátæki og afþreying 

 

 

Talsíminn gegndi hinum ýmsu hlutverkum. Síminn var að mörgu leyti notaður sem 

fréttaveita og í einhverjum tilfellum má jafnframt segja að hann hafi verið notaður sem 

útvarpsmiðill. Guðrún sagði frá því að einu sinni sem oftar hafi hún þurft að fara í 

rukkunarleiðangur til að innheimta símaskuldir í sveitinni. Þegar hún kom að bæ einum 

í Vesturdal heyrði hún: „í símanum bara áður en [hún] kom inn. Þá hafði verið sko tengt 

síminn inn á útvarpið þannig að öll samtöl á línunni þarna fram í dalinn þau heyrðust 

bara um húsið.“
137

 Bóndinn á bænum hefur verið afar lunkinn og með þessari aðferð 

þurfti hann ekki að sitja við símann, heldur gat gengið frjáls ferða sinna um húsið án 

þess að missa af neinu. 

Síminn gat óneitanlega aðstoðað menn þegar kom að skepnuhaldi og þægilegt gat 

verið að koma inn á línuna og spyrja til dæmis eftir hrossum eða kindum. Nágrannar 

sem höfðu heyrt um slíkt gátu þá hringt í viðkomandi og þetta auðveldaði búskapinn og 

skepnuhaldið mikið.
138

 Síminn gat einnig verið eins konar öryggistæki án þess að hringt 

væri ein löng sérstaklega. Fólk fylgdist með nágrönnum sínum og heyrði hvert í öðru. 

Sérstaklega fylgdist fólk með einstæðingum eða einyrkjum, því ef ekkert heyrðist frá 

þeim í símanum dögum saman, gat alveg eins eitthvað hafa komið fyrir.
139

 

                                                   

 

 

 

135 IKDM 1.6, bls 1-2. 

136 IKDM 1.3, bls 9-10. 

137 IKDM 1.1, bls 7. 

138 IKDM 1.4, bls 8. 

139 IKDM 1.4 bls 12. 
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Að hlusta í símann var víða ákveðin afþreying, en síminn hafði einnig annars 

konar tómstundargildi. Jóhann nefndi til að mynda að menn hafi stundum teflt í gegn 

um símann. Snúnara var að bregða sér af bæ en það er í dag og þá nýttu menn opnu 

línurnar og þá staðreynd að ekki þurfti að borga fyrir innan-línu símtöl utan símatíma: 

„Þeir voru bara með símann opinn og tefldu og sögðu hvað þeir höfðu leikið næst.“
140

 

Ef menn urðu þess varir að einhver þurfti að hringja þá tóku þeir sér hlé og hófu svo 

taflið aftur þegar línan var laus.
141

 Þessi frásögn sýnir hvað síminn gat haft mikil áhrif á 

samskipti manna og hann hefur án efa sett mark sitt á félagslegt athæfi og afþreyingu 

samfélaga.  

Víðast hvar var börnum bannað að hlusta á samtöl annarra og sjálfsagt hefur 

fullorðna fólkinu ekki fundist þau eiga mikið erindi í símann. María rifjaði þó upp eitt 

atvik þar sem börnin í sveitinni tóku sig til og brutu öll þau boð og bönn sem hinir 

fullorðnu settu. María byrjaði ung að vinna á símstöðinni fyrir foreldra sína og hún og 

bróðir hennar kunnu handtökin og gátu því tengt línurnar saman. Eina kvöldstund, þegar 

fullorðna fólkið í sveitinni hafði skroppið af bæ til að sækja þorrablótsskemmtun, héldu 

börnin sitt eigið þorrablót á línunni. Fáeinar stúlkur höfðu talað sig saman um að halda 

þessa skemmtun og börnin frumsömdu og fluttu alls kyns efni, revíur og annála. Þau 

gerðu létt grín að fólkinu í sveitinni, tóku út landsmálin og heimfærðu yfir á sveitina.
142

  

 

4.6. Úr sveitasíma í sjálfvirkan síma 
 

 

Fyrst þegar talsíminn kom þurfti fólk að læra ný handtök og þó sumum hafi gengið það 

stirðlega í upphafi vandist fólk símanum og aðlagaðist. Talsíminn olli sannarlega 

straumhvörfum í íslensku samfélagi, en ekkert varir að eilífu. Þann 30. nóvember 1932 

varð breyting sem enn hafði áhrif á líf fólks og samskipti þess, en þá var fyrsta 

sjálfvirka símstöðin tekin í notkun. Með komu sjálfvirka símans lögðu símameyjarnar 

heyrnartólin á hillurnar en þær misstu vinnuna þegar ekki þurfti að hringja lengur í gegn 

                                                   

 

 

 

140 IKDM 1.3, bls 7. 

141 IKDM 1.3, bls 7. 

142 IKDM 1.2, bls 3-5. 
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um símstöðvarnar til að fá samband.
143

 Þrátt fyrir að sjálfvirk símstöð væri opnuð í 

Reykjavík á fjórða áratugnum þurftu landsmenn utan höfuðborgarinnar að bíða lengur. 

