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FORMÁLI
Öll höfum við heyrt talað um svokölluðu ,,síldarárin“ á Íslandi. Síldin
kom víða við og skilur eftir sig góðar minningar og sögur, meðal
annars á Raufarhöfn. Árið 1961 var Raufarhöfn stærsta
síldarútflutningshöfn á Íslandi og þegar að best lét þá voru
söltunarstöðvar á Raufarhöfn ellefu talsins. Á meðan hin svokölluðu
,,síldarár“ stóðu yfir á Raufarhöfn voru fastir íbúar í kringum 500. Á
sumrin gat talan farið upp í 2000 með síldarstúlkum og sjómönnum og
því hafði þetta ævintýri góðar afleiðingar fyrir Raufarhöfn.
Í dag búa margir á Raufarhöfn sem upplifðu þennan tíma og
störfuðu meðal annars við síldarvinnslu. Með tímanum verður sífellt
erfiðara að afla upplýsinga um þennan áhugaverða hluta úr
atvinnusögu héraðsins og þjóðarinar. Með þessu verkefni eru
skrásettar heimildir sem er hætta á að annars glatist. Þegar fram í
sækir má sjá fyrir sér upplýsingar á vef, skilti eða fleira í þeim dúr sem
afrakstur þessarar vinnu og helst eitthvað stærra í sniðum.
Því ágæta fólki sem veittu viðtölin eru færðar kærar þakkir fyrir. Það
er von aðstandenda þessa verkefnis að þær upplýsingar sem safnað
hefur verið muni nýtast til frekari rannsókna og skráningar.
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UM VERKEFNIÐ
Verkefnið Síldarárin á Raufarhöfn er unnið af Tinnu Stefánsdóttur
sumarið 2009 í samstarfi við Þekkingarsetur Þingeyinga. Um er að
ræða framkvæmd viðtala við fimm einstaklinga frá Raufarhöfn,
tvær konur og þrjá karla, um síldarárin á Raufarhöfn.
Síldarárunum á Íslandi hafa verið gerð nokkur skil annars staðar á
landinu, ekki síst þá á Siglufirði í tengslum við uppbyggingu og rekstur
Síldarminjasafnsins. Hvati að þessu verkefni er hins vegar sá að litlar
sem engar heimildir eru til um síldarárin á Raufarhöfn og þau miklu
áhrif þessara sérstöku tíma á efnahag og menningu héraðsins og
þjóðarinnar.
Verkefninu er ætlað öðru fremur að draga fram og skrásetja
þekkingu um síldarárin á Raufarhöfn með það að markmiði að hægt
verði að vinna úr þeim gögnum síðar. Þannig verði hægt að leggja
þessi gögn til grundvallar rannsóknum í framtíðinni.
Viðtölin tóku flest um eina klukkustund en sum fóru upp í tvær
klukkustundir. Öllum viðmælendum var gerð grein fyrir því að viðtölin
yrðu tekin upp.
Þekkingarsetur Þingeyinga styrkti þetta verkefni og hafði umsjón með
framkvæmd þess.
Þessi skýrsla samanstendur eingöngu af fyrrnefndum viðtölum og eru
þau birt í heild eins og þau voru skráð hvert og eitt.
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1. VIÐTAL: GUNNUR I. SIGÞÓRSDÓTTIR
Fyrsta viðtalið var tekið 12.júlí 2009 klukkan 17:00 við
Gunni I. Sigþórsdóttur að heimili hennar, Aðalbraut 34 á
Raufarhöfn.
Gunnur eða Dúdú eins og flestir kalla hana er 77 ára og
hefur alla sína tíð búið á Raufarhöfn eða í nágreni
Raufarhafnar. Hún hefur starfað við ýmislegt í gegnum
árin en á síðustu árum hefur hún starfar við sóknarnefnd
kirkjunnar. Viðtalið er tvískipt því að Dúdú fékk gesti á
meðan fyrra viðtalinu stóð og byrjuðum við því aftur degi
síðar, 13. júlí klukkan 14:00.

Hvernig var lífi þínu háttað á síldarárunum á Raufarhöfn?
Ég náttúrulega, ég var í Kaupfélaginu alltaf.
Kaupfélaginu? Vannstu þar þá?
Ég var þar, ég var þar átján sumur.
Já átján sumur.
Og aðalmálið í Kaupfélaginu var það þegar það kom mjólk. Ég var í
gamla kaupfélaginu, þú veist hvar það er þarna útfrá.
Það er?
Það er beint á móti verksmiðju eða vélskúrnum.
Já bara þarna sem að stendur enn?
Já, já og það er, það er einhver með einhverja geymslu þarna
eitthvað.
Já einmitt.
Og hérna, það var iðulega að þá náði, sko biðröðin frá Mjölhúsinu og
svo komu síldarbátarnir og þá var ekkert farið, það var bara hellt yfir í
brúsana þeirra, það var nú bara einhverstaðnar út á stétt og svo var
það undantekningarlaust þá var mjólkin búin áður en að allir voru
búnir að fá, það var það versta að þó við jusum og jusum upp þarna
kannski í eina þrjá fjóra tíma, þá var nú síldarfólki ð var vanalega mikið
með svona tveggja lítra brúsa.
Já kom fólk bara sjálft með sinn brúsa?
Já það kom með brúsa til þess að sækja mjólkina, eða sinn dall. Við
jusum bara í það og það var svo sem allt í lagi og að hella úr
brúsunum var dálítið erfitt, mér, ég var aldrei sterk, mér fannst það
dálítið erfitt. Rosa stórir brúsar, en svo var það sem verst var þegar að
allt í einu þá var öll mjólk búin og hérna Sveinn Helgason sem að var
nú yfirmaður minn, hann var voðalega uppstökkur og hann vissi það
að hann gat ekki staðið í því að vera við þegar að mjólkin kláraðist
þannig að hann laumaði sér alltaf í burtu, ég var farin að vita það,
eitt sumarið sem að ég var svona í mjólkinni, að þegar hann hvarf, til

3|Bls

þess að sækja eitthvað, þá vissi ég að nú væri mjólkin annað hvort
búin eða að verða búin.
Hann hefur ætlað að forða sér, hann hefur ekki nennt að hlusta á
allar skammirnar?
Nei aðallega það að hann vildi ekki fara að æsa sig upp. Sem að
náttúrulega lá við því að hann ryki upp bara eins og sprengja. Þá vildi
hann heldur bara hverfa. Svo, já bara allt í einu þá sneri maður sér
bara við og kallaði: Mjólkin er búin, svona dálítið hátt svo að þeir sem
að voru fyrir utan dyra myndu heyra það. Og þá urðu þvílík ósköp
sem að upphófst þá. Og alveg hreint, ein var farin að skæla fyrir
okkur. Við urðum náttúrulega ekkert að mjólk, iðulega fengum við
enga mjólk sjálf.
Var þetta þá ekki líka svo mikið af fólki sem að var að reyna fá mjólk?
Það var svo mikið af fólki, sem að átti kannski fimm, sex krakka og
kom þá með nokkra dalla til þess að kaupa sér mjólk.
Var það þá bara fólk sem var að vinna í síldinni eða bara
heimamenn líka? Ja það var að koma fólk, náttúrulega heimafólk
líka til þess að ná sér í mjólk og það var nú verið að reyna sko þar
sem að voru smábörn, að reyna, en okkur tókst aldrei, en svo fundum
við upp ráð, seinni partinn af sumrinu, við bara gripum einn brúsa og
settum inn fyrir, inní geymsluna þarna fyrir innan, til þess að þá væri
hægt að láta barnaheimilin hafa.
Já auðvitað
Hafa mjólk einhverja.
Svo þau yrðu nú ekki mjólkurlaus.
Svo þau fengju ekki neitt. En þetta var, ja það komu að vísu
mjólkurbílar alltaf á hverjum degi. En þetta var ansi mikið.
Já, en hvernig fannst þér að búa á Raufarhöfn á þessum tíma?
Það var ágætt, maður var ógurlega glaður í Kaupfélaginu.
Já það hefur verið svo mikið af fólki?
Já, já iðulega þá sá maður fólkið dag eftir dag þarna í búðinni.
Hvað unnu margir í búðinni?
Við unnum, við vorum sex. Hefurðu farið útí listagalleríið?
Já.
Það er mynda af okkur þar í einu borðinu.
Nú er það?
Já, Kaupfélags, við erum sex á myndinni en þá vorum við sjö því að
Helga Frímanns, hún var á skrifstofunni en hún hætti fimm, og svo var
myndasmiður uppi á lofti og hann kemur einu sinni niður þegar búið
var að loka og segir: Stelpur komið upp ég ætla að mynda ykkur. Við
vorum með grútskítuga sloppa en við snérum þeim bara við og
vorum í þeim röngum og það sést ekki á myndinni og hann myndaði
okkur þarna og gaf okkur öllum myndir.
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Nú já, ég er ekki búin að sjá þetta, ég er ekki búin að skoða nógu vel.
Já þetta er á fyrsta eða öðru borðinu. Svoleiðis að það, það var oft
mikið að gera, því svo vorum við aftur alltaf, skiptumst við á yfir
sumarið að vera á næturvakt, svoleiðis það að ef að það komu skip,
þá fórum við út á nóttunni til að afgreiða.
Já er það?
Þá var yfirleitt karlmaður með,við vorum yfirleitt ekki látnar vera einar,
það kom fyrir að við Hrefna vorum stundum einar en við vorum
herskráar.
Já bíddu skipin hafa náttúrulega verið að koma ná í kost?
Já, já, já, já, á ótrúlegasta tíma.
Þeir hafa þurft að fá kost og svona hjá ykkur?
Já.
Dúdú tekur upp mynd og sýnir mér

Mynd 1. Kaupfélagsstúlkur. Frá vinstri: Karólína Helgadóttir, Rannveig Ísfjörð, Hrefna
Friðriksdóttir og Gunnur I. Sigþórsdóttir.

Bíddu nú við er þetta myndin sem þú varst að tala um áðan?
Nei þetta er ein þeirra, nei, nei þetta er önnur. Þekkirðu nokkuð?
Hvar ert þú? Ert þú hérna á endanum?
Já þá var ég svarthærð, það var áður en ég varð hvít. Já og hitt er
Hrefna.
Hrefna?
Sem að býr hérna í Ásgötunni.
Já maður sér það. Hver kemur næst?
Svo kemur Lilla, hún er löngu farinn hérna,
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Ég veit þá ekkert hver það er?
Nei, en þú veist kannski hver Steini Halls var?
Já.
Hún var hálfsystir hans. Hún var eldri sko.
Já okey.
Hún hérna á endanum er Kæja, en hún er dáin fyrir mörgum árum
og var hérna í Kaupfélaginu þá. Og þegar að þetta er þá eru þær
báðar slasaðar. Þú sérð nú fingurinn á Hrefnu er vafinn þarna.
Já hvað gerðist?
Ég held hún hafi klemmt sig á brúsa og það kom eitthvað fyrir Lillu en
ég man bara ekki hvað það var. Svo þær eru báðar bara í fríi, fínar í
pilsum og sokkum en við aftur bara í okkar hvítu skítugu sloppum.
Já er þetta vinnufatnaðurinn ykkar?
Já þetta er vinnufatnaðurinn, við þurftum að vera í hvítum sloppum.
Sem að voru alltaf skítugir. Svo komu nú nælon sloppar, þá var
rosalega magnað því það var hægt að, bara að stinga þeim, dusta
þeim uppúr bala eða baðkari eitthvað á kvöldin og hengja þá upp.
Og þeir urðu þurrir á morgnana.
Já þeir hafa verið þægilegri heldur en þessu hvítu sloppar?
Já svo þurfti að strauja þá. (Dúdú tekur upp aðra mynd og sýnir mér).
Þetta eru aftur á móti fermingarsystur þrjár.

Mynd 2. Fermingarsystur. Frá hægri: Rannveig Leifsdóttir, Halldóra Hólmgríms og Ellý
Hreiðarsdóttir.

Bíddu nú við.
Þú þekkir þær nú sjálfsagt ekkert. Það er Rannveig Leifs, frænka mín
á endanum sem að brosir alveg.
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Alveg út að eyrum.
Já og meira. Svo er Halldóra Hólmgríms, systir Jóhanns í Vogi, á milli
og svo er, þetta er, ég er svo hryllilega gleymin orðin. Hún átti hérna,
dóttir Hreiðars og átti heima í húsinu sem að við keyptum svo.
Hvar ætli þessi mynd sé tekinn?
Hún er tekin hér heima, en það stendur ekkert á henni, það stendur á
hinni að hún sé tekin 1963 held ég, það stendur hérna niðri og þar er
mynd af einhverjum við verksmiðjuna. Svo kom ég útí banka
einhvertímann eftir að ég kom heim þarna í apríl, og þá kalla þær
allar í kór: Heyrðu nú áttu að fá, við erum með svolítið handa þér. Og
skrifuðu út þessa mynd handa mér. En þær náttúrulega eru svo
ungar allar að þær þekktu okkur Hrefnu en ekki Lillu og náttúrulega
ekki Kæju sem að ekki var búin að vera hér. Þær höfðu aldrei séð
hana. Hún átti heima í Helga Kristnes húsi, húsinu þú veist, hérna útfrá
sem að Stína Gunna bjó, sem að hún býr í blokkinni núna, í
Sveinungsvík, tengdadóttirin í Sveinungsvík.
Já.
Hún vinnur í sundlauginni.
Hvað heitir hún aftur?
Ég man það ekki. Hún heitir eitthvað.
En síldarárin hérna á Raufarhöfn, hvað voru þau lengi? Voru þetta
mörg ár?
Já, já, þetta voru, ég man það nú ekki en þetta stendur yfir í þó
nokkuð mörg ár.
Hvað ert þú eiginlega gömul eins og á þessum tíma? Þú ert bara
ung.
Ég er 30 ára þegar að þessi mynd er tekinn.
Já.
Við flytjum 1947 hingað. Og ég byrjaði að vísu að vinna hjá
Kaupfélaginu þá en ég var nú ábyggilega, ég byrjaði þegar að
skólinn var búinn. Ég var undanhúss, og ég var með Birni að mála
Kaupfélagið og alveg hreint lengjuna alla. Og mér fannst það
náttúrulega skínandi gott að vera bara úti og mála. Í staðinn fyrir að
vera inni. Lilla var ósköp ó og æ, hún vildi heldur vera úti, utan á
húsinu heldur. En svo fór ég inn aftur um haustið. Og hef verið í svona
mánuð, einn og hálfan þangað til að ég fór í skólann. En þetta, þar
byrjaði, sumt byrjaði að koma svona, ég kom oft í byrjun júní, og svo
var nú mötuneyti hjá flestum plönum, plönunum. Það voru
náttúrulega ráðskonur og eitthvað starfslið og þetta, við kynntumst
öllu þessu fólki, við sem vorum í Kaupfélaginu. Hérna t.d. við vorum
svo mörg ár hérna, við þessar þrjár. Og það þekktu okkur allir. Það
þekktu okkur Lilla, Hrefna, Dúdú.
Já úr Kaupfélaginu?
Já úr Kaupfélaginu, en ég er ekki viss um að þau þekktu og vissu
hvaða nöfn voru á hverjum. Við líka vorum alltaf saman, voðalega
mikið á kvöldin og svona og mörgum árum seinna þá fór ég suður á
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eitthvert leikrit í Austurbæjarbíó klukkan eitthvað hálf tólf og svo
hérna. Svo erum við sestar niður og þá byrjar runan til þess að fara
inn fyrir okkur, og allt í einu stoppar einn og segir: Nei Lilla, Hrefna,
Dúdú. Þá var ég búin að komast að því að þær lentu í þessu líka. Þeir
þekktu okkur ekki til þess að, sko þeir þekktu okkur, þeir þekktu nöfnin
en ekki þegar, þeir voru margir sem að áttu eftir að staðsetja nöfnin.
Okkur fannst þetta ágætt.
Þannig að þið hafið kynnst alveg svakalega mörgum á þessum
árum?
Já. Sko og það var verst að það var ómögulegt að fara neitt, það
þekktu allir okkur kaupfélagsstelpurnar.
Þið hafið bara verið frægar?
Við vorum frægar, já, já ábyggilega frægar. Og svo aftur, svo voru
sko aftur sumar stelpurnar sem að voru í síld, þær voru ekki sérlega
hrifnar að okkur.
Nú?
Nei, nei, nei. Þeim fannst við verið að þvælast fyrir. Og ef við kíktum
inní braggann á einhverja sem við þekktum þá fannst þeim það
óþarfi.
Var þeim illa við það?
Það var ekkert.
Já hvað segir þú, bjó fólk bara hérna í bröggunum?
Já.
Hvernig var þetta?
Síldarfólki það bjó í bröggunum. Það bjuggu kannski þrír saman í
herbergi sem að var svona álíka stórt og eldhúsið.
Og voru margir braggar?
Já, já það var, Síldin sem að er alveg yrst útfrá. Svona beint á móti
kirkjunni, svo var Óskarstöðin, hliðin á Hótelinu, svo var það Hafsilfur.
Nei svo var það hérna, hérna, Óskarstöðin, svo Vilhjálmur Jónsson,
þar sem að Hótelið er sko.
Já. Og var þetta allt hérna?
Og þar náttúrlega, þar sem að Hótelið er, þá bjuggu þær yfirleitt
uppá, bjuggu fullt af stúlkum uppá efstu hæðinni, sem að íbúðinni er
núna. Þar höfðu þær svona einhver herbergi. Ég held það hafi ekki
verið nema tvær á herbergi. Pínulítil.
Það hefur þá verið svona sér kvennavist?
Nei, nei, ja karla, ja sumstaðar var það nú eitthvað skipt en sumstaðar
var það bara allt í blending.
Já.
Já svo var það gamla búðin, sem að brann. Hún var braggi. Uppi á
loftinu þar, það var verslun niðri og uppi á loftinu þar bjuggu stúlkur,
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en það neðra brann. Ég veit ekki, ég man ekki, ábyggilega einhver
tólf, fjórtán, sem að, ég veit ekki hvað.
Sem að bjuggu þá uppi í búðinni sem að brann?
Já, það hitti svo heppilega á að þær voru allar niðri að vinna, úti á
plani að vinna.
Þannig að það hefur enginn slasast í þessum bruna?
Nei, nei. Það var ekki, en það bjargaðist voðalega lítið, það
bjargaðist eitthvað af dóti sem Fríða í búðinni átti, og þau björguðu
hljóðfærinu hennar.
Hvaða hljóðfæri var það?
Það var gamalt Píanó, sem að er núna útfrá í Safnaðarheimili.
Nú er það?
Eld gamalt. Að vísu er ekki hægt að spila á það orðið núna, það,
nóturnar stundum festast niðri.
Já okey.
Það kom hérna tónlistarfólk í fyrra, Hann Valdimar, hennar Stínu,
bróðir Siggu Löggu. Hann kom með, hann var tón, hvað heitir það,
bjó til tónverk og svoleiðis.
Já.
Hún var, spilaði. Og hún var bara í fríi, annars spilaði hún á, sá um alla
hljómsveit sameinuðu þjóðanna.
Já er það?
Já og hún var rosalega flink. Hún prófaði öll hljóðfærin og þetta
gamla, sem að er úti í kirkju, henni fannst það alveg rosalega flott.
Og hún stakk nú upp á því við Valda hvort að þau gætu nokkuð
stolið því bara. Ég sagði opna fyrir þeim ef þau ætluðu að stela því.
Hún sagði að þetta væri svo gott, og svo kom hún náttúrulega inní
safnaðarheimili og prófaði nýja hljóðfærið þar, það er sjálfsagt ekkert
nýtt núna en hún sagði að það væri skínandi gott og svo settist hún
niður við það gamla og spilaði á það og það gekk nokkuð vel og
hún var bara hin ánægðasta með það. Svo stendur hún á fætur og
að sjá svipinn á henni þegar að hljóðfærið hélt áfram, hún alveg,
hún var skelfingu, hún hvítnaði alveg upp og hérna, Valdimar var nú
ekki lengi að útskýra fyrir henni á ensku,og benti á myndina sem að
er uppi á hljóðfærinu. Sagði að þetta er gamall organisti hérna og
hún átti þetta hljóðfæri og hefði ekki líkað hvernig hún spilaði. Já það
gerði það stundum, festist niðri. Það er ekkert hægt að stoppa það.
Nei, nei. Þetta var skelfilegt fyrir hana. Svo létu við nú bæði eins og
asnar við hana, útaf þessu.
En það hefur þá bjargast úr eldinum?
Já það var bjargað miklu af þeirra dóti, þau voru sko í öðrum
endanum. Á miðhæðinni, en það kviknaði í hinum endanum uppi.
Þetta var dálítið langt hús, eldgamalt og það bjargaðist hér um bil
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megnið af dótinu hennar Fríðu og það var allt flutt út í kirkju og þar
bjó hún upp undir tvo mánuði á Kirkjuloftinu.
Já var það?
Já hljóðfærið var bara sett niður í Kirkju, framan við, og það var
messa einu sinni á meðan hún bjó þarna og ég man ekki það var
eitthvað meira, barnaskírn og eitthvað og það vissi enginn að því að
hún byggi þarna því að hún eldaði ekkert um morgunn til þess að fá
ekki lyktina. Hún gerði það bara einhvertímann um kvöldið.
En hvernig kviknaði eiginlega í? Er það vitað?
Nei ég held að það sé ekki vitað, en það var, ætli það hafi ekki verið,
það var búið að leggja rafmagnið í það. Það var illa gert og ekkert
klárað og það var nú talað um þetta, svo var þetta eldgamalt timbur
og það var örugglega tjargað að utan, kolsvart, ábyggilega orðið
eldhaf um leið.
Já.
En það bjargaðist út það sem að Fríða átti. Þau fluttu bara þarna
upp og höfðu það, tóku bekkina þarna og settu rúmin sín upp og
elduðu, svo bara, það var aldeilis í lagi. Svo einu sinni, það er
voðalega langt síðan, það var líklega bara 1950 eða 1951. 1951 þá
var hérna miklar brælur og lítið um að vera og þá voru stelpur sem
að voru í Óskarsbragganum og strákar reyndar líka og hérna við
spiluðum handbolta úti á pínulitum velli sem var úti á leiðinni út á
höfða. Þar var tilbúinn völlur og þar var spilað handbolta daginn út
og daginn inn og svo voru þar Akurnesingar sem að voru að smíða
ennþá og þeir voru Akurnesingar rosalegir handboltamenn, og þeir
voru stundum að koma út eftir og spila við okkur en þeir voru jafn
vitlausir og við að, ég var í markinu en auðvitað átti ég að vera
markinu hjá þeim en ekki hjá stelpunum. Það endaði með því að það
skaut einn og hitti hérna beint í magann á mér og ég steinlá. Alveg
hreint.
Hafði hann þá skotið svona fast?
Já, já og það var kominn æsingur og við vorum komnar yfir í mörkum
og þeim líkaði það ekki. En mikið voðalega voru þau hrædd öll
sömum.
Já þegar að þú stein lást?
Já ég bara hrundi niður. Ég held ég hafi dotti svoleiðis ofan á
boltann. Nú man ég ekki mikið eftir þessu en hérna.
En voru þetta þá strákar sem að voru að vinna í síld hérna eða?
Nei þeir voru að smíða.
Já þeir voru að smíða.
Þeir voru að smíða Óskarstöðina.
Já, smíða Óskarstöðina.
Svo voru stelpurnar stundum að, að já, við vorum að spila heilmikið.
Við kepptum á Húsavík og Ásbyrgi.
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Nú þetta hefur bara verið alvöru?
Já þetta var alvöru lið og við vorum meira að segja frekar góðar. En
svo var hérna, svo var Ásbyrgi, þær höfðu miklar áhyggjur á því hvort
ég væri búin að ná mér, ég fór ansi illa útúr þessu. Ég varð svo
hrædd við boltann á eftir.
Já maður verður það.
Já og en svo náttúrulega skutu þær ekkert svona fast. En þetta var,
en svo var það á seinni árunu , að ég held það einu sinni að það
voru, það var kærustupar, þau bjuggu út í Norðursíldinni og bjuggu
uppí risinu og þetta voru orðnir mjög miklir kunningjar og svo, hún
bíður okkur í kvöldkaffi út eftir og strákurinn átti afmæli og henni
langaði svo ógurlega mikið til þess að steikja pönnukökur og sagðist
kunna það og jú, jú svo ég ákvað það að ef hún kæmi aftur eftir
hádegi þá myndi ég koma með pönnukökupönnu handa henni, hún
átti náttúrulega enga. Hún var nú ánægð með það, svo buðu þau
okkur í kvöldkaffi og við fórum svo út eftir og einhvern vegin vorum
við ekki vel liðnar ábyggilega þarna og hvað heldurðu að þau höfðu
gert, það var nú alltaf rennandi blautt allt, það voru bara
drullugötunar þarna, við fórum ekki af stígvélunum heilt sumar.
Já er það?
Ég átti svona stígvél sem að náðu ca. svona. (Bendir rétt fyrir neðan
hné). Heyrðu þau tóku þau og hentu þeim bara. Og svo þegar að
ég, við fórum náttúrulega úr skónum alveg frammi við dyr, það var
ekkert farið á skónum inn á gang.
Nei, nei.
Svo vorum við nú að drullast heim einhvertímann, það voru einhverjir
strákar þarna sem að voru þarna líka og svo byrjum við að leita. Jú, jú
skórnir hennar Lillu voru þarna og Hrefnu líka en mínir farnir og það
var leitað og leita. Þau leituðu og leituðu um allt. Nei engin fann
skóna. Nema svo fara þau út og svo eru þau að fara og stelpurnar
ætluðu heim og ná í skó handa mér, þá sjá þær annað stígvélið,
svoleiðis búið að sökkva uppí því. Segir Dúdú og hlær. Og svo man
ég ekki alveg hvernig það var en það endaði með því að strákarnir
urðu að bera mig á bakinu fram eftir. Þeir gerðu það nú eitthvað en
mér fannst það ekki ganga neitt svo ég fór úr sokkunum og gekk
fram eftir. Svo hélt ég því fram að það væri svo notalegt þegar að
drullan spýttist á upp á milli tánna. En heim komst ég. En það fannst
aldrei annað stígvélið. Nei, en þeir tóku hitt og losuðu úr því og
spúluðu það. En það fannst aldrei.
Þetta hefur átt að vera eitthvað svaka grín?
Ég held það að það hafi átt að sýna okkur það að við ættum ekki
að vera þvælast þarna útfrá.
Nú var það svoleiðis?
Ég held það. Okkur var tilkynnt daginn eftir að við skyldum muna
þetta. Það voru einhverjir sem að komu þarna inn, en þetta