Árið 1950 var sjálfvirk símstöð sett upp á Akureyri og var hún sú fyrsta sinnar 

tegundar utan Reykjavíkur. Helsta ástæða þess að framkvæmdir gengu hægt á þessum 

tíma var bágur fjárhagur en kreppa fjórða áratugarins hafði víðtæk áhrif hér á landi, sem 

og víðar.
144

 Um 1976 voru 4400 manns enn með talsíma, en 71.800 manns höfðu tekið 

upp sjálfvirka símann og voru þá sjálfvirku símstöðvarnar 88 talsins.
145

 

Nokkur breyting varð á tækninni og aftur þurfti fólk að læra að nota hið nýja 

„apparat.“ Á nýja tækinu var skífa sem menn þurftu að snúa til að velja rétt númer.
146

 

Sennilega hafa fáir ort betur um notendaupplýsingarnar en Halli og Laddi í laginu 

„Síminn“ en hér eru tvö erindi af þeim texta:   

 

Fyrst þú heyrnartólið tekur 

og berð það upp að eyra. 

Ef að enginn heyrist sónn, 

bilaður er telefónn. 

 

Styður síðan fingr´á skífu 

og stafinn fyrsta velur, 

síðan snöggt til hægri snú, 

og hana nú.
147

 

 

 

Sjálfvirki síminn hafði töluverðar breytingar í för með sér. Einn af helstu 

kostunum var að þá þurfti fólk ekki að ráðstafa tíma sínum eftir opnun símstöðvanna 

(sem oft var afar takmörkuð og erfitt gat verið að komast að), heldur gat það hringt 

hvenær sem var. Annar kostur var að ekki var lengur hægt að hlera, en nýja kerfið hafði 

aukinn kostnað í för með sér. Með talsímanum hringdi fólk endurgjaldslaust í aðra bæi á 

                                                   

 

 

 

143 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 92-93. 

144 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 101. 

145 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 103-105. 

146 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 92-93. 

147 Halli og Laddi, Brot af því besta. 
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sömu línu eða á þeim línum sem tengdar voru saman þegar símstöðvar voru lokaðar en 

eftir að sjálfvirki síminn kom þurfti fólk að greiða fyrir öll símtöl.
148

 Með þessum 

breytingum missti sveitin að nokkru hin opnu samskipti sem áður höfðu verið.
149

  

Fólk sem notaði talsímann man ef til vill eftir því að talsmáti hafi breyst með 

tilkomu sjálfvirka símans. María talaði um samskiptahætti ömmu sinnar, sem notaði 

símann fyrir tilkynningar, var stuttorð og hnitmiðuð. Þessa samskiptahætti mætti einnig 

skoða í ljósi opnu línanna, en fólk talaði ekki endilega um sín hjartans mál þegar aðrir 

gátu verið að hlusta. Þegar sjálfvirki síminn kom með lokuðu línurnar breyttist þetta og 

þá gat fólk spjallað um lífið og tilveruna, en ekki aðeins erindið.
150

 

Talsíminn var félagslegur tengill þar sem menn gátu spjallað saman um málefni 

líðandi stundar. Dæmi eru um að nokkrir, jafnvel þrír eða fjórir, hafi spjallað saman í 

einu en það var þáttur sem glataðist með komu sjálfvirka símans.
151

 Mjög misjafnt var 

hvernig fólk tók þessum breytingum. María, sem var enn ung þegar sjálfvirka kerfið 

kom, sá að mörgu leyti eftir talsímanum. Þar sem hún ólst upp við sveitasímann mætti 

segja að lífið í kring um símann sé stór kafli í bernskuminningum hennar, sem hún 

hugsar til með nokkurri eftirsjá. Síminn var að hennar mati „hjarta sveitarinnar“ og eins 

sagði hún um þorrablót barnanna á símanum: „það var svona ákveðinn hjartsláttur í því 

að geta talað saman bara svona mörg í einu sko.“
152

  

Frásagnir Maríu um gamla símakerfið benda til mikillar væntumþykju og 

eiginlegs söknuðar og minnist hún símstöðvarinnar og starfsins með miklum hlýhug. 

Margir urðu þó fegnir að fá sjálfvirka símann en til að mynda nefndi Bjarni að honum 

hafi verið mjög létt og hann sá ekki eftir sveitasímanum.
153

 Sömu sögu má segja um 

Guðrúnu, en hennar sýn á þessa breytingu var mjög frábrugðin minningum Maríu. 

Upplifun Guðrúnar er auðvitað byggð á öðrum forsendum en dóttur hennar, þar sem hún 

sá um rekstur símstöðvarinnar og bar ábyrgð á allri þeirri vinnu sem rekstrinum fylgdi.  

                                                   

 

 

 

148 Sigurveig Jónsdóttir og Helga Guðrún Johnson, Saga símans í 100 ár, bls 106. 

149 IKDM 1.2, bls 6-7. 

150 IKDM 1.2, bls 11. 

151 IKDM 1.3, bls 16. 

152 IKDM 1.2, bls 10-11. 

153 IKDM 1.4, bls 8. 
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 Í fjórða kafla kenndi ýmissa grasa. Síminn hafði fjölþættu hlutverki að gegna í 

samfélaginu og víða leynast eftirminnilegar sögur um sérkennileg ummæli, dulmál, 

kapphlaup að símanum, hlerun og ýmislegt fleira. Talsíminn hafði sannarlega mikil 

áhrif á líf fólks, en koma sjálfvirka símans hafði ekki síður áhrif. Breytingarnar voru 

bæði jákvæðar og neikvæðar í hugum fólks og á meðan sumir voru fegnir að losna 

undan kvöðum talsímans minntust aðrir hans með nokkurri eftirsjá. Minningin um 

talsímann mun þó lifa meðal þeirra sem eftir honum muna og þeirra sem fá að hlýða á. 
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Lokaorð 

 

 

Munnleg saga gefur komandi kynslóðum tækifæri á að komast örlítið nær þeim sem 

lifðu og hrærðust á liðinni tíð. Frásagnir á borð við þær sem komu við sögu í þessari 

rannsókn eru afar merkilegur vitnisburður um upplifun almennings, jafnt starfsmanna 

símans og notenda, á þessu sérkennilega tæki sem talsíminn var. Á frásagnirnar ber að 

líta sem endursköpun liðinna atburða, þar sem margir áhrifaþættir spila inn í. Þar sem ég 

ólst ekki upp við sveitasíma get ég aðeins gert mér í hugarlund hvaða hlutverk síminn 

spilaði í lífi fólks. Með því að hlusta á frásagnir heimildarmanna minna hef ég þó fengið 

tækifæri til þess að kynnast því, þó ekki sé nema að litlu leyti. 

Þeir sem fengu að kynnast tal- og ritsímanum búa flestir hverjir yfir 

eftirminnilegum sögum, bæði skemmtilegum sem og sárum minningum. Eflaust væri 

hægt að yfirfæra margar af þeim frásögnum sem áttu sér stað í Skagafirðinum á aðra 

landshluta. Vafalaust muna margir eftir atriðum á borð við hlerun, frammígrip og 

leiðréttingar, dulmál og öðru sem vert væri að safna og skrásetja. 

Koma fjarskiptatækni til landsins þótti mikið framfaraskref. Þó að ýmsir hafi 

viljað fara aðra leið og fá loftskeytatækni í stað rit- og talsíma, getur enginn neitað því 

að tæknin hafði í för með sér víðtækar breytingar á högum samfélagsins. Síminn greiddi 

ekki aðeins fyrir samskiptum og sparaði fólki spor og tíma. Hann var fréttaveita, 

öryggistæki, samfélagsmiðill (á borð við fésbók nútímans) og síðast en ekki síst leið til 

dægradvalar og skemmtunar.  

Þegar ég lagði upp í þessa rannsókn vissi ég ekki mikið um sveitasímann. Ég 

hafði heyrt sögur af hinum og þessum atburðum en gerði mér ekki grein fyrir þeim 

áhrifum sem tæknin hefur haft á samfélagið og áhrifum samfélagsins á tæknina. 

Tímabilið frá upphafi þessarar rannsóknar til loka hennar hefur verið afar skemmtilegt 

og fróðlegt. Það er mín von að þú, lesandi góður, hafir haft jafn mikið gagn og gaman af 

þeim sögum sem hér hafa verið birtar og ég hef haft. Ef til vill, og vonandi, verður 

skrifað meira um sveitasímann í framtíðinni og þá gimsteina sem sögur af honum eru, 

enda er það verðugt verkefni. Síðustu þrjú árin hef ég spert eyrun þegar sveitasímann 

hefur borið á góma og ég efast um að það breytist í nánustu framtíð. Því kveð ég með 

þessum orðum: „það er engin helvítis lygi, ég er víst að hlusta.“ 
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Myndaskrá 

 

Mynd 1: Lýtingsstaðahreppur. Sótt 12. mars 2013 af: 

http://www.google.is/imgres?um=1&hl=en&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=Qs

UBCVPidjRnGM:&imgrefurl=http://www.leid.is/skoda_mynd2.php%3FdbTable%3Def

ni%26id%3D150&docid=SYSr_TwNN97oqM&imgurl=http://www.leid.is/db_myndir/

491316322ada8.jpg&w=433&h=500&ei=Diw_UYe1LYSrOqHTgPgJ&zoom=1&ved=

1t:3588,r:8,s:0,i:98&iact=rc&dur=580&page=1&tbnh=181&tbnw=157&start=0&ndsp=

20&tx=139&ty=56 

 

Mynd 2: Gamall sími. Sigríður Sveinsdóttir á Goðdölum í Skagafirði, 10. febrúar 2013.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