11 | B l s

náttúrulega er þvílík ósköp af fólki, það býr eitthvað um innan við
tvöhundruð manns þá, sko heima.
Heimamenn?
Heimafólk og þetta. Það var einu sinni talið, við fórum þarna ein
fimm, sex og töldum og þá var fimmhundruð manns hérna á
staðnum, þú veist aðkomufólkið og heimafólkið. Fyrir utan að það
voru þrjátíu og sex skip í höfninni.
Þrjátíu og sex skip?
Já hérna í höfninni. Hún var orðin full. Og hérna þetta sumar var mjög
lélegt það var mikið af brælu og skipin inni hérna, lágu hérna inni og
þá var bíó frá því klukkan tvö á daginn fram eftir. Iðulega allan
daginn.
Svo fólk hafði eitthvað að gera?
Já, já svo það gæti, svona. Það var bíó oft til svona klukkan ellefu en
þá byrjuðu böll.
Já og hvar voru böllin haldin?
Uppi í, uppí bragga eða sko, þá var stór braggi, sem var
dansstaðurinn.
Var það aðal dansstaðurinn?
Já og þá voru bara svona sterkar dyr að framanverðu og svo voru
aðra sitthvort megin eins og er núna í félagsheimilinu, það er hægt
að ganga út, ganga í gengum salinn og svo eru svona smá dyr við
senuna.
Já.
Og það voru svona útgöngudyr og svo var selt inn að framan og svo
þegar að þeir sem að lentu út að aftan þeir lentu náttúrulega í
vandræðum með að komast inn aftur.
Nú var það?
Já.
Og hvað kostaði inná svona böll?
Það man ég ekki.
Það hefur ekki verið dýrt?
Nei ég held að það hafi alltaf verið frítt fyrir kvenfólk.
Já er það?
Því það var svo miklu meira, þegar að skipin voru inni, það var svo
voðalega mikið meira af karlmönnum hérna. Ég man ekki eftir því að
við höfðum nokkuð tíman borgað inn, ég held að voðalega oft hafi
verið bara.
En hvernig voru böllin? Voru hljómsveitir að spila? Eða?
Það var maður hérna, ég man ekki hvað hann hét.
Harmonikkusnillingur sem að var hérna í síld. Hann var held ég ein þrjú
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ár hérna. Og hann spilaði þarna á kvöldin og hérna, það var nú sagt
að, hann vann á Óskarstöðinni, sagt að það að hann mætti einu
sinni í vinnu klukkan átta, þá voru allir mikið undrandi. Hvað og
hversvegna, því hann væri kominn.
Nú ég er bara svo forvitin hvernig bærinn var og svona?
Sko.
Þú talaðir um í gær að þetta væri bara drullusvað hérna.
Það var nú það sko, það var náttúrulega þurrt bara eins og gamla
gatan er núna. En eitt sumar þá rigndi, ég veit ekki, mér finnst að það
hafi rignt allt sumarið. Við vorum að tala um það um daginn við
Hrefna að við fórum aldrei af stígvélum allt sumarið.
Bara heilt sumar á stígvélunum?
Bara heilt sumar í stígvélum. Og það var svo blautt hérna að ég, það
er nú ekki langt út í gamla Kaupfélagið og ég bara reyndi ekki að
fara úr skóm, það bara rann yfir allt. Og var svona mikil, það var ekki
mikil rigning en það var alltaf úði einhver og þoka, svo það þornaði
aldrei og hérna þegar að flutt var í nýja Kaupfélagið, þegar að það
var byggt hérna uppfrá, þá er engin vegur, þessi vegur hérna ofan
við ekki kominn. Og það var svona einhverjir troðningar þarna
uppeftir og þegar við fluttum uppeftir þá hérna, þá vorum við hérna
þrjú í Kaupfélaginu á leigubíl, og notuðum við okkur hann bara. Við
fengum Asnann og fluttum á honum, það var einn kaupfélagsbíllinn
og hérna við keyrðum áfram uppeftir og bökkuðum niður eftir því
það var ekki hægt að snúa uppfrá.
Nú?
Þess vegna erum við rosalega flink öll að bakka.
En hvar bjóst þú á þessum tíma?
Hérna í Valhöll, þú veist þar sem ég átti heima.
Já bjóst þú þar?
Já, já við fluttum þangað 1947. Við keyptum þá húsið af Hreiðari
Friðgeirssyni.
Hvar bjóst þú áður?
Á Rifi.
Já, já auðvitað, á Rifi. En hérna, já ég er svo forvitin um, þú veist, um
konurnar hérna á síldarárununum, þú veist, hvað voru þær að gera?
Voru þær bara að..
Þær voru bara heima og svona húsmæður heima. Og svo í síld.
Og í síld?
Þær fóru allar í síld. Og svo hérna, náttúrulega það sem að var
þægilegt ástand að einn krakki var kannski dálítið stærri en hinir og
hann gat þá verið heima og passað. Og svo sóttu krakkarnir
voðalega mikið á daginn niður á síldarplönin og það þótti nú ekki
gott.
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Já voru þau þá bara að, þau voru ekkert að vinna?
Nei, nei, þau sóttu bara niður eftir til mæðranna. Og það var nú ekki
gott.
Var það ekki vel liðið?
Nei, nei þetta voru eintómar hættur alls staðar. Eins og þeir sem voru
að keyra um, keyra tunnunum sko, þeir keyrðu svo hart og svo bara
sjórinn þarna alveg í kring allstaðnar. En svo aftur stærri krakkarnir þau
voru stundum að koma og leggja niður í tunnurnar fyrir mömmurnar.
Þá söltuðu, mamman saltaði í botninn tvö, þrjú, fjögur lög, eftir því
hvað krakkinn var stór, svo kláraði kannski krakkinn að salta, þetta
náttúrulega flýtti heilmikið fyrir, þá þurfti bara að skera og svo þurfti
hún náttúrulega að salta neðst og svona eitthvað og líta eftir því. Og
sumir eða það var nú, ég hugsa að það hafa nú ekki verið fyrr en
svona 8 til 9 ára sem þau fóru að, þá máttu þau gera þetta. Þau
máttu náttúrulega ekki vera á hlaupum og svoleiðis.
Nei, nei, þannig að börnin hafa verið að hjálpa mæðrum sínum?
Já, já.
Þau hafa ekkert verið í vinnu þarna sjálf?
Nei ekki svo lítil. Ég hugsa að við hefðum bara verið, strákar fengu
heldur vinnu fyrr því að þeir voru þá að eitthvað í, bera þú veist það
sem sett var ofan á og velta tunnum og svona eitthvað og svo
stundum, svona 11 ára, þeir voru farnir að koma með tómu tunnurnar
og svo var kallað: Taka tunnu, koma með tunnur, salt, síld! En sumar
þær byrjuðu nú að grenja löngu fannst mér áður en þær voru búnar
að salta í tunnurnar.
Já er það?
Já það var svolítið mismunandi. En það var aldrei neinn
dauðknýtisskapur á plönunum. Það var mikill hávaði og mikið gert úr
hinu og þessu svona. Og svo voru náttúrulega strákarnir á skipunum
og þetta var nú svona heilmikið fjör og stundum voru þeir að stelast í
land og salta fyrir þessar sem þeim leist svona betur á.
Nú er það ?
Já, já. Það var, það koma alveg fyrir.
Þú talaðir um svo mikið af skipum þarna í gær.
Já það var svo, það sko, þarna eitt sumarið þegar að göturnar voru
blautar, þá var svo vont í veðri og þá stundum lágu þau hérna inni,
stundum viku, hálfan. Einu sinni lágu hérna alveg fjöldi af skipum,
þarna þegar að síldin var, fjöldi af skipum hérna inni bara alveg upp
til tíu daga. Þá var full höfnin og hérna, þá var mikið að gera í
Kaupfélaginu.
Voru þetta allt íslensk skip?
Já þetta voru allt íslensk skip.
Og allir að veiða síld?
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Já þetta voru allt síldarskip og fyrst þegar að ég byrja í Kaupfélaginu,
þá voru þessi skip sem voru með, voru tvö saman, svona tvílembingar
og hérna, ég eiginlega, ég bara veit ekki alveg, ég veit bara að þau
voru saman í,voru í félagi og einhverveginn var ég í sambandi við
bátanna sem að voru settir út frá þeim og voru að draga. Þú verður
síðan að tala við Helga Óla um það, spyrja hann um það. Annars er
Helgi náttúrulega alveg besti maður hérna til að, til að segja þér.
Já til þess að segja mér aðeins frá þessu ?
En það var svoleiðis hérna að fyrst svona eftir að, nokkru eftir að við
flytjum hérna. Að húsmæður, þær voru bara heima, að hugsa um
krakkana og svoleiðis, nema eftir að síldin kom, þá fór voðalega
margar konur í síld. Og sumar voru nú svo hraustar að þeim fannst
alveg best þegar að síldin var á nóttunni.
Nú unnu þær á nóttunni?
Já þá, þær salta bara á nóttunni. Þá er kallinn kannski einhverstaðar í
vinnu hérna í verksmiðjunni eitthvað og var þá bara kannski heima,
var kannski heima frá klukkan tólf til sex. Þá gat hún saltaða kannski í
fimm, sex tíma og þeim fannst ekkert athugavert við það. Svo
náttúrulega sváfu þær eitthvað kannski, þurftu svo auðvitað að
vakna þær sem að áttu mikið af börnum, þær hafa nú ekki haft
mikinn svefn hugsa ég. Svo voru náttúrulega margar í, í hérna, voru
margar í Kaupfélaginu. Og ég hugsa þarna á myndinni útfrá, ég
hugsa að við hefðum verið, ég hugsa að við hefðum verði ellefu
þarna eitt eða tvö sumar.
Að vinna í Kaupfélaginu?
Já þá vorum við bæði, eftir að við fluttum uppí nýja Kaupfélagið þá
vorum við bæði þar einar fimm, sex og svo voru alltaf inni og svo
niður í gamla Kaupfélagi og svo náttúrulega var svona, það var
stundum ein sem að var bara þarna frammi að vigta og svona og þá
fyrst þegar við vorum niður í gamla kaupfélagi þá þurftum við að
vigta sykurinn og hveitið, strásykurinn. Þá voru svona pokar og
bréfpokar og við þurftum að vigta í þá. Og hérna oftast gekk það nú
vel og stundum þá datt nú botninn úr. Úr pokunum. Það þótti nú ekki,
góður, gott, þegar við stráðum þessu um gólfið. Það var nú allt í lagi
með sykurinn en það var verra með hveiti.
Hveitið já.
Þá var sporaslóðin eftir okkur. Þetta, þetta var..
En voru bara konur að vinna í Kaupfélaginu?
Nei það voru hérna, það voru, á skrifstofunni var Guðni Árnason. Þú
veist nú hver það er?
Guðni hérna..
Guðni giftur Helgu. Pabbi, foreldra Jónasar Friðriks.
Já.
Pabbi hans var í Kaupfélaginu og var á skrifstofunni. Líklega hér um
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allan tíma sem að ég var þar. Og svo var Hreinn Helgason. Hann var
hérna, bjó hér í mörg ár og vann fyrst í Kaupfélaginu, giftur Stellu, hún
er dóttir, hún var á síldinni. Þetta er löngu fyrir þína..
Fyrir mína tíð?
Já, fyrir þitt minni. Og hérna, svo var Lási. Sem var, og Bína konan
hans úr Steinholti. Hann var afi hennar Bínu.
Já.
Og hann var alltaf þarna, alltaf niðurfrá. Og hann var nú svona
skemmtilegur kall og svo einhvertímann þegar að, það var eftir að
við fluttum uppeftir, þá komu einhverjir sjómenn inn, vestfirðingur og
sagði: Heyrðu félagi, við ætlum að fá eitthvað, einhverja tölu sem
þeir sögðu, af pásum, af pjásum.
Pjásum?
Já Pjásum sagði hann. Hann hugsaði sig lengi um og sagði þá: Já
þær eru uppfrá. Uppi í nýja Kaupfélagi. Svo kom, datt þeim ekkert í
hug að þetta eru vatnsfötur. Svona járnfötur.
Og kölluðu þeir það Pjásur?
Pjásur já og hérna, svo komu þeir uppeftir og vildu fá Pjásur og við
sögðum að þær væru niðurfrá. Þá hefur Lási haldið að þeir væru að
tala um okkur. Ef þeir hafa gert þetta af bölvun sinni þá gæti það vel
verið. Hann átti það til að vera dálítið stríðinn.
Að grínast svona?
Já.
En hvað voru þið.
Svo var náttúrulega, svo var Bankinn hérna. En langt fram þá var
bara karlmenn sem að unnu í bankanum.
Nú?
Já ég hugsa að Steinunn Þórhalls sem að, hún hérna, hún er dóttir
Hannesar. Þau áttu heima hérna niður í Háholti. Í svolítinn tíma,
Sigurvin, hann er prestur hérna þá og Steinunn er líklega sú fyrsta sem
að fær vinnu í, í hérna bankanum. Þá var Ásgeir Ágústsson
bankastjóri hérna og hún var bróðurdóttir hans, hún fékk vinnu í
bankanum og ég man hvað það var undarlegt þegar að allt í einu
var komin stelpa í bankann.
Já fannst ykkur það vera skrítið?
Þetta var bara, maður hafði aldrei séð þetta, nema einhverja
leiðinda kalla þarna. Svo náttúrulega hjá símanum, þar voru kvenfólk.
Já hjá símanum?
Já sem að var, það var yfirleitt yfir sumarið þá unnu fjórar hjá
símanum og gjarnan ein á skrifstofunni og svo Valtýr og Daddi hjá
póstinum. Þú manst nú eftir Dadda. Já Daddi, Valtýr var bróðir hans.
Já.
Valtýr var póstmeistari þangað til Stella, Stella tók við að Valtýr. Stella
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Þorláks. Og það var náttúrulega, það var heilmikið mál þegar að allt í
einu komin kvenmaður sem póstmeistari.
Leyst ekki öllum á það?
Jú, jú eða ég veit það ekki. En okkur að minnsta kosti svona yngri
gerðin, okkur fannst þetta mikil framför þegar að kvenfólk fór að
vinna einhverstaðannar, fékk einhverstaðar vinnu þar sem að höfðu
aðeins verið karlar. Svoleiðis að.
Þannig að þið konurnar hafið allavega verið ánægðar með það?
Við vorum mjög ánægðar með það og, við margar sko, við lögðum
hart að Stellu að taka þetta að sér. Því henni var boðið þetta og
okkur fannst það bara hið besta mál.
En í verksmiðjunum eða í verksmiðjunni, voru bara karlmenn þar?
Það var nóg, það voru stelpur einstöku sinnum í mjölhúsinu fyrir langa
löngu og svo datt það alveg út og ég held nú kannski að það hafi
verið þegar að pokarnir þeir stækkuðu úr 50 kg í 100 kg, ja eða það
getur hafa verið, já en ég man eftir því að, svo voru náttúrulega alltaf
útskipun á mjölinu, þá voru stundum stelpur í því og ég man eftir því
að einu sinni þá var verið að skipa út um helgi og þá vorum við
kaupfélagsstelpur allar að vinna þar, sumar voru að keyra pokum inn
í mjölhúsið og svona, svona eins og vagn. Og þær þutu með þetta
áfram. Ég var svo voðalega heppinn að ég var niður á, að telja niður
á bryggju. Og mér fannst ég voðalega heppinn þangað til að
rigningin byrjaði. Við byggðum okkur hús úr tunnum til að, við vorum
sko, ég taldi fyrir verksmiðjurnar en svo aftur maður frá borði, sem að
úr skipinu, sem að taldi líka.
Og hvað varstu að telja?
Pokana sem að komu um borð. Það er svona, maður fór svona í hitt
og þetta.
Já en hvernig var þetta með að vinna í síld, sóttist fólk mikið í það?
Já.
Var þetta vel borgað eða hvað ?
Ef þú varst duglegur, sko þú fékkst vist fyrir tunnuna og svo bara hvað
þú potaðir í margar tunnur og svo þegar þú varst búin með tunnuna
þá kom einhver og setti merki ofan í stígvélið þitt. Svona kringlótt
merki sem var merkt stöðinni, hent í, svo þegar maður kom inn á
skrifstofuna þá byrjaði maður á því að fara úr stígvélinu og hvolfa úr,
vita hvort það kæmu nú eins mörg merki og maður hélt að maður
væri búin með, tunnurnar.
Nú var það svoleiðis?
Já, já. Sumar þær voru alltaf að reksast: Ég var búin með fleiri og það
hefur bara dottið, þú hefur sett það undan, svoleiðis eitthvað.
Þær hafa haldið að þær væru búnar með miklu fleiri tunnur?
Miklu fleiri tunnur, en ég veit ekki hvort þær héldu það eða ætluðu
bara að ná sér í merki. Það var nú ekki nema ein og ein sem að var
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svoleiðis. En svo aftur við sem vorum hjá Kaupfélaginu, við vorum
stundum að salta, ef að það var til dæmis var byrjað að salta klukkan
átta, þá söltuðum við alveg til tólf eða eitt. Við vorum nú ekki lengur,
það var alveg nóg fyrir okkur að, að vinna frá níu á morgnana til, ja
við, það var lokað sex en það var aldrei yfirleitt búnar fyrr en að
verða sjö. Svoleiðis að. Mér fannst það alveg yfirdrifið nóg að, ég
gerði þetta stundum.
Þú talaðir um í gær öll böllinn og..
Svo voru böll hérna, þarna þegar að skipin lágu inni, þá voru, það
gat verið bíó allan daginn og það var nú sagt einu sinni að það
hefðu verið til þrjá myndir hérna og hérna, þær höfðu verið sýndar
allan, Valdimar var að sýna þá, pabbi hans Dedda Boga og hann,
honum fannst þetta hundleiðinlegt að hafa ekki nema þrjár myndir
og var húðvondur. Guðni Árnason, Valdimar og Jónas, þeir áttu bíóið
eða bíóvélarnar og sáu um. Valdimar sýndi og Jónas var stundum
uppfrá þegar að mikið var um að vera og svona en hérna Guðni sá
alltaf um að panta og svoleiðis. Svo einhvertímann, ég man eftir því
einu sinni að hérna, Valdimar var óttalega leiður á að hafa bara þrjár
myndir og hann sagði: Þegar ég er búin að sýna þetta þrisvar sinnum
yfir daginn þá er ég orðinn illa leiður á því að horfa á þær. En þeim
virtist vera alveg sama um það, sjómönnum. Þegar að ekkert var að
gera í landi þá var alveg fullt í bíó, kannski já, kannski frá klukkan
svona fjögur, stundum fyrr. Stundum þegar að skipin voru öll inni þá
hringdu þau bara í Valdimar og hann var nú viðgerðarmaður og
hringdu í hann og sögðu: Heyrðu það er ekkert bilað nein staðar
núna, geturðu ekki bara haft bíó. Jú hann hélt þá að það væri bara
allt í lagi að hafa bíó. Þetta hefur sjálfsagt verið, ja einhver búð þarna
líka. Ég hugsa að þetta hafi verið eina fyrirtækið sem að græddi á
landlegum, það var bíóið.
Já heldurðu það?
Já og svo voru böll á kvöldin. Bragi Hildar, hét hann. Hann var hérna
þrjú sumur og hann var með harmonikku og það var einhver annarra
strákur með, ég man nú ekki hvað hann heitir, stundum hékk hann
með einhverjum og einhverjum og þeir spiluðu kannski bara allt
kvöldið eða það. Og hann var að reyna að vinna, ef að, hérna,
hann var held ég, ætli hann hafi ekki verið annaðhvort ofan við eða
á Óskarsplaninu. Og ráðinn uppá það að hann ætlaði að spila á
böllum á kvöldin. Og svo þegar að böllin fóru að byrja svona, kannski
um sex, þá fór nú að kall að nenna ekki að vinna, þegar að hann
þurfti að hætta klukkan fimm.
Böllin hafa verið svona lengi?
Ja þau gátu staðið heil lengi. En ég held að þau hafi yfirleitt ekki
staðið eftir að löggurnar komu, þá stóðu þau nú ekki nema, þá átti
að hætta klukkan tvö. Og þau hættu nú oft um þrjú leytið og kannski
búið að tæma húsið hálf fjögur.
En hvað var fólki ekkert of þreytt til þess að skemmta sér og vinna
svona mikið?
Ja þetta voru bara dagarnir þegar það var bræla og rigning.
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Já þá hefur auðvitað..
Svo voru hvorki böll eða bíó eða neitt ef að var góðviðri og bátarnir
bara veiddu og komu inn með síldina.
Já þú varst að tala um plönin, voru mörg plön?
Já, plönin voru, ég ætla að byrja útfrá.
Já
Það var Síldin fyrst, og Jónsi, Jón Einarsson, og Síldin er alveg út við
Bryggju, alveg út við Kirkju. Og svo kom Valtýr Þorsteinsson,
Baldursplanið, svo kom Óskarsstöðin, svo kom hérna Óðinn,
Óðinsstöðin, það er þar sem hótelið er. Svo kom hérna Kaupfélags
eða það var skal ég segja þér, þar sem Jökull er núna. Ég man ekki
hvað það hét, ég veit að Kaupfélagið átti part í því, heldur en
einhver annar. En ég man ekki hvað það hét alveg, en svo kom
Hólmsteinn Helgason, beint fyrir neðan Hólmsteinshúsið og svo kom,
svo kom Kalli, eða Björg, Hún hét Björg. Kalli Ágústar var með það og
það var neðan við gamla Kaupfélagið sko og svo er hérna, já Björg
var líklega verið syðst, þau hafa verið sjö. Mér finnst nefnilega að þau
áttu að vera átta.
Átta plön?
Nei, ég man ekki hvort þau voru sjö eða átta.
Já það er nú slatti.
Já og kannski frá svona, ja náttúrulega Hólmsteinn á
Hólmsteinsplaninu, jú það voru stundum fjórar eða fimm stúkur þar.
Og svo eitthvað af heimafólki.
En var þá verið að salta síld í tunnu á hverju einasta plani?
Plani, það gat verið þar á hverju, sko á hverjum degi þá var kannski
saltað á hverjum plönum, því að það var hvert plan með sína báta.
Og svo náttúrulega var talið að sumir bátar veiddu betur en aðrir og
væru betri og kæmu oftar inn og svona svolítill rígur á milli plananna.
Já er það?
Já og svo hérna eins og á Hólmsteinsplaninu, þá voru stúlkurnar, það
var braggi, hann var þarna uppfrá, sem að Bjössi, Baldur og þarna,
einhvern skúr þarna uppfrá.
Já.
Þar var svona eitthvert lítill, svona braggi og þar bjuggu
síldarstúlkurnar. Og þær voru, það var talið að þær byggju í Hoho,
það hét Hoho. Hólmsteinn Helgason sko.
Já.
Og það var alltaf talað um þær þarna í Hoho. Og svo, flestum fannst
þetta voðalega sniðugt, svo var alltaf ein og ein sem sagði ég er hjá
Hólmsteini Helgasyni, hún væri sko ekki í Hoho.
Já var svona rígur á milli, svona samkeppni?
Já, já það var svona, svo aftur til dæmis eins og við þarna í
Kaupfélaginu, sko við, það var kannski bara hringt kannski klukkan
sex. Stelpur ætlið þið að koma og salta? Við ætlum að byrja klukkan
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átta, þið getið farið heim til ykkar og haft fataskipti því að, ef það var
á öllum plönum í einu, þá voru náttúrulega allir vitlausir í að ná í
þessar örfáu manneskjur sem að ekki voru ráðnar nein staðar. Svo var
ég ráðin í síld eitt sumar.
Nú?
Hjá Kalla Ágústar. Þá var hann með, var að byggja upp planið. Það
var að vísu ekki til og við réðum okkur fjórar hjá honum. Ég og Stína
Gunna, sem að ég veit ekki hvort þú veist hver hún er. Og Dóra hét
mamma hennar, þær bjuggu síðast hérna úti í húsinu sem að, sem er
hérna utan við Rögnu, sem að Árni Gylfa átti seinna. Ég og Stína
Gunna, Una Stjána og Imba, það var kona sem að átti heima hérna.
Við réðum okkur hjá Kalla, í síld og hérna. Þá vorum við orðnar pínu
þreyttar svona fyrst því að það, eftir að það fréttist að Kalli hefði
hvorki bát eða væri búin að klára bryggjuna og setja upp það sem
að þurfti að vera á bryggjunni. Ég náttúrulega varð ekkert, lenti
ekkert í þessu því að ég fór bara strax daginn eftir, hann var með
olíusöluna, hann var með búðina og hann hafði ekki nokkurn tíma til
þess að standa í þessu svo að ég fór alveg í olíusöluna hjá honum.
Að skrifa á nóturnar og rukka og svoleiðis.
Þannig að þú fórst aldrei í síld?
Jú ég fór nú stundum í síld.
En ekki hjá honum?
Jú hjá honum, ja sko, hann hafði ekki, svo hann, svo montaði hann
sig af því að hann leigði okkur út.
Nú?
Já ég man eftir því einu sinni að það tók, þá fórum við allar saman
og það kom síld um kvöldið og við söltuðum úti á Hafsilfri og hérna,
og hann gekk svoleiðis frá því að við fórum í, fengum ókeypis kaffi á
kaffitímum þarna uppi og þær voru náttúrulega miklu duglegri en ég
að salta en, heyrðu svo datt, svo hérna uppgötvaðist það að, að
hann var með, hann var með hérna, hvað heitir hann nú, sem að
þær eru með í vinnslunni útfrá, hét það Gistibarkinn ?
Ha?
Nei, æi hérna útfrá, sem að þær, þarna listakonur. Og hann var þar,
hafði þar uppi á loftinu fyrir, þá var hann að fá sér starfsfólk og við
vorum sendar þangað til að gera hreint. Og hérna þessi Imba, hún
vildi bara gera hreint, svosem eins og héðan og svona uppundir
svona miðjan þennan skáp.(Segir Dúdú og bendir á hnéð á sér og
upp á miðjan eldhússkápinn). Hún vildi gera bara ekki neðst og ekki
efst.
Af hverju var það?
Það var svo að hún þurfti ekki að teygja sig, fara uppá stól til þess að
fara efst og beygja sig neðst eða eitthvað. En svoleiðis að það var
ákveðið að við ætluðum að vera saman. Við Una og svo þær. En svo
hérna, svo var náttúrulega engin sanngirni að Stína Gunna gerði
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hreint kannski allan daginn, bara efst og neðst. Það endaði með því
að hún var orðin svolítið þreytt á þessu svo að ég sagði nú Kalla frá
þessu og svo kemur hann askvaðandi einu sinni og ætlaði að líta eftir
okkur, svo horfir hann neðst og hann horfir upp og segir, vindur sér
upp að Stínu Gunnu og segir: Stína mín, ertu orðin ósköp þreytt á að
beygja þig, það er svo allt öðruvísi hreint gert þar og að ofan heldur
en á miðjunni. Geturðu bara gert hreint á miðjunni. Já segir Stína
Gunna og hló. Þá ákvað hann það að við færum bara hver í sitt
herbergi. Þetta var voðalega ljótt, því hún gat alls ekki beygt sig
svona niður svoleiðis að eftir það þá vorum við bara hver í sínu
herbergi og gerðum hreint þarna, skófluðum þarna saman af loftinu
uppi á tveimur dögum.
Hvað átti að vera þarna uppi?
Kvenfólkið sem að hann var þá búin að ráða aðkomukvenfólk, þá
var nú planið komið í gang í vikunni á eftir, þá fórum við bara að
salta, nema þegar að, það kom nú fyrir að hann sagði við mig:
Heyrðu hérna farðu uppeftir og kláraðu olíureikningana og farðu og
rukkaðu þá. Svo ég sagði við hann: Er ég ekki í síld? Nei sagði hann.
Þú ert á skrifstofunni. Ég fór svo og gerði það. Og var sjálfsagt feginn
að vera í því. En þetta, við vorum svona heilt sumar, svo vorum við
búnar að salta við vorum búnar að salta á öllum plönunum. Svona
áður en hans komst í lagið. Þetta var hið skemmtilegasta mál.
Já. Þannig að þú hefur verið í öllu nánast?
Svo var ég einu sinni í öllu, hér um bil. Ég vann uppi á hreppskrifstofu.
Ég var þar ein. Það var áður en Heimir kom. Og þá var ég bara ein á
skrifstofunni. Svo fór ég með það sem þurfti, hreppsnefndin þurfti að
skrifa undir. Þá var það vanalegt að ég sat niður á bryggjupolla til
þess að bíða eftir að hreppsnefndin kæmi í land svo hann gæti
skrifað undir þetta og jú, jú þetta var bara svona. Heimir Ágústar var
Oddviti þá og réði mig á skrifstofuna og var sjálfur úti á sjó og það
var öll hreppsnefndin á sjó. Á þessum tíma, sjómenn, og þá hérna, þá
vann ég á morgnana uppi á hreppskrifstofu um tíma. Þá vann ég á
morgnana uppi á hreppskrifstofu og það var þarna einhverra hluta
vegna, ég man ekki alveg en ég vann niður í banka, bankinn var
opinn frá eitt til fimm. Þá vann ég niður í banka og svo leysti ég
stundum af á kvöldin úti á, útí á pósthúsi eða úti á síma. Þá var síminn
opinn til tólf á kvöldin.
Nú?
Öll sumur.
Tólf á kvöldin?
Já.
Af hverju var hann opinn svona lengi?
Það var bara svo mikið að gera. Þegar að allt var komið, stúlkur á öll
plön og skipin inni, það, þetta var bara þjónusta fyrir sjómenn og það
var hérna einu sinni, þá kom Hólmsteinn uppá hreppskrifstofu, gamli,
um morguninn og var eitthvað að gera þar og ég var þar og
afgreiddi hann með það sem hann var að gera. Svo kemur hann
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niður í banka aftur svona um hálf 3. Horfir á mig og segir: Hvað ertu
komin hingað? Já sagði ég og ég var þar svo til klukkan fimm í
bankanum eða rúmlega fimm. Fór þá beint út á, það voru einhver
veikindi úti á símstöð, þannig að ég fór beint út á símstöð. Svo kom
hann þangað og ætlaði að borga kall og þegar ég var þar enn þá
leyst honum nú ekki á, þá sagði hann, horfði á mig svolitla stund og
sagði:
Gunnur er gæðafreyja,
glaðlega styður vagn,
það er sannast að segja
að hún sýnist allra gang.

Og Valtýr var svo fljótur að hann náði vísunni sko og hann skrifaði
hana upp.
Þannig að þú hefur bara verið á hverjum stað?
Ég var það um tíma. Já ég, svo hérna hætti ég nú á hreppnum og
þá var maður. Ég vann oft á hreppnum, þegar að Heimir var hérna,
þá leysti ég hann af þegar að hann fór í frí og fór á fundi og eitthvað.
Annars var ég í vinnu úti á Jökli. Og var í, var að flaka. Og svo sagði
nú Gvendur Lúlla einu sinni, hann væri að gefast uppá því að hafa
mig þarna því ég væri rétt komin í vinnuna þá væri hringt af
einhverjum, símanum eða bankanum eða einhverstaðannar og ég
fengin lánuð og svo fór hérna, svo fór einhver í svona, hann var í
svona þvælingi, var bara á hrinum og þessum stöðum, svo þegar ég
hætti nú að vinna, þá kom uppúr kafinu að ég átti inneign í sex
lífeyrissjóðum.
Nú?
Það var náttúrulega mismunandi mikið í þeim en ég átti þá eitthvað.
Ég var búin að vinna á svo mörgum stöðum og það hafði hver,
bankinn og síminn og hreppurinn, þetta var allt með sér lífeyrissjóði.
Já.
Svo þegar að kom svona brælur þá voru þær sem ekki gátu, voru
duglega að fara í bíó eða eitthvað, þær gátu verið óskaplega leiðar
á lífinu.
Nú?
Ekkert að gera og ekki hægt. Við skildum það nú ómögulega í
Kaupfélaginu að þær voru að kvarta undan því að þær gátu ekkert
sofið á nóttunni því það var svo mikill hávaði í bragganum. Ég hélt þá
að þær gætu bara sofið á daginn. Eins og hinar, nei þeim líkaði það
ekki öllum.
En af hverju var svona mikill hávaði í bragganum? Var bara fólk að..
Ég bara, fólk var bara að djúsa og skemmta sér og það kannski var
ekkert, ekkert allir ánægðir með það.
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En ert þú í sambandi við eitthvað fólk í dag, sem að þú kannski
kynntist hérna á síldarárunum?
Nei ég var það nú svolítið, já dálítið lengi en svo smá hjaðnar þetta.
Svo hættir maður að, að vísu hérna við, ég hef nú verið að sýna
kirkjuna undanfarin ár og einu sinni kom hérna hópur af, af hérna
löggildum ellilífeyrisþegum. Og voru að ferðast um landið. Þetta voru
um tuttugu og átta stykki í rútu. Og þau voru búin að hringja og biðja
mig, hringja í mig, þau höfðu hringt á hótelið og Erlingur vísaði á mig.
Þeim langaði svo að sjá kirkjuna. Svo langaði þeim að fara á öll
plönin og hitt og þetta sem þeim langaði til að gera. Svo hérna, fer
ég nú út í kirkju ef að þau færu nú að þyrpast inn og allt í einu kemur
ein og horfir á mig og segir: Nei ert þú að sýna kirkjuna? Já segi ég,
hún segir þekkirðu mig ekki. Nei sagði ég. Ég er nú voðalegur sauður.
Ég er nú aldeilis hissa segir hún. Ég var hérna á síldarárunum, ég var
hérna á einhverju planinu segir hún. Og þú varst í Kaupfélaginu og
þú varst svo leiðinleg. Þú og þessi ljóshærða og Lilla. Þið voruð svo
leiðinlegar. Og nú sagði ég: Var eitthvað lítið til? Já það var bara
aldrei neitt til sagði hún. Og það var nefnilega eitt sumarið, að
minnsta kosti eitt sumar, þær sem voru með okkur, þær, þeim fannst
slæmt að þær gátu ekki sagt: Því miður það er búið. Og iðulega þá
vorum við í því að segja: Nei því miður það er búið. Það er gengið
upp og það kemur með einhverjum og einhverjum bíl, svo líka, svo
voru, var ég mikið í mjólkinni, eins og ég sagði þér og það, maður var
nú ekki voðalega vinsæll að vera í mjólkinni þegar hún varð búin.
Nei, þannig að hún hefur munað eftir því, hvað henni fannst þú vera
leiðinleg?
Já og ég sagði, hún sagði, ég sagði: Þú þekki mig ekkert, þú veist
ekkert hver ég er. Jú ég veit vel hvað þú heitir, sagði hún. Lilla Dúdú
Hrefna. Já, en veistu nokkuð hver okkar það er? Nei, við vissum það
aldrei. Svoleiðis að, annars upplifði Lilla þessi, hún giftist og fór suður í
Vík.
Svo einhvertímann, fyrir mörgum árum eftir, líklega tuttugu og tveim
árum eftir, þá fara þau hjónin að halda uppá eitthvað og fara til
Reykjavíkur og fara út að borða. Og svo á ball á eftir. Að skemmta
sér. Og svo sitja þau þar og einhverjir fleiri saman í hóp sko. Svo
kemur þarna maður, virðulegur fullorðinn maður, og horfir á Lillu og
segir: Lilla Hrefna Dúdú. Og hérna, já segir Lilla. Veistu það, ég skulda
ykkur. Hérna þið skrifuðu hjá mér og ég stakk af frá því og það er
búið að angra mig í þrjátíu ár. Nú sagði hún, hvað skrifuðu við á þig?
Þið skrifuðu hjá mér 800 krónur sagði hann, en 800 krónur voru
náttúrulega miklu meira þá heldur en það..
Heldur en í dag?
Já og hérna, ég fór svo að hafa áhyggjur af því að kannski væri
þetta tekið af laununum ykkar. Og já, já sagði Lilla, það var tekið af
laununum. Þegar að við vorum komnar með svolítinn slatta af svona
miðum, þá stóð kannski eitthvert nafn á og oft bátur, stundum eða
oftast komu þeir og borguðu en það var svona einn og einn sem að,
og hann borgaði henni 8000 krónur.
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Er það?
Og Lilla sagði: Ég sat bara alveg eins og hálfviti, en hann tók bara
málin í sínar hendur, já þetta sjálfsagt passar nokkuð núna og hvað
keyptirðu? Ég keypti buxur og stakk sagði hann, sjóbuxur. Og já það
er nú alveg lágmark held ég. Ég held, þær munu nú kosta 12.000
krónur núna, lagði ég ofan á. En þau sömdu nú um það, Lilla fékk
8000 krónur. Og svo hringir hún í mig alveg niðurbrotinn og segir:
Hvað á ég að gera við þessa peninga? Ég sagði henni að frá mínu
sjónarmiði séð þá skyldi hún bara fara og bjóða Nonna út að borða
einhvertímann. Og fara þá á einhvern góðan stað og vita hvort að
hún fyndi ekki fleiri sem að, henni fannst þetta alveg hreint.
Já það er magnað. Að fá borgað þrjátíu árum seinna.
Seinna, tuttugu, þrjátíu árum seinna. Svo lenti Hrefna í þessu einu
sinni. Hún var fyrir sunnan og það vindur sér maður að henni og segir:
Ert þú ekki Hrefna í Kaupfélaginu? Jú, jú sagði Hrefna. Og þá sagði
hann: Ég er búin að skammast mín fyrir það í einhverja áratugi að ég
stakk af með skuld. Nú á hvaða bát varst þú? Ég var í verksmiðjunni.
Já það var nú miklu verra, miklu óöruggara að skrifa hjá
verksmiðjumönnum heldur en skipunum.
Nú?
Jæja svo ræða þau málin eitthvað og hann, ég man nú ekki hvað
það var en hann dró upp 6000 krónur og afhenti henni og hún
þakkaði honum kærlega fyrir og hann sagði henni: Nú er ég ekki, ég
held að það stóð Hrefna á miðanum og ég held að það hafi verið
þú sem að afgreiddir mig. Já sagði Hrefna og þá á ég þessa
peninga. Það er miklu verra að þeir viti ekki hver skrifaði hjá þeim. Og
já, já svo hringdi hún auðvitað, þær hringdu ævinlega í okkur og
tilkynntu okkur þessi merkilegu tíðindi. En yfirleitt voru menn ekkert að
gera þetta.
En var samt dregið af ykkur?
Já, já , miðarnir okkar voru hirtir og skrifað hjá okkur. Þetta var nú ekki
mikið. En einu sinin þá skrifuðum við hjá, þá voru, þá fengust,
voðalega langt síðan, það var þegar að úlpurnar voru að koma. Og
það var verið að selja þær í Kaupfélaginu. Og við skrifuðum hjá
Færeyingunum, og þeir voru alveg brjálaðir í, þeir keyptu bara allt
upp.
Hverjir segir þú?
Færeyingarnir. Þeir komu alltaf inn hérna, komu alltaf inn hérna á
haustin, áður en þeir sigldu heim til sín. Og þá þurftu þeir að klára
íslensku peningana sína. Og svo er hann búin að kaupa hérna einn,
hann var búin að kaupa handa sér og strákunum sínum tveimur og
stelpu, sem var eitthvað í kringum fermingaraldur. Svo langaði honum
svo voðalega að kaupa handa litla stráknum sínum. Og við áttum
þessa stærð og þá vantaði hann uppá, það vantaði 200 krónur
uppá. Og hann fannst þetta svo voðalegt. Þannig að ég segi við
hann að það sé allt í lagi. Ég skal bara, ég skrifa þetta bara hjá mér
og svo er það bara dregið af mér þegar ég fæ útborgað. Og það
var allt í lagi, þú kemur bara næstu suma og borgar mér. En ef ég
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verð dauður segir hann? Já þá verðurðu bara að koma og láta mig
vita sagði ég, það verður einhver voðaleg vitleysa úr þessu öllu og jú
hann fékk úlpuna. Heyrðu, fyrsta færeyska skipið sem að kom, það
var skipið hans og það kom áður en það fór á veiðarnar, það kom
bara um vorið, það kom hérna inn bara til að borga þetta og borga
Hrefnu sem hún hafði lánað einhverjum.
Nú þannig að þeir hafa munað eftir þessu ?
Já þeir mundu eftir því og þessi kom nú bara og hann sagði: Ég vildi
að þú hefði heyrt hrópin í börnunum mínum þegar ég dró upp
úlpurnar handa þeim. Alveg hreint sko, að koma til Færeyja líka var
alveg, með loðúlpurnar.
Með loðkraga?
Já hérna með hettu.
Þannig að þú hefur hjálpað honum að gleðja börnin sín?
Já og það hefur verið voðalega leiðinlegt ef að þessi litli sem var 6
ára hefði orðið útundan. Mér fannst það bara ekki hægt sko. Já, já
hann kom bara beint hérna út til að, áður en þeir, sko þeir sigldu
bara beint og fóru vestur fyrir, áður en þeir fóru á veiðarnar til þess að
borga þetta. Og þeir komu náttúrulega allir uppeftir, upp í búð, ekki
til að kaupa, þeir keyptu aldrei neitt svona fyrst. Bara til að, þeir
sögðu nú að þeir komu til þess að vita hvort við yrðum nú ekki alveg
undrandi þegar þeir komu til að borga og við urðum það
náttúrulega dálítið. En það var oft svona, svona sem að, í sambandi
við Kaupfélagið. Og það sem mér þótti verst í sambandi við mjólkina
þegar þær komu með peningana. Höfðu peningana ofan í
brúsanum og svo var ein alveg brjáluð. Ég tók bara ekkert eftir því,
það var fullt að gera, ég hellti bara beint ofan á peningana og hún
sagði: Því tókstu ekki peningana uppúr? Því tókst þú þá ekki sagði ég.
Og jæja svo lofaði hún því að borga það daginn eftir og gerði það
en þær sögðu útfrá að hún hafði notað mjólkina, hún hafði bara veitt
peningana uppúr. Og hafði verið með þetta í klinki.
Þannig að það var klink á botninum í brúsanum?
Já, já. Ég tók ekkert eftir því að það var í botninum, stundum tók
maður eftir þessu og hvolfdi því á borðið, stundum var dót í
brúsunum.
Nú, en fannst þér gaman í vinnunni?
Mér fannst gaman í Kaupfélaginu það var gott að vinna í
Kaupfélaginu, annars gat verið alveg hundleiðinlegt en svona yfirleitt
fínt.
En að salta? Fannst þér það gaman?
Já mér fannst það ágætt en ég var bara svo slæm í bakinu að ég
gat ekkert saltað lengi. Mér fannst það ágætt ef að, ef að síldin var í
fjóra tíma. Það passaði alveg fyrir mig. En ég held ég hafi nú verið
frekar fljót, fljót að hérna salta. Ég var ekkert sérlega fljót að skera en
ég var frekar fljót að salta. Og svo er nú það að þær sem voru
örvhentar þær voru alltaf í vandræðum að troðast sig inní saman
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plássið og svona sem var rétthent við næsta. Það var svona, en ég,
mér var alveg sama, mér fannst alveg eins gott að salta, að nota
vinstri höndina við að, sko raða ofan í. Og var bara alveg sama um
það og gat alveg staðið öfugu megin ef að sú næsta var.
Örvhent?
Til dæmis að þegar við vorum að vinna þarna í frystihúsinu, mér var
alveg sama þó að ég væri næst við Ósk, því að hún stóð
náttúrulega öfugu megin þegar hún fór að, þegar hún var að flaka.
Ég gat vel staðið við, bara öfugu megin, mér var alveg sama hvaða
höndina ég notaði svo að, að vísu fannst mér það svolítið leiðinlegt
um tíma, ég þurfti að hafa svuntu að aftan líka því að ef ég snéri rétt
þá jós hún alltaf, þá fékk ég alltaf allan austurinn yfir og það vildi
enginn vera nærri henni. Svo fundum við það upp að, líklega, ég veit
að Gvendur Lúlla hafi verið, já hann setti bara svuntu aftan á mig á
líka og þá kom ég tandur hrein þó ég væri næst við Ósk.
En heldur þú að hinum konunum hafi fundist gaman að vinna? Að
salta?
Mörgum. Já ég held nú að svona frekar. Þetta var svo mikið líf í þessu.
Gátu þær alveg spjallað saman og svona?
Já, já, já það var mikið spjallað og svona mikið talað nema þær sem
voru alveg ógurlega duglegar þær náttúrulega hvorki töluðu eða litu
upp eða.
Það var bara þagað og unnið?
Já, já en svo aftur átti skipsáhöfnin það til að, þeir komu stundum
eitthvað að spjalla, þeir vildu spjalla og svoleiðis og þá var
náttúrulega alltaf hendingu næst hverjar vildu spjalla við þá. Og
oftast nær kom þá fyrirspurnin: Ætli þið að salta í tunnuna? Dettur
það ekki í hug, ég er komin í sparifötin var kannski svarið hjá þeim.
Sumir hérna, fóru bara uppí skúr og sóttu sér svuntu og söltuðu. Svona
kannski hálfa tunnu eða meira. Það munaði náttúrulega heilmikið um
það. En ég, jú það munaði um það. Annars fór nú mikill tími í að tala
líka og svona. En það var heilmikið fjör þarna á plönum.
En voru stelpurnar á plönunum þá ekki skotnar í sjómönnunum? Sem
að komu í land?
Jú, jú og hérna. Svo voru þeir að þvælast á milli plananna. Að kíkja á
söfnuðinn. Vita hvað og hvernig þetta liti út. En svo voru sumar hérna
sem að voru að vinna, þær voru útsetta með að ljúga til um í hvaða
bragga þær voru í ef þær vildu ekki fá þá í heimsókn, ljúga til um í
hvaða bragga þær voru. Og það var, stundum gekk það stundum
ekki. En þetta var heljarmikið fjör.
Já ég get trúað því. En þegar það var vont veður, rigning og svona,
héldu menn þá bara áfram að vinna?
Í síldinni?
Já.
Já, já það var ekkert hægt að stoppa neitt í það og stundum bilaði
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frárennslið og það stóðu alveg hreint, alveg langt uppá stígvéli, bara
í drullunni undan sér. Maður skar undir sig og biluðu frárennslin, sko
rennurnar fylltust og stoppuðust og biluðu, þá fór bara útúr þeim og
rann beint undi fæturna á okkur. Og þá náttúrulega voru sumir alltaf
að rífast í þeim að það þurfti að verka þetta en náttúrulega eins og
þeir sögðu það er ekkert hægt að verka þetta. Það var ekkert hægt
að verka fyrr en það kæmi kaffitími en þá var verkað og gert við og
ekkert hægt að gera við svona undir það.
Hvernig voru kaffitímarnir? Fóru allir heim eða var..
Það var sko yfirleitt kaffitímar bara hálftími. Sumir fóru heim og sumir,
á plönunum þá var hægt að, þá var sko matsalurinn opinn.
Já var matsalur kannski fyrir hvert plan?
Það var yfirleitt sko matsalur á öllum sko, Hafsilfur og Óðni og
Óskarsstöðinni og já hjá Hólmsteini. Þau fóru bara upp og fengu kaffi
þar. En svo var það náttúrulega ekki hjá Kalla. Hann, hann hérna, við
urðum bara að drattast heim til okkar. En þessar sem að bjuggu
þarna uppá loftinu í Breiðabliki, þær höfðu eldunaraðstöðu. Og þá
var voðalega oft, ég man ekki hvort þær voru sex eða, það fór bara
ein á undan og var þá búin að sjóða súpu ef að búið var að vera
lengi og svo eitthvað og þær skiptust bara á að, sko það var nú sko
hópur samstæður, samstæður hópur. Og þær sögðu nú reyndar
þegar að þær voru að segja strákarnir, strákarnir sögðu: Er mamma
þín nokkuð á planinu? Já og amma líka og bentu á einhverjar sem
að ég held að hafi hvorki verið mamma né amma, en þær voru
þarna í bragganum og þeim kom svo vel saman stelpunum þarna,
þær voru sex þarna. Eða líklega átta. Stelpunum kom svo vel saman
við kerlingarnar. Þær voru allar niður á plani og þeim fannst alveg
sjálfsagt að þvælast á plönum, þær áttu það til að segja Kalla frá því
að hún getur bara ekki komið hún er svo lasin. Nú já hvað ætli þið að
láta hana sofa lengi? Já hún verður nú að sofa allavega fram að tíu
kaffinu. Sögðu þær og þær voru duglegar við að útrauða þeim
svona, svona svolítið, að vinna með þeim svona. Og yfirleitt held ég,
svo var náttúrulega eins og alltaf voru manneskjur í bröggunum sem
að voru alveg ómögulegar. Gjör ómögulegar.
Nú af hverju?
Ja þær voru bara ómögulega. Það voru allir seinuppgefnir á þeim.
Var það fólk sem að nennti ekki að vinna?
Já eða það var allt ómögulegt og, til dæmis hérna jú Gunnar
Halldórsson, það var hann sem ég gleymdi, það var hann sem að
saltaði hérna framfrá. Svona einhverstaðar þar sem beygjan hjá
kaffihúsinu er eða eitthvað svoleiðis. Og hann var, þá var hús fyrir
neðan húsið heima, bara gatan á milli. Og þar hafði hann sitt, sitt
hérna fólk. Og hann var með mikið af fólki að sunnan alltaf og einu
sinni var það, það stoppaði rútan þarna á götunni bara og, og hérna
mamma var heima og þau voru, Jói var heima líka, þau voru bara
eitthvað að horfa á rútuna og það þyrptist fólk út. Svo hérna, hringdi
síminn og mamma fór eitthvað í símann og kemur úr síman og þá er
27 | B l s

bara komnar þrjár konur inní gang. Ein var í pels og hún var í sko
hérna í flottum stígvélum sem að náðu aðeins fyrir hné. Og hérna,
rosalega flott og fín. Og hún segir bara þegar að mamma kemur: Í
hvaða herbergi förum við. Og mamma bara horfði á hana og segir
biddu fyrirgefðu, eru þið hjá Gunnari Halldórssyni. Já sagði hún, við
erum hjá honum. Og hann býr þarna neðan við götuna sagði hún.
Já við viljum heldur vera svona í heimahúsi sagði hún. Ja það er,
sagði mamma. Ykkur stendur það ekki til boða. Og þær bara röfluðu.
En svo vorum við svo bráðheppinn að við, eða Jói kom nú og bauð
þeim að bera dótið fyrir þær niður eftir. Þær voru komnar með dótið
sitt heim á stétt.
Nú ætluðu þær bara að flytja inn?
Já, já þær vildu heldur vera í húsinu, með gardínum og öllu
tilheyrandi heldur en niðurfrá. Og svo fór Jóhann að tala við þær
eitthvað, tvær þeirra voru nú, sögðust bara, báðust bara afsökunar
og voru að reyna að dratta þessari í burtu og Jói sagði á ég ekki að
bera dótið niður eftir fyrir ykkur. Æi jú sagði hún og hann fór svo
margar, þrjár, fjórar ferðir með dótið þeirra og svo segir hann við
hana. Ert þú að fara vinna á skrifstofunni? Nei sagði hún, ég er að
fara salta. Já, já sagði hann og horfði svona á hana, þú ert nú dálítið
fín til þess. Já þetta eru ekki söltunarfötin. Jæja svo fer hún, svo
drattast hún niður eftir og hún var víst rosalega erfið sögðu þeir
þarna, hún var alltaf að setja út á eitthvað og svona og nema svo er
það nú verst daginn eftir, bara einhvertímann um tvö, þrjú leytið. Og
hún fer á stígvélunum niður á bryggju þessi og Kalli sagði við hana:
Nei góða mín þú verður að fara heim í gúmmístigvél. Ég læt ekki sjá
mig í svoleiðis löguðu. Ja þú ferð ekki, þú kemur ekki á mitt plan í
svona stígvélum til þess að eyðileggja þau á fyrsta klukkutímanum og
rukka mig svo um svona stígvél. Það kemur ekki til greina. Þá átti hún
þá náttúrulega engin stígvél og hann var nú með stigvél svo þetta
reddaðist nú smám saman og svo hafði hún svo voðalegar áhyggjur
af að stígvélunum hennar yrði stolið þarna inni á skrifstofunni hjá
honum. Hann sagði að það væri engin hætta á því. Ég hef engan
áhuga á þessum stígvélum og það er enginn annar en ég til þess að
stela þeim. Svona sko, fólk var stundum svona skrítið.
Voru margar svona svaka skvísur að koma að vinna í síld?
Alveg, já, já það var, þetta var eilíft vandamál, það var alltaf að
koma ein og ein, hún kom bara í sínu fínasta skarti.
Já er það?
Já og það var aðallega skótauið sem að var svona vandamál. Ef að
þeir hefðu ekki skipt sér af því, þó að þær væru svona, en hún kom
ekki í pelsnum.
Nei hún hefur skilið hann eftir heima?
Hún skildi hann eftir heima. Ég held hún hafi verið, þessi hafi verið í um
það bil viku. Hún hefur líklega verið í viku, líklega hafa ekki verið fyrr
en bara einn dag í viku.
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Voru þær, þær hafa ekki verið mikið lengur? Voru þær bara
Jú, jú þær voru ráðnar allt sumarið eða svona mismunandi eftir því
sem að þær réðu sig eftir, hvort þær voru í fríi eða eitthvað. Það var
svona. En svona venjulegar konur, stúlkur þær vissu vel hvað þær
voru að gera. En svo voru alltaf að koma svona. Einhvertímann þá
var nú úti á Óðni, þá komu þarna svona rosalega, þrjár eða fjórar
eða fimm, komu sko, réðu sig saman og þetta var þvílíkur stæll á
þeim sko að þegar þær voru búnar að vera í hálfan mánuð þá
höfðu þær ævinlega verið lasnar þegar það kom Síld og þá held ég
að þær höfðu verið sendar heim. Svo ætluðu þær held ég að fá
fyrirfram og það var nú, sko þeir voru ekki sérlega hrifnir af því að láta
fólk hafa, fólk fékk alltaf, sko pening til að, þeir borguðu aðra ferðina,
fékk alltaf pening til að koma og eitthvað meira svona rétt fyrstu
dagana. En svo náttúrulega fólk sem að kom bara til að vera en ekki
til að vinna, það náttúrulega fékk ekki pening.
Nei, hvernig var borgað? Var borgað vikulega eða mánaðarlega?
Það var borgað vikulega eða sjálfsagt, það var hægt að fá borgað
vikulega, ég var nú aldrei svo duglega að. Svo var nú, það var
svolítið mál hjá okkur ef við vorum búnar að salta á mögum plönum
að fara nú að týna saman nóturnar og hvað, vita hvenær ég var á
þessu planinu og, en yfirleitt fórum við nú voðalega sjaldan nema
einhvertíma, svo voru þau stundum svona um mánaðarmót og hringt
í okkur og getið þið ekki komið með nóturnar ykkar. Og jú, jú við
náttúrulega fórum þá. En það var mikið fjör í síldinni.
Já mér heyrist það.
Það hérna, ég var komin með gleraugu og það er ekki gott að vera í
Síld með gleraugu. Það slettist uppá þau og svo var maður káfandi
með vettlingunum, gúmmívettlingum og þú getur ímyndað þér
hvernig þau urðu þá og svo þegar að það kom úði á þau og svona.
Það hefur bara gert illt verra ?
Já, já en það var svona slettugangur stundum og svo voru við svolítið
slettulegar og, og það, svo hérna stungum við einhvertímann upp á
því, þegar að Óskar Stebba var verkstjóri hjá Kalla, þá stungum við
upp á því við hann að hann setti bara upp, hann réði bara einhvern
til að þurrka og þvo gleraugun okkar. Nei hann tók það ekki í mál,
hann gæti vel gert þetta bara sjálfur, og svo fann hann þetta fína
ráð. Hann var með svona kvartil þarna með vatni og hann þvoði,
hann skolaði af þeim svona. En hann þurrkaði þau ekkert, en það
svosem var, þetta var mikill munur samt, eftir að hann fór að skola
svona af gleraugunum.
Voru þið þá margar með gleraugu?
Já, já, hann tók bara, hann hélt bara svona í þau og buslaði þeim
svona til í hérna, vatninu.
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Já það hefur verið munur?
Já það var heilmikill munur. Ég man að á einhverju planinu útfrá líka.
Þá var svona hægt að, það var, ég held að það hafi nú bara verið
svona fata sem maður gat farið og skolað þegar þau voru alveg,
alveg troðfull orðin. Og svo var náttúrulega, það var, þær sem að
voru með slæður yfir, þær stóðu betur að vígi. Sko margar sem að
voru með slæður alveg yfir hárinu, en ég var það aldrei. Það var
iðulega að ég þvoði mér um hausinn kvöld eftir kvöld eða nótt eftir
nótt þegar ég fór, fór ég í hérna, það slettist alltaf svona
einhvernvegin á mann og í hárið á manni.
Já hvernig voru konurnar klæddar?
Þær voru með svuntu. Hérna, alveg og svo komu síldarpils sem að
maður fór í, þær náðu svona alveg upp fyrir buxurnar og hérna alveg
upp um hálsinn og svona bara pils báðu megin, bæði aftan og
framan. Þetta var mjög gott því að þær voru allt í einhverju innan
undir svoleiðis, sem að þær fóru bara úr í leið og pilsið og þá komu
þær bara tandurhreinar og fínar innanundir og ég veit að það var
stelpa oft í svona. Og hún hafði fengið sér bara svona nælon stakk
svo, svona eins á litinn og svo bara þegar að hún fór inní kaffi og
svoleiðis þá fór hún bara úr því líka og þá hérna kom hún eins og
tandurhrein alveg eins og klippt úrúr tískublaði. Þegar að við vorum
að tönglast inn grútskítugar.
Já og sumar hafa þá verið með svona skuplu um hausinn?
Já voru svona með svona bundið hérna undir, svoleiðis að hárið var
bara laust.
Og í gúmmístigvélum?
Gúmmístígvélum, já allir í gúmmístígvéum. Og eftir að þessir stakkar
eða þessi síðu pils komu þá var það voðalegur munur. Því að þá voru
stígvélin líka hrein. Nema bara rétt, rétt fótur alveg. En það var
heilmikið, heilmikið fjör í þessu.
Já, en af hverju heldur þú að Raufarhöfn hafi verið svona góður
staður til þess að vinna síldina?
Raufarhöfn var einn mesti síldarstaðurinn í mörg ár svo fór Síldin og
flutti sig austur og þá fóru einhver plön, fóru þá austur. Hérna Valtýr
þorsteinsson hætti bara hérna og flutti allt liðið austur á Seyðisfjörð og
ég held að Óli Óskars fór eitthvað austur líka.
En veiddist þá bara svona mikið af síld við Raufarhöfn?
Það, hérna fyrir vestan, bara hérna fyrir norðanlandið, vestur undir
húsavík sko, svo náttúrulega sumir bátarnir fóru á Siglufjörð líka. En
yfirleitt, plönin höfðu einhvern, það voru búin að ráða sig nokkur skip
sem að lögðu bara upp hjá þeim, svoleiðis að, og svo ef að, ef að
hérna vildi svo óheppilega til að öll skipin á einhverju planinu veiddu ,
þá urðu þeir að skipta sér niður á hin plönin. Og okkur fannst nú alltaf,
sérstaklega stelpunum sem að voru alltaf í síld, þeim fannst nú
rosalega skemmtilegt að fá ný skip og nýja stráka.
Já, nýja stráka til að horfa á?
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Nýja stráka til að spjalla við.
Heldur þú að það hafi verið eitthvað mikið öðruvísi hérna á
Raufarhöfn heldur en á Siglufirði?
Ég held að það hafi verið mjög líkt á siglufirði og hérna. En svo var
það, sko, það var Jónsi, úti á hérna, hvað hét nú hans stöð, ég sagði
þér það áðan.
Hvað sagðir þú nú aftur?
Hvað sagði ég, jæja hann var þarna útfrá líka. Og svo byggði hann
yfir planið, sko bandið og þá var maður inni og þá mátti rigna eins og
hann vildi og þá var voðalega mikið, gott því að þá þurfti maður ekki
að vera eins mikið klæddur. Náttúrulega ef maður stóð bara úti í
allskonar veðrum þá þurfti maður að ver heilmikið klæddur og mér
fannst ég stundum vera svo dúðuð að ég gat ekkert rótað mér, svo
aftur eftir að þeir fóru að byggja, þá fóru hinir að byggja líka. Þá var
þetta allt annað líf, að vera salta inni.
Já auðvitað.
Og þá til dæmis eins og að vera með gleraugu í rigningu, það er ekki
neitt voðalegt gott að vera, ef að þau eru nú skítug líka.
Já það er nú alveg ömurlegt.
Já það er ekki nógu þægilegt. En varstu ekki með einhverjar
spurningar?
Ég er bara með svona punkta hjá mér.
Já, já.
Kannski ekki beint neinar fastar spurningar
Ekkert svona, mamma þín sagði mér að þú hafðir verið með
einhverjar spurningar.
Já, en finnst þér Raufarhöfn vera allt öðruvísi í dag heldur en á
þessum árum?
Já.
Hvað er svona öðruvísi?
Ja það sem er mest öðruvísi, það er að gatan er malbikuð. Það held
ég alveg, veistu það að hann kom þarna þegar að þetta fólk kom
hérna, það var, megnið af því hafði verið hérna í síld og í bröggunum
og því fannst alveg hreint, Raufarhöfn með steyptar götur sko, svo að
ég hérna, ég for með þeim út á rúntinn á eftir og svo þegar við
vorum að koma utan að, fórum út á höfða og eitthvað. Þá voru þau
að þusa um þetta að þetta væri engin Raufarhöfn þar sem að
göturnar flytu ekki sundur og saman af rigningarvatni, hann kynni
bara ekkert við þetta sagði hann. Ég sagði við bílstjórann, ég sat
þarna frammí hjá honum, ég sagði við bílstjórann: Lokaðu fyrir
hátalarann og sagði heyrðu bráðum kemur hérna smá gata uppeftir
og hún er sko ekki malbikuð og hún er verulega vond. Mikið af
holum. Það er best að fara með hann, svo að ég segi, fer að tala
eitthvað, þá segi ég: Heyrðu ég er orðin stein uppgefinn á að hlusta
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á röflið í honum um malbikið á götunum, nú ætla ég að fara með
ykkur á eina gamla góða. Og jú, jú við fórum svo að það gargaði
allir: Hvað ertu að fara ! Vertu á veginum og svona. Hann var þetta
litla sæll: Bíddu nú er ég farin að kannast við mig og svoleiðis. Þá kom
það uppúr kafinu að hann bjó í hérna, hann bjó á leiðarenda. Þarna,
Gullu húsinu, sem að einu sinni var. Hann bjó þar í kjallaranum þegar
hann var í síld hérna, eða var að vinna hérna, þá bjó hann, það var
á einhverju plani sem var með kjallaranum hjá honum, fjögur
herbergi og hann bjó þar. Hann var nú heldur glaður þegar hann sá
húsið sitt. Og svo fórum við, fórum við í bryggjuferð og það var
náttúrulega búið að taka svo margar bryggjurnar. Og hérna, en ég
dreif mig með þeim, það var þó nokkuð um, tíu, tólf sem að
þvældust með mér um allar bryggjur og hérna, þeim fannst þetta
voðalega sniðugt að, við byrjuðum hérna, alveg fremst og löbbuðum
út bryggjurnar alveg út af hóteli. Þau, þær voru alveg alsælar sumar
sem að voru þarna og það hérna.
Þau hafa alveg þekkt umhverfið?
Já þekktu bryggjurnar og þekktu sko bryggjurnar sínar og jú, jú þetta
var ágætis túr og svo í annað skiptið þá var ég með fólk úti í kirkju og
það var svona fullorðið fólk allt saman nema svo, svona ung kona
bara, gæti hafa verið um svona þrítugt, kannski ekki. Og hún var
með móður sína í hjólastól, svo segir hún við mig inni i kirkju og, eða já
eins þarna inni einhverstaðannar, þá segir hún við mig: Er nokkuð
hægt að koma út á höfðann og sjá ofan í Höfðalautina? Já ég sagði
að það væri hægt að keyra út á vita og það sæist aðeins ofan í
hana og hún segir: Mömmu langar svo voðalega til að fara og sjá
ofan í Höfðalautina. Svo að ég segi henni það að við, ég geti alveg
farið með þau, með þær, þegar ég sé búin að sýna, svo eru allir
farnir og þær biðu bara og já, já og hún er svo komin með hana
niður, með hana á hjólastólnum, hún fór bara, alveg út fyrir endann,
við slógum niður grindverkið, tvær spýtur svo hún gæti komist, það
var líka annar þarna í hjólastól sem að komst eftir, þarna upp eftir,
bara eftir, neðan kirkjuna. Að vísu er náttúrulega engin rennibraut inní
eða hvað heitir það nú, inn í kirkjuna sko, kallinn bara ýtti þeim uppá
þarna.
Já svo hann kæmist inn?
Já hann var, þau voru þarna ein tvö, þrjú. Nema jæja, svo eru allir
farnir já, nema þær og þá bara skildu þær eftir stólinn og hún gat sko
stigið í fæturna. Hún gat komst alveg inní bílinn, fór inn í framsætið
og hin fór bara inn í og ég keyrði svo út eftir og stelpan var voðalega
ánægð, allskonar útsýni þarna og sá í allar áttir og ég lagði svo
bílnum svo að framrúðan snéri að Höfðalautinni, þá segir, og stelpan
var hlaupin út og eða konan og, komin fram á brún og ég veit ekki
hvað og hvað, segir hún við mig: Vilt þú ekki fara út líka í smá stund?
Er frekt af mér að, nei ég get alveg farið út sagði ég og dreif mig út
og við vorum svo bara þarna, ég og hin og tala og spjalla og ég var
að reksast í henni að fara ekki svona framarlega. Þú veist og svoleiðis
og hún situr svo hin inn í, inní hérna og ég segi við hana: Mamma þín
vildi helst losna við mig úr bílnum. Já sagði hún, eitthvað voðalega:
Ég held að þetta hafi bara verið það eina sem að hún hafði áhuga
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fyrir, svo segir hún og hlær svona hálfpartinn og, hún kallaði mig nú
Höfðalautina í gamla daga.
Höfða?
Höfðalautina, sjálfsagt hefur hún orðið til út í Höfðalautinni. Það kom
nú fyrir.
Kom það fyrir?
Það voru svona hleðslur, sem að standa ennþá, þetta höfðu verið
sko kartöflugarðar og það hefur verið hlaðinn veggur á milli, þessi átti
þarna garðinn, hinn og hinn. Það voru svona einir þrír svona veggir, ja
þeir hafa verið svona eins og borðið. (Segir Dúdú og bendir á
eldhúsborðið sitt). Það var ágætis skjól þarna á bakvið veggina, þar
að segja ef að það voru ekki of margir komnir . Það var rosa fjör
hérna, það var mikið farið og labbað út í Höfðalaut.
Já ástfangið par?
Já, já og það var mikið, það var mikið gert af því einhvertímann.
Þannig að það hafa mörg börn orðið til hérna á síldarárunum?
Ég held að það hljóti að vera, ja þetta var ansi mikið fjör í þessu.
Já er það ekki?
Jú, það var, með þessar sem að var svolítið um víst, að það þær tóku
niður hringana, giftingahringana á norðurleið. Á leiðinni norður, já
þær gerðu það stundum á leiðinni í rútunni norður. Var nú sagt. Og
svo var þessi eilífa hræðsla náttúrulega um að það kæmi einhver
sem að þekkti, fólk þekkist alls staðannar. Og hérna, það var nú sagt
um eina að hún, hún var voða mikið með vettlinga. Ekki til að hylja
hérna giftingahringinn heldur til að, sjálfsagt að það sæist ekki að
hann var ekki þarna. Á réttum stað. Já, já þeir sögðu það, hún var nú
úti á Óðni þessi og það voru þarna stelpur á Óðni sem að við
þekktum ágætlega og sem að voru að spila handbolta, við spiluðum
alltaf handbolta í þá daga, á smá velli sem var búinn til úti á höfða,
svona rétt áður en að höfðinn er að byrja. Og þær spiluðu og svo var
þarna stelpur sem að spiluðu með okkur handbolta. Og hérna, við
kepptum í Ásbyrgi og við kepptum inni á Húsavik og hérna, þær voru
þarna einar þrjár, fjórar sem að voru vanar sko og fannst þetta alveg,
þegar að ekkert var að gera, óskaplega gott að, á kvöldin að geta
fengið sér smá sprett, hlaupasprett í handbolta.
Já það hefur nú verið gaman.
Það var ágætt. Svo hérna, og það náttúrulega myndaðist
kunningjaskapur við þessar stelpur. Þær sögðu okkur frá þessari konu
sem að hafði tekið niður hringinn og hérna, svo gekk þetta nú
heillengi og gekk vel oft hjá henni, þetta var stórglæsileg kona og
gekk oft vel hjá henni, henni var, það var búið að tileinka henni
nokkur skip þarna. Og stelpurnar, þær urðu, þær voru svona saman
búnar að segja okkur þetta, áður en að segja okkur þetta áður en að
kokkarnir komu í land sko, svo að við gætum grennslast eftir þessum
náungum og svo hérna er það einhvertímann að það kemur þarna
smiður sem að hafði verið ráðinn í eitthvert sérstakt verkefni á Óðni,
það var eitthvað eða eitthvað að innrétta eitthvað, alveg uppi á
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efsta loftinu. Og jú, jú svo náttúrulega kemur hann inn, niður í mat,
hann var alltaf í mat þarna og sér þarna þessa konu og drífur sig til
hennar og sest hjá henni og þau fara að spjalla. Heldur þú að þetta
sé ekki mágur hennar. Og þær höfðu óskaplegar áhyggjur út af
þessu því að ekki gæti hún verið með vettlinga við það að borða.
Nei.
Þetta var óskaplega. Og fylgdumst mikið með þessu í gegnum
stelpurnar en það var sagt að hún væri ævinlega með vettlinga á
vinstri hendinni.
Já hún hefur þurft að hafa sig hæga fyrst að mágur hennar væri
þarna?
Já hann var nú ekki lengi, hann var smiður þarna í tvo, þrjá daga.
Ætli hún hafi ekki bara sett upp hringinn á meðan hann var þarna?
Já, já hún hefur getað gert það. En hérna, stelpurnar héldu nú það
að það hefði einhver þarna verið svo hugulsamur og verið búin að
segja honum þetta, trúlega.
Ætli það ekki.
En hann virtist hafa verið dálítið undrandi að sjá hana í bragganum
og við höfðum ekkert frétt um það.
Nú?
Þetta gat verið svolítið skrautlegt.
Já en hvernig var þetta, gekk allt slysalaust? Eða urðu slys eitthvað
hérna?
Nei það var ekkert mikið. Ég man ekkert, ja það náttúrulega, það var
verið að skera sig svona svolítið en það voru allir, það var bara farið
og límt heftiplástur yfir og allt í lagi. En svo komu löggur. Það var
nefnilega fyrstu tvö árin sem að ég var að vinna í kaupfélaginu, þá
voru engar löggur hérna og afskaplega friðsælt. Svo var alltaf
heilmikið úr háskólanum, því að Háskóli Íslands, hann hafði leyfi fyrir
einum þriðja af starfsmönnum í verksmiðjunni. Það gátu verið fjórtán
til átján háskólanemar í verksmiðjunni og það var allt annar
þjóðflokkur. Heldur en hitt.
Heldur en hinir?
Já, það voru náttúrulega allskonar náungar. Það var einn sem að
kom hérna, það var hrikalegt. Hann vakti í viku, hann gat ekki sofnað.
Nú?
Og hann vakti í viku þá var hann orðin alveg snar vitlaus. Hann var
svo bara sendur í, sendur á spítala. Hann náði aldrei að sofna. Þó
hann lokaði augum sko, það var ekki, hann gat ekki sofnað. Svosem,
það var nú haldið að það væri útaf birtunni svo að við fórum og
settum eitthvað dökkt fyrir gluggana en nei það var ekki.
Var það einhver úr háskólanum sem að..
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Já hann var úr háskólanum, hann náði aldrei að sofna. Hann hefur
líklega verið fimm daga hérna, farið á sjötta degi. Verið fluttur þá.
Hvernig ætli hafi staðið á þessu?
Ég veit það ekki. Þá er hann bara deyfður niður sko og.
En voru þau þá ekkert að blanda geði við hina?
Jú, jú það var, jú, jú þeir voru að því svosem. Það voru eintómir
karlmenn. Þeir voru að því og þeir voru í bröggunum. Ekki vel liðnir.
Ekki vel liðnir?
Nei þeir voru ekki vel liðnir frekar en, stundum þegar að við vorum að
fara þangað.
Af hverju ætli það hafi verið?
Já.
Vildi fólk bara vera..
Það vildi bara hafa sitt, vildi, en svo náttúrulega kannski eitthvað
svona vildi það en þá var hérna. Eitt sumarið þá var ég í, það hét
Skálinn. Þar var selt kaffi og gos og sælgæti og svona. Þetta var
svona sjoppa bara og þetta var langt, þetta var, ja það var, komust
þrjátíu manns, þrjátíu og fimm manns þarna inn á borðin. Og það var
oft heilmikið að gera þarna og menn sóttu voðalega á frívöktun að
koma, að vera þarna niðurfrá og þarna voru komin blöðin líka, og
hérna einhvertímann varð einum, hann las dagblaðið og hann þurfti
að fara og langaði svo voðalega, að hann greyp blaðið með sér.
Svo kom hann svo aumur daginn eftir og sagði: Heyrðu ég tók blaðið.
Og það gerir ekkert til segi ég og var guðs lifandi fegin að vera laus
við blöðin. Er það sagði hann. Má ég þá fá mér blöð og fara með
þau heim og lesa þau? Þeir stoppuðu kannski ekkert svo lengi þó þeir
kæmu aðeins. Já ég hélt það nú, hann gæti þá bara lánað hinum
það á eftir. Þó þeir tækju eitt, tvö blöð, mér fannst það nú ekki, það
kom alltaf svoleiðis bunki af blöðum þannig að og já, já, þeir voru
mikið þarna, komu mikið og sátu og töluðu og hérna.
Varstu þá að vinna í þessum skála?
Ég var að vinna þarna eitt sumar, þarna í skálanum og það var
opnað, opnað klukkan eitt held ég. Minnir mig frekar en tólf, og svo
var opið til hálf tólf á kvöldin.
Svona lengi?
Já, já og það var oft alveg, alltaf einhver.
Nóg að gera bara?
Já nóg að gera. Svo var hérna, mér fannst það ömurlegt fyrst en það
vandist nú fljótt. Að það var gosdrykkur hét Kysst.
Kysst?
Já hefurðu kysst? Ha? Segir Dúdú og hlær. Svo voru seldir kossar líka
um tíma og ég ætla að fá koss, þá var maður að reyna að veiða
þetta mjúkt og drullulegt uppúr, nei ekki svona, svo þetta var, það
voru hérna, þegar að stelpurnar byrjuðu að vinna þarna, þá fór
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þetta voðalega í taugarnar á sumum og sumar stóðu ekki undir því
og um leið og var byrjað: Hefurðu kysst? Þá voru þær bara horfnar.
Þær hafa ekki nennt að hlusta á þennan brandara aftur og aftur?
Nei þetta var, þetta var afskaplega leiðinlegt svona þegar það leið
á. En þeim fannst þetta rosalega sniðugt.
Já ég get trúað því
Já, já svo hérna, datt okkur Villa á Ásmundarstöðum í hug að við
auglýstum, ef þú biður um kysst þá verður þú að kaupa það! Og
hérna, þá komu þeir: Við buðum ekki um neitt kysst, við spurðum
bara hvort þú hefðir kysst. Því stundum var það til og stundum ekki og
þetta var óskaplega skemmtilegt held ég fyrir karlpeninginn,
óskaplega vænt um þennan drykk. Hann var mjög, mjög bragðlítill
og leiðinlegur. En þetta var þeir uppáhalds drykkur um tíma. Ég veit
um stelpu fyrir sunnan sem að vann í sjoppu, hún hætti útaf þessu.
Já er það?
Hún stóð ekki undir þessi, hún gafst upp eftir hálfan mánuð. Þá hafði
þetta verið sama notkunin á því þarna fyrir sunnan.
Þetta hefur bara verið vandamál?
Þetta var, enda var þetta ekkert framleitt, ég man ekki eftir því nema
þetta eina sumar.
Var þetta þá íslenskur drykkur?
Já, já. Þetta var frá Egils appelsín. Og þetta var ósköp, það var svona
hálf, ég veit eiginleg ekki, hvaða bragð ef það var nokkurt bragð. Ég
er ekki alveg viss um það. Þetta var afskaplega lítið spennandi en
það var ábyggilega ekki spurt eins mikið um nokkurn drykk eins og
þetta. Og Hrefna kynntist, kynntist eftir að hún flutti inn eftir, konu á
Akureyri sem hafði unni í einhverri sjoppu. Og hún sagði: Ég kom heim
einu sinni og sagði mömmu og pabba það að ég væri hætt, ég
þyldi þetta ekki og pabbi sagði: Láttu ekki svona, kalla, strákagreyin,
heldur þú að þeir hafi ekki gaman að því að spyrja þig svolítið út úr.
Já ég þoli þetta ekki, sagði hún að hún hafði sagt og svo hélt hún
áfram og þetta gekk náttúrulega yfir svona fljótlega.
Hún hefur látið sig hafa það?
Hún lét sig hafa það. En þetta var, þetta var svona. En svo var, svo
var ein stétt enn hérna. Það voru ráðskonurnar á plönunum.
Já voru ráðskonur á..
Það voru ráðskonur á plönunum. Og vinnukonur líka. Sko það var
ráðskonan, hún var yfir í eldshúsinu, hún var oft með tvær og þrjár. Ég
veit að úti á Óðni hún var með þrjár sem að, þrjár eða fjórar sem að
skiptust á að vinna í eldhúsinu og voru svo í síld á milli líka. Og sumar
þessar konur voru alveg hreint dýrgripir.
Nú?
Sumar voru, þær sem að voru leiðinlegar, þær voru nú yfirleitt ekki
nema eitt sumar og stundum ekki. Og til þess að, það var
einhverstaðar ein, hún sagði að allar nótur vitlaus úr búðinni, hún
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hefði aldrei keypt þetta og aldrei farið að kaupa svona mikið og
þetta allt saman og hún var, náði ekki heldur ekki nema mánuð. Ég
held að hún hafi verið send heim, svo var hún víst svo geðill að það
var ekkert hægt að tjónka við hana. En svo voru sumar hérna alveg
ár eftir ár.
Já er það?
Og líka í verksmiðjunni, það voru ráðskonur í Verksmiðjunni, ráðskonur
í verksmiðjunni.
Var þá hægt að kaupa sér að borða þarna eða var það bara í
boði?
Nei þetta var bara þarna fyrir starfsfólkið.
Fyrir starfsfólkið?
Og ég veit ekki, það hefur sjálfsagt borgað eitthvað en það var
eitthvað mjög lítið. Því að, þær sem að voru, höfðu aðstöðu voru það
fáar á herbergi að þær gátu haft plötu og eldað sér og þær sögðu
að það væri dýrara fyrir þær að kaupa sér eitthvað í matinn. Og
miklu erfiðara og leiðinlegra við það, heldur en að borða bara í
mötuneytinu, þá er það selt á einhverju niðursettu verði. Þeir tóku
þátt í því ,fyrirtækin. Og já, já það voru margar, þetta var nú svona
yfirleitt konur sem að við kynntustum. Þær voru að hringja í okkur og
vita hvað fengist. Þær sendu til að kaupa og til þess að, það var ein
út á Óðni, hún bauð okkur nú, hafði þann fasta þátt að bjóða okkur
einu sinni að kvöldlagi í rosa veislu og okkur kaupfélagsfólki. Kallarnir
hafa nú ekki farið, jú einhverjir. Hreinn fór nú einu sinni með okkur. Og
þá var þá bara svona fyrir, henni fannst við ósköp þægileg þarna í
kaupfélaginu og hún kom einu sinni og lenti í því að mjólkin varð
búin. Mikið lifandi skelfing gat hún hlegið af því. Að, hún sagði: Fólkið
varð bara alveg brjálað, ég, eins og bara þið gætuð orðið að
einhverri mjólk. Og svo fannst henni svo sniðugt að, hún sagði að
Hreinn hafi horfið og ég hefði ekki haggast þarna, ég bara stóð
þarna, engin mjólk og fólk hafði sig ekki úr búðinni, ég var ekkert að
æsa mig við það, ég vissi að ég þurfti þá ekkert að vera gera þarna
rétt á meðan. Ég hefði félagsskap þarna.
Já þannig að þér hefur bara fundist gaman að búa á Raufarhöfn á
þessum tíma?
Já, já þetta var ágætt.
Það hefur verið nóg af fólki og..
Já nóg af fólki.
Og alltaf eitthvað að gera?
Nóg að, þú sérð það að ef að, búið, það hafa verið kannski fjögur,
sex, sjöhundruð manns hérna í nokkra mánuði. Og það var svoleiðis
orðið um tíma að það svona ef maður, sko það flökkuðu stundum
fréttir að maður sá og hitti heimamann.
Já það hefur verið svona mikið af aðkomumönnum?
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Já það var svo mikið og það var miklu, heimafólkið keypti þá meira
inn og var ekkert að fara á hverjum degi.
En hvaðan kom þetta fólk? Var eitthvað sérstaklega mikið frá
einhverjum einum stað?
Nei það bara alls staðanar að. Ég man eftir þrem stelpum frá hérna,
sem að voru úr Vík. Og svo var, það var öllum stundum, svo var
heilmikið af Vestfjörðunum. Um tíma. Og svo vorum við nú stundum
að spá í það eftir hvernig fólkið talaði, hvaðan það myndi vera. Svo
sagði, það var ein stelpa sem að sagði við einhverja okkar. Ég man
nú ekki við hverja, einhverja okkar í búðinni og sagði: Af hverju tali þið
svona hart, fast? Það er alltaf eins og þið séuð reið. Þá fannst henni
okkar norðlenska virka svona eins og maður væri reiður.
Hún hefur þá verið kannski einhverstaðar að sunnan?
Hún var einhverstaðar að sunnan og þetta var nú tiltölulega ung
stelpa. Svo var hérna fólk sem að, sem að var að safna sér bara
söguefni.
Nú?
Það voru hérna rithöfundar. Einar Bragi var hérna í átta eða níu ár.
Er það?
Já og það voru margir fleiri. Svo var nú Fríða sem er nú í Sandgerði
núna, hún var að segja mér að þú skyldir, ef þú hefðir áhuga fyrir
svona, þessu Raufarhafnarstandi, að reyna að tala við Sigurjón sem
var kennari, skólastjóri á Húsavík, ég man ekki hvers son hann var, hún
mundi það ekki, og hann var hér, hún sagðist muna eftir honum
ábyggilega sjö, átta, níu ár hérna á sumrin. Já. Þá hafði hann
sjálfsagt fyrst verið hérna á plönunum og svo hafði hann verið komin í
menntaskóla, svo í háskóla þá er nú farið að koma svoleiðis. Og svo
voru bara fullt af fólki sem að var að fylgjast, svo var
Verksmiðjukallinn. Verksmiðjukallinn var blað sem var hengt upp,
einhverstaðar í verksmiðju, og þá gátu allir skrifað og sett undir glerið.
Þetta var kassi, sett undir gler, þeir sem að höfðu eitthvað út á að
setja, vildu koma einhverju á framfæri. Þá er hægt að skrifa og setja
þarna inní verksmiðjukarlinn. Ég held að, mig minnir að hann hafi
staðið, það hafi verið skrifað fyrir þrjá sólarhringa. Það var ævinlega
einhvertímann, þá fór maður og las verksmiðjukarlinn.
Var þetta mikið notað?
Þetta var, já, já, þetta var, þetta var skemmtilegt að. Þeir voru að
týna saman svona það sem var að ske og svona og þetta var svona
kassi eins og, eins og svona ferkantaður. (Segir Dúdú og gerir kassa
með fingrunum) og stundum kom ekki nóg í hann og sumir urðu að
hengja bara utan á hann ef að það væru góð veður. En það var
heilmikil umræða líka. Það voru líka umræður. Þeir voru að setja út á
eitthvað sem að var hér og þá tók einhver raufsari sig til og svaraði.
Já, þetta hefur verið svona hálfgerður fréttamiðill ?
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Þetta var svona algjör fréttamiðill og ef eitthvað sérstakt var í
blöðunum þá voru þau klippt út og hent þarna uppi.
Já þetta er sniðugt.
Þetta var bara mjög skemmtilegt. Svo fór að koma hérna upp
sjoppur, hérna, Ingibjörg hét hún Vilhjálmsdóttir, Vilhjálms hérna, sem
var með Óðinn. Óðinn var það sem að Hótelið er. Og svo setti hún
upp sjoppu, mig minnir, að hún hét Rauða myllan. Og hún stóð
einhvernvegin, hvar stóð hún? Ég held að hún hafi staðið bara, ef að
hún hafði staðið enn þá hefði hún verið rétt við endann á bankanum
hérna. Hún var einhverstaðar þarna. Svo setti Lúlli gamli pylsuvagn,
hérna við götuna frá frystihúsinu og upp á aðalgötuna. Þar er einhver
skúr þar ennþá meira að segja. Þar seldi hann brugg og pylsur og
hérna einhverja gosdrykki og svona hitt og þetta. Og þetta var
voðalega vinsælt, svo hérna, svo var Veiga Friðþjófs eitthvað í félagi
við hann og var að baka kleinur og selja þarna.
Og var alltaf nóg að gera, eins og í þessum sjoppum og
pylsuvögnum?
Já það var alltaf eitthvað, eitthvað að gera og oft á kvöldin þá var
oft yfirdrifið nóg að gera. Já, já og svo voru náttúrulega sjoppurnar,
olíu, olíustöðvarnar tvær, bæði BB og Esso. Það sem að hét nú BB var
hérna utan við Kaupfélagið og það var heilmikið. Þar var setið á
kvöldin aftur og þá var skálinn hættur niðurfrá.
Já þar sem að þú varst að vinna?
Þar sem ég var að vinna. Svo reyndar var ég eitt sumar að vinna í
bryggjuskálanum. Þar að segja, ég var að, ég var að vinna í
bankanum og vinna þar. Og svo, sko Geiri var að vinna í bankanum
alveg og stundum var eitthvað sem að hann þurfti að gera, þá fór
ég i bankann og hann var þá niðurfrá. Svo var Sævar að vinna líka.
Við vorum að vinna þar við Sævar, svo fór Friðgeir til, í Kanadaferð,
var í þrjár vikur. Þá vorum við með flugið og sjoppuna og bankann og
með þetta í félagi. Ég var í bankanum og hann var í fluginu. Svo
skiptumst við á að vera þarna og oftast næst vorum við bæði, það
veitti ekki af því þá daga sem var flogið og þá var, þá var hérna, þá
var Villi og hver, einhver Halls stelpan, líklega Jóna Halls, og Villi
Jónasar var í hinni sjoppunni, svo var náttúrulega rígur á milli sjoppa.
Sjoppurígur, eins og lög gera ráð fyrir. Og svo semsagt var flugið, þá
var flogið hingað. Þá var flogið á hverjum degi og það gat verið ansi
styrkt að vera í bankanum fyrir Friðgeir og það gat verið ansi styrkt
eftir hádegi þegar að kannski var flogið klukkan tvö. Þá gat verið ansi
styrkt að vera með flugið og hérna, bankinn var opin frá eitt til fjögur.
Og þá fékk ég alltaf. Hreinn var þá, ég fékk að fara fjögur sko, alveg
um leið og fór beint niður í sjoppu, því að þá var kannski Sævar
komin fram á flugvöll. Svo var eitt dálítið erfitt, það var þoka hérna,
þá bara, fólk trúði því ekki að það yrði flogið. Það trúði því ekki að
það væri sól frammi á flugvelli. Þetta gat verið hið erfðasta mál fyrir
okkur. Og svo náttúrulega var opið til hálf tólf á kvöldin þarna. Þetta
var ansi strangur tími, hann var í mánuð út í ferðalagi
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Þannig að þú hefur bara staðið á haus?
Já við gerðum það bæði því að það, þetta var ansi, svo líka það, að
iðulega, það var nú þegar að Friðgeir var þá þurftum við að loka
sjoppunni ef að það kom einhver seinn, seinn sem að ætlaði í flugið.
Hann var farinn fram og iðulega þegar að ég þurfi að loka sjoppunni
og skutla einum eða tveim fram á flugvöll. Og hérna, við vorum bæði
með flugvallarbílinn. Hann var á honum og svo vorum við með bíl,
bílinn hans Geira líka. Því þetta var orðið um tíma svo venjulegt að
við þurftum að fara með einhverja og einhverja fram á flugvöll. Og
þeir var nú ekki öllum alveg sama þegar að ég ætlaði að keyra.
Nú af hverju var það?
Það bara, kvenfólk átti ekki að kunna að keyra og ekki gera neitt.
Áttu karlarnir bara að fá að keyra?
Já, já. Það kom einu sinni maður til verksmiðjunnar, ég var nú bara að
vinna einhverja örfáa daga, ég var að leysa einhverja af og svo fór
ég fram á flugvöll að sækja einhvern mann sem að, hann var hérna
var búin að vera í útvarpinu og blöðum því að hann tók hæsta próf
sem að tekið hafði verið í eðlisfræði eða einhverju og var ráðinn
hérna á rannsóknarstofunni í verksmiðjunni. Ég fer svo fram og sæki
hann og hann hringir í mig og segir, við vorum búin að tala saman og
hann var komin til Akureyrar og ég var búin að segja honum að það
væri búið að borga farið undir hann. Svo segi hann, hringir hann á
meðan hann bíður, ég man nú ekki hvort það var hálftími eða hvað,
svo þarftu að bíða á Akureyri frá því að vélin að sunnan kom,
þangað til að litla vélin hérna fór hérna hringinn, hingað og á
Þórshöfn og Vopnafjörð, Kópasker, Raufarhöfn, Þórshöfn og
Vopnafjörð. Og hann þurfi að bíða eitthvað á milli, svo hringir hann í
mig og segir: Ég, hvernig er þetta, hvernig kemst ég upp á
Raufarhöfn? Ég segi ha?Hvernig kemst ég frá Akureyri upp á
Raufarhöfn? Þú situr bara og bíður þarna því að það er búið að
borga fyrir þig farið og hún kemur, það verður kallað á þig eftir smá
stund sagði ég. Og ég fer svo, já, já hann var, hann segir: Er víst að
ég verði sóttur? Já, já segi ég: Ég kem og sæki þig. Já sagði hann, já,
svo kemur, svo fer nú eitthvað að. Ég man nú ekki hver var með
flugið, ég held það hafi verið Garðar Geira. Hann er komin þarna og
maðurinn vindir sér annarsvegar: Þekkir þú kvenmanninn sem að
vinnur á skrifstofunni í SR. Já segir Garðar. Hún ætlar að sækja mig, er
mér óhætt að fara í bílinn hjá henni?
Ja hún keyrir náttúrulega svona tvisvar, þrisvar útaf sagði hann en
það er allt í lagi, hún keyrir bara upp aftur. Maðurinn var bara
dauðhræddur og svo kem ég þarna, þegar að hann kemur niður og
þetta var svona rosalega vitur náungi og hann var svo furðulegur.
Er það?
Þá fór hann eftir Íslandskortinu. Hann fór hérna inn frá Akureyri og fór
upp á Raufarhöfn, svo fór hann niður á Akureyri. Þá fór, hérna, hann
fór niður vestfirðina og hann fór út á vestfirðina, kemur frá Reykjavík
og út á vestfirðina. Hann var alveg kostunglegur. Svo segir hann,
hann var með herbergi uppi í Glaumbæ, segir hann fyrsta morguninn
þegar að hann kemur og kemur inná skrifstofuna og segir: Hver keyrir
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mig niður i verksmiðjuna? Enginn sagði ég: Þú gengur bara á
löppunum á þér niður í verksmiðju. Er þetta ekki lagt, sagði hann. Jú
þú ert tvær mínútur sagði ég. Hann vissi nú ekki alveg, hann
harðneitaði að fara, ég fór svo með honum og Árni var ekki við og
ég fór með honum og fór með hann og afhenti Kalla Munda hann
því hann átti að vera í lýsishúsinu með honum og Kalli tók við honum
og hann var voðalega hrifinn af Kalla og hann hafi verið góður
maður og rétt sig, ég held að hann hafi verið sá eini hérna sem að,
Kalla fannst þetta alveg voðalega sniðugt, maðurinn ætlaði að fara
frí, fara niður á Akureyri og bróðir hans ætlaði að koma þangað og,
en svo ætluðu þeir að koma keyrandi. Og hann spurði Árna: Hvar er
vegurinn frá Akureyri og hingað? Alveg dýrgripur. Hann var svona
eins og séra Ragnheiður Erla. Manst þú ekki eftir henni?
Ragnheiður Erla?
Ragnheiði Erlu, hún var hérna prestur.
Jú ég held ég muni eftir henni
Já, hún var svolítið þykk og mikil.
Jú alveg rétt.
Hún var alveg stórfurðuleg. Hún gat þulið upp bara heilu bækurnar,
til dæmis ef að, við vorum einu sinni úti í kirkju á einhverjum fundi og
ég var að slökkva ljósin. Var eitthvað uppi og allt í einu hrópar hún:
Það er kviknað í bænum þarna útfrá, og benti út í Nes. Er kviknað í
bænum segi ég. Það er ekkert kviknað í bænum. Jú heldur þú að þú
sjáir það ekki manneskja. Nei sagði ég, þetta er tunglið að koma
upp, alveg eldrautt. Tunglið sagði hún. Svo bara tók, hún þuldi upp
allt um tunglið. Hverjir höfðu gengið fyrstir á það og hvaða efni var í
því og guð má vita hvað og hvað og svo hafðist hún ekki í burtu og
svo sagði hún allaf: Ég skil ekki í honum pabba að hafa aldrei sagt
mér að tunglið sæist. Aldrei, aldrei séð Tunglið.
Hafði hún aldrei séð Tunglið?
Aldrei séð tunglið. Hérna, hún bjó hérna verstan við Melrakkasléttu,
alveg við sjóinn í fína hverfinu og aldrei séð tunglið og það endaði
með því að við losnuðum við hana einhvertímann og svo svona,
korter fyrir níu um morguninn eftir, eða svona rétt uppúr hálf níu, þá
hringir síminn, þá er þetta pabbi hennar. Og hann hringir, Gunnur mín
fyrirgefðu að ég hringi í þig, ertu ekki að fara í vinnuna? Jú sagði ég,
ég ætlaði bara að segja þér frá því að dóttir mín hringdi í mig
klukkan sex í morgunn og rak mig úr ættinni því ég hafði aldrei sagt
henni að tunglið það sæist. Já sagði ég og hún er búin að þrætta við
okkur um að tunglið sæist ekki í Reykjavík. Hún er alveg dæmalaus
alveg, já hún rak hann úr ættinni því hann hafði aldrei sagt henni að
tunglið sæist. Alveg hreint, svo var hún svo, alveg hrein vissi allt. Svo
gat, alveg galtómar eyður í henni.
Já hún hefur vitað ótrúlegustu hluti en ekki vitað það sem..
Já en hún, taktu það úr kafinu, hún þurfti að sjá þetta á prenti, til að,
hún náði ekki almennilega því sem var sagt, hún þurfti helst að sjá
það á prenti.
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Já prenti.
Já.
Þetta er ótrúlegt.
Já fólk er.
En heldur þú að Raufarhöfn hefði verið eitthvað öðruvísi í dag ef að
síldin hefði ekki komið hingað?
Ja ég er ekki viss um að það hafi verið, hafi verið einhver hús hérna.
Það hefði ekki verið nein Raufarhöfn.
Já Heldur þú það?
Ætli hún hafi ekki bara verið svona eins og hún var áður en að, það
voru bara örfá hús hérna. Steina, gestshúsið, þarna framfrá, það var
langt, langt frá byggðinni.
Já bærinn hefur verið allur hérna hjá kirkjunni?
Bærinn var hérna á þessu svæði hérna, fyrir framan þetta, þá var
húsið hans Óla Ágústar og húsið hérna á móti sem að Stefanía á, svo
Steini Gests þarna langt framfrá og svo var sko Jónas, Binni var
þarna og Jónas Finnboga, það voru nokkur hús í þeirri röð. Og hérna,
svo voru, svo voru, svo voru hús úti í sandi þá, þetta hefði bara verið
svoleiðis ef að búið hafði verið þarna, með kýr og kindur og það
hefur náttúrulega verið, sko sjórinn, það hefur verið hérna róið. Það
var allt náttúrulega, alltaf verið einhver sjómennska.
Heldur þú að þú hefðir búið á Raufarhöfn í dag ef að það hefði ekki
verið neitt um síld? Ég veit það ekki, ég veit ekkert hvort við hefðum
flutt, flutt neitt frá Rifi sko. Ja ég veit það ekki, maður veit það ekki,
hvernig þetta er en þetta er nú núna orðið, í sjálfu sér ekkert ósvipað
og það var, það er sjórinn, sjórinn og það er náttúrulega meira orðið
núna, núna er það bankinn og heilsugæslan og þetta, pósthúsið og
þessi staðir sem að kom vinna á. En þetta breytist svona.
Ég held að ég sé ekki með neina fleiri spurningar, ekki nema að þú
hafir eitthvað meira að segja mér, þú ert nú búin að segja mér svo
margt.
Ég er nú búin að segja þér allmargt, ja þetta var náttúrulega allt, allt
annað, svo smá, smá, smá dofnaði þetta
Já en var það ekki, ekki sorg yfir mönnum, þegar að síldin var bara
farinn?
Jú það var náttúrulega voðalega, þá höfðu, var farið aftur og, þá
var byggt upp frystihúsið aftur og farið að vinna þar en þetta var
náttúrulega voðalega, en svo er það með síldina sko að hún var
bara í nokkra mánuði en svo var kannski ekkert að gera í átta, níu
mánuði á ári.
En hvað gerðu menn þá?
Ja ég veit það ekki, það voru allir með kýr og það voru margir sem
að heyjuðu hérna, þú veist, þá var, er tún í fenjunum, svona þarna
og það átti hver sitt tún, svo voru þeir með tún hérna uppi á ás og
eitthvað svoleiðis
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Þannig að menn hafa bara verið í búskap?
Bara í búskap.
Á meðan þeir voru ekki í síld?
Já og með kindur, það var voðalega margir hérna með kýr og kindur
og hérna, það voru skúrar á bakvið húsið heima og langt, löngu,
margt löngu þegar að pabbi lifir, þá var hann með einar sex kindur,
hann gerði það svona að gamni sínu en það var iðulega læknarnir
sem að voru hérna, þeir komu og báðu þarna, báðu að láta sig vita
ef að kindur væru að bera því þeir höfðu náttúrulega aldrei séð
svoleiðis lagað og langaði svo voðalega að vera við og jú, jú, pabbi
gerði það og sagði þeim að þetta væri nákvæmlega allt eins og hjá
mannfólkinu bara. Jæja, þeir voru nú ekki alveg viss um það. Ég og
hérna, þegar að hann var hérna, Hann Þóroddur Veigar, þá, hann
sat einu sinni í fjóra klukkutíma yfir rollu úti í skúr, hún var svo sein og,
og ég held að hún hafi bara verið að leika sér að honum, hún var
svo sein og svo loksins, hérna, fór hún, sá nú í lambið, hann varð
voðaleg glaður, svo bara skeði ekki neitt og hann var dauðhræddur
og hljóp yfir til mömmu og sagði nú að hún myndi nú koma því þetta
væri ábyggilega eitthvað að, mamma eða amma fór með honum
út og þetta var allt í lagi, svo tæki hún sig til og færi að rembast og
það kæmi, og hann var alls ekki við því búin að allt í einu kom það
bara á harða ferð. Honum fannst þetta þvílík upplifun sko og einu
sinni sko, það var nú eftir að pabbi dó að hérna, að við höfðum
kindurnar um veturinn og voru, svo tóku þær sig nú til og tóku að
bera, og þá voru hérna tveir ungir læknar og þeim lagnaði svo
voðalega, þeir voru búnir að koma bara heim við og við til þess að
vita hvort þeir mættu skoða,sjá kindurnar. Og hugsaðu þér, þeir
höfðu aldrei séð, aldrei séð lifandi, aldrei komið við lifandi skepnu,
það var, jú, jú við fórum með honum útí, útí hérna skúr og þeim fannst
þetta bara þvílík undrun, svo hérna, hringdi mamma í þá og annar
þeirra, fyrst kom bara annar þeirra, hinn sjálfsagt hefur verið á
Kópaskeri og, og hann, jú, jú þetta var, ja til guðslukku, þá var, var
þetta um helgi, ja eða þetta var að kvöldlagi, hann, jú, jú hinn kom
svo og náði í það að það var kind að bera og þeir fylgdust með því
alveg hreint, þeim fannst mest, alveg undarlegast þegar að lambið
tönglaðist á fætur og kom sér á spenann, það fannst þeim alveg
stórkostlegt. Og margir þessi menn, þeim fannst þetta bara heil, heilt
undur. Höfðu náttúrulega aldrei séð neitt svona.
Nei, þeir hafa ekkert verið, komið í sveitina?
Aldrei, aldrei komið austur fyrir Elliðará.
Það hefur verið magnað fyrir þá að sjá þetta, við náttúrulega höfum
oft séð svona.
Við erum náttúrulega öll alinn upp við þetta og fannst þetta heldur
leiðinleg athöfn segir Dúdú og hlær.
Ekkert merkilegt.
Ekkert merkilegt, það, svo hérna, einhvertímann þá drapst lamb uppi
á Egilsstöðum, hjá Steina og það var einn læknir hérna, hann var
búin að fara uppeftir í sauðburðinn eða þegar þær voru að bera og
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Steini var búin að segja honum það, hvort að þetta væri ekki alveg
eins og hjá mannfólkinu, nema að mannfólkið karaði ekki. Jú þetta er
bara eins, svo hérna, drapst lamb hjá Steina, og hann hringdi óður í
hann og sagði honum frá því, já hann hafði endilega, hvað ætlar þú
að gera við lambið sagði hann, ja ég ætla bara að henda því, grafa
það en ég get alveg geymt það ef þú getur komið uppeftir. Já má
ég koma í kvöld sagði hann. Og þá var hann sko á stofunni, já, svo
hann fór svo uppeftir til steina um kvöldið og hann ristir það alveg
hreint allt í sundur til þess að skoða það og Steini sagði, ég hafði nú
eiginlega hálfpartinn gaman að þessu, því að hann var með blað og
blýant, blað og skrifaði niður og einnig var hann með upplýsingar á
blaði, hvernig að hann ætti að fara að þessu, þá var hann að kryfja
lambið. Steini sagði að ég hefði nú bara hálf gaman að þessu og
sérstaklega þessum orðum sem að hann notaði.
Hann hefur verið að nota einhver flókin orð?
Sjálfsagt latínu orð einhverju yfir þetta, en það var svona líka, þeir, ef
þeir kyntust einhverjum sem að þeir, svona létu, gátu komist í
samband við með margt svona, þá fannst þeim það alveg hreint
stórfurðulegt, það var einhvertímann einhver læknir hérna og það
var, þeir voru að hérna, þilja upp net, hérna uppi palla túninu, ég
hugsa að Jónas hafi átt þá, sko, graðfola nema að þetta var mikil
athöfn, hver einasti krakki úr hverfinu og meira var komið og svo rauk
Jónas upp og rak þau í burtu með harðri hendi, þau hlupu niður eftir
og komu sér í skjól í garðinum hans Hilmars eða einhverstaðar á
góðum stað, til þess að fylgjast nú með þessu og þeir hringdu í
læknirinn að vita hvort að hann hefði nokkurn áhuga, jú hann hafði
sko áhuga á þessu og þá hafði hann náttúrulega aldrei séð svona
athöfn áður og fannst þetta, og ég veit ekki hvort að þessi hinn sem
að ég sagði þér, í sambandi við Steina, ég held að hann hafi verið,
hérna, alveg fram í akrinum , hann var trúlega, hefur Steini farið með
hann á fengitíð hérna uppeftir. Og þeir svona, þeir voru svona
allavega, allavega svona skemmtilegir sumir. Svo hérna um daginn,
þá kom Þóroddur Veigar sem að var læknir hérna, ´60 og ´61. Hann
kom hérna og þau komu hérna í heimsókn til mín, og konan hans var
í klúbb með okkur. og svo hringdi hún í mig og sagðist vera að koma í
heimsókn og ég var svo heppin að Hrefna var hérna, ég hringdi í
hana að vita hvor að, hún kom síðan hérna fram, svo fór ég á rúntinn
með þeim og, keyrðum hérna um allt, en þeim fannst alveg hrikalegt
og stelpan hafði, sko dóttir þeirra var með, sem er hreinræktuð
Raufsari, því hún var bæði búin til og fæddist hérna.
Nú?
Hann, hún sagði mér það að hún væri hreinræktaður Raufsari. Hún
hafði ekki verið orðin ársgömul áður en þau fóru. En hún fannst það,
hún var búin til hérna og fæddist þá hlyti hún að vera.
Þá hlýtur hún að vera Raufsari, það er alveg á hreinu.
Það er alveg á hreinu.
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Ég held það.
En það var óskaplega gaman að fá þau.
Já það eru fullt af skemmtilegum sögum frá þessum tíma.
Já það er mikið til af þeim, einu sinni komu tveir læknar hérna, réðu
sig tveir hérna, lærlingar, unglingar og þeim var sagt að það, þeir
byggju bara í læknisbústaðnum hérna og það væri allt til sem þeir
þyrftu að nota þar. Svo komu þeir hérna og ég er að vinna á
hreppnum þá, þegar þeir voru þarna í læknisbústað og svo koma
þeir niður og segja að það sé ekkert til hérna, það sé ekkert, enginn
diskar og engin hnífapör og engir bollar. Það getur ekki verið segi ég,
það er nýbúið að kaupa leirtau. Komdu bara upp sögðu þeir, svo að
ég fór bara upp með þeim og það var svo gjörsamlega galtómt,
það var ekkert.
Nú?
Og það hefur aldrei komið skýring á því hvað varð af þessu dóti, það
var enginn í læknisbústaðnum, nema það var opið þegar að læknir
var en ég skil það ekki, og þeir greyin, þeir höfðu ekki neitt svo að ég
fór nú heim og náði í diska og hnífapör handa þeim og svo hérna,
þeir voru óskaplega, þeir voru ógurlega glaðir þegar að mamma
bauð þeim einu sinni i soðinn fisk.
Já er það?
Það fannst þeim alveg hreint, og Jói var að koma af sjó, hann var
bara splunkunýr, þetta var um kvöldið, hann var kannski
klukkutímagamall og þeim fannst þetta svo gott, þeir hafa verið
orðnir svangir greyin og svona splunkunýr fiskur og sveskjugrautur á
eftir, þeim fannst þetta bara alveg sælgæti. Svo voru þeir að rekast
niður eftir á kaffi tíma, til þess að spyrja um eitthvað þá var þeim
auðvitað boðið í kaffi, og þeir lágu svoleiðis ekkert á því að þeir komu
aðallega til þess.
Þeir hafa passað sig að koma á kaffitíma ?
Já, já, það var líka einn annar sem að var hérna, hann var ansi laginn
við það að rekast niður eftir á. Amma var lasinn þá og hann fór alltaf
að horfa af henni og gerði það á annaðhvort matar eða kaffitíma.
En hann hugsaði mjög vel um hana.
Vel um hana?
Já þó hann ræki svona á þessum tíma, já, já, viltu ekki fá þér meira
konfekt?
Nei ég orðin góð, ég er búin að fá mér svo mikið. Já við erum
allavega búnar að spjalla heilmikið og eigum við að segja þetta
gott.
Já og svo geturðu hringt í mig ef að.
Ég kem þá bara aftur. Takk fyrir.
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2. VIÐTAL: HELGI ÓLAFSSON
Annað viðtalið er tekið við Helga Ólafsson 80 ára rafvirkja
og áhugaljósmyndara, 13.júlí klukkan 17:30 á heimili hans
í Nónási 4, Raufarhöfn.
Helgi býr þar ásamt konu sinni Stellu Þorláksdóttur sem að
saltaði í tunnu á síldarárunum.

Má ég sjá, eigum við að byrja kannski bara á því, hvað varst þú, á
hvaða aldri varstu á síldarárunum?
Ja ég er fæddur 1929.
1929?
Já.
Og hvaða ár voru þetta?
Ja það byrjaði nú hér á Raufarhöfn 1940 þegar að verksmiðjan var
byggð.
Já 1940.
Hún var byggð 1940. Og mesta síldarárið sem að ég man eftir á
unglingsárum það var 1944. þá var gríðarlega mikil síld hérna.
Þannig að þeir bátar sem að fengu fullfermi hérna úti þeir fengu að
koma hér í land og landa dekkhleðslunni eins og kallað var og fara
með lestarhleðsluna til Siglufjarðar, því það var svo mikið að landa
hérna að það var ekki hægt að landa öllu.
Þannig að því hefur verið skipt á milli Raufarhafnar og Siglufjarðar?
Já eða það var engin verksmiðja þar á milli. Þeir fóru ekki austur.
Heldur vestur á Siglufjörð. Raufarhöfn og Siglufjörður voru svona
mestu síldarverksmiðjunar á þessum árum. En svo eftir að loðnan fór
að veiðast þá fór það meira að færast austur. Á Norðfjörð og
Seyðisfjörð.
Já var eitthvað þar líka?
Já.
Við hvað vannst þú á þessum tíma?
Ég byrjaði sem var kallað saltlempari á þrónum hérna, síldarþrónum.
Þá var öll Síld söltuð í þrærnar. Það, svo fór ég vestur á Siglufjörð og
lærði þar rafvirkjun. Og var þar í 4 ár. Og kom hingað heim á vorin, til
þess að undirbúar verksmiðjuna undir síldarverktíðina og ég lauk
námi 1950 og þá tók ég sveinspróf í rafvirkjun. Og hef verið á þessum
lóðum sem að hétu nú fyrst síldarverksmiðja ríkisins og svo síldar, svo
SR mjöl. Og síðan síldarvinnslan Neskaupsstað og ég er búin að vera
vinna á þessari lóð öll þessi ár, síðan 1944 að ég byrjaði sem
saltlempari og endaði með því að rífa hér niður verksmiðjuna og
innvolsið sem var sent til Afríku.
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Var það ekki sorglegt?
Jú frekar.
Að þurfa að rífa þetta allt saman niður?
Jú það var leiðinlegt að þurfa að taka þátt í því.
En hvað er það nákvæmlega, saltlempari?
Það var að keyra saltinu út á pollann og saltarinn mokaði svo saltinu.
Ég keyrði saltinu á hjólbörum og sá sem að sá um söltunina, hann
mokaði svo aftur með reku bara yfir Síldina jafnóðum og var landað.
Já.
Það kom niður í rennum, dreifðist um þrærnar og það var saltað í
það.
Í það?
Það er svona eins og kolalempari á togara og eins í verksmiðjum hér
áður fyrr var kolakynnt, kolalemparinn hann keyrði kolunum til
kyndarans. Ég keyrði saltinu til saltarans.
Hvernig var svona, hver var munurinn á vinnu kvenna og karla á
síldarárunum? Maður hefur séð bara svona myndir af konum að vera
að salta síld í tunnu.
Ja það var náttúrulega miklu meira, það voru eingöngu karlmenn í
síldarbræðslunni.
Í bræðslunni já.
Já og til dæmis hérna þá byrjuðu líklega, ja um þrjátíu manns á vakt.
Sextíu manns sem að unnu við vinnsluna. En síðustu árin voru níu á
vakt í staðinn fyrir þrjátíu.
Fóru úr þrjátíu yfir í níu?
Já og ég hélt því fram og held því fram að það hafa aldrei verið
talað um þegar var verið að tala um atvinnuleysi að tæknin rak fólkið
heim.
Heldur það?
Það segir sig sjálft. Þú sérð bara í frystihúsi sem að færibönd eru farin
að vinna þetta og vélar. Og áður fyrr þá, á plönunum þá saltaði fólk,
söltuðu konurnar bara með höndunum, en núna rennur þetta bara
ofan í tunnur af færibandi.
Já þannig að tæknin er búin að taka við?
Tæknin rak mikið af fólki bara heim og þetta var aldrei, af mínu, að
mér finnst, aldrei nógu mikið talað um þetta.
Hvað þetta olli miklu röskun hjá vinnandi fólki.
Já það er alveg satt.
Svoleiðis að þetta er, tímarnir eru breyttir.
Já.
Þú sérð það að ég fór í, ég er á, ég er á þessari lóð á hverju einasta
ári. Annaðhvort hérna eða á Siglufirði. Frá 1944 og þangað til að ég
hætti hjá síldarvinnslunni, ja hvaða ár var það. 2002, 2003, 2004.
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Já getur það ekki passað ?
Jú, ja ég var í þessu í sextíu ár.
Það er ekki amalegt.
Nei, nei.
En hérna, plönin, ég er svo forvitin með plönin. Síldarplönin, voru þau
ekki mörg?
Já þau voru, þegar að mest var, þá held ég að það hafi verið ellefu
plön hérna.
Ellefu plön?
Já, ellefu eða tólf. Er ekki sagt frá því hérna. (Segir Helgi og teygir sig í
bók ). Í þessari bók, hefur ekki lesið þetta?
Nei ég er ekki búin að skoða þetta.
Þú verður að lesa þetta, þú verður að lesa þetta. Þetta er nú meira
verslunarsjóður Raufarhafnar heldur en, og svona ýmislegt.
Já, já átti þá hérna, var einhver einn sem að átti eitt plan eða
hvernig var þetta?
Já.
Gat hver sem er bara fengið að salta?
Já?
Það var náttúrulega orðið plásslaust. Það var ekki hægt að koma fyrir
fleiri plönum, það meira að segja var saltað hérna, þú veist hvar
gamli skólinn er?
Já.
Þar var fyrirtæki sem að hét Möl sf. og malaði grjót. Þeir fóru síðan að
salta síld þarna uppfrá.
Nú er það?
Já, já, það var keyrt á vörubíl þarna uppeftir. Ég held meira að segja
að Jói í Vogi haf keyrt nokkrum bílum fram í vog og saltað síld þar.
Heldur það?
Ég hef grun um það já, mig minnir það.
Þannig að það hefur ekkert bara verið hérna á bryggjunum, heldur
bara..
Nei, nei það var á þessum tveimur stöðum upp í landi. Nei, nei það
var, kemur ekki þarna í restina? Kemur ekki í restina þarna, sjáðu
elskan. (Helgi sýnir mér í bókinni).
Já það er meira.
Hérna sko, hérna byrjar það, hérna byrjar söltun fyrir alvöru árið 1947.
1947?
Söltun sko á síld, á plani.
Já Óskar Halldórsson, það er þá við Óskarstöðina?
Já.
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Ætli það hafi verið svona stærsta söltunarstöðin?
Nei Hafsilfur var stærst.
Hafsilfur?
Já.

Mynd 3. Hafsilfur, stærsta söltunarstöðin á Raufarhöfn.

Manstu hvað öll þessi plön heita eða hétu? Var þetta ekki allt með
einhverjum nöfnum?
Ef við byrjum hérna innst, þá var það Gíslavík, Björg, Borgir,
Hólmsteinn Helgason Hf, Hafsilfur, Skor, það var söltunarstöð
Raufarhafnar og Kaupfélags og Raufarhafnarhrepps, Óðinn, Óskar
Halldórsson, Norðursíld, Valtýr Þorsteinsson á Rauðuvík og Síldin og
svo var það Möl S.f. og Jói í Vogi.
Já þannig að þetta hefur verið..
Svo sjáum við þarna mannfjölgunina. (Segir Helgi og sýnir mér í
bókinni)
Já mestu var íbúafjöldinn á Raufarhöfn 1979, þá voru 514 manns.
Já.
Já var, það hefur verið svona mikið af fólki?
Já, já.
Kom þá, var fólk hérna í stuttan tíma eða? Eða yfir allt sumarið?
Ja þetta var, þetta voru fastir íbúar hérna á Raufarhöfn, sem að
þarna eru taldir.
Já þetta eru fastir íbúar?
Já, já, það voru 2000 manns hérna yfir sumarið. Með landlegu, með
landlegubátunum og síldarsjómönnunum.
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Hvernig voru heimamenn, unnu þeir kannski bara í síld?
Já það lagðist af, nánast af sko þorskveiðar.
Já er það, það hafa allir verið að veiða síld?
Já og vinna við móttöku og slíkt, verksmiðjan hérna þegar að hún var
byggð 1940. Þá voru sett skilyrði um það að starfsmenn í
verksmiðjunni urðu að vera 60% námsmenn.
Nú?
Verksmiðjan var skikkuð til þess að veita námsmönnum vinnu.
Vinnu já.
Já það var Raufarhafnarbúar, bæði karlmenn og kvenmenn unnu
mest á plönunum.
Já það hafa engar konur verið í verksmiðjunni?
Nei.
Bara karlar?
Bara í mötuneytinu, í eldhúsinu.
Já í eldhúsinu.
En svo aftur, svo aftur hérna eftir að loðnan byrjaði þá var nú, það
var nú ekki mikið af komum í verksmiðjunni, að vísu á
rannsóknarstofunni, Eyja. Eyja og Bryndís ef ég man, voru í
efnarannsóknarstofunni.
Já en hvernig er Raufarhöfn öðruvísi núna heldur en hún var? Eins og
á þessum árum? Ja hún gjörólík, alveg gjörólík.
Já er það?
Já, það er alveg eins og svart og hvítt.
Hvernig þá? Hvað hefur breyst?
Ja bæði fólksfækkun og svo minna, hérna kemur varla orði
millilandaskip til þess að sækja afurðir eins og síldarmjöl og síldarlýsi
og saltaða síld. Þetta var mikil traffík, en Raufarhöfn var eitt árið
hæsta útflutningastöð á landinu.
Já er það?
Útflutningastöð á landinu. Það var mest flutt út héðan eitt árið. Ég
man ekki hvaða ár það var.
Nei, en skipin sem að já voru að veiða síld, voru þetta skip frá
Raufarhöfn eða?
Nei, nei allstaðar af landinu.
Allstaðar að?
Já, já.
Var einhver svona aflakóngur eða eitthvað skip sem að veiddi meira
en önnur?
Já það var auðvitað aflakóngur, var náttúrulega yfir vertíðina. Ég
man nú ekki hverjir það voru. Á Gísla Árna. Gísli Árni var nú yfirleitt
alltaf aflahæstur. Gísli Árna var úr Reykjavík og Helga RE aflaði mikið
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líka. En þetta voru skip úr, þú hefur ekki séð mynd af flotanum hérna í
höfn.
Jú ég sá einhverja mynd hérna, þvílíkt mörg skip. Maður ætlaði varla
að trúa þessu.
Ég held ég sé með hana hérna niðri. (Segir Helgi og nær í mynd frá
síldarárunum af miklum skipaflota sem að liggur inn í höfninni).

Mynd 4. Skipaflotinn liggur í höfn vegna brælu á Raufarhöfn.

Þetta er náttúrulega engin smá skipafloti.
Nei en þau voru ekki eins stór og núna.
Nei, það væri nú gaman að sjá þetta núna.
Já það væri gaman. Þetta var alveg óhemju traffík.
Já það er gaman að sjá svona.
Já, þetta kemur aldrei aftur.
Nei.
Nei.
En það er samt gaman að eiga svona minjar frá þessum árum.
Já.
Átt þú margar minjar frá síldarárunum?
Nei.
Einhverjar svona ljósmyndir og svona?
Já, já.
Þær segja nú ansi margt, myndirnar.
Já, en ég byrja ekkert að taka myndir fyrr en svo seint, uppúr 1970.
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Já er það?
Já, þegar ég gerðist fréttaritari hjá morgunblaðinu, þá byrjaði á
þessu. Hérna séðu nú höfnina eins og hún var áður en að, áður en að
kom sker. (Segir Helgi og nær í mjög gamla mynd, svarthvíta, tekna
yfir Raufarhöfn og það má sjá örfá hús og spegilsléttan sjóinn)
Já
Ha?

Mynd 5. Tekið yfir Raufarhöfn. Eins og sjá má á myndinni þá er ekki búið að byggja
smábátahöfnina þegar að þessi mynd er tekin.

Nei vá hvað það er skrítið að sjá þetta.
Já.
Og er þetta höfðinn hérna?
Já þetta er höfðinn og nú er búið að byggja hérna smábátahöfnina
hérna.
Já hún er hérna.
Og hérna er, svona var þetta áður.
Og kirkjan er hún.
Hún er einhverstaðar. Hún er byggð 1928, hún er hérna
einhverstaðar.
Þetta er flott mynd.
Já , þetta er bara eins og stöðuvatn.
Já þetta er alveg eins og eitthvað stöðuvatn.
Já það er það.
En hvernig var síðan vinnutíma þínum háttaða á síldarárunum?
Hann var mikill, ég fór yfirleitt út klukkan sjö, átta á morgana og kom
svona heim um miðnætti.
Já er það?
Það var, ég vann mikið og vinn enn.
Já, en maður heyrir alltaf talað um að það hafi verið svo mikið
skemmtanalíf og..
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Já það var náttúrulega mikið skemmtanalíf í landlegum, eins og
hérna, þetta er sjálfsagt síðasti landlegudagurinn, það er komið logn.
En eins og maður sér, en þegar að flotinn kom í höfn þá, það var
hérna ball á hverju kvöldi.
Já, þegar það hefur verið bræla og engin vinna?
Já og það sem að gerði nú þetta með Raufarhöfn í sambandi við
hvernig fólk leit á Raufarhöfn hérna áður fyrr, að Raufarhöfn væri
drullupollur. Það var fyrir það að mennirnir á öllum þessum skipum,
þeir fengu aldrei að vera í landi nema í vitlausu veðri, roki og rigningu
og drullu og þeir þekktu Raufarhöfn ekkert öðruvísi.
Þeir hafa aldrei fengið að sjá góða veðrið?
Nei þeir komu bara í land til þess að landa og voru á kafi í löndun í
góðum veðrum og fóru síðan út og svo þegar að það var komið
vitlaust veður, rigning og rok og bræla. Þeir sáu Raufarhöfn aldrei
öðruvísi.
Þá er engin furðu að fólk hafi talað um Raufarhöfn sem drullupoll.
Nei, nei göturnar voru náttúrulega ein, bara sko moldargötur.
Já það hefur náttúrulega ekkert verið búið að malbika?
Nei, nei og til dæmis hérna á þessari mynd. (Segir Helgi og sýnir mér
aðra mynd). Aðalgatan er hérna núna en hún var hérna, hérna á
milli, mjölhússins og þessa hús hérna, þetta er húsið sem að var, sem
að Hreinsi bjó í þegar það kviknaði í.

Mynd 6. Raufarhöfn. Á myndinni má sjá nýja Kaupfélagið, mjölhúsið, bakaríið og
margt fleira.

Já þetta er það.
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Þetta var, þá flutti hann upp eftir. Og svo var gatan hérna á milli,
aðalgatan í höfninni og hún er hérna núna. (Segir Helgi og bendir á
myndina).
Já bærinn var náttúrulega bara allur hér. (Bendi út á höfn)
Já, já.
Við erum hérna þá bara í nýju Raufarhöfn?
Já, já við erum hérna langt út.
Í nýja bænum, en hvað er að brenna þarna? (Bendi á mynd af
brennandi húsi).
Búðin.
Mynd 7. Búðin að brenna árið 1956.

Alveg rétt.
Þetta er búðin sem að, sem að hérna Óðinn var með söltunarstöð.
Og hérna er þessi mynd, hún er stærri hérna. (Segir Helgi og sýnir mér
stærri mynd af búðinni brenna). Þegar að þetta, þetta voru bara
kinda og geitakofar.
Fólk hefur verið í búskap líka?
Já, já. Hérna er verið að slá upp, steypa annan steintankinn.
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Já sjá þetta tunnuhaf hérna (Bendi á aðra mynd af einu planinu þar
sem að búið er að stafla tunnunum í háan stafla) Var þetta alltaf
svona?
Já, já, já, já, já, þessi hús hérna eru farin og þetta, hérna séðu
bryggjuna, sem sést hérna á þessari mynd, hvar er hún? (Segir Helgi
og rótar í myndunum).

Mynd 8. Á þessari mynd má sjá Óskarstöðina, síldarplanið, búðina sem að brann og
fleira.

Já hún er hér.
Sko bryggjan er, þessi hérna. Það er þessi hérna, hérna var ekkert í
fjörunni alveg hrein frá, héðan frá, alveg héðan út. Já elskan, þetta
var, þetta er mikið breytt.
En hvað var eiginlega gert við síldina? Hvert fór hún? Söltuð í tunnu
og
Söltu í tunnu og seld til, ja aðallega til Svíþjóðar. Mikið til Svíþjóðar og
já útum allan heim og eins síldarmjölið og það var selt út um allan
heim og lýsið.
Já, en heimamenn, borðuðu þeir síld?
Nei.
Þeir vildu ekki sjá þetta?
Jú, jú ja það voru menn, ég minnsta kosti og sumir settu, bjuggu til
bara, settum í vatn og edik og lauk og síld í. Það var gott, jú, jú
mamma steikti síld.
Já er það?
Já, já og bjó til síldarbollur.
Síldarbollur?
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Það er bara svo mikið verk. 100.000 bein í síldinni, óhemju bein í henni.
Mikið verk. En þau nefnilega urðu að engu í ediksýrunni. Þegar hún
var búin að liggja í edik.
Já en var síldin þá bara, hún hefur verið söltuð og..
Söltuð í tunnur.
Og brædd?
Og brædd já.
Var eitthvað gert, var hún eitthvað kryddlegin?
Já hún var kryddsöltuð. Bæði sykursöltuð og kryddsöltuð eins og
kallað var.
En hvernig var það, sóttist fólk mikið eftir því að koma og vinna í síld?
Já þetta var ævintýri, það var það já.
Var þetta þá svona vel borgað eða vildi fólk bara..
Það var vel borgað, þetta var það langur vinnutími.
Hvernig var vinnutíminn hjá eins og konunum sem að unnu í síld?
Ja hann var ekkert ákveðinn, það var ræst út þegar að bara
báturinn kom, hvort sem það var á nóttu eða degi.
Já það hefur verið svoleiðis?
Já, já, já.
Fengu börn eitthvað að vinna?
Já, já, já, alveg, já, já alveg ofan í 10, 12 ára. Já svona við ýmislegt.
Nú mega börn ekki vinna.
Nei þá verður allt brjálað.
Þrælkun.
En hvernig upplifðir þú þessi ár? Kynntist þú mörgum?
Já, já ég kynntist mjög mörgum.
Ertu í sambandi við eitthvað af þessu fólki í dag?
Nei.
Það er orðið svo langt síðan?
Já það er orðið svo langt síðan.
En þetta fólk sem var að koma hérna og vinna, var það að koma frá
einhverjum einu stað sérstaklega eða?
Nei alls staðanar af landinu.
Alls staðanar af landinu?
Alls staðanar af landinu, maður er stundum að hitta fólk og svona og
maður var að fara og spjalla saman, ja ég var nú í síld á Raufarhöfn.
Já, þannig að það virðast ansi margir hafa komið hérna við á
þessum árum?
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Já gríðarlega margir og mikið af menntamönnum. Það var hérna,
verksmiðjan var skylduð til þess að taka menntamenn í vinnu. Já, já.
Hér voru, eins og í Kína, hér voru veggblöð.
Veggblöð?
Já, stúdentar skrifuðu blöð og það sett í kassa á húsvegg. Húsvegg
hérna, á þessu húsi hérna, þessu húsi hérna á meðan það stóð. (Helgi
bendir á myndina)
Já.
Þar gat maður lesið áhugamál stúdenta og baráttumál.
Nú er það?
Já,já.
Þetta hefur bara verið svona fréttakassi?
Já, já, eins og í Kína, það voru veggblöð þar. Já það skrifuðu bæði
Jón Hnefill Aðalsteinsson, Einar Bragi, sem ég man nú snöggt eftir. Og
mikið af læknum sem að voru hérna. Skrifuðu sín áhugamál og þetta
var jú, jú bara launamál, baráttumál.
Já er það?
Já, já allslangs, svo hérna, það voru svona tré stoðir í mjölhúsinu, þar
las maður á hverjum morgni nýja vísu eftir annað hvort Sigurð
Arnarsson eða Egil Jónasson.
Í þessum kassa þá?
Nei það voru bara A4 blöð, sett með teiknibólu á stoðirnar. Þar komu
vísurnar, farðu í rassgat Raufarhöfn og þótt Raufarhöfn skorti hinn
andlega auð og enginn sé fegurðarstaður. Að lasta sitt eigið lifibrauð
er ljótt af þér, aðkomumaður. Og ýmislegt svona.
En hvernig var eins og sambandið á milli allra þessa aðkomumanna
og Raufarhafnarbúa?
Það var mjög gott.
Bara mjög gott?
Já, já. Það var alltof mikið í fréttarblöðum, fréttum, alltof mikið gert úr
þessum illindum sem að áttu að eiga sér stað hér á böllum, það voru
auðvitað slagsmál en ekki eins og sagt var frá. Nei, það var allt
saman teygt upp.
Já, þetta hefur verið ýkt eitthvað?
Já, já.
Já menn hafa slegist?
Já, já, já, skipshafnirnar mættust oft.
Já er það?
Já, já.
Skemmtir þú þér oft, fórst þú á mörg böll?
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Já, já, svona þegar maður komst.
Hvar voru böllin haldin?
Þau voru í gamla bíóinu aðallega fyrst, fyrst var dansað hérna í
kjallaranum á þessu húsi hérna. (Segir Helgi og bendir á myndina)
Já.
Það var ekkert inni í þessu húsi nema einn skorsteinn í miðjunni, það er
kallað dansað í kringum skorsteininn. Og svo var bíóið, var búið að
rífa það þegar að þú komst?
Já
Já það stóð við endann á hérna, þar sem galleríið er. Það sést ennþá
grunnurinn, sunnan við bankann.
Var það hvítt hús?
Já, Asbest hús.
Já það stóð kannski þegar að ég var hérna, kom hérna.
Já það gæti verið.
Já og hvað, komu hljómsveitir og voru að spila eða?
Já og svo voru bara harmonikkuleikararnir í bátunum. Þeir fengu
hálfa brennivínsflösku til þess að spila á ballinu.
Já er það, góð laun?
Já, já, nei, nei, svo hérna fyrir rest, það var nú, síldarævintýrið var nú
búið þegar að félagsheimilið tók til starfa, nánast, það er opnað
1967, þá er þetta nánast búið.
Þannig að það hafa engin böll verið þar?
Nei ekki svona eins og var í gamla bíóinu.
Nei, en gamla bíóið, voru þá sýndar bíómyndir?
Já, já.
Fóru menn þá mikið í bíó?
Já, já, það voru sýndar myndir, já, já, það byrjaði bíó í Breta bragga
sem að stóð hérna einhversstaðar. (Segir Helgi og bendir á myndina).
Þar var byrjað að sýna bíó.
Í bragga?
Já svona bogaskemmu
Já, en hvar bjó allt þetta fólk sem að kom? Voru einhverjar, svona
vistir fyrir fólkið?
Já það var nú, það var nú hérna í búðinni sem að brann, svo var
byggt hótelið, er fyrst verbúð fyrir síldarstúlkur og svo þarna, í
Óskarsbragganum og Hafsilfri, húsinu sem að stendur við Jökul. Þar
var síldarstúlkur þar. Og í breiðablikið sem að galleríið er. Þar voru
síldarstúlkur.
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Var einhver svona sér, var þetta skipt konur og karlar eða gat þetta
verið allt í bland?
Já, já, allt í bland. Það var að vísu miklu, miklu fleiri stúlkur heldur en
karlmenn á síldarplaninu.
Já er það?
Já, já, já, já, mikið fleiri.
En karla hafa alveg verið að salta í tunnu líka?
Nei það var lítið.
Það var lítið um það?
Já mjög lítið. Þeir hjálpuðu konunum svona stundum. Bara að gamni
sínu.
Já, þeir hafa þá aðallega verið í verksmiðjunni og á sjó?
Já og á planinu við að keyra. Taka tunnurnar frá stúlkunum og eins
að stúa og hérna loka tunnunum, það hétu beikerar.
Beikerar?
Já og voru með díxil og settu botnana í tunnurnar. Og svo var þeim
stúfað og pæklað, settur pækill á þær til þess að, saltpækill sko. Svo
það skemmdist ekki síldin.
Var þeim síðan staflað svona upp?
Já, það er nú til einhverstaðar myndir af þessum stæðum. Já, já þú
sérð að úti á hóteli þar. Böðvar að pækla og strákar og unglingar
voru notaðir í það líka.
Já er það ekki?
Jú, jú.
Og hvað var þetta síðan bara flutt með skipum?
Já, já, flutt með skipum svo var stúfað í skipin og þau flutt, flutt með
þeim út.
Var það á einhverjum ákveðnum tíma?
Það var sko eftir vertíðin. Á haustin.
Á haustin?
Já.
Já þetta hefur bara verið tekið allt í einu á haustin?
Nei, nei það komu mörg, mörg skip. Hún Holla hérna okkar, hún fékk
nú verðlaun fyrir tíu þúsundustu tunnuna sem var söltuð á Hafsilfri.
Nú er það?
Þá voru saltaðar reyndar fimm og upp í tíu, fjórtán þúsund tunnur á
plani. Það þurfti mörg skip til þess að sækja það.
Já, hún hefur verið að salta í tunnu?
Já, já og Stella var mikið í síld líka.
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Já er það?
Já, já. Við fengum stúlkur frá Akureyri til þess að passa krakkana.
Já er það, á meðan þið unnuð í síld?
Já, hún gerði það svona til þess að breyta til.
En fannst ykkur gaman í vinnu? Var þetta gaman eða var þetta púl?
Já alveg, mér finnst nú alltaf gaman í vinnu. Já, já þetta var, þetta
var erfiði stundum. Miklar vökur hjá stúlkunum og þetta reyndi á
bakið.
Já var það ekki?
Jú, jú, jú, jú. Þetta voru miklar vökur.
En ætli síldarvinnslan hérna hafi verið eitthvað öðruvísi en á Siglufirði?
Nei alveg eins.
Var þetta bara alveg eins?
já nákvæmlega, ég fann engan mun þegar að ég fór vestur til þess
að læra, það var nákvæmlega eins og að vera bara á Raufarhöfn.
Já var það ekki?
Jú ekki nokkur breyting.
Var þá, þú varst að tala um harmnikkutónlist hérna á böllunum.
Já.
Var það bara aðalmálið? Harmonikkutónlist?
Já.
Var ekkert annað?
Nei það var alveg nóg.
Já alveg nóg.
Það var hér kyndari sem að hét Haraldur Björnsson, hann, hann
kyndaði í verksmiðjunni og hann lék á harmoniku og hann spilaði
mikið hér og svo eins, eins bara, eins bara menn hérna Jói í
Ormarslóni, hann spilaði hér, bæði Jói og Steini, bróðir hans.
Bræður?
Já Ormarslónsbræður.
Já var það?
Já, já og hann Lúlli spilaði líka, Lúðvík Önundarson. Hann er, hann var
pabbi Bjössa heitins sem að bjó með Boddu. Pabbi hans spilaði.
Indriði, Indriði Einarsson hann spilaði á Harmonikku.
Það hafa bara margir kunnað á harmonikku?
Já, já en það mátti bara enginn vera að því.
En af hverju ætli Raufarhöfn hafi verið svona góður staður til þess að
vinna síld?
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Hún lá svo vel við miðum.
Veiddist svona mikil síld hérna?
Já, já alveg hérna inn í Þistilfirði. Það var eins og að horfa til
Reykjavíkur að sjá fjörðinn fullan af ljósum.
Já er það, já það hefur veiðst svona mikið af síld hérna?
Já, já, Raufarhöfn lá ákaflega vel við síldarmiðunum. Svo færðist hún
austur með árunum og þá tóku austfirðingarnir, austfirðirnir meira við
síldarvinnslunni.
Já, þá Seyðisfjörður og hvað? Neskaupstaður?
Neskaupstaður, Fárskrúðsfjörður, Reyðarfjörður og Eskifjörður.
Já en gat hver sem er fengið vinnu?
Oftast nær.
Var það svoleiðis?
Já, já. Það var enginn atvinnulaus hérna öll þessi ár.
Nei var það nokkuð?
Nei, nei, nei.
Og hvernig voru launi, voru launin góð?
Það var alltaf, sko launin miðuðust mest við það hvað þetta var
langur vinnutími, það var ekkert há laun í sjálfu sér fyrir klukkutímann
en þetta var bara svo gríðarleg yfirvinna.
Já og dagarnir hafa stundum verið langir?
Já þeir voru langir stundum.
En hvernig er það, voru eitthvað af útlendingum hérna?
Nei.
Engir útlendingar?
Norðmenn að vísu byrjuðu hér síldarvinnslu, síldarbræðslu.
Nú?
Já, þeir byrjuðu hér verksmiðju sem að var svo rifinn. Hún stóð þar
sem að mjöltankarnir eru núna, mjöltankarnir sem verið er að rífa. Þeir
byrjuðu hérna, síldarvinnsla ríkisins keypti þá verksmiðjuna 1935 og
byrjuðu með hana en svo hin byggð 1940. Þú mátt nú fara með
þetta elskan til þess að glugga betur í það svona í rólegheitum.
Já, ég held að það sé mjög sniðugt. Er þetta eitthvað sem að þú
hefur gert?
Já.
Þú hefur skrifað þetta niður?
Já, svona úr ýmsum blöðum og gögnum.
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Já, já það er magnað að eiga svona. Hvernig afleiðingar hafði þetta
ævintýri fyrir Raufarhöfn, heldur þú að þetta hafi haft góðar
afleiðingar?
Jú þetta var ágætt. Að vísu var svona ekki mikið gert hér í þjónustu
við íbúa á þessum árum.
Já það hefur bara gleymst?
Já það gleymdist alveg, en svo byrjaði það nú svona uppúr 1950, þá
fóru sveitastjórnin hér að huga svona meira að málefnum staðarins.
Og það var hérna sveitastjórn sem að á góðan minnisvarða hérna,
þeir unnu vel, þeir byggðu upp skólann, flugvöllinn, félagsheimilið,
fyrstu alvöru hafnarbryggjuna. Það var sveitastjórn sem að vann mjög
vel að málefnum staðarins. Þeir eru nú flestir dánir núna. Ætli Jónast
hafi ekki verið sá síðasti í þeirri sveitastjórn. Jónas hérna, maðurinn
hennar Hollu.
Já.
Hann dó nú bara hérna fyrir nokkrum vikum.
Já gleymdist þá bara allt svona á síldarárunum?
Já það var aðallega hugsað um að halda atvinnunni bara gangandi
og stuðla að því að atvinnurekendur gætu sinnt sínu starfi hérna. Það
var mest svona unnið að því. Hólmsteinn var sá eini heimamaður sem
að setti í gang svona síldarsöltun fyrir utan Kaupfélagið og
Raufarhafnarhrepp, þegar það var sett, þeir reistu síldarplan sama.
Já var hann þá eini heimamaðurinn?
Já einstaklingurinn, eini einstaklingurinn.
Já, hinir hafa þá verið einhver fyrirtæki?
Já.
En gekk þá eitthvað verr hjá honum?
Nei, nei.
Þótt að hann hafi bara verið einstaklingur með þetta?
Nei, nei, hann fékk alveg hreint það sem hann vildi.
Já er það?
Jú, jú, jú. Hólmsteinn og hans ætt hefur verið dugnaðarfólk allt
saman.
Já, en var þá alveg nóg að gera á öllum plönum?
Já.
Það hefur ekkert verið minna annarstaðar og meira þarna eða?
Nei, nei alltaf, það var alveg fullt að gera allstaðar.
Já, það hefur verið alveg nóg að gera?
Og svo þegar að síldarbátarnir komu í höfn þá þurfti að, þá þurfti að
tala við verkstjórann í verksmiðjunni og það var oft sem að þeir
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flugust á í stiganum uppí, uppá skrifstofu verkstjórans til þess að vera
á undan.
Nú af hverju var það?
Það munaði svo miklu á að fá löndun sem fyrst. Já það gat munað
undir fjórum, fimm klukkutímum að komast úr höfn aftur.
Hraðinn hefur verið svona mikill?
Já, já alveg geysilegur, geysilegur áhugi að komast sem fyrst út úr
höfn aftur á meðan veðrin voru góð.
Það hefur bara verið landað og farið strax út?
Já alveg um leið. Meira að segja maður sá að þeir voru að spúla
skipin bara áleiðinni út úr höfninni.
Já er það?
Að ganga frá.
Það er nú flott, en var það þá alveg, var þá ekki mikil samkeppni á
milli skipa og..
Jú, jú, jú. Það var mikil samkeppni.
En var þetta allt í góðu eða?
Já, já allt í góðu en samt það var svona, jú það svona stundum stíra
á milli þeirra, en þetta var allt saman afbragðsmenn.
Já var það ekki. Fór þetta alveg slysalaust áfram?
Já, já.
Það hafa ekki verið nein slys á mönnum?
Nei, nei en að vísu var slys hérna í verksmiðjunni, það missti maður
fótinn, hann lenti niður í snigli eins og kallað er.
Snigli?
Já svona, svona snigill eins og í hakkavél. Sem að flutti bæði mjöl og
úrgang og það var trélok yfir þessu og það brotnaði og hann lenti
niður í og það nagaðist alveg upp á hné.
Þetta hefur verið alveg hræðilegt?
Alveg hrikalegt.
Varst þú að vinna þá?
Já pabbi, pabbi var þarna og þetta skeði uppi á svokölluðu hristi
sílofti og pabbi var þarna að vinna og kallaði í okkur og hann var þá
búin að rífa sig úr skyrtunni og hnýta fyrir stubbinn. Svo þurftum við að
koma honum niður háan stiga sem að var þarna, hann var ekki
nema 17 ára þessi strákur.
Já var það?
Árni Sveinsson vann, vann í bankanum á Húsavík um tíma eftir að
hann missti fótinn.

63 | B l s

Það hefur verið hræðilegt að upplifa eitthvað svona?
Já, svo kom hann upp á verkstæði til okkar. Eftir að hann, það var
sumarið eftir og var þá kominn með svona lið hérna, gervifót að
neðan og hann var að fara á ball og það voru farna úr skrúfur og
hann bað um borvél og bodyskrúfur og fór að bora hérna og skrúfa,
festa liðinn betur áður en hann færi á ballið.
Svo hann gæti dansað við skvísurnar?
Já, já það held ég. Svo drukknaði einn hérna í höfninni.
Nú hvernig gerðist það?
Hann fór bara, datt, við vissum aldrei hvort að hann stökk fyrir borð
eða datt fyrir borða eða hann hérna, það voru gerðar lífgunartilraunir
á honum hérna við bryggjuna en það náðist ekki í gang.
Nei, hvað var um að vera þá? Var þetta bara ungur sjómaður?
Já, já báturinn var bara að fara úr lönduninni héðan út. Og snéri við
hérna bara í sundinu og kom hérna aftur.
Þannig að það hefur ýmislegt gengið á?
Já það gekk á ýmsu.
Var þetta einhver heimamaður?
Nei, nei þetta var bara aðkomumaður á síldarbát. Já, já.
Manst þú eftir einhverju svona, einhverju, finnst þér vera eitthvað
meira svona eftirminnalegt frá síldarárunum?
Nei, nei. En svona persónulega fyrir mig eða eftirminnalegast þegar
ég var á Siglufirði, þegar við fórum inní Héðinsfjörðinn þegar að
flugvélin fórst þar. Það er það sem mér finnst alveg hrikaleg
upphugsun.
Og hvað gerðist þá?
Hún flaug bara í fjallið í Héðinsfirðinum og þar létust tuttugu og fjórir
og við fórum frá Siglufirði til þess að setja þessi lík niður í bát.
Tuttugu og fjórir?
Já, ég var 17 ára.
Það hefur verið agaleg.
Þegar ég loka augunum og hugsa, þá sé ég þetta alltsaman fyrir
mér.
Já það er hræðilegt, ég hef aldrei heyrt um þetta.
Þetta var 1947.
Já og þeir hafa bara flogið á fjallið?
Já það var svarta þoka og hún vissi ekki hvort að hún átti að fara inní
Eyjarfjörðinn en var komin inní Héðinsfjörðinn, já það var alveg
hrikaleg aðkoma, þetta er svona það minnisstæðast frá minni ævi.
Þetta situr fast í þér?
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Já.
Þannig að þetta hafa bæði verið góðir og slæmir tímar?
Já, já en sem betur fer eru nú góðu dagarnir fleiri.
Já er það ekki?
Jú.
Hvernig heldur þú að Raufarhöfn væri núna ef að það hefði ekkert
gerst. Hefði ekki verið nein síldarvinnsla hérna?
Það er ekki gott að ímynda sér. Svo var nú farið í það að byggja upp,
eftir að síldin hætti, þá var nú keyptur Rauðinúpur frá Japan, togarinn
og reynt að byggja upp aftur atvinnu, svo fór þetta bar allt í helvítis
vitleysu og það er náttúrulega okkur að kenna að miklu leyti. Þegar
að þetta var allt svona selt og lagt niður.
En hvað var þetta ekki frekar sorglegt þegar að síldin fór að færast í
burtu? Síldin farin? Jú það var, það var ósköp erfitt. En það var byrjað
að byggja upp aftur, með þessum kaupum á bæði á Jökli og hérna
Rauðanúp og fleiri bátum en svo bara einhvernvegin þeir sem að
tóku við þessu, þessum svokölluðum yfiráðum þeir voru með
mislægar hendur. Því miður, ég var nú í sveitastjórn í 20 ár og það
gekk svona þolanlega og svo bara, húkkaðist þetta yfir.
Já, það hefur náttúrulega orðið svakaleg fólksfækkun?
Já, sko þegar að, þegar að togarinn var seldur, þegar að frystihúsið
var selt, útgerð frá Akureyri keypti frystihúsið. Þetta er búið að vera í
tómri vitleysu síðan, þangað til að, mér finnst hann nú bara standa sig
vel sem að, rekur frystihúsið núna í þessum hrylling öllum.
Já hvað heitir sá maður? Er það..
Það, hann heitir Gunnlaugur.
Já Gulli kallaður.
Gulli.
Já alveg rétt, ég var líka að spá í menningarminjar, það eru
náttúrulega myndirnar. Átt þú eitthvað sérstakt frá þessum árum?
Nei.
Það eru bara myndirnar?
Já ekkert myndir frá þessum árum. Eins og ég segi þá fór ég ekkert
að taka myndir fyrr en upp úr 1970. Nei ég á myndir auðvitað svona
einhverstaðar á stangli.
Já.
Það segir nú stóra sögu, hvað Raufarhöfn var oft í fréttum.
Já bæði góðar og slæmar fréttir?
Já bæði góðar og slæmar, já, já.
Ég er ekki endilega með fleiri spurningar til þess að spyrja, er eitthvað
sem að þú manst svona, eitthvað sérstakt?
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Nei ég veit ekki hvað ég get sagt þér elskan.
Nei
Ja ég veit það ekki, það er eins og ég segi, þetta er alveg hreint
ótrúlegar breytingar frá því að ég man eftir mér og þangað til núna
að ég sit hérna, orðinn 80 ára. Já það eru miklar breytingar elskan.
Það er ekki, þú sérð nú líka bara myndirnar. Þú sérð þess mynd og svo
þessa mynd.
Já þetta er rosaleg breyting.
Ha þetta er breyting.
Já þetta er heilmikil breyting og við vonum bara að Raufarhöfn eigi
eftir að breytast meira til góða.
Já það er vonandi, ég veit það ekki, þetta er svona, ég er nú
eiginlega búin að slökkva á mér í sambandi við það.
Já er það.
Já svona nánast, þó er ég nú ennþá hundfúll yfir framgangi í
vegamálum, ég er alveg grútfúll yfir því hvað þetta gengur seint.
Já ég held að það séu allir grútfúlir yfir því, það er ótrúlegt hvað
þetta hefur tekið langan tíma. Já það, fyrsti bílinn sem að kom
hérna, hann kom hérna með skipi það var ekki vegur hérna þá.
Já hann hefur þurft að koma með skipi?
Já.
Manstu hvaða ár það var?
Það var 1939.
Og hver átti þennan bíl?
Hann heitir, hét Sveinn Nikulásarson, sá sem að byggði húsið sem að,
sem að hérna barnaheimilið er í.
Já byggði hann það hús?
Já og átti heima í græna húsinu eins og kallað var, horfið fyrir löngu
og stóð norðan við Hólmsteinshúsið. Sem er niður þarna, þarna niður
á kantinum.
Já.
Já það er búið að vera við það að byggja veg síðan 1939 og hann
er ekki komin enn.
Það er ansi langt síðan.
Já.
Það er alveg komin tími til núna.
Já mér finnst það. Ég veit það ekki, það er ekki, ég er ekki farin að sjá
það að ég ætla að lifa það af að keyra á malbiki á Raufarhöfn.
Jú við verðum að halda í vonina.
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Já, já maður heldur auðvitað í vonina en þetta er alveg ótrúlegur
seinagangur. En nei elskan ég get ekki sagt þér neitt sérstak.
Nei ég er komin með alveg slatta af upplýsingum. Þakka þér fyrir.
Svo skaltu hafa þetta (Segir Helgi og lánar mér myndirnar sem að
hann sýndi mér á meðan viðtalinu stóð).
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3. VIÐTAL: STEFÁN ÖRVAR HJALTASON
Þriðja viðtalið var tekið við Stefán Örvar Hjaltason á
heimili hans, Vogsholti 7, Raufarhöfn þann 27.júlí klukkan
14:00.
Stefán er 67 ára og er fyrrverandi útgerðarmaður og býr
á Raufarhöfn með konu sinni Björgu Guðrúnu
Einarsdóttur.
Rétt er að geta þess að Björg er fósturamma ritara
skýrslunnar.

Já ég ætla hérna að sýna þér fyrst eina bók.
Já.
(Stefán fer og nær í bókina Óskarssaga Halldórssonar)
Ég vann sko hérna á söltunarstöðinni sem að hann byggði upp, Óskar
Halldórsson og vann á henni, byrjaði held ég þegar ég var 13, 14
ára.
Og hvað gerðir þú á.
Ja ég var náttúrulega fyrst, þá var maður í léttum störfum, ég var
mikið í að merkja tunnurnar sko. Merkja, vörumerkja, hvenær saltað var
í tunnuna, hvaða dag og hvaða parti, það var sko part eitt, tvö, þrjú,
fjögur, eftir já, fór eftir því hvaða land var verið að salta, sem var
mikið flutt út til, mesta magnið var flutt til Rússlands og Finnlands.
Og þurfti að skrifa það á tunnurnar?
Ha?
Og það þurfti að skrifa það á tunnurnar?
Já, skrifa það á tunnurnar sko, vörumerkið var ZZ svona í fallegri
umgjörð einhverri og Iceland cut herring, Ísland vorri síld. Það var
alltaf og svo var Raufarhöfn. ZZ Raufarhöfn og hérna, dagsetningin á
söltunar, eða söltunardagurinn og partið og ár. Hvaða hérna ár er
þetta gefið út (Stefán skoðar bókina), ég keypti þessa bók þegar hún
var gefinn út, það eru sennilega tíu ár síðan, giska ég á.
Já Óskarssaga Halldórssonar?
Já, hann átti næst stærstu söltunarstöðina hérna. Í félagi við systur
sínar þrjár og þeirra fjölskyldur sko. En hann var framkvæmdastjóri
sonur hans hérna. Ólafur Óskarsson, á þessari stöð, já, já, já. Hann
byggði hana, Óskar gamli, 1950 og 1951. Flutti viðinn í hana inn frá
Noregi, réði sér smiði frá Siglufirði, þá voru nokkrir að vinna héðan, og
þá var nú verið að byggja söltunarstöðvar eiginlega á hverju vori
eitthvað slíkt, eða stækka, já, já, já.
Og það er þarna þar sem Óskarstöðin stendur núna?
Já, bryggja þar framundan. Stór og mikil bryggja og á bryggjunni var,
þarna er mynd sko. (Stefán bendir á stórt málverk sem hangi inní
stofunni, málverk ef Óskarstöðinni og söltunarstöðinni).
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Mynd 9. Málverk af Óskarsstöðinni eftir Sigurð Þorláksson í eigu Stefáns.

Já auðvitað.
Þú sérð þarna húsið lengst til hægri, langa? (Segir Stefán og bendir á
málverkið)
Já.
Það stendur á bryggjunni. Það stendur á bryggjunni. Sko það var
fyrsta yfirbyggða söltunarstöðin á Íslandi. Svo seinna þegar farið var
að salta fram eftir hausti, það var saltað lengur, þá var farið að
byggja yfir stöðvarnar, það var saltað það lengi fram eftir hausti að
það var komið stundum leiðindaveður, votviðri og annað slíkt og það
var voðalega rétt að stúlkurnar væru inni í húsi og, já, já og það var
að mestu leyti inni í húsum. En það var hérna, það var ekki fyrir þarna
c.a. 1966 sem var farið að byggja yfir margar stöðvar.
Já, maður hefur alltaf séð myndir af stelpunum að salta úti, ég
hugsaði einmitt með mér, hvað ef það hefði verið vont veður, var þá
ekki bara ískalt, þannig að það hefur verið hægt að fara inn?
Ha? Já, já, já, já. En það var nú síður vinsælt að, Tinna mín þú sérð nú
það að þegar það var glaða sólskin að vera inni því að þá var nú
gaman að kannski vera úti og njóta sólarinnar þannig lagað. En
þetta var svo kappsfullt fólk að stúlkurnar voru í akkorði eða
ákvæðisvinnu, að salta. Þannig að þær urðu, það var nú kannski líka
kostur við það ef að mikill hiti var úti og sól að vera hérna í, í hérna
skjóli inni, skugganum inni. Þarna sjálfsagt sérðu, þarna er, þessi mynd
er máluð 1952 af Sigurði Þorlákssyni, hann var að deyja um daginn út
í Danmörku, úti í kaupmannahöfn. Hann er hérna, var bróðir Stellu,
konunnar hans Helga Óla.
Já var það, og bjó hann hérna þegar að hann var ungur?
Hann bjó hérna í fáein ár, bjó hérna í fáein ár c.a. fimm ár, hann er
nokkuð mikið eldri en ég, einum tíu, tólf árum eldri en ég. Hann
trúlofaðist stúlku hérna sem að átti heima þarna í húsinu þarna, sem
er þarna svolítið á bakvið þar sem tunnurnar eru. (Segir Stefán og
bendir á málverkið) þetta ljósa þarna, þetta gula, það eru nýjar
tunnur, trétunnur sko. Þetta er tekið að vorlagi sko, þegar að,
greinilega þegar á að fara salta, þá og þegar. Það var yfirleitt sem
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var byrjað að salta fyrstu dagana í júlí, allra fyrstu dagana í júlí þá var
síldin yfirleitt orðin nógu feit, hún var ekki orðin nógu feit þó hún væri
komin hérna á miðin í júní, það var kannski farið að veiða hana svona
20.júní, þá fór hún í bræðslu alveg þangað til að hún varð orðin nógu
feit,það var fylgst vel með því hvað, fituinnihaldinu. Við vorum með
sérstök tæki sem að, sem að var hægt að mæla fituinnihaldið í
síldinni, svona allnokkuð nákvæmlega en ekki alveg fullkomlega. En
svo var líka þegar að síldar, eftir að bræðslan byrjaði, já þegar að
bræðslan byrjaði á vorin þá var hérna efnarannsóknarstöð í
síldarbræðslunni, þá var hægt að mæla hana alveg nákvæmlega.
En menn fóru nokkuð nærri með það að, þessa fituvog, sem að var
dálítil sniðug uppfinning.
Og var síldin ekkert söltuð í tunnu fyrr en hún væri orðin nógu feit?
Nei hún varð að vera, hún varð að vera orðin svona 22% feit. Oftast
nær þegar að síldarbátarnir voru að koma, hérna kannski svona
25.júní, þetta var náttúrulega oft eftir veðri komið og já, þó að það
væri oft góð veður þá var, fór hún í bræðslu semsagt, þá var hún oft
svona 17 % en var að fitna alveg á fullri ferð, því hún var náttúrulega
að éta rauðátu hérna í hafinu hérna, rauðætan á vesturendann. Já,
já. En já, já. Ertu með einhverjar ákveðnar spurningar?
Já svona, ekkert neitt svona sérstakar spurningar, bara, ég er bara að
reyna að sjá hvernig þetta var svona.
Já.
Þú segir að þú hafir verið 13 ára þegar þú byrjaðir fyrst?
Já varð 13 ára þarna um sumarið 1955.
Já svona ungir strákar hafa alveg mátt.
Já við vorum að byrja að vinna í síldinni sko, í léttustu verkunum,
krakkar svona 11, 12 ára. Á söltunarstöðvunum. Strákarnir þurftu að
vera orðnir 14 ára til þess að gera fengið að vera í verksmiðjunni og
þá í mjölhúsinu sko. Til þess að trylla, eins og kallað var, pokunum frá,
það sem þetta kom eftir sveru röri undan úr síldarbræðslunni sko, kom
mjölið þaðan. Var þrýst út í mjölhúsið með loftblæstri. Og þannig fór
það, fór það niður í poka og vigtaðist um leið. Það var vigt, pokarnir
spenntir á sko og hérna, það voru 50 kg pokar, nei 100 kg pokar fyrst,
sko stóru pokarnir, þeir voru 100 kg.
100 kg ?
100 kg og svo seinna þá var því breytt yfir í tré, nei yfir í bréfpoka og
þeir voru léttari meiri, þeir voru 50 kg. En þá voru á hverri vakt, ég
vann aldrei þarna í mjölhúsinu en þeir voru, bræður mínir þeir byrjuðu
þar, Þorgeir og Sturla og Sverrir bróðir líka og Friðgeir.
Í mjölhúsinu?
Já í mjölhúsinu þegar þeir höfðu aldur til og svo fór nú sturla og vann
mikið í, þegar hann var orðinn 16 ára, þá máttu menn fara inn i
verksmiðjuna sko, þar sem að var fullt af hættulegum tækjum og
svona.
Já.
Þá máttu menn fara þarna inn í bræðsluna. Og vinna þar og Sturla
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var í mörg ár þarna í bræðslunni og í þessari verksmiðju sko. Og
Þorgeir var meira á söltunarstöðinni, hann var á hafsilfri. Eftir að hann
var búin að vera þarna í mjölhúsinu eitt eða tvö sumur þá var hann í,
vann hann á Hafsilfri á stærstu söltunarstöðinni.
Já hún hefur verið stærst? Og kom þá Óskar á eftir, Óskars.
Já Óskar kom á eftir, með næst stærstu stöðina. Þær voru lang
stærstar sko. Þegar þær voru flestar þessar söltunarstöðvar hérna, þá
voru þær tíu.
Já.
Og stóðu allar á bryggjum nema ein, sú sem síðust kom. Hún var
hérna upp við gamla skólann.
Já alveg rétt.
Austan á honum, það eru svona steypt þarna mannvirki og steypt
plan þarna líka, byggt plan og Stebbi manga hann rak þess og
byggði upp þessa stöð.
Nú þessa sem að var inní landi?
Já inní landi.
En hvað var eitthvað eins mikil stemning þar eins og á hinum?
Ég get alveg trúað því en það var náttúrulega ekkert strákarnir,
sjómennirnir að landa síldinni beint hjá stelpunum. Henni var landað
upp á vörubíla og úr skipunum út á vörubíla og sturtað ofan í sérstakt
síló þarna úti á stöðinni. Síló eða trog, stórt trog sem að skammtaði
svo inn á færiband, hérna í kassana til stúlknanna. Ég held að það
hafi verið, ég held að þarna hafi fimmtán stúlkur getað saltað í einu,
þannig að þetta var svona smá smátt sko, en svo bara kemur, en
auðvitað lét hann stækka stöðin en ég held hún hafi ekki verið
starfrækt nema í þrjú sumur, þá kemur hrunið og síldin hverfur svo lagt
hérna og var farin að þoka sig austar og austar. Hún byrjaði,
veiðarnar byrjuðu alltaf úti á Húnaflóa, vestan við Grímsey og
Grímseyjarsundið, já útá skaga.
En hvað var það ekki sorglegt þegar að síldin var farin?
Það var alveg hreint sko, það var alveg óskaplegt. Ég var hættur í
landi hérna, hætti í landi eftir vertíðina 1964 og fór á skip sem að
hann átti hann Óli Óskars, skipið hét Óskar Halldórsson. Óskar
Halldórsson í höfuðið á pabba hans, sem að er þarna. (Bendir á
bókina). En við héldum nú áfram að veiða síldina eftir að hún var
farin langt austur í haf að það var eiginlega ekkert hægt að koma
með hana í land til þess að salta hana því þá var hún orðin of gömul
og farin að skemmast sko og hérna þá er svona, gripið til þess ráðs
að salta um borð í skipunum.
Og hvernig gekk það?
Það var nú svolítið erfitt, já það var svolítið erfitt og þá var, þá var
ekkert endilega verið að hausskera hana og slógdraga hana, þá var
hún bara söltuð beint eins og hún kom fyrir úr sjónum. Í sumum
skipunum var það. Og í öðrum skipum var reynt að koma fyrir
einhverskonar útbúnaði til að skera hana og slógdraga hana og
salta hana. Og þá voru það bara karlarnir sem voru á skipinu, þeir
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voru kannski fjórtán og þá gerðum við þetta bara sjálfir, ég var í
þessu 1964, nei 1967 og 1968. Já, já 1968 þá, þá er hérna einn
síldarsaltari hérna, sem átti næst ystu stöðina, hún hét Norðursíld,
Heiðar Valtýsson, hann leigði sér, tók flutningaskip í Færeyjum,
Færeyjum eða kannski Danmörku, allavega var færeysk áhöfn á því
og það kom hingað frá Færeyjum, það var einhver samvinna á milli
Færeyinga og Dana, dansk útgerðarfélags, þeir gerðu þetta skip út,
en hann leigir skipið og, og þegar það kemur hingað þá er búið að
útbúa það að dálítið miklu leyti, til þess að það gæt verið hérna,
gæti verið fullt af fólki þarna, margar stúlkur, ég held að þær hafi
verið tuttugu þarna og við erum beðina að, ég beðinn um að koma
þarna um borð þarna vorið ´68 til þess að hérna, að vera þarna sko
og ég var með það hlutverk aðallega að loka tunnunum að slá til,
sem heitir. Og líka að hjálpa þeim sem að tók svo við þeim, þegar
var komið niður í lest, þetta var allt gert uppi á dekki, af stúlkunum að
hausskera þær og svona, síldarnar, og svo fóru þær, fór síldin ofan i
tunnuna hjá stelpunum ,stelpurnar settu þær bara ofan í tunnuna,
þeim var ekki raðað, sem var alltaf gert hérna á söltunarstöðvunum.
Þeim var bara.
Skóflað beint ofan í?
Skóflað ofan í og velt uppúr saltinu í troginu og hérna skóflað svo
ofan í. Og þarna voru líka tvær vélar sem að haus skáru, það voru
þarna ábyggilega tíu eða fimmtán stúlkur og svo tvær svona vélar,
sem var tiltölulega nýleg uppfinning þá, þá þurfti að raða síldunum
upp á rönd og svo snérist heil mekanikkið og þá haus skárust síldarnar
og slógið dróst út úr jafnframt. Og við hérna, við vorum það nýlega
byrjuð að búa, ég og amma þín (Björg Guðrún Einarsdóttir) Og það
kemur fljótlega upp, Einar var pínulítil. Já þetta er, hann er bara 1 árs
sko. Hann er fræddur 1967, 13.febrúar. 1967 já hann er bara rétt á
öðru ári þegar að við förum þarna á og amma þín var spennt fyrir
þessu að fara, spurningin kom ekkert fyrst í stað annað en það að
hvort að ég vildi koma svo, vanur síldarsöltunarmaður.
Hvort að þú vildir fara þarna um borð?
Já en svo kemur það bara upp deginum eftir að hérna, amma þín
segir: Kannski ég fari líka ef að það eru að fara stúlkur þarna. Ja ég
veit það ekki segi ég, þú ræður því. Þá var mamma hennar sko líka,
við bjuggum hérna öll saman. Og hún sú gamla, hún var svo
gríðarlega mögnuð, hún var nú fædd aldarmóta árið 1900 þannig
að 1968 þá var hún 68 ára gömul, eins og gefur að skilja. Og það
verður úr að við ákveðum að fara. Við ákváðum að fara og, bæði
og gerðum það. Þorbjörn Fía, þú veist hver hann er?
Já Kúbbi?
Já, hann er nú einn elsti hérna á Raufarhöfn. Hann er fæddur þrjátíu
eða 1929, hann er eitthvað um 70 ára og eitthvað, hann er, já, já
hann varð áttræður núna í sumar. Ég er bara að fatta það núna, já,
já, já, já. Hann var áttræður núna í júlí. 8.júlí held ég. Þannig að hann
hefur ábyggilega ekki, ja ég hef séð hann á hverjum einasta degi
vera að keyra hérna um þorpið. Það hefur ekki verið stórveisla, ég
hefði nú verið búinn að frétta af henni. Hann fór líka, já, já hann var
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vanur að, Stúari sko, sem heitir að ganga frá tunnum virkilega vel
ofan í lestina. Þannig að vel færi og það var, þekking sem var
nauðsynleg þegar að farið var út í svona lagað, að salta um borð í
skip, um borð í skipi sko. En svo var, kom nú ung stúlka nú úr Nesi, systir
Jóa í nesi, Jórunn, hún var þarna, sko af fólki héðan af svæðinu,
þannig að við vorum þarna bara fjögur held ég.
Svona frá Raufarhöfn?
Já frá Raufarhöfn, svo voru stúlkur úr aðallega Eyjarfirðinum og svo
bara gamla liðið sem að tilheyrði söltunarstöðinni Norðursíld, sem að
var þarna næsta söltunarstöðin fyrir utan Óskarstöðina.
Og hvað, var þetta einhver langur túr eða hvernig var þetta?
Hann var rétt um hálfur mánuður. Já, þá vorum við búin að fylla
skipið, skipið veiddi ágætlega þarna, alveg ágætlega, veiðarnar
fóru mest og eiginlega, eiginlega já eingöngu miðjavegin við Jan
Mayen og svalbarða, einu sinni, við sáum nú eyjuna Jan Mayen strax
í byrjun en svo var síldin að þoka sig bara austar og austar og við
vorum komin undir það síðasta í þessum túr, alveg austur og
norðaustur um svalbarða, sem er gríðarlega stór eyja en langt, langt
hérna norðaustur í hafinu, ég man ekki hvað það eru margar mílur
þangað, ég held að það séu 500 mílur,já eitthvað á 1500 mílur, en
við sigldum þarna einu sinni, því þá gerði brælu og við vorum ekkert
langt frá þessari eyju, þá sigldum við, fórum þarna til þess að vera í
meira skjóli sko. Við vorum að klára að salta, salta þarna sem að
hafði verið landað í skipið ekki langt þarna frá eyjunni, 20 mílur
kannski og hérna svo er nú aftur farið til baka og meira sunnar, og
þar fyllum við skipið og þá er bara tekið stefnan í land. Ég held að
þetta hafi verið 2000 tonna skip. 2000 tonn, nokkuð stór flutningaskip,
sem var breytt í þessu, það var fremst, eða frama við brúna á
millidekki sem heitir, þar var stúað af pláss þannig að, þannig að
hérna, þar voru útbúin herbergi, fyrir hérna, fólki, stúlkurnar og
karlana sko. Ég man að við vorum fjórir í herbergi þarna, karlar og
þær voru, það var gríðarlega stórt kvennaherbergi man ég. Þær
hafa örugglega verið sex eða átta þarna.
Þú og amma hafið ekkert verið saman í herbergi?
Ha, í koju?
Já.
Nei, nei, ekki nema það að amma þín stalst til mín stundum, þannig
lagað.
Já þetta hefur auðvitað verið kynjaskipt, karlarnir sér og konurnar sér?
Já það var svoleiðis sko, nú það var bara, matsalurinn var, var hérna
matsalurinn sem að tilheyrði skipinu, bara í venjulegum rekstri þar svo,
frekar þröngt, frekar þröngt.
Og hvað, var gaman um borð? Eða var þetta óttalegt púl og vinna?
Já, já. Já það var mikið púl sko, það var eiginlega alltaf verið að
salta nema einu sinni þegar að við fórum þarna uppeftir í Svalbarða,
sem ég var að segja þér frá áðan, þá var hérna, þá var eitthvað lát
á þessu í einn eða tvo daga. Já sem ekkert var gert sko. Bara bíða
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eftir að það kæmi gott veður. Já, en svo er nú, svo er búið að fylla,
búið að fylla skipið og ganga frá, gera allt hreint og fínt og skúrað
þarna í ágætis veðri, bara á landleið, það er svona seinnipart dags,
það er ekkert annað en það að þegar við komum nú inn þá, inn og
hérna, erum búin að þrífa okkur og allt svoleiðis, þá bara er, eru bara
dekkuð borð með kræsingum og rauðvíni.
Nú?
Sem ekki hafði sést þarna allan túrinn, nei, nei. En það er ekkert
annað en það að það verður bara stórfyllerí alveg þarna fram eftir
nóttu. Þá var ekki bara rauðvín, því að þá var það líka koníak og
hérna, já koníak, það var brúnt, kannski viskí ég man það ekki, annað
hvort koníak eða viskí. Og það var, þetta var bara á, alveg aftast í
skipinu, aftur í skut, þá voru, ég kom þangað einu sinni, sonur
verkstjórans fór með mig þarna um nóttina, sýndi mer þetta, hann var
svona 16 ára og vinur hans, já þeir voru tveir. Þá voru karlar eitthvað
byrjaðir að fá sér í glas sko, já ég meina, svona ungir og voru svona
eitthvað aðeins kannski og, þá voru þeir að sýna okkur þetta, já mér
og Þorbirni, við fórum þarna, þeir voru búnir að vera lengi þarna,
alveg frá því þeir voru bara 10 ára þessir strákar, en ég þekkti þetta
lið allt þarna meira og minna. Og verkstjórann þarna sem var
aðalmaðurinn og hérna aðstoðarmaður hans, þeir voru einmitt feður
þessara stráka, já, þannig að þeim leyfðist að fara þarna aftur í, en
þó ekki, þetta var læst, ég held að þeir hafi bara stolið lyklunum af
öðrum hvorum kallinum og þá voru þeir að útvega okkur hérna,
aðeins meira, aðallega Þorbirni því hann gat yfirleitt ekki stoppað sig
af þegar hann var byrjaður að finna á sér. Þannig að þetta er, þá er
þetta, eru búin að standa þarna hátíðarhöld, svoleiðis, í borðsalnum
og góður matur og ræðuhöld og eitthvað svona. Og svo er allt búið
þarna upp úr miðnættinu enda fólkið náttúrulega þreytt, það var
búið að salta allan daginn þarna, klára að fylla skipið. En það var þá
sem að hérna, við förum eitthvað á rall og hittum á strákana, eftir að
allir voru komnir inn í sín herbergi og farnir að tía sig í háttinn og
svona. En þá hérna, þá ætla þeir að koma því fyrir að láta okkur
hafa eina flösku af rauðvíni, eitthvað svoleiðis og það gerðist en þá
er, þetta allt orðið eins og tómt sko.
Nú?
Já, já, ég man að við þurftum að halla, hérna, þetta var náttúrulega
allt súrrað niður fast sko, en við gátum eitthvað losað um gjörð, sem
að festi aðra tunnuna, eða eina, þær voru nú þrjár, tvær
rauðvínstunnur og ein koníakstunna, þetta voru nú ekki stórar tunnur,
kannski svona 100 lítrar. Þannig að við náðum okkur í einhvern dreitil,
eina eða tvær flöskur. Já, já þá var hann Þorbjörn ánægður, jæja
svo var nú bara siglt í land og svo var bjór líka, það var bjór þarna
eitthvað á borðum.
Nú?
Já í matartímanum sko, jæja, svo er þetta svakalega fallega veður
þegar að við komum hérna í land, alveg hreint rjómablíða og, við
komum hérna c.a. níu eða tíu um morguninn. Trillurnar eru hérna fyrir
utan, fjölmargar að fiska, en þá, rétt áður en við komum hérna inn á
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leguna þá er búið að ákveða það að það sé alveg löglegt og hefur
örugglega verið undirbúið alveg frá því að skipið fór frá Færeyjum,
eða Danmörku, það var því þar fyrst, kom við í Færeyjum og þar kom
áhöfnin um borð og það var eitthvað smíðað þar og svo framvegis,
en þá er búið að ákveða það að hver og einn, hann eigi að fá einn
kassa af bjór og eina flösku af hérna vodka, eina flösku af vodka í toll,
sem kallað var sko. Nú það er ekkert annað. Menn verða voðalega
ánægðir með þetta og svo er farið hérna á legu og stoppað í
einhvern tíma, af því að þetta var svona sko, þarna var áfengið
sko,svo förum við inn á bryggju, ég man það ekki, mig minni þó
kannski að tollarinn hafi komið út á leguna og gramsað þarna
eitthvað og skráð eitthvað og hafði aðallega talað við skipstjórann
en hann kom líka í hvern einasta klefa.
Nú?
Á hvern einasta klefa. Og svo bara þegar að hann er búin að tolla
skipið, sem heitir, þá var farið inn á bryggju og en það var ákveðið
að ætti að fara annan túr sko, það ætti að fara annan túr og jafnvel
þann þriðja ef að allt gengi vel.
Nú?
Já, já, já.
Fann tollvörðurinn flöskurnar?
Já, menn áttu að framvísa þessum kassa og flöskunni, þá er stimplað
á, á þær sko, þá eru þær löglegar og það má bara fara með þær
löglega í land, eða kassann og flöskuna. En eitthvað var nú meira en
það því að, því að hérna, einhverjir þurftu á því að halda, ja ég
minntist þess ekki að mér hafi verið boðið upp á neitt nema þetta, en
það voru einhverjir sem að voru að fela eitthvað, sem þeir höfðu
fengið kannski hjá stýrimanninum eða eitthvað svona, því að þá var,
þá var þetta bara búið að vera í felum í skipinu, einhverstaða allan
túrinn, en ekki alveg gjörsamlega því að það kom í blöðunum efir
þetta, þegar verið er að skipa tunnunum í land hérna og undirbúa
næsta túr að þá hafi hérna, þá hafi verið að, að skipta hérna á
skipum sem voru að landa síld yfir í þetta stóra skip og þeir höfðu
keypt vína þarna af einhverjum, um borð í skipinu, það vissum við ekki
neitt um. En við sáum að það voru að far menn á milli en það var
nefnilega svoleiðis að þegar að skipið er að undirbúa sig áður en
það fer út, þá er að fyllt, einhverjir stórir frystiklefar, það var sér
frystiklefi og það er fenginn mikill kostur, matvæli og slíkt, til þess að
geta þjónustað skipin sem að voru langt frá landi, þau voru ekki að
koma í land endilega, þau gátu sennilega farið í land en svo voru
það líka önnur stór skip,tvö held ég sem að tóku við hérna, síld í
bræðslu, og farið svo með til Siglufjarðar. Þau lönduðu, það var dælt
úr þeim á Siglufirði, og þau voru líka með svona þjónustu að láta
skipin hafa kost sko.
Já.
Já þarna kom þetta fram að það hafi, þetta, Skipið hét Elísabet
Hentze, það hafði verið fullt af víni. Eins og við vorum nú þyrstir á
útleiðinni, eða Þorbjörn. Ég hefði alveg verið tilbúin í það því ég held
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að við höfum verið einn og hálfan sólahring út á miðin þar sem skipin
voru að veiða.
Þannig að það hefur verið aldeilis mikið af víni um borð?
Já það var ljóst því að við vorum býsna andskoti mörg þarna og það
fékk hver og einn, einn kassa og eina flösku. Og svo var náttúrulega
drukkinn svolítill slatti þegar lagt var á stað í land. Já, já, en svo er
það bara, við ákveðum það að, ég var nú búin að ráða mig á, á
hérna, á, hérna á, ráða mig í síld austur á Seyðisfirði,ef að það skildi
nú koma síld þar, því að það var alltaf, gerð að hún myndi koma
nær landinu, eins og hún gerði nú þegar það dró að hausti. Þá kom
hún nær hérna, en var samt langt, langt frá, hún er 150, 200 mílur
norður af Færeyjum má segja eitthvað svoleiðis
Og fórst þú að vinna á Seyðisfirði?
Já, ég fór nú að vinna á Seyðisfirði sem verkstjóri þar, á söltunarstöð
sem að Óli, Óli sem að átti hérna Óskarstöðina. Hann var þá nýlega
búin að kaupa af sveini ben sem átti Hafsilfur hérna, nýbúin að
kaupa söltunarstöð þar. En þegar ég fór að, fór ekki lengur annan túr
á Elísabet og amma þín ekki heldur, þá fór ég samt um einhvern
tíma, af því að það dróst svo að hún kæmi það nærri landinu. Dró
svo lengi að hún kæmi nær landinu síldin, að hún væri góð til
söltunar þegar að hún væri veidd þarna og kæmi svo í land, þá
bara hérna, þetta mátti helst ekki vera, hún mátti helst ekki vera eldri
en tíu, tólf tíma gömul, alveg albest í saltið ef hún var bara spriklandi,
eins, tveggja tíma gömul eins og, lengi á síldarárunum þá var síldin
veidd bara hérna rétt út af Hraunhafnartanganum, það var nú
kannski tveir,þrír tímar í land fyrir bátana sko, en þá fór ég fyrst á,
þegar ég hætti á Elísabetu, þá fór ég í skamman tíma á hérna,
bíddu nú við, þú veist hérna.
Á Seyðisfjörð?
Nei um borð í skip sem heitir Þórður Jónasson sem að, sem að heiðar
Valtýsson átti sem að átti sko, sem var með skipið á leigu, þetta skip,
Elísabetu Hentze, þá fór ég um borð í Þórð Jónasson og þá var verið
að salta sko um borð í honum, já ég var, þarna voru allir, allir
aðalkapparnir sko sem að tilheyrðu söltunarstöðinni hérna, þeir voru
bara um borð í Elísabetu og þá er ég sendur, sem reyndur í
síldarsöltun um borð í Þórð Jónasson til þess að hafa forgöngu um að
salta þar bara og gera þetta rétt. Því að sjómennirnir þar þekktu
ekkert til síldarveiða.
Þannig að þú hefur verið að kenna þeim?
Já ég var að kenna þeim sko, og Fíi bróðir ömmu þinnar. Fíi Einars,
hann fór líka með mér.
Og hvernig gekk það?
Það gekk bara býsna vel sko, fiskaðist vel og, og við æfðumst í þessu
að, að skera síldina ofan í tunnurnar og svo fóru nú menn út í það að,
það er svo seint að gera það sko, þá bara skemmdist síldin á meðan
þannig að það var ekki gert nema bara, kannski fyrsta sólahringinn
eitthvað svoleiðis, þá bara þótti þetta ganga svo seint að þá var
farið út í það að skófla henni, bara velta henni uppúr salti og skófla
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henni sko. Og svo fór ég nú í land og þá var hún farin að þokast
hérna nær og þá fór ég í land á hérna, á hafölduna sem að hét
söltunarstöðin sem að Ólafs Óskarsson átti þarna á Seyðisfirði, nýbúin
að kaupa hana frá því árinu áður, hann var með, allra síðustu
síldarárin þá var hann með tvær söltunarstöðvar, þess hérna,
Óskarstöðina, já þarna á myndinni og Hafölduna á Seyðisfirði sem að
hann var að kaupa af Sveini Benedikssyni semsagt. Sveinn
Benediktsson hann var bróðir Bjarna Benediksonar sem var
forsætisráðherra til dæmis og alþingismaður lengi.
Já er það, hann hefur keypt hana af honum?
Ha?
Hann hefur keypt hana af honum?
Já, keypti fyrst helminginn í henni, þeir voru með hana saman, það
var nú alveg brandari. Þeir voru báðir forstjórar þarna árið 1963 eða
það hefur sennileg verið, já 1963. Já, já ég kom þar nú aðeins, var
þar í hálfan mánuð og þá var hún alveg horfin héðan síldin en mikið
af henni hérna úti á Austfjörðunum. Þá fór ég yfir, héðan og einar
tvær, þrjár stúlkur. Og einn piltur, fórum þarna austur. En svo kom
hann aftur hérna, já, en ég var þarna uppeftir hálfan mánuð og við
þessi. Það var gaman að því, já, já, en þeir voru báðir forstjórar og
aðallega í því að passa hvorn annan, eitthvað þannig ástand.
Nú?
Hann smakkaði aldrei áfengi hann Sveinn Ben, en Óli hafði gaman af
því aðeins. Já, já, og enda var, skipstjórarnir hans sko, sem kallað, þeir
lönduðu hérna á Óskarstöðinni árum saman, margir hverjir, þeir voru
alveg, alveg gráðugir í vín sko, að fá sér aðeins hjá honum á meðan
var verið að landa og salta uppúr skipinu.
Já er það?
Já, já, já, já, en það var allt annað fyrirkomulag hjá Sveini, hann var
ekkert að, jú það getur vel verið að hann hafi verið að bjóða
mönnum, en hann lét Óla allavega um þetta þarna, þetta sumar
sem að þeir ráku stöðina þarna 1963 saman. Þeir voru báðir svona
svolítið skemmtilegir persónuleikar og öðruvísi en venjulegt fólk er
kannski, eða já. Dálítið skemmtilegir kallarnir, ágætir. En svo er Óli
búin að kaupa stöðina alfarið hérna 1964. Og þá er ég hérna
verkstjóri hérna á Óskarstöðinni og forstjóri er Rögnvaldur Sveinsson
sem að var Siglfirðingur og var búin að vera hérna á þessari
söltunarstöð alveg frá því að hún var byggð, vestur, frá 1950-1960. Þá
hættir hann að koma, og þau hjónin hingað. Eggert Þorbjörnsson
sem var búin að vera á söltunarstöðinni líka alveg frá því að hann
var, hann var eitthvað 14 ára já. Þeir voru bara, áttu heima héra í
næsta húsi. Hann átti heima í næsta húsi og þegar að hann hættir
þá er hann búin að vera í, fara í stýrimannaskólann og ég var búin
að vera haustverkstjóri þarna í tvö, þrjú ár og svo var ég verkstjóri
alfarið 1964. En hann er líka, Rögnvaldur Sveinsson, hann var búin að
vinna hjá þessari fjölskyldu sko alveg hreint í fjölda mörg ár. (Segir
Stefán og nær í mynd). Nei ég er ekki með rétta mynd, ég ætlaði að
sýna þér mynd af skipinu sem að, já það er vont að koma henni af,
ég man það (Segir Stefán og reynir að taka myndina af veggnum)
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En svo keypti hann hérna, þetta skip þarna,Ólafur Óskarsson, og
þetta er Óskar Halldórsson, ég var á þessu skipi í mörg, mörg ár. Hann
keypti þetta skip og það kom til landsins, lét smíða það úti í Hollandi.

Mynd 10. Báturinn Óskar Halldórsson sem Stefán var á í mörg ár.

Það kom líklega í ágústmánuði, já, nei í byrjun september, rétt um
mánaðarmótin ágúst september já. Kom það hingað til Íslands sko
og byrjaði að veiða strax þarna haustsíldina sko. Og við fórum austur,
þá var alveg búið að, allt fólk farið héðan, sko stúlkurnar héðan frá
Raufarhöfn, og við fórum bara yfir, ég og Rögnvaldur, ég átti fínan
bíl, við keyrðum þarna yfir á Seyðisfjörð, til að skoða nýja skipið sko.
Og að gamni svona, vorum á þar í held ég eina tvo daga, einn eða
tvo daga. Það var gaman að því en svo fór ég á, á þetta skip sko,
þarna í janúar, í janúar árinu eftir, já semsagt bara, það kemur
september og er á síld þarna fram á áramótum og svo fórum við, svo
fór ég um borð, jú við vorum á suðurlandssíldinni eins og kallað var,
fryst suðurlandssíld og svo bara á þorskveiðum og svoleiðis. Þannig
að ég var ekkert, þá var ég alveg hættur á, í landi á síldinni á
Óskarstöðinni.
Sem verkstjóri?
Já ég vann ekkert þar eftir það, nema bara svona, þá er, þá er
ekkert saltað á Óskarstöðinni, eða það var 1968 það var síðasta
söltunarsumarið og það var ósköp dauflegt því þá var bara saltað á
tveimur stöðum, Norðursíldinni og þar sem hótelið er núna, það hét
Óðinn.
Nú?
Já þá var verið að reyna að ísa síldina, skipin höfðu með sér ís út. Ís út
og það var bara ákveðin skip sko, ég man að það var skip að vesta,
Sóley, sem að landaði þarna ísaðri síld á Óðni og Þórði Jónasson sem
að ég talaði um áðan, sem að þeir áttu Ólafur Magnússon, tvö skip,
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sjóskip, þú ert að tala um skip, já bara með allra stærstu
síldarskipunum þá sko. Þeir komu nokkrum sinnum með síld þarna á
Norðursíldina. Þetta var það eina sem var saltað hérna 1968 og það,
svo 1969 var ekki neitt, þá er hún bara búin síldin og varla finnst
nokkru staðar. Já, en þetta var nú voðalega, skemmtilegt tímabil
segir ég. Mjög gaman fyrir alla, bæði fyrir þá sem að komu hingað
frá Reykjavík, hvort sem það voru karlmenn eða kvenfólk og bara
hérna, víðsvegar af landi, þeir sem að komu í síldina.
Þannig að þetta hafa bara verið skemmtilegri tímar?
Alveg ævintýri sko, sérstaklega fyrir stráka og karlmenn þannig lagað,
af því að ég þyrfti líka að, á söltunarstöð þá var kannski einn karl á
móti tíu stúlkum sem að þurfti að, til að vinna. Þær voru svo miklu,
miklu fleiri. Þannig að í þorpinu var miklu, miklu fleira kvenfólki heldur
en karlmönnum.
Já er það?
Já, já, já, þetta var alveg góðsöm tíð fyrir karlpeninginn að fá að
horfa á fallegu stúlkurnar.
Það hefur ekki verið amalegt að vera eini karlmaðurinn á
síldarplaninu?
Já og hérna, svo komu líka hjón, það var ekkert óalgengt að það
væru kannski, þrenn, fern hjón á Óskarstöðinni, og jafnvel með dreng
eða dóttir eða hvorutveggja með sér sko. Það voru,já krakkar kannski
10, 12 ára. Já, já, sumar komu hérna, áttu mann á einhverju skipi,
síldarskipi sko, já, já, það var algengt, það voru mörg, mörg síldarskip
frá Akranesi og eins Vestmannaeyjum.
Já er það?
Já það voru stúlkur hérna mjög gjarnan frá Vestmanneyjum og
Akranesi, Keflavík. Já, já, en.
Þannig að, kynntist þú mörgum?
Já alveg gríðarlega mörgum, já, já, já. Sumir komu kannski bara eitt
sumar, hvort sem maður er að tala um karlmann eða kvenmann, en
mjög algengt að fólki kæmi, sama fólkið kæmi alveg árum saman.
Já er það?
Já, já, já.
Var það þá ekki gaman að fá að hitta alla?
Jú, jú mjög, mjög gaman. Ég er nú hræddur um það, t.d. lang
fljótustu stúlkurnar, þær komu árum saman. Það voru tvær systur frá
Hólmavík, tvær systur, þær voru gríðarlega fljótar að salta.
Já er það?
Og tvær hérna vinkonur úr Keflavík, þær komu árum saman.
Og þær hafa bara verið þekktar fyrir það, að vera svona snöggar?
Alveg hreint sko, alveg hreint. Svo voru kannski stúlkur sem að komu
sem að höfðu aldrei séð þetta áður og voru svona misjafnlega lengi
að ná tökum á þessu verki, að skera síldina og slógdraga hana og
raða henni svo ofan í tunnurnar, sem að, og þær fljótustu, þær voru,
náðu jafnvel þrem tunnum á klukkutímann, en svo voru þær sem
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kannski voru að byrja þær voru alveg klukkutíma með tunnuna, svo
var ein kerling þarna sem var alveg gríðarlega fljót, hún kom alveg
árum saman og þau hjónin, voru búin að koma árum saman, alveg
síðan að stöðin var byggð. Alveg frá því hún var byggð og tekin í
notkun árið 1950 og þangað til að síldin var, var ekki til staðar lengur.
Hún var hérna, þá var hún orðin, hún var örugglega orðin, já svipað
og ég er núna, 65-67 ára. En aldrei gaf hún sig, hún var nú farin að
gefa sig þarna en hún náði þessi, að djöfla niður i þrjár tunnur á
klukkutímann. En þetta gekk nú ekki alveg endanlega, eða þannig,
það var kallað ein söltuna, það var tíminn sem að var verið að salta,
frá því að þeir byrjuðu að salta úr skipinu og kannski næsta skip sem
að kom kannski strax á eftir og þangað til að hérna, það var hætt í
þessari törn. Það voru kannski einir tólf, fimmtán tímar.
Tólf, fimmtán tímar?
Já, þá var nú farið að draga úr hraðanum hjá þessum maskínum.
Já auðvitað.
Já, já, en svo þegar það var stór söltuna, stór söltun sem kallað var,
þá voru þær að salta alveg upp í fjörtíu og eitthvað tunnur. Þær allra
fljótustu.
Já er það?
Þá voru þær með alveg miklu hærri laun heldur en karlarnir á sama
tíma, á jafn löngum tíma sko, því þeir voru bara í tímavinnu, ákveðið
á klukkutímann en þær voru með ákveðið á tunnu og voru með
miklu, miklu, hérna, meiri hérna kaup á sólahring, eitthvað svoleiðis á
meðan þær voru að salta en svo, þá, þegar að ekki kom síld, kom
kannski bræla eins og kallað er, já
Þá hérna, þá voru þær ekkert að gera, þá bara biðu þær eftir því
að, að það kæmi gott veður og síld upp á nýtt, en þær voru kannski
að, að pækla, sem heitir.
Hvað er það?
Það er að setja, það var gat á tunnunni, lítið gat, og þá þurfti að
tryggja það að hún væri alltaf full af pækli sko. Saltvatni. Og þá þurfti
að hérna, þegar maður raðar sko, liggjandi, þú veist upp í þrjár
hæðir, þá þurfti að velta þessu yfir með sérstökum hætti, til þess að
hægt væri, og þetta var stór stæða, langar leiðir kannski. Og þá
þurfti að velta þessu yfir með sérstökum járni og, til þess að velta yfir
efsta laginu, neðsta lagið var alltaf kyrrt á sínum stað og þá voru
hérna, í svona parti voru oftast nær þrír. Karlmaður sem að velti
tunnunum til, til þess að það væri hægt að komast allstaðar að
stútunum og þá var ein stúlka með slöngu, slangan lá upp í hérna
krana einhverstaðar sem að, og stórt ílát i dálitilli hæð. Þannig að
það kom alltaf úr slöngunni á meðan karið var fullt, og það var
tryggilega séð um það að búa til pækilinn, þannig að hann rennur út
í vatnið sko, salt í vatnið. Og þá var önnur stúlka með slönguna og hin
með hérna, með hérna díxil svokallaðan, til þess að opna, ná
tappanum úr. Það stóð svona brún af tappanum sko upp. Þannig að
það var eiginlega það eina sem að, þegar að ekki var verið að salta
þá voru kannski hérna, þá voru kannski svona sex stúlkur stundum að,
í þessu. Við að pækla, það hét að pækla. Að pækla tunnurnar já.
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Og svo þegar að búið var að salta sko, þá þurfti líka að laga ofan á,
það hét að laga ofan á, þegar að.
Ofan á tunnunni?
Já ofan í tunnunni og þegar búið var að, þegar búið var að fylla
tunnuna sjálfa, þá var settur á hringur sem var sex tommu hár, bara
hringur svona úr krossviði og það var, tunnan var ekki fyllt, ekki bara
fyllt heldur þessi hringur líka, því að þegar að, svo er þetta látið
standanda í tíu tíma, tunnan, þá sígur hringurinn, eða það lag,
þjappast niður og þá er hérna, þá er tunnan full, en ef að hringurinn
hefði ekki verið þá hefði ekki verið nærri því nóg í tunnuna sko. Hann
var til þess að tryggja það að þessi umfram hæð sko, og þá var
hérna, þá komu stúlkur út til þess að laga á sko, það voru stundum
saltaðar 1500 tunnur í einni törn, alveg upp í 2000, en það var nú
alveg sérstakt, það var þá löng törn.
Þegar það fór upp í 2000?
Já eða 1700 held ég, 1700 eða alveg hátt upp í 2000 tunnur. En þá
voru, þá komu þær út stúlkur sko og hérna, og bara strax og var búið
að salta, þá voru lang elstu tunnurnar alveg tíu,tólf tíma gamlar,
menn voru kannski að salta í fimmtán tíma. Þá er, þegar búið er að
klára uppúr skipinu og salta þetta þá voru kannski tíu stúlkur sem að
fóru yfir og löguðu á. Þá er hérna, efsta laginu, er þetta bara jafnað
og gert fallegt og efsta laginu í tunnunni, er snúið við og þegar hún er
opnuð seinna og allt það, þá sést í bakið á síldunum.
Já er það?
Já og svona saltað og gengið frá og síðan er tunnunni lokað og, ég
vann við það þegar áður en ég varð verstjóri þarna uppá, og líka á
meðan ég var verkstjóri, þá hljóp maður í þetta, að loka tunnunum,
því það var gríðarlega mikið um að vera, þegar búið var að salta
alveg gríðarlegt magn þá voru bryggjurnar alveg báðu megin við
húsið og langt fyrir ofan, alveg þaktar í tunnum sem nýbúið var að
salta í. Þeim var trillað með sérstökum svona trilluð eða börum,
svoleiðis. Tekið og farið með þær.
Svona einhverskonar vagn, á hjólum?
Já líka bara vagn sem að tók bara eina tunnu. Hver og einn, það
voru kannski einir þrír, fjórir sem að voru að trylla tunnunum frá sko.
Og þá var hérna um það að ræða að koma með, koma með tómar
tunnur í staðinn fyrir stúlkurnar og salt í bjóðið, þetta hét bjóð sko, salt í
bjóðið og hring. Þetta þurfti allt að koma, til þess að stúlkan gæti
klárað næstu tunnu. Og þá voru krakkar mikið í þessu, einn í
hringjunum, einn í hringjunum eftir því hversu mikið pláss var, það var
saltað sko bæði, hinu megin þarna, eftir miðju húsinu c.a. var
færiband og stúlkur sitthvoru megin við færibandið og þess vegna
voru stúlkurnar sem voru hinumegin, þær voru með sérþjónustu við
að fá salt þar og tunnur og hring, og þá var, þá voru þær að öskra:
Tóma tunnu, tóma tunnu, það vantar salt, það vantar salt, það vanar
salt, salt, salt. Og það var allt á fullu, það var þannig að hérna, það
var allt í spreng sko, þeir sem voru að skammta saltið, þeir höfðu nóg
að gera og svo strákarnir eða krakkarnir í tunnunum, þegar maður
byrjaði fyrst. Ég byrjaði nú fyrst á annarri, á Norðursíldarstöðinni, á
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gömlu eða hún var, já gamla Norðursíld sem að var byggt hérna,
gamla Kaupfélagið hérna, rétt hjá hafnarbryggjunni hún var, þessi
stöð var þar. Og ég byrjaði þar 11 ára, í hringjum og tómum tunnum.
Og svona, annarslagið, bara þegar var verið að salta. Var ég og
þessir krakkar, við höfðum enga vinnu, bara þegar verið var að salta.
Og þó gat það verið, kannski að, ja pækla, já gat verið sko. Stundum
þurfti að vera að pækla í miklum sólarhita en þá var líka kannski verið
að salta og þá voru krakkarnir sett í það að vera með slönguna sko
og fylla á og taka tappana úr, já svona 12, 13 ára krakkar eitthvað
svoleiðis. 10, 12 ára. Já, já. En, en hérna, þetta var ævintýralegt allt
saman. Mjög ævintýralegt, þetta var bara alltof stutt, þannig lagað,
sumarið var svo fljótt að líða, þarna var verið að salta júlímánuð og
kannski fram í 20.ágúst.
Já er það?
Já þarna á þessum árið, 1920, 1925, þá er síldin farinn héðan. En svo
urðu skipin stærri og þá er farið að, hérna, saltað lengur haustinu sko.
Já þetta var að gerast þarna einhvertímann svona c.a. 1961og 1962.
Þá var verið að hérna, útbúa skipin betur þannig að, að síldin mátti
kannski vera svona tíu,tólf tíma gömul. Annars var hún var bara
þetta, þegar hún kom hérna, lengi vel, þá var hún bara tveggja,
þriggja tíma gömul, því hún var svo nærri hérna síldin, já, hún var svo
nærri, miðað við það sem að seinna gerði, þá var hún komin fleiri
hundruð mílur, það var aldeilis allt annað mál, fleiri hundruð mílur
hérna austur og norðaustur í hafið. Já, já, já, já.
En hvað, var þá ekki tómlegt á veturna, þegar að allt þetta fólk var
farið í burtu?
Alveg gríðarlega tómlegt, en svo þegar að, ég var að segja þér frá
því, þegar ég var búin að, sumarið 1968 þegar að við amma þín
erum búin að vera á þessu skipi þarna, og ég búin að fara um borð í
Þórði Jónasson, amma þín vildi ekki fara aftur annan túr sko.
Á Elísabetu?
Nei.
Hún hefur fengið nóg bara?
Já hérna, Einar litli, hann var svo lítill og hún saknaði hans og svona.
Hvar var hann á meðan?
Amma hans var bara með hann.
Já auðvitað.
Og Linda var líka, já, já, ég held að Linda hafi örugglega verið hérna
líka, já. En við bjuggum í húsi sko, hérna rétt þar sem að Mæja Þórólfs
á heima, bein fyrir ofan nánast. Það voru gömul hjón sem að voru
orðin þá, Veiga og Lúlli, þau lánuðu okkur eða leigðu okkur
helminginn af húsinu, já, sonur þeir hafði byrjað að búa þarna, hann
var búin að búa þarna í ein tvö ár. Tvö, þrjú ár sko, áður en hann,
hann var að byggja hús með, með hérna tengdaföður sínum eða
þannig lagað. Þá hérna, er forstofu herberginu breytt í, hérna sem að
var þarna áður, því var breytt í eldhús, fyrir hann og konuna hans, og
það var hérna stofa fyrir innan, stofa og herbergi, hægt að ganga úr
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eldhúsinu já inní herbergið þarna, inni næsta herbergi við eldhúsið
sko. Og það var eins og stofa sko, við notuðum það fyrir stofu og svo
var herbergi þar fyrir innan sem var gengið bara inn að holinu, við
gengum þá bara inná holið og svo notuðum við sama klósettið og
gömlu hjónin. Og þarna var mikil og góð vinátta á milli okkar allra og
samvinna og hérna og þær svo góðar saman sko, hérna Þorbjörg
Tengda og þessi Veiga, þær voru álíka gamlar og þekktust mjög vel
sko. Hún var ættuð úr Grashóli, sama tíma og amma þín, nei
langamma þín, má segja, úr Sveinungsvík. Þannig að þær þekktust
vel og voru mjög góðar saman. Og þær voru svona, Veiga gamla
hún var sjálfsagt örugglega að hjálpa henni að líti til með Lindu og,
eða Linda var þá þegar að Einar hefur verið 1 árs, þá er hún kannski
Linda sko 5 ára, já. Einar á öðru ári, hún hefur verið á sjötta ári þarna.
Og hvað, var gaman að búa hjá Raufarhöfn á þessum tíma?
Já, já, það var mjög gaman. Eða ég byrjaði nú að fara á vertíð strax
17 ára, já og amma þín líka sko, hún var, hún meira að segja fór fyrst
í, í vertíð, eða svo má segja, hún var 16 ára í Vestmannaeyjum þann
vetur, þá fór hún með Þorgeiri og Signýu, þau voru nýlega byrjuð að
búa, byrjuðu mjög ung að búa, og þá fór þau á vertíð og hérna, og
Bogga með þeim sko.
Í Vestmannaeyjum?
Já.
Nú er það?
Já og unnu í frystihúsi. Já Þorgeir var á sjónum, Þorgeir var á sjónum
og Signý og Björg voru í frystihúsinu. Veiga Sigvalda hún var þarna
líka sko. Hún er nú, þær eru í samfloti þarna innfrá núna, Veiga og
amma þín. Og Þorgeir og Signý úti á Breiðumýri og þar. Og hún sagði
að hún myndi sennilega koma núna í kvöld. Heyrðu ég hef ekki
boðið þér kaffi eða neitt.
Nei ég hef það bara gott.
Viltu ekki sopa?
Nei takk, ég er fín.
Já er það.
Þannig að þið þekkið alveg fólk enn í dag, eru þið í samandi við fólk í
dag sem þið kynntust á síldarárunum?
Já, það má segja það sko, það má segja það en þær voru
náttúrulega mjög góðar, við fórum, já eða ég fór líka, við erum
fermingarsystkini ég og Veiga og svo fer amma þín líka árið eftir til
Vestmannaeyja. Og þá er ég líka í eyjum.
Nú þú hefur líka farið til Vestmannaeyja?
Já, já ég var, var hérna bæði 1960, seinna árið sem að amma þín var
hérna, þá var ég á báti sem að hét Ófeigur þriðji og svo árinu eftir
fórum við saman, Eiríkur á bakka var með mér sko. Svo árinu eftir þá
fóru við á stærra skip, miklu stærra frá Eskifirði, það var útileguskip,
það var legið úti á meðan var verið að fylla skipið, fyrst á línu og þá
beittum við sko, við settum upp skýli, við vorum báðir í beitingunni og
fjórir voru úti á dekki til að draga línuna og slíkt og skipstjórinn upp í

83 | B l s

brú og vélstjórinn hékk þarna til þess að gera, hann gerði nú ekki
mikið, jú, jú, jú. Hann var líka úti á dekki, alveg rétt. Það var seinna
sem að þeim tókst það velstjórum að gera ekki neitt, gera ekki neitt
bara, annað en að sinna vélunum. En sjáðu nú til, já, já við erum
þessa vertíð þarna 1961 á Selinni frá Eskifirði, ég og Eiríkur, 150 tonna
skip og við vorum yfirleitt svona viku að fylla. Viku að fylla eða hér um
bil að fylla. Þá ísuðum við í stíurnar og þetta voru svona oftast nær 60
ísur eftir viku, enda mátti ekki vera lengur úti en viku, ef það var
bræla eða eitthvað svoleiðis, og við gátum ekki verið allan tíman þá
þurfti bara að fara í land eftir viku eða átta daga, svo að fiskurinn
færi ekki að skemmast, sá elsti, úr veiðiferðinni. Já svo fór ég í hérna,
svo fórum við til vestmannaeyja, vorið 1962. Ekki Eiríkur, hann vildi ekki
fara þá,þá fórum við saman ég og Fíi, ég og Fíi, svo hérna, svo eftir
það, þá er ég, þá er hann hérna Óli Óskar sko, þá er hann komin
með fiskverkun í Hafnarfirði. Fiskverkun sem að var hérna, var þannig
að fiskurinn var hengdur upp í skreið. Þú hefur heyrt talað um það er
það ekki?
Jú.
Látinn hanga þangað til að hann er orðin mjög þurr og þá er hann
pressaður saman og metinn af sérstökum manni, metinn í flokka eftir
ákvörðun hans, og pressaður saman með, með hérna, vökvapressu
til þess að það færi minna fyrir bökkunum, þeir höfðu kannski verið
þrefaldir ef að þessi pressa hefði ekki verið, þannig var fyrst flutt út, en
þá var fyrirferðin svo mikil en ósköp einfalt að pressa þetta saman
þegar búið var að finna þetta tæki upp, Skreiðu pressuna. Og já, já,
þá er hann bara farin að ganga á eftir mér hann Óli að hérna, fá
mig til þess að koma í Hafnarfjörð og vinna hjá sér í þessari verkun .
en svona verk, þegar við tölum um verktíðar, hvort sem að menn
voru á sjónum eða í landi, þá var þetta í janúar, byrjaði allra fyrstu
dagana í janúar, þá byrjuðu bátarnir að róa og frystihúsin fóru í gang
alveg á fullri ferð. En annars á haustmánuðunum þá var verið að
veiða bæði við vestmannaeyjar og með suðurströndinni að veiða
suðurlandssíldina svokölluðu. En þarna byrjaði að vetrarvertíð því að
þá var rigningarfiskurinn að ganga á miðin til að hérna,að eðla sig og
koma upp sínum afkvæmum og fylltist allt af fiski þarna á þessum
miðum, sérstaklega við Vestmannaeyjar sem að eru svo gríðarlega
fengsæl. Og þarna er aðal hringingarstöðvar þorsksins og fleiri
nytjafiska svona í námund við vestmannaeyjar, sumstaðar vestan við
vestmannaeyjar, alveg á móti Grindavík. Já og svo, jæja svo hérna,
1965 eftir að hann er komin með bátinn, þá hætti ég líka að vera í
þessari, ég var verkstjóri þar sko, seinna árið, 1964. Og þá vill hann
endilega, enda var miklu meira upp úr því að hafa að vera á sjóum.
Já er það?
Þá fer ég alfarið á sjó 1965 og eftir það, 1965, 1967, 1968, 1969 og
1970. Já, 1969. Já ég held að það sé rétt hjá mér, 1970 líka. Ég hafði
verið þarna sex ár á þessu skipi.
Hvað hét það skip segir þú?
Óskar Halldórsson?
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Já Óskari Halldórssyni, hérna á myndinni,
Já 250 tonna skip. Mjög gott skip og svo var það stækkað, 1967, þá
var það lengt. Lengt um fjórann og hálfan metert. 1967. Og tveim
árum seinna þá var yfirbyggt, sem kallað er, þá var það komið í tísku
að byggja yfir dekkið, þannig að, byggja yfir hið venjulega dekk sem
að var bara venjulegt í gegnum aldirnar á skipum en þá er farið að
byggja yfir , það þurfti að breyta ofan í, setja miklu meiri þyngd alveg
neðst í skipin, kallað ballest. Þannig að það var stækkað mikið frá því
að það kom fyrst til landsins 1900 og hérna, 1964, haustmánuð.
Stækkaði mikið og var bar miklu, miklu meiri afla, sem var svo
áreiðandi á síldarveiðum til dæmis og eins á loðnuveiðum. Svo var
farið að veiða loðnu þarna 1965 aðallega. Og hefur alltaf verið síðan
nema, alltaf verið, loðnan hefur verið veidd nema það var eitt eða
tvö ár sem að bannaðar voru loðnuveiðar vegna þess að
viðkomubrest sem að talinn var vera.
Nú?
Já hún hefur ekki, hrygningin hefur ekki tekist nógu vel og það var
alltaf mikið veitt og þá komust þeir að því, fiskifræðingar að , þarna
1980 að það hafi verið gengið of nærri stofninum og þess vegna eru
veiðarnar bannaðar þarna einn vetur. Alfarið. Og svo núna síðustu
vetur hefur verið takmarkað mjög mikið, veiðarnar hafa verið
takmarkaðar mjög mikið en það var voða þýðingarmikið þegar að
loðnan kom inn í myndina líka, með síldinni sko, fyrir þessi uppsjávar
veiðiskip, eða nótaskip. Eins og þau voru nú kölluð þá. Nótaskip. En
þegar að við förum, þegar að ég fer þarna sko á Þórði Jónassyni, á
söltunarstöðina á seyðisfirði þá er bara, farin að koma síld, hún er
farin að teygja sig svolítið, eftir að hafa verið milli Jan Mayen og
þegar að við erum að salta þarna bara í Elísabetu Hentze, þá er hún
að þokast svona, einhvern c.a. miðjan veg á milli Færeyja og Íslands
sko. Sest þar að og er þar dálítið. Þannig að það er veitt töluvert og
við söltum þarna, já vel á Seyðisfirði þetta haust, 1968, þegar að það
komu bara örfá skip hingað, tvær stöðvar, þarna fyrr um sumarið. Og
þá kom amma þín sko líka austu, í síldina þar, þegar það var byrjað.
Alveg hreint galvösk sko. Og hérna, þetta, þetta var alveg voðalegt
að geta ekki farið í síld. Já, stelpur sem að voru búnar að venjast
þessu alveg frá því þær voru 13 ára að vera í síld. Þannig að þær
komu þarna saman amma þín og Sidda. Þær komu saman.
Á Seyðisfjörð?
Já, já komu saman á Seyðisfjörð.
Var eitthvað mikið öðruvísi á seyðisfirði heldur en á Raufarhöfn?
Ha, hvað segirðu?
Var þetta mjög svipað eða mikið öðruvísi?
Ja þetta var nú bara mjög líkt að öllu leyti nema bara umgjörðin í
kring, þarna voru náttúrulega fjöllin allt í kring og það, sólin, þegar
það var glaða sólskin þá var hérna ekkert sólskin, söltunarstöðin var
norðan við fjörðinn norðan við fjörðinn og hérna, þegar að, hérna,
sumrið var farið að halla sérstaklega, og heiður himinn, þá vorum við
komin í skugga þarna, þarna megin sko, að norðanverðu bara svona
um fjögur leytið.
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Já auðvitað, útaf fjöllunum?
Fjögur, fimm leytið já. Þá sáum við bara allt baðað í sól hinu megin.
Þar voru flestar söltunarstöðvarnar á Seyðisfirði. Þær voru tíu hérna á
Raufarhöfn þegar að þær voru flestar. Tíu. En þær voru eitthvað
minnir mig, þrettán þegar þær voru flestar á Seyðisfirði. Já tólf eða
þrettán. Ein tvær þrjár þarna norðan við fjörðinn. Já Sunnuver,
Hafaldan og Borgir. Já, já. En, en það var hérna miklu meira slark þar
á Seyðisfirði, þar var áfengisverslun. Og í landlegum þá voru hérna
sjómennirnir svolítið duglegðir að skemmta sér og svona. Þannig að
það var stundum skrifað um það í blöðunum og kom í fréttum, fyllerí
og slark á Seyðisfirði. Miklu minna heldur en hérna á Raufarhöfn.
Nú er það?
Já, svo var meira um það að hérna útlensk skip kæmu þangað, því
norðmenn voru að veiða hérna á miðunum , aðallega norðmenn og
Svíar aðeins. Svíar og Færeyingar, þannig að þegar það var komið
leiðindaveður þá, þá var gríðarlega mikið um að vera þarna, í, að
fólk væri að þykjast vera að skemmta sér, fullar götur af hérna fólki,
hérna, sjómönnum og svona. Já, já, stundum var það svoleiðis, þegar
að fram í sótti, þá þegar það var, þegar það var byrjuð landlega og
skipin voru að streyma í land, fleiri og fleiri þá var ríkinu lokað á
Seyðisfirði.
Nú?
Já til að koma í veg fyrir það, það voru náttúrulega átök og jafnvel
dauðsföll, það var einn, einhver, það dó maður með einhverjum
svona hætti, fyllerís.
Nú er það, þetta hefur verið..
Já að minnsta kosti einu sinni og ég held að þetta hafi komið í
framhaldi af því, það var farið að loka ríkinu til að hérna, þegar að
það stemmdi í alveg gríðarlega landlegu.
En hvernig var þetta hérna, hvernig var skemmtanalífið hérna á
Raufarhöfn? Var mikið af böllum?
Já, já það var nú svoleiðis að, að þegar það var gott veður sko, þá
er yfirleitt síld því þá höfðu skipin frið við veiðarnar og gátu synt
veiðunum alveg á fullu. En svo kom, kom hérna bræla, bræla. Þá
þýðir það, norðanátt eða norðvestan eða norðaustan eða eitthvað
svona sem að kemur á vaðinu og þetta var, það gat líka verið bræla
í mjög hvassri sunnan átt sem að stóð, þú veist, að hafinu. Og hérna,
það er ekkert annað en það að þá var bara, ef að það var landlega
þá var ball á hverju einasta kvöldi, það skipti engu máli hvort það var
mánudagur eða þriðjudagur eða hvað.
Nú var það?
Nei, nei, nei, nei og bíó, tvær eða þrjár bíó sýningar þarna, alveg
upp í þrjá. Það má segja það klukkan, fimm, sjö og níu.
Já.
Já fimm, sjö og níu. Krakkasýning og svona og ef það var ekki ball þá
var stundum bíó klukkan ellefu, meira að segja. Ellefu á kvöldin.
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Já þannig að það hefur alltaf verið eitthvað um að vera, nóg að
gera?
Já, já, þannig lagað, þetta var nú aðallega,, svo voru að koma
hingað hljómsveitir að sunnan. Allavega hljómsveitir, Björn R. Einarsson
hét ein sem að var voðalega vinsæl og hún fór svona og fyllti upp á
svona staði.
Hvað segir þú að hún hafi heitið?
Hún hét Björns R. Einarssonar. Hljómsveit Björns R Einarssonar. Hann
var mikill mússíkant og spilaði á öll hljóðfæri. Og hljómsveit Bjarna
Böðvarssonar. Bjarna Böðvarssonar. Ragnar Bjarnason söng með
henni sko. Föður síns, Björn Böðvarsson var faðir hans sko. Og svo man
ég þarna, einmitt þegar að ég var verkstjóri 1964 þá komu Hljómar
hingað í fyrra skiptið, eða í fyrsta skiptið já. Þá gistu, fengu þeir, það
var ekkert hótel hérna, þá fengu þeir að gista á óskarsstöðinni af því
bara að það var pláss þar. Já það var pláss þar. Ég held að það hafi
verið fyrir það að, þetta hafi verið fyrir það að það var búið að fara
með nokkrar stúlkurnar austur á Seyðisfjörð á stöðina hafölduna sem
að Óli átti þar. Svo kom ég þarna rétt á eftir. Nei það var árinu áður
já, það var árinu áður þegar að ég fór, 1963. En hérna, ég man það
að þeir, þeir fengu að vera þarna í einu herbergi, allavega eina eða
tvær, eina nótt bara held ég, eða tvær það getur vel verið. Þessir
kallar þarna í Hljómum.
Og var fjölmennt á ballinu?
Já, já, já, já, alveg hreint sko. Alveg hreint. Ég held að ég hafi nú ekki
farið á það. Ég hef líklega verið eitthvað annað gera í sambandi við
stöðina. Nei ég hefði munað hefði ég farið. Og svo komu, svo komu
þeir árinu eftir en þá er ég komin á sjóinn sko. Þá er kominn annar
verkstjóri hérna sem var ægilega vinsæll. Hann var miklu eldri en ég.
Og hérna hann var vanur í síld úr hafnarfirði sko, í sambandi við
suðurlandssíldina. Hann var nú drykkfelldari en ég, ég man að hann
var alltaf, við lönduðu nokkrum sinnum hérna. Hann hét Guðmundur,
ég man nú ekki hvers son hann var en jæja, fínasti kall, fínasti kall. Og
þeim líkaði vel við hann til dæmis Veiga Friðþjófs svokallaðri, Veiga
systir Stebba Manga, hún dó fyrir einum tuttugu árum síðan, eða
fimmtán. Eitthvað um sextíu og eitthvað ára, nei hún var nú orðin um
sjötugt. Þá var hafði hún verið í berjamó úti á höfða, Magnús sonur
hennar. Þú manst nú eftir honum alveg.
Bíddu nú við, Magnús?
Magnús Friðþjófs.
Já, já, já.
Þau höfðu verið í berjamó úti á höfða og þegar þau koma heim,
eitthvað um fjögur, fimm eða þau fóru vist eitthvað um, fóru fyrr af
stað heim því henni var farið að líða frekar illa, Magnús styður hana,
það var nú ekkert sérstakt berjaland þarna úti á höfða en sum árin
þegar að alls staðanar var hægt að nýta berin þá var hæg að týna
ber þarna alveg hreint. Já, já. En það er ekkert annað en það að
hún finnur fyrir máttleysi og þróttleysi og vanlíðan. Þannig að Magnús
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styður hana inn í bílinn, hann átti bíl, sem hann var á þarna og farið
með hana heim og styður hana inn og hún er bara mjög mátfarinn
og svo er kallað á lækninn eins og skot auðvitað, en hún bara deyr
þarna, þá var þetta bara hjartaáfall sem að kom svona hægt og
rólega. Þannig að hún dó bara þarna, frá því að þau voru úti á
höfða og þangað til að hérna, já þangað til að hún dó, þá liðu ekki,
ja það liðu tveir tímar sennilega, að mig minnir. En hún var voðaleg
hrifin af þessum, verkstjóranum, því hún saltaði, saltaði stundum á
Óskarsstöðinni. En hún var fyrst ráðin á Hafsilfur. En stundum kemur eitt
skip með síld, og þá er náttúrulega ekkert að gera á hinum
stöðunum, bara á stöðinni sem að síldin.
Já, þannig að fólk kannski hljóp svona á milli?
Já, já, ef að það vantaði, kannski þegar að sumrið var farið að halla
þá var allskonar fólk sem að tilheyrði kannski skólum eða einhverju
eða hafði bara verið hreint og beint í sumarfríi frá verslunarstöðum í
Reykjavík, það var algengt, eða eitthvað slíkt. Þá var það fólk að
fara, jafnvel að síldin var ekki búin alveg, það bara var ráðið svona.
Þá komu hérna, heimkonurnar til skara að minnsta kosti sérstaklega ef
að var verið að salta á einni og einni stöð, eða tveimur eða þremur
eða öllum tíu. Þá var bara öllum safnað saman á svoleiðis stöðvar
sko. Og þessi Veiga hún kom ævinlega á Óskarstöðina ef að það var
ekki síld á Hafsilfri.
Hún hefur verið hrifinn af nýja verkstjóranum?
Ja já eða ég skal ekki segja það eða jú hann var bara ánægður
með hana, hann var nefnilega góður verkstjóri, sumir verkstjórar voru
sagðir vera hérna leiðinlegi og að reka á eftir fólki og svoleiðis en
hann var mjög vinsæll þessi.
Svo þegar að hann for að kynnast
þeim kannski, þá gaf hann þeim aðeins í staup og Veiga hafði
gaman af því að fá sér pínulítið, hálft glas eða eitthvað svoleiðis og
hann var víst að bjóða þeim svona, var mér sagt já. Amma þín var
líka þarna sko, hún kom, var aðallega ráðin á hafsilfri og þegar að
var ekki verið að salta á Hafsilfri en kannski á Óskarstöðinni, já, þá
kom hún þangað sko og signý systir hennar svo. Og svona, þá voru
þær alltaf hérna að námunda við hve aðra, svona eins og maður
segir, Veiga og Björg eða þær, svona saman. Já, já, enda var þetta
skemmtileg kerling alveg hreint.
Hvernig verkstjóri heldur þú að þú hafir verið? Varstu strangur eða?
Já ég held það.
Að þú hafir verið strangur?
Já.
Þurfti þess ekki?
Ha?
Þurfti þess? Þurfti ekki að halda vel um?
Ja það var náttúrulega sko, það var alls ekki nauðsynlegt nema
kannski gagnvart einum og einum. Já einum og einum sem að
hérna, synti ekki starfinu nógu vel. En þetta voru gríðarlegar kröfur
sko, aðstæðurnar gerðu það sjálfar, aðstæðurnar, að reka á eftir.
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Þetta var svona frekar, má segja, óeðlilegt að hérna, að mörgu leyti,
að konurnar eru í ákvæðisvinnu og flýta sér alveg eins og þær geta,
og eftir því sem að þær afkasta meira, þeim meira er að gera hjá
hinum sem að þurfa að sinna þeim með tómar tunnur, salt og, og
fleira, hringi og svona. Og það mátti ekkert hérna, það mátti ekkert
klikka sko, þeir sem að áttu að koma með tunnurnar, það voru ekkert
alltaf endilega krakkar, það gátu líka verið fullorðnir og það fór allt i
hönk ef að sá sem átti að sjá um tunnurnar hafi bara gleymt sér og
farið eitthvað. Eða hérna, gert það af ásettu ráði, það var svolítið til í
dæminu. En þá voru nú oftast nær til hendur en stundum þurfti að
sækja tunnurnar svolítið langt, tómu tunnurnar, fyrst þegar þær byrja
að salta fyrstu síldina, þá eru tómar tunnur inni í húsinu, já, bara rétt
hjá. En svo þegar búið er að salta slatta, kannski tvö, þrjú hundruð
tunnur, þá eru birgðirnar búnar inni í húsinu og þá þarf að sækja þær
út á, út á planið sko fyrir utan. En, en hérna. Það var náttúrulega
hugsað, hægt að hugsað sér að bæta við mönnum. En það var
bara ekkert, það voru bara þessir menn sem að voru, þeir urðu bar
að duga, þeir urðu bara að vinna hraðar ef að stúlkurnar voru hérna
mjög afkastamiklar og það var, á Óskarstöðinni var pláss fyrir sjötíu
stúlkur.
Sjötíu stúlkur?
Já þær gátu saltað sjötíu mest í einu. En til dæmis á Hafsilfri sem að
var hérna stærsta stöðin, þar gátu hundrað eða já allt nær hundrað
saltað það í einu.
Já þannig að þetta hefur verið gífurlegur fjöldi?
Alveg hrein sko, alveg hreint. En ég man það nú, það er nú oft sem
að hérna, oft sem að var ekkert verið að salta í öllum plássum sko,
það var yfir hásumarið þegar að hérna, þegar var verið að ráða fólk
á stöðina yfir veturinn, forstjórinn Óli og þau hjónin, þá er lögð áhersa
á það að ráða, manna stúlkur, að þetta sé full setið allt saman, sjötíu
stúlkur, og þá voru við karlarnir, við vorum svona, ég hef það nú ekki
alveg eins á hreinu en ég held að við höfum oftast nær verið milli tíu
og fimmtán. Já, tíu og fimmtán fullorðnir karlar. Og svo voru svona
krakkar sem að voru mikið í hringjum og svona eða í þessum léttustu
störfum. Já. En fyrst þegar að ég man eftir mér, í sambandi við síldina
sko, þá er bara ein söltunarstöð hérna á Raufarhöfn.
Nú er það?
Já, og þá var saltað á Hafskipabryggjunni. Það má nú segja að
kannski hafi þær verði tvær. Saltað þarna á gömlu
Norðmannabryggjunni eins og kallað var. Já. En þá var saltað á
hafskipabryggjunni og þá þurfti náttúrulega líka að sinna skipum sem
að komu með, með hérna tómar tunnur, sækja fullar síldartunnur,
það var nú kannski ekki mikið um það akkúrat á meðan veiðarnar
voru í fullu gangi, en það voru, var verið að koma með tómar tunnur,
koma með salt kannski og svo komu Esja og Hekla í strandferðunum,
lögðust þarna að, þá kannski var að salta þegar að skipið kom,
akkúrat með öllum kantinum sem að Esjan lagðist, eða Hekla, og þá
var bara hérna, þá var gert bara skarð í hérna, hringina eins og má
segja og konurnar þurftu að hætta sem að voru hérna, akkúrat sem
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að landgangurinn var, á milli skips og bryggjunnar. Og þá þurfti
náttúrulega skipið líka, sem var að landa að færa sig frá til þess að
stóra skipið kæmist að og, en þær gátu nú klárað úr kössunum sko,
þær sem að voru kannski lengra til hliðar, en akkúrat sem að
landgangurinn var, til að fólkið, farþegar og fleiri gátu gengið, og svo
líka það sem var verið að hífa uppúr lestinni að aftan, þá þurfti líka
að gera skarð þar, já. Og þetta var andskoti drullugt og stundum var
skrifað um þetta og það kom svona allskonar orð á Raufarhöfn í
sambandi við síldardrullu og grút og svona.
Þarna voru allir bara
að hugsa um verðmætin en þetta voru þrjótar sem að skrifuðu í
blöðin og ja þeir ortu vísur í sambandi við drullu og svona á
Raufarhöfn. já og Siglufirði líka og svona en þá er þarna bara ein
söltunarstöð, þegar að ég man eftir mér og það er svona, þetta er
1940 og eitthvað, 1948 eða 1949. Og Sveinn Ben, þessi sem að
byggði Hafsilfur seinna, hann var einn þarna, eigandinn og Vilhjálmur
Jónsson sem að hérna, átti Óðinn, sem að hótelið er núna, átti Óðinn,
þetta hús þarna dökka, búðin. (Bendir á málverkið).
Hérna á endanum?
Já. Hún brann 1956.
Já þetta er hún?
Brann til kaldra kola já. Og þarna, akkúrat framundan þessu húsi, þar
var þessi söltunarstöð byggð. Alveg hreint hliðin á hérna
óskarsstöðinni, Óðinn. Og hérna, Vilhjálmur sem að byggði þessa stöð
upp, hann átti hérna, átti þessa, þennan rekstur sko í kringum
söltunarstöðina fyrstu sem ég tel að það hafi verið, ja það sem að var
þarna á hafskipabryggjunni, og einn sá þriðji, það var
verkmiðjustjórinn , hérna Óli Helgevik, ég man ekki betur en að þeir
hafi átt þessa stöð, eða þennan rekstu, þrír. Og Sveinn Ben semsagt.
Og svo byggir Sveinn upp sína stöð, Hafsilfur. Saltara þarna í, við
erfiðar aðstæður í nokkur sumur og líka á annarri bryggju sem að hét
norðmannabryggjan, norðmannabryggjan, beint þarna fyrir neðan
tankana sem verið er að rífa núna. Það er verið að rífa þarna tanka
Já einmitt.
Og svo er verið að byggja Hafsilfur mig minni 1952. 1952. Þessi
stöð,(bendir á málverkið) ,sko Óskarstöðin hún er byggð aðeins á
undan, ég held bara ári á undan. Og Hafsilfur og svo kemur Óðinn,
sem að hérna, Vilhjálmur Jónsson sem að var með sveini ben i hinni
stöðinni, hann hérna, hann byggði þarna þessa stöð sko og svo
þegar að búðin er brunnin, 1956, þá er sú stöð bara svona tveggja,
þriggja ára og þá er búið að breyta þessari búð í síldarbragga, fullt
af stelpum þarna og mönnum og karmönnum þarna. Og svo var
verslun, verslun þarna hinu megin og hjónin þarna sem að áttu þetta
hús, þau bjuggu þarna líka sko. En hefðu notað alla hæðina bara
fyrir fjölskylduna, þau áttu mörg börn og, en þarna kreppir, eða já,
kreppir að þeim og þau gerðu, lítil íbúð þarna á jarðhæðinni, rétt við
hliðina á versluninni sem að var bara lítil verslunarhola þarna sem að
snéri út af götunni hinu megin. Já. En þarna eru semsagt, þá eru
þarna rétt uppúr 1950, þá eru komnar þessar stöðvar þarna,
Óskarsstöðin, Óðinn og Hafsilfur sem að ég var að tala um áðan. En
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hann hafði alltaf verið að salta , þarna þessi ár, á pínulítilli stöð, sem
var kallað, Hólmsteinn Helgason.
Já alveg rétt.
Hún var alveg hliðin á Hafsilfri. Að sunnanverðu. Og svo kemur hann
líka þarna,hann hérna, hann Hreiðar nei Valtýr, Valtýr sem átti
Norðursíld. Þá leigði hann þarna bryggju sem að Kaupfélagið átti.
Beint fyrir neðan, neðan gamla Kaupfélagið sem að við köllum. Já og
þá eru bara þessar stöðvar, fyrir utan eina sem er verið að byggja
þarna 1953 eða 1954. Það er syðsta stöðin, þar sem að lögreglan er
núna, það er það plan. Það var syðsta stöðin og hún er byggð þarna
á þessum árum 1953. Og það var mágur hans Óla sem að, Gunnar
Halldórsson, sem var giftur systur Óla, sem ég var að tala um þarna
áðan, Ólafs Óskarssonar, tengdasonur Óskars Halldórssonar.
Og manstu hvað hún hét? Syðsta stöðin?
Ja hún hét hérna, hún var kölluð Gunnarsstöð en hún hét Gíslavik. Vík
eða þessi vík sem að, hún var byggð dálítið mikið upp í hana, hún
hét Gíslavik, þessi vík. Og ég man ekki betur en að fyrirtækið hét
Gíslavík og, og á tunnubotnunum sko, sem við vorum að tala um
áðan, þegar ég var að segja þér frá því að ég hafi verið merkjari
fyrsta sumarið. Aðallega í því sko. Þar stóð alltaf nafnið á fyrirtækinu
eða hvað saltarinn hét. Ég man það að hann var með tvö merki, tvö
merkispjöld, þetta var svona, þetta var svona messing spjald,
koparspjald og svo kom hann bara með skóbursta, dýfði í seltu og
strauk yfir stafina og þá var komin hérna fullkomin merking á botninn
á tunnunni. Eða lokið, ætti ég nú frekar að segja. Og hérna, ég held
að nafnið hafi verið þarna hvoru tveggja,hann hafi hvorutveggja
notað þarna Gunnar Halldórsson og líka Gíslavík. Það var eins á
Óskarstöðinni, það var til merki þar, eftir að ég fór þaðan, þá var það
Óskar Halldórsson, en svo kom hann með þetta merki ZZ, í svona
fallegri umgjörð og þetta, og Óli sonur hans, Óskar Halldórsson dó
1953 um veturinn og þá tekur þessi Gunnar Halldórsson
tengdasonurinn, við stöðinni þessari, næsta ár á eftir 1954. En þá er
búið að skipta þessu að nokkru leyti að, að konan hans Gunnars,sem
er systir Óla, hún er búin að fá sinn arf útgreiddan og þá byrja þau að
byggja, byggja þessa stöð þarna, síðustu stöðina. Gunnarsstöðina.
Og þá eru hérna, þá eru komnar þarna níu stöðvar, söltunarstöðvar.
Nei átta. Svo eru tvær byggðar upp hérna, tvær, það eru komnar
þarna sjö já, svo eru þrjár byggðar upp bara á einu ári, nýjar. Það er
þessi útá klifunum sem að Stebbi Manga, Stefán Magnússon var
með, sem var inn í miðju landi eins og svo má segja. Og hérna, og
stöð sem heitir Björg, hún var byggð upp þarna, saltað í fyrsta skiptið
´64. 1964. Og stöðin sem var alveg við kirkjuna, ja, sem að Jón
Einarsson hérna byggði upp, sem var lengi verkstjóri á hafsilfri. Hann
byggði upp þessa stöð. Og hérna systur hans aðallega. Gyða og
Stína.
Var ekki mikið vandamál að byggja svona stöð?
Jú, jú, jú. Þetta var mikið, það var byrjað, þegar að sú stöð var byggð
upp, það var byrjað að byggja hana upp strax, ég held að það sé
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alveg rétt hjá mér, að hann hafi byrjað að starfa ´64 í fyrsta skiptið. En
það var byrjað að byggja hana um haustið 1963. Strax hérna eftir,
eftir hérna, eftir að vertíðinni lauk það sumar sko. Þú sérð það. Og ég
var meira að segja verkstjórinn á Óskarstöðinni, haustverkstjóri, það
táknaði að, að hérna að sjá um tunnurnar að pækla þær, það var
búið að yfirtaka, gera allt sem þurfti að gera í sambandi við þær,
meta og allt kannski. Það komu menn, bæði Svíar og Rússar til að
skoða þetta og meta. Og þá var yfirleitt búið að því öllu þegar að
haustvertíðin tekur við. Já ekkert alltaf endilega,þá átti kannski eftir
að taka yfir, skoða ofan í þær g fleira og fleira. En það fór semsagt
eftir því að pækla þær og passa þær allavega, þannig laga og
koma þeim um borð í skipin, þegar að skipin komu. Það var aðalleg
verið að skipa úr hérna á þessum mánuðum, að senda framleiðsluna
til þessara landa. Aðal viðskiptalandann Svíþjóðar, Finnlands og
Rússlands, var stærsta landið. Það var yfirleitt verið að senda
tunnurnar í september, október, nóvember og desember.
September, október, nóvember og desember. Og jafnvel það
síðasta í janúarbyrjun.
Nú er það?
Já, það var til dæmis hérna 1950 eða ég held það hafi verið 1950
eða 1951 já. Þá fórst eitt skipið bara rétt fyrir jólin, sem var að taka
síldina, bara fórst hérna rétt við siglingarvitann.
Nú?
Já, já, það bilaði vélin, það var komið dálítið vont veður þegar það
var að fara út. Austan á stóð bara beint upp í fjörunna þarna, það er
bara akkúrat þarna í innsiglingunni, full af tunnum, ég man það var,
ég var bara 8 eða 10 ára, já eða 9 ára. Það var búið að vera mikið
um að vera að koma tunnunum þarna í, um borð og það er að
koma vont veður, ég man það vel, ég var þarna eitthvað að fikta
þarna útfrá ásamt vini mínum Eiríki á bakka og einhverjum, þá er
verið að klára skipið og komin slydduhríð og leiðindaveður og, og
svo, af því að ég átti nú heima alveg þarna við innsiglinguna, þá sé
ég að það bara, já þegar ég er að fylgjast með skipinu eða við og
fleiri. Og það er bara að skríða út höfnina, þetta var býsna stórt skip,
já, 2000 tonn, eitthvað svoleiðis, jæja þegar það er komið út i
beygjuna þarna, þá er bara eins og það sé að stoppa og maður
hættir að heyra vélar hávaðann. Jæja það er ekkert annað en það,
það bara rekur fljótlega upp í fjörurnar. Jú, jú, jú, þarna, bara alveg
við, alveg við vitann þarna, klappirnar og, engin skip nærri til þess að
draga það á flot. Nei, nei, bara smábátar og það var ekkert gagn af
þeim. Þeir reyndu, að mig minnir, einhverjir svona stærstu bátarnir,
svona 20 tonna bátar, þorsteinn eða einhver, og það gekk nú ekki
neitt og það bara er þarna í fjörunni og allir að fylgjast með. Þetta
var svona um sex leytið að kvöldlagi. Fimm, sex leytið og komið
myrkur. Svarta myrkur og svona hríðarhallandi. Annars slagið að
minnsta kosti.
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Mynd 11. Þýska skipið Sussanna Reith strandar á Raufarhöfn.

Og hvað varð um allar tunnurnar um borð?
Jæja, það bara skorðast þarna meira og meira í fjörunni og svo
kemur þarna björgunarsveitin sem að var nú hérna með svona
björgunarstól og línubyssu og einhverjir bátar komu þarna upp að
skipinu. Þannig að mönnunum er bjargað að mestu leyti um borð í
báta þarna, en það er nú samt skotið út línu og einhverjir koma líka í
stólnum, því það var ekkert hægt að stóla á það að það gæti hérna,
blessast að komast að skipsíðunni fyrir hérna öldugangi á henni, enda
var það svoleiðis. Það kom síðast og snéri við hérna, minnir mig, að
landi, já, en svo er þessi hérna, þessi lína sko, hún er styrkt mikið og
búið til mastur þarna. Stór mastur svona uppúr jörðinni deginum eftir.
Allir bara á fulli í því a bjarga síldinni í land sko, tunnunum. Já. Og
þannig eru tunnurnar hífðar bara á streng, tvær og tvær í einu. Tvær
og tvær í einu.
Yfir í annað skip þá?
Nei, nei bara upp á land.
Upp á land?
Upp að landi alveg við hliðin á vitanum, mastrið var það, var það
hátt, mastur svona sko, að þegar að tunnan kom, blökk í mastrinu ,
það var styrkt alveg með stöðugum og allt það, og þegar að tunnan
kom og tunnurnar, mig minnir nú að þær hafi verið tvær, maður stóð
oft þarna og var að glápa á þetta, þarna til síldar og voru reknir í
burtu alveg eins og skot,krakka sem að komu nærri. En þá, þá
passaði að setja, láta þær síga niður á bílpall, þannig að þannig var
farið með tunnurnar á sinn stað, bara þar sem þær höfðu verið tveim
dögum áður alveg hreint já.
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Þannig að þetta hefur bjargast?
Já ég man að, man það að það bjargaðist algjörlega allt, allt úr
skipinu, allar tunnurnar nema það að það hafði komi leki á
einhverjum tunnum, í tilfærslunni og eitthvað að síldinni skemmdist því
að pækillinn hafði farið af þeim og ekki gert nógu fljótt við þær, sko
pæklað þær upp á nýtt og þjappa þær og eitthvað. Þessi síld var af
öllum söltunarstöðunum hérna, þannig að, ég held að tunnunum hafi
bara verið skilað, eftir því hvað merkingarnar sögðu til, á sinn stað, en
skipinu var öllu bjargað, það kom og var þarna og snéri svona,
stefnið svona eiginlega til hafs dálítið mikið eða já. Svona eins og
rakkanesið eða svoleiðis. Og þannig var það í einhverjar vikur. Svo
kemur bara stórbrim þarna um veturinn, stór brim og þá bara, þá
bara liðast hérna, fremri parturinn, fyrir framan vélarrúmið, vélin var
svo þung og allt það, að skipið liðaðist allt bara sundur við
skilrúmsveginn vélarrúm og lestar. Já bara.
Það hefur bara liðast í sundur?
Já liðast í sundur og, og þessi stóri skrokkur að hann bara fór bara
uppá klettana þarna eins og fis í stórbrimi og þegar við fórum á fætur
á hjaltabakk um morguninn, það var komið vont veður um kvöldið
og deginum áður, þá er bara brimið orðið ennþá, ennþá meira og
Enivika bara, skipið hét Enivika, Enivika er bara komin þarna, alveg
með hliðina meðfram fjörunni. Liggur þar,þannig. Alveg ótrúlegt að
sjá. Svo var það tekið bara seinna og liðað allt í sundur eða hérna,
limað í sundur í brotajárn og farið með það á næstu árum um borð í
brotajárnskip svokölluðu. En vélin og afturparturinn sat þarna lengi
vel.
En allir menn hafa bjargast?
Já, þeir björguðust allir. En þarna var það þetta, vélin bara drepur á
sér þarna, já, akkúrat á versta stað. Ef að hún hefði nú bara drepið á
sér hérna inní höfninni, nei, svo var nú verið að segja það að þeir
höfðu nú verið fullir þarna, það er nú oft.
Skipstjórarnir?
Já og vélstjórarnir kannski líka. Allavega var smyglað hérna víni um
borð úr skipinu og í land þarna. En það er alltaf svoleiðis, ef að það
gerist eitthvað svona með skip, þá var alltaf verið að segja þetta, að
þeir hafi verið fullir. Það er hérna, miklu fréttnæmara heldur en að
segja að þeir hafi verið edrú og allt í lagi með þá.
En manstu eftir kannski einhverju svona, var slys á fólki eða eitthvað
svona, sjóslys eða? Hérna á Raufarhöfn?
Já á síldarárunum? Eða fór þetta allt slysalaust fram?
Já ég segi það nú bara alveg hreint, Raufarhöfn var bara ótrúlega
lánsöm með svoleiðis lagað. Þetta var mun algengara á Siglufirði og
til dæmis Seyðisfirði, þetta voru stærstu söltunarstaðirnir, þarna á
Siglufirði og Raufarhöfn. Sum árin var Raufarhöfn með hérna, fleiri
saltaðar tunnur heldur en Siglufjörður, það var þegar að hún var að
þokast meira og meira hérna, því að hún kemur sko síldin, þessi síld,
norsk/íslenska eins og við kölluðum hana alltaf. Hún hrygnir við Noregs
strendur í mars, mars apríl, hrygnir þá sko. Svo eftir hrygninguna, þá
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þarf hún að, af því að þetta var gríðarlega stór stofn þegar að hann
var stærstur, þegar hann var uppá sitt besta á milli 1940 og 1950. Eða
1920 og 1950. Fljótlega var farið að veiða svo mikið af mörum
þjóðum, þá bara segir það til sín að stofninn hann hefur ekki við að
hérna, að standa fyrir þeim miklu veiðum. Og svo voru skipin að
verða stærri og meira og meira fullkomnari strax og sérstaklega
þegar að komið var milli 1950 og 1960 að þá kemur, já þá, eftir
hrygninguna, þá þarf síldin á því að halda að komast í fæðu, af því
að fyrir hrygninguna og um hrygninguna þá, þá étur hún ekki neitt,
hún er bara eins og í dvala hérna á ákveðnum svæðum upp við
Noreg. Norðarlega við Noreg og fjörðunum þar við Noreg. Þá fer hún
hérna út á hafið og kemst fljótlega í æti, sérstaklega þegar á þessum
árum þegar að komið er hérna móts við Ísland, norðan vert, það var
alltaf, alltaf byrjað að veiða hérna, eins og ég sagði þér áðan, út á
húnaflóa og jafnvel út á Vestfjörðum, þarna um 1920 og 1930 og þó
að menn hafi komist í hana hérna, til dæmis þegar að hún er að
koma frá Noregi, komist í hana út á, norðaustur af langanesi eða
sunnan við Jan Mayen, þá var hún bara alls ekki orðin nóg feit. Alls
ekki til þess að salta hana því að síldarmarkaðirnir þeir hérna reiknuðu
með síldinni feitri. Hún var langt eftirsóttust feit. Svo voru sumir
markaðir eins og í austur þýskalandi sem að vildu frekar horaða síld.
Svona 17- 18 %. En það var um að ræða markað sem að hérna, sem
að synti hérna kaupendum og neytendum sem vildu reykta síld,
reykta.
Já reykta.
Og þá má, það er erfitt að reykja það sem er bráð feitt. Já þannig
að, en hérna, það er ekkert byrjað að sinna síldinni fyrr en bara
ákveðnum tímum, sem menn hafa reynslu af frá því árunum á
undan, árinu á undan og árunum á undan, að veiða hana þarna um
þetta leytið. Að byrja að veiða hana um það leyti, í lok júní og hérna
byrjun júlí og þá er þetta ævinlega, segir sagan, að hún er komin á
þetta svæði, út á húnaflóa og norður af ströndum, norðaustur af
ströndunum, kannski, kannski svona tíu mílum frá landi oft, og
stundum bara mjög nærri landi. Jæja en svo fer hún að, svo fer þetta
að þróast sérstaklega svona áberandi um hvað, 1958, 1957, 1958 og
1959. Þá er hún farin að koma hérna svo austarlega. Hérna, hérna
óvenju snemma og eins og hún sé að flýta sér að þessum miðum
sem að, og var við þá kannski allt sumarið, alveg bara hérna, allan
júlí mánuð og allan ágúst mánuð.
Já er það?
Meira að segja alveg fram í september, þá er hún farin að, það voru
nokkrar söltunarstöðvar á austfjörðunum hérna, fyrr en eftir 1955 og
1956. Þá er hún farin að veiðast hérna úti á Langanesi og ekkert úti á
austfjörðunum fyrr en, eins og ég segi, aðallega eftir 1957 og 1958. Þá
var farið að byggja söltunarstöðvar á austfjörðunum , alveg í stórum
stíl. Öllum, alveg suður á Fáskrúðsfjörð. Og hérna, og svo er komið
þarna, c.a. svona 1959 og 1960 þá er hún alveg hætt að vera á
Húnaflóanum, þegar að hún kemur og, í hérna leiðangurinn sinn, til
þess að fita sig yfir sumrið, þá bara snéru hún við, eins og hún snúi
bara við einhverstaðar við Grímsey og svoleiðis, á Grímseyjarsundi.
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Nú?
Já, norður úr Eyjarfirði og þar. Það er þá, þar byrjar hún að veiðast
fyrst, 1961, 1962, 1963 og 1964 og oft hérna úti á sléttunni sko. Oft eins
og hún gerðir, öll árin sko. Hún veiddist alltaf meira og meira hérna úti
á sléttu og Langanesi. En þarna er sko héra, hún var farin að snúa við
svo snemma og stoppar lítið út á norðurlandi og svo þegar að komið
er árið 1962, 1963 þá veiðist hún eiginlega ekkert á norðurlandi, þá
bara, bara hérna jú, norðausturlandi hérna við sléttu og Langanes og
svo er það, svo komið þarna 1965 og 1966, 1964 jafnvel, að hún bara
sést varla hérna, hún er bara fyrir sunnan langanes og þarna út á við
austfjörðum, við Glettinganesi mikið og hérna úti á Bakkaflóanum og
þar. Já, já og þá er farið að svona um þetta leyti, farið að bera á,
mikið á smásíld inn á milli. 1961 og 1962. Það var alveg hreint
hrikalegt ólán. Því að fyrst var, þá er bara eins og það sé stórsíld sem
að veiðist, sem var alveg, hérna, sem að við vildum nú helst sjá.
Og fór þá bara að veiðast einhver smásíld?
Já þá hérna, þá þurftu stúlkurnar, af því að það voru engir markaðir
fyrir þessa smærri síld sem að var kannski ekki nema 25 cm löng, með
haus. Þá þurfti að flokka hana frá, já þannig að stúlkurnar gátu ekkert
gripið bara síldina og skorið hana því þær þurftu kannski að taka eins
margar síldar hérna, til þess að henda ofan í stokkinn sem að dreif
þær í burtu, það var svona vatnsstokkur sem að fór með þær niður í
gryfju, gryfju sem að var svo losuð ofan á bíla, sérstaka bíla sem að
voru þannig gerðir að þeir fóru með síldina, eða hausana og svo síld
sko, svona smá. Fóru með í bræðsluna hérna, já. En þetta var
hrikalegt vandamál. En svo er nú hérna, ráðin bót á því að nokkru
leyti því þá eru framleiddar ákveðnar vélar, flokkunarvélar sem var
fram á bryggjunni og þegar var sturtað úr hérna, þessum málum sem
að notuð voru til þess að hífa uppúr skipunum, þeim var makað niður
á ákveðið stýrisíló, þá snérist þetta á flokkunar vél sem að snérist og
snérist þannig að hérna, of grannar síldar þær duttu niður úr rásum
og niður í þennan stokk sem að var alveg fram á bryggju og, það var
mikill vatnskraftur sko, dælur sem að dældu sjó í hann og þetta fór
alveg á fullri, fullri ferð þarna út í þessa slóg. Slógbílana, já. En þarna
er svo margt að breytast i sambandi við síldina, þá þóttust menn sjá
það að það væri bara, þarna væru hérna fyrstu merkin um ofveiði
sko, enda voru fiskifræðingar byrjaðir að vara við þessu þarna, um
1960. Já, já. En þetta var allt ævintýralegt sko, já mjög. En hugsaður
þér að þegar síldin er bara alveg hætt að koma, þá verður nú
aldeilis leiði í fólki, öllu fólki, mikill söknuður, mikill söknuður og bara
leiðinlegt og svo kemur líka bara svona kreppa, peningaleg kreppa.
Allar þessar stöðvar fóru á hausinn , bankarnir bara eignuðust þær,
ekki kannski allar, þessi þarna, Óskarstöðin, hún fór aldrei í uppboð.
Hvað varð um hana?
Bíddu við, jú hún fór í uppboð. Hún fór í uppboð tíu árum eftir að, tíu
árum eftir að hætt var að salta eða já, kannski ekki tíu, svona fimm,
sex, sjö árum seinna, þá voru bara hérna, þá voru bara
fasteignagjöld og svoleiðis, allskonar gjöld sem að hreppurinn leggur
á hús og þú veist, þau voru bara ekki greidd því að það vildi enginn
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kaupa þetta kannski og svoleiðis að hún fer á uppboð og við
kaupum hana ég og Þorgeir bróðir og Sturla á uppboði, eða Þorgeir
kaupir hana einn fyrst og svo kaupum við hana af Þorgeiri, eða okkar
part sko. Þá setjum við þarna upp grásleppuhrognaverkun í
kjallaranum, breytum hérna skrifstofunum og því þarna á neðstu
hæðinni og rífum skilvegi og setjum stoðir undi og steypum upp gólf
þarna og þarna gátum við verið með fiskverkum en aðallega
hrognverkunina sko, grásleppuhrognaverkunina, svo voru við með,
útbjuggum við, hérna í bryggjuhúsinu, því það var býsna gott að, já
hérna, eins og er á mörgu bryggjum þá eru svona rifur, þú veist, á
milli plankana. Við gerðum gólf yfir þetta, bara settum hérna þjalir,
sléttar þjalir og þarna voru við með saltfiskverkun í nokkur ár, við
bræður.
Nú er það?
Já. Og hérna, það var ágætis framtak í því. Og hérna á Óðni sem að
er nú ekki á þessari mynd. (Bendir á málverkið). Því þá var ekki búið
að byggja stöðina eða steypa upp húsið, sem að núna er hótelið.
Það hérna, þar var útbúið frystihús. Sá sem átti, hann keypti hana af
upphaflegu eigendunum, hérna, hann hét Einar Guðmundsson,
hann var búin að eiga hana í ein tvö ár þegar að hérna síldin hvarf.
Og hann útbjó þarna lítið frystihús. Sá maður, Einar Guðmundsson.
Keypti af bátunum hérna, keypti af bátunum, smábátunum hérna fisk
yfir sumarið og eða bara allan tíman og Únni hérna gamli þú veist?
Já.
Sem á Þorstein stóra. Hann landaði þarna hjá honum, já, já. Og bæði
kola, hann var á snurvoð jafnvel og trolli og landaði jafnvel
rauðsprettu þarna og flatfiski og ég var nú hjá honum ein tvö haust,
þá lönduðum við þarna hjá Einari. En það, allar aðrar stöðvar þær
voru ekkert notaðar, það voru bara þessar tvær. Hinar bara
grotnuðu niður gjörsamlega. En Óðinsstöðin sko, Óðinsstöðin var
náttúrulega með þetta stóra steinhús, sem er hótelið núna. Þannig
að það var hægt að gera ágætis, ágætis hérna , dúkkufrystihúsið,
eins og það var stunduðum kallað, í kjallaranum. Og þannig var það,
hann rak það í nokkur ár, ja þangað til að hann dó, hann dó svo,
þegar að hann dó karl anginn, hann var orðin svona frekar gamall,
ég held að hann hafi rétt verið um 1970 þegar að hann dó. Og
hérna, þá leggst þetta alveg af og hreppurinn eignast svo hótelið
rétt á eftir, þegar að hann deyr þarna um 1975. En þú sérð það Tinna
mín að þegar að síldin hverfur þá er strax farið að hugsa um það að
endurreisa frystihúsið, þá var búið að vera frystihús hérna í mörg ár
hérna sko, jökull hét það og það er bara eiginlega sama frystihús og
er núna eða þannig lagað, á sömu lóðinni en komin alveg nýr
húsakostur. En þú veist,lágreista byggingin sem er fyrir þarna fyrir
ofan, ofan nýja þar sem núna er unnið. Það var gamla frystihúsið sko
og það er endurreist þarna og keyptur togbátur, býsna stór bátur,
hann var, þegar að hann var smíðaður nýr þá var hann smíðaður nýr,
þá var hann 300 tonn, dálítið stærri en þetta skip, Óskar. (Bendir á
ljósmynd af Óskari Halldórssyni, bát sem Stefán hafði verið ár). Og
hann er settur á trollveiðar og fiskar fyrir frystihúsið og fiskar ágætlega
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og í tvö ár, nei fleiri ár, síldin er alveg horfin 1968 sko, og þá er
frystihúsið endurreist 1969. 1969 og þá kemur hann , þessi togari, eða
togbátur. Hann er hérna, landar hérna í nokkur ár og ásamt trillunum
og smábátunum hérna í frystihúsið og það er svona ágætisvinna fyrir
heimafólkið og jafnvel búið að koma hingað til Raufarhafnar,
aðkomumenn og konur, í frystihúsið og svona. Nú þangað til a það er
ákveðið að kaupa, laupa alvöru togara og hann kemur hingað nýr,
1972, alveg nýtt og fínasta skip og þá breytist nú allt heldur betur og
alltaf nógur fiskur, hann fiskaði vel og það er bara frystihúsið er bara á
fullu, allan ársins hring en þarna árunum áður þegar að togbáturinn
var, þá var kominn stundum eyður yfir háveturinn, já, því að hann var
ekki nógu stór til þess að veiða í heldur verri veðrum. Þannig að
hérna, þetta breyttist allt þá sko, og var að breytast um allt land,
hérna til dæmis þarna togararnir sem að var alveg eins og
Rauðinúpur, ég held að þeir hafi verið, þá er að koma fyrst skuttogari
eins og kallað er, sem gátu veitt í verri veðrum, og svo þægilegra. Að
þeir koma ábyggilega þarna frá Japan ábyggilega einir tólf, frá
Noregi nokkrir þannig að þetta bjargast svona smátt og smátt að
síldin hafi hverfa sem að var svo þýðingarmikil, bæði gjaldeyrissöfnun
og vinnu fyrir fólkið út um allar byggðir og, og hérna fleira og fleira.
Þýðingarmikið fyrir sveitarfélögin, því að þau alveg limpast niður
þegar að síldin hvarf, enginn peningur til þess að gera neitt, göturnar
hérna alveg ómögulega og allt það. Þannig að þegar að
skuttogarinn er komin hingað, þá breytist ýmislegt og hérna og tekjur
sveitarfélagsins uxu, það var hægt að sinna því að, að malbika
göturnar sem voru vægast sagt leiðinlegar. Drullupollar í þær alveg
hreint, alltaf þegar að rigndi, þó það væri búið að hefla þær og
bera ofan í þær, þá mátti bara ekkert rigna, þá var komin drulla og,
en hérna, þú sérð það bara að þetta síldarævintýri hérna, þegar
maður er að tala um söltunina, það varði ekki lengi, það ,þú sérð
það ef að við segjum að það hafi verið byrjað að salta hérna 1945,
það er alveg það fyrsta, saltað hérna ofan í tunnur, þá eru komnir
hérna tíu ár, 1955, 1960, nei 1965 þá eru komin tuttugu og tvö ár
þannig að þetta eru ekki nema, þetta er rétt um tuttugu ár. Það var
ekki byrjað að raða 1945, nei hérna salta, þannig að þetta er rétt um
20 ár sem að hún er hérna í söltunarstandinu sko. Söltunin þýddi það
að það var bara mjög litskrúðugt líf hérna en áður var síldarbræðsla
búin að vera hérna sem að norðmenn ráku og svo þessi gamla eða
þessi nýja sem að verið er að rífa smátt og smátt núna, en það voru
bara karlmenn sem að syntu þeim verkum, þannig að þetta verður
svo skemmtilegt allt saman þegar að kvenfólkið kemur inn í myndina,
svona margar, enda er þetta síldarævintýri það þýðir raunverulegu
sko skvísurnar og stelpurnar. Það er alveg ljóst, að það hefur ekki
verið talað um þessa síld sem síldarævintýri ef að það hefðu bara
verið bræðsluverksmiðjunar sem að voru eiginlega bara karlmenn í.
Eintómir karlmenn?
Nei, nei það var þetta sko.
Hvað heldur þú að hefðu nú orðið um Raufarhöfn ef að síldin hefði
ekkert verið?
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Ef að síldin hefði ekkert verið?
Heldur þú að Raufarhöfn væri hérna?
Ef að hún hefði aldrei komið?
Já.
Nei, nei, nei, nei hún hefði ekki verið svona sko. Nei, það er hérna
mjög fátt fólk hérna, þegar að norðmenn koma hérna með sína
bræðslu og reisa hana hér, það er 1930 og eitthvað 1930 og ég er nú
ekki alveg með þetta núna í hérna hausnum á mér, ég held að
þetta hafi verið 1931 eða 1932 sem að norðmenn koma með þessa
verksmiðju hingað, lítil verksmiðja sem að verið er að, sem stóð svona
hér um bil á sama stað, hún stóð aðeins fyrir norðan, nær
Hólmsteinshúsinu gamla þú veist.
Já.
Nær jökli. Og hún stóð þar sko og síldarþrærnar voru bara ofan i
jörðinni svona því að þær voru hérna, þær voru semsagt
neðanjarðar og bryggjur svona yfir þeim, þar sem að var sturtað úr
sérstökum vögnum sem að var landað í úr skipunum , niður fyrir sig
sko, þetta var óskaplega fornaldarlegt allt saman sko, en já, já það
voru bara þeir tímar sem að þá voru, en svo er nýjar verksmiðjan
byggð upp á nokkrum árum, þá er hérna, þá er hún byggð sko fyrir
sunnan þessa verksmiðju gömlu því gamla verksmiðjan er ekki rifinn,
norðmenn áttu hana raunverulega og nýja verksmiðjan er byggð fyrir
sunnan hana. Rétt fyrir sunnan hana sko. Og aðallega mjölhúsið, það
er svo stórt, það var nú stækkað þarna einhvertímann, en það var
svo stór að, þá var, þá var raunverulega aðal byggðin og þorpið þar
sem verksmiðjan var byggð upp. Já það voru mörg hús flutt af þeirri
lóð, allt saman timburhús sko, eitt hús var steinhús sem var bara
rústað niður, ég held að það hafi verið elsta steinhúsið á Raufarhöfn,
en þau voru flutt, þar sem að þorbjörn á núna heima, og nokkur hús
sem búið er að rífa núna, þau voru flutt af þessari lóð, þar sem að
verksmiðjan reis upp á, íslenska ríkið átti verksmiðjuna og lét byggja
hana upp og hérna, samkvæmt lögum frá alþingi var ákveðið að
byggja verksmiðju hérna á Raufarhöfn, til mikillar lukku fyrir þjóðina og
landið og fólkið hérna, þá fer að fjölga fólki hérna bara alveg á fullu,
strax og verksmiðjan er komin.
Takk kærlega fyrir spjallið.
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4. VIÐTAL: EIRÍKUR GUÐMUNDSSON
Fjórða viðtalið var tekið 29. Júlí klukkan 13.00, við Eirík
Guðmundson, 68 ára sjómann, að Vogsholti 12 á
Raufarhöfn.
Eiríkur býr á
Eiríksdóttur.

Raufarhöfn

ásamt

konu

sinni

Björgu

Mig langaði kannski bara að byrja á því að spyrja þig hvernig lífi þínu
var til dæmis háttað á síldarárunum á Raufarhöfn?
Það var mjög gott og skemmtilegt allt. Mikið um að vera.
Hvað ætli þú hafir verið gamall, svona c.a. á þessum árum?
Ja verksmiðja ríkisins tók til starfa 1940 og það var ári áður en ég
fæðist, þeir voru búnir að vera með síldarbræðslu hérna norðmenn
frá 1920 og eitthvað en svo keypti ríkið verksmiðjuna af þeim og
þetta var náttúrulega aðallega í kringum 1950 sem að ég vann, já
og fyrir 1950 og svo eftir það náttúrulega, svo komu síldarplönin
svona í, var byrjað, fyrst var brædd síldin, semsagt í verksmiðjunni svo
var farið að salta hana.
Já hún hefur fyrst verið brædd, ekki söltuð strax?
Nei, nei, fyrstu árin, svo, svo jókst þetta svona alveg hreint ár frá ári.
Ég held að það hafi verið 11 síldarplön hérna þegar þau voru flest en
ég er ekki alveg 100% hvort þau voru öll sömum í einu, þó held ég
það í einhvern tíma að það hafi verið saltað á 11 stöðum. og það var
auðvitað allt fullt af síldarstelpum, sem að komu alls staðanar að
landinu.
Var þá sérstaklega mikið frá einhverjum stöðum? Eða bara alls
staðanar að?
Ég er ekki viss, það kom náttúrulega voðalega mikið úr Eyjafirði, því
að Valtýr Þorsteinsson átti síldarpláss sem að hét Norðursíld, hann var
frá Rauðavík og það er svona smá, bara leiðinni út á Ársskógsströnd
eða þangað. Þetta var bara sveitabær, eða hálfgerður, svona
útverks, það var mikið þaðan og svo var bara alls staðanar af
landinu. Þetta voru líka svo mörg skip og lítil, þetta hefur verið, ég
held að það hafi verið þrjú hundruð síldarskip.
Þrjú hundruð?
Já sem voru á síld í einu og þau komu náttúrulega aldrei öll hérna inn
á Raufarhöfn kannski en, en hérna svo þegar það voru landlegur
sem kallað er, eða brælur, því það var nú yfirleitt ekki hægt að veiða
síldina þá, nema í góðu veðri þegar, þeim var alltaf vaðað ofansjáfar
eða hálfpartinn svo að menn sæju hana, til að kasta á hana. Nú eru
komin tæki sem að, fyrir löngu síðan sem að mæla að hún sé niður í
sjónum og það voru tólf menn á hverjum bát, semsagt hringnótabát
sem kallað voru, svo voru aðrir sem voru stærri og þeir voru með
Snurpunót, þar voru átján menn, svo það var stundum hérna inni á
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Raufarhöfn kannski hundrað skip og fleiri þúsund sjómenn fyrir utan
allar síldarstelpur og íbúana á Raufarhöfn, það hafa verið hérna
ábyggilega stundum hátt í 4000 manns.
Bærinn hefur bara verið pakkfullur af fólki?
Já, já og það var bíó þrisvar sinnum á dag og ball á hverju einasta
kvöldi á meðan landlegur voru. Svo voru stór skip, þeir voru á miklu
stærri skipum norðmenn og Svíar og Finnar. Þeir söltuðu um borð í
skipunum.
Nú það hafa verið útlendingar hérna líka?
Já þeir lágu yfirleitt hérna inni á Hólsvíkinni og hérna bara út á holtinu
sem kallað er, þeir föstu fóru síðan bara í land á litlum bátum, já, já, já
alveg fullt af útlendingum.
Já og hvað, var alveg fínt samband á milli íslendinga og útlendinga?
Ja já ég held það nú svona, kannski einhvertímann eitthvað, ég man
aldrei eftir neinu sérstöku, ég held að allt hafi farið ágætlega fram.
En við vorum til dæmis þegar ég var lítill áður en ég fór að vinna, þá
vorum við alveg á kafi í því, þegar að það var komið svona fram í
águst að strákarnir og stelpurnar auðvitað líka, að týna krækiber og
bláber og selja sjómönnunum, þeir voru alveg vitlausir í að kaupa
ber.
Já er það?
Já, já.
Það er sniðugt.
Þetta var ægilegt fjör hérna, enda sérðu það, kannski, svo var það í
dalhúsinu, gamla bíóinu, það er nú sennilega búið að rífa það þegar
að þú manst eftir þér?
Já.
Þú veist hvar Breiðablik er?
Já.
Það var bara snéri alveg eins og Breiðablik og náði, langt og dálítið
mjótt hús og náði alveg niður að götunni, milli Breiðabliks og
kaupfélagsins.
Nú var hús þar?
Já það var samkomuhúsið og svo þegar það var orðið svo pakkað,
dyrnar voru að austan, þar sem gengið var inn í húsið og þegar var
orðið það troðið, það var alltaf selt inn, það var aldrei hægt að selja
inn, það var eiginlega ekki orðið pláss, þá var opnað að vestanverðu
og þá bara þrýstist hópurinn út af vestan, já þetta var svo ægilegur
fjöldi að það getur enginn ímyndað sér þetta. Svo voru allar
göturnar, það voru nú ekki margar göturnar, allar bryggjurnar og allt,
þetta var allt þakið af fólki, alveg eins og þú sért í göngugötu í
stórborg.
Já, var dýrt inn á svona böll?
Nei ég held að það hafi ekki verið neitt dýrt, já, já það voru kannski
böll kvöld eftir kvöld, svo þegar að batnar veðrið þá fóru náttúrulega
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öll skipin út og þá var svo farið að salta og bræða því að skipið kom
kannski með ákveðið magn af síld, það var svolítið sjaldan þegar að
saltað var hverja einustu síld af því að þetta var úrgangur og svoleiðis
og hann var bræddur og svo veiddist stundum svo mikið að það var
ekkert hægt að, fyrir skipin að bíða alltaf eftir því að fá að salta því
að hún skemmdist svo fljótt.
Já er það?
Já það var Rauðáta sem að var í henni.
Hvað segir þú, útaf?
Rauðátu, það var það sem síldin var að sækja í hérna á þessum
árum.
Þannig að hún geymdist ekkert rosalega vel?
Nei.
Þannig að þegar það komu mörg skip þá þurfti bara að bræða
hana?
Já svo ef að það hafði gengið illa að veiða og verið langt, þá var
hún orðið of gömul til þess að salta hana og þetta er eins bara með
loðnuna í dag, það á sumrin þegar var verið að veiða loðnu þá er
voðalega vont að geyma hana útaf þessari átu, hún fer bara í mauk
og þetta verður bara eins og tómatsósa í restina.
Já er það?
Já.
Vannst þú eitthvað við síld?
Já ég fór í verksmiðjuna árið, ég held ég hafi ekki farið fyrr en ári eftir
að ég fermdist. Ég var fjögur sumur þar og svo var ég oft á
plönunum, annars var ég mest að róa svona á sumrin, yfirleitt. Jú ég
var oft á síldarplönunum.
Hvað varstu þá að gera þar?
Ja við byrjuðum bara löngu áður en við fermdust, bara litlir, sko þá
vorum við að láta tómar tunnur til kvennanna sem að voru að salta,
það voru yfirleitt eintómar konur, svona nánast og stelpur. Og svo
voru það hringir eins og kallað er, það er svona úr krossvið, búa til
hring, svosem svona hár og í þennan hring voru sett þrjú lög af síld,
því þetta seig niður, tunnan fylltist ekki nema, nema að hafa þennan
auka hring og við vorum settir til þess að láta þær hafa þetta.
Fyrirgefðu. (Síminn hringir hjá Eiríki og við gerum stutt hlé). Já hvað var
ég að segja þér Tinna, já það voru svona bara strákar og stelpur
alveg niður í 7 og 8 ára að láta, láta hringina til.
Já það hefur mátt alveg vera svona ung börn?
Já það voru engin svoleiðis takmörk með því, þetta var bara, við
vorum með svona tvo, þrjá hringi á hvorum handlegg og settum það
alltaf á bakvið tunnurnar hjá bjóðinu eins og kallað var, sem þær
skáru síldina ofan í og svo var farið að, fóru þær að leggja hana
niður, sem kallað var, raðað, það þurfti að raða hverri síld í tunnurnar,
skera af þeim hausinn og draga slorið úr, slógið, það var gert bara
með einu, tveimur svona hnífsblöðum, þær sem voru fljótar, það voru
bara unglingar í þessu að skaffa þeim tómar tunnur og svo voru
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menn sem að voru trillarar sem kallað var, það voru svona vagnar
með svona hring úr járni allt, sem var slegið svona yfir tunnurnar og
svo var tunnan veguð upp og small svona inn í hök á vagninum og
var honum bara keyrt frá, svoleiðis stóð tunnan upprétt í einn, tvo
daga, skilur þú, þá var farið að loka þeim, þá var þessi síld sem var
sett ofan á þessi 3 lög, þá var hún siginn svoleiðis að tunnan var orðin
full.
Já og þá hefur verið hægt að loka?
Já þá var hægt að loka henni og svo voru pæklar og svo voru, það
voru alltaf krakkar eða mikið krakkar í því að pækla, sem kallað var.
það voru ægilega stórir tankar sem var bara blandað, búinn til pækill
og svo var bara farið í stæðurnar til þess að, tunnunum var staflað
upp og svo var svona trétappi sem var losaður og látið renna í hana
þangað til hún var full og svo var tappinn settur í aftur, svo
náttúrulega, voru menn, það þurfti að velta þeim yfir eins og kallað
var, til þess að jafna þetta allt, svo náttúrulega sáu yfirmennirnir á
síldarplönunum og verkstjórarnir um hvenær þurfti að pækla næst,
það var náttúrulega bara bókhald um þetta.
Já og það hefur þá ekki verið gert á hverjum degi?
Nei, nei, það var náttúrulega alltaf verið að pækla ef það var verið
að salta skilurðu en svo kannski var síldin búin á haustin, eða semsagt
það var hætt að veiða, þá var ekkert öll síldin farin til útlanda. Hún
fór til Rússlands og Svíþjóðar og Finnlands, þar þurfti náttúrulega að
halda áfram að pækla en miklu sjaldnar sko, heldur en, heldur en á
meðan hún var í sko, eða rétt komin í tunnuna.
Var þá ekki spennandi að vera krakki og vera þarna?
Jú, jú og svo voru stelpurnar bara litlar, komu með systrum sínum og
mæðrum og frænkum og stóðu á kössum svona, eftir því hvað þær
voru ungar og litlar, til að hjálpa að raða í, mamman var kannski að
skera og stelpurnar, stelpan var að leggja niður í tunnuna og svo
steyptu þær sér, þær voru svo litlar, þær vógu bara salt á brúninni, á
maganaum og sú sem átti kannski tvær, þrjár stelpur eða eitthvað,
strákarnir voru auðvitað í þessu líka, þá gátu þær fengið að hafa þrjú
bjóð skilur þú.
Já.
Hún var á einum stað að skera hérna og henti hérna í bjóðið, það var
kallað bjóð sem að síldin og saltið var í, það var sko hrært saman,
síldin, og svo þegar að það var orðið fullt, önnur stelpan var
náttúrulega miklu seinni að raða niður heldur en fullorðin kona að
skera. Þá fór hún alltaf á milli og fór í hitt, svo að hin stelpan eða hinn
krakkinn hefði, gæti verið að leggja niður, semsagt hún hefur verið
að leggja niður í tvær þrjár tunnur í einu.
Já þær fengu náttúrulega pening fyrir tunnuna?
Já þær fengu vist fyrir tunnuna og það var alltaf sett merki ofan í
stígvélin hjá stúlkunum , svona bara eins og peningur, bara úr áli,
einhverju örþunnu eða í brjóstvasann, einhverstaðar þar sem þær
vildu hafa hann eða í vasann á svuntunni eða eitthvað og svo var
þetta bara talið þegar að, ef að þú hættir að salta eða búið að
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stoppa þegar að búið var að salta svo lengi að fólk fór að hvíla sig.
Þá bara gaf verkstjórinn þeim nótu hvað þær höfðu saltað margar
tunnur. þær voru ekki í tímavinnu svona eins og.
Þannig að það borgaði sig að vera snöggur?
Já, já, þær voru rosalega gátu verið, rosalega fljótar sem voru
vanastar og fljótar.
Já, karlar hafa ekkert verið að salta?
Það var undantekning. Jú það var einn og einn. Ég man eftir einum
sem að saltaði alltaf og hann hét Indriði, pabbi hans Agnars.
Já hann hefur alltaf saltað í tunnu?
Já hann var nú sjómaður og skipstjóri en það var oft, það var ekki
verið að róa svona á sumrin endilega á meðan síldin var, þeir voru
bara á vorin og haustin, hann var oft að salta kallinn. Og fleiri en
hann auðvitað en það voru lang mest konur.
En var það þá svona eftirsóknarvert að komast í síld?
Já, þetta gat verið rosa peningur.
Og eins að vinna hjá verksmiðjunni?
Já, já, það voru nú allir námsmenn, það var einhver samningur við
ríkið, ríkið átti það, háskólamenn og menntskólamenn, það voru
náttúrulega fleiri verksmiðjur, það voru einar sex sjö verksmiðjur um
allt land eða hérna á Siglufirði, Seyðisfirði, Raufarhöfn sem að ríkið átti
og það varð að vera einhver viss prósenta, held ég 30 eða 40%, að
námsmenn fengu þar vinnu á sumrin. Svo það voru allir sem að,
maður er alltaf að hitta fólk , svona í gegnum tíðina: Já ertu frá
Raufarhöfn, ég var á Raufarhöfn, ég var þrjú sumur á Raufarhöfn.
Það er kannski læknir eða eitthvað eða einhver hérna maður sem að
var þá í námi.
Þannig að það hafa ansi margir komið hérna og stoppað við?
Enda er maður alltaf að hitta fólk sem að var búið að vera hérna,
bæði í svona og svo bara á síldarplönunum og svo sjómennirnir líka
sem að, sem voru ótal sinnum búnir að koma hérna, þeir sem að voru
búnir að vera lengi til sjós. Þetta var náttúrulega á þeim tíma, sko á
þessum árum þá var ekkert um að vera á suðurlandi á sumri.
Nei er það?
Nei og ekki á norðurlandi á veturna, það fóru allir á vertíðir, það var í
Grindavík og Vestmanneyjum og þar var aðal veiðin á veturna á
þessum árum. Það voru svo litlir bátar og, já, já svoleiðis er þetta nú.
Ég held að það hafi nú kannski, ég er nú ekki það gamall sko, en ég
held að það hafi verið yfir áttatíu manns í verksmiðjunni.
Áttatíu manns?
Já fjörtíu á hverri vakt, fyrir utan alla sem að voru á verkstæðinu, á
verkstæðinu voru tíu, fimmtán manns þar, að þjónusta við marga
báta og vélarnar í verksmiðjunni gátu bilað og, það komu alltaf fullt
af, sko nemum frá vélsmiðjunni Héðni og landsmiðjunni, það voru
járnsmíðar, vélarverkstæði, risastór í Reykjavík. Þú veist að þeir sem að
fara í iðnnám þurfa alltaf að fara í verklegt líka?
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Já, já.
Ha?
Og þeir hafa komið hingað?
Þeir voru alltaf hérna á sumrin og svo voru náttúrulega menn héðan
sem að voru bara lærðir Járnsmiðir og annað. Svo náttúrulega fimm,
sex, sjö allt árið en svo bættist alltaf hellingur við á sumrin.
Voru þá mikið af heimamönnum að vinna í síld?
Já, já, já.
Bara allir?
Nánast hver einasti maður, sem ekki var að vinna í kaupfélaginu eða
eitthvað svoleiðis, skrifstofu einhverstaðar, jú, jú það voru allir
Raufarhafnarbúar í síldinni. 90 eða yfir 90%. Það fengu allir vinnu, svo
kom einhver strákur sem að spurði hvort hann mætti setja tómar
tunnur, já, já þá var hann bara látinn gera það. Ég held það hafi
verið kaupið, það er nú ekki svoleiðis í dag, það var unglingakaup
sem var á milli 12 og 14 ára, svo var barnakaup eða krakkar sem voru
innan tólf, ef þeir voru að skilurðu, í tímavinnu við að setja, setja hérna
tunnurnar til kvennanna og hringina og þetta eða pækla, þá voru
þeir í tímavinnu og þú fékkst ekki fullt kaup fyrr en þú værir orðin 16
ára.
Já var það svoleiðis ?
Og þá var kvennakaup, gættu að því, það var svo mikið óréttlæti að
þá fengu konur, ef þær voru ekki að salta, heldur voru í tímavinnu,
því svo var verið að gera ýmislegt á milli, það var verið að pakka á,
þá voru tunnurnar opnaðar og vigtaðar, því þær þurftu að standa
vissa vigt. Þú skilur, það þurfti að vera lágmarksvigt í hverri tunnu, þá
voru þær á sama kaupi og strákar frá 14 til 16 ára.
Nú svona lélegu kaupi?
Já og þetta var ekki ábyggilega fram yfir 1960 sem að konur fá sama
kaup og karlmenn, þú sérð hvernig þetta var, það var ekki langt í
óréttlætið.
Nei.
Og eru reyndar ekki einu sinni komnar á það enn.
Nei.
Í sjálfu sér, þó þær eigi að vera það, bæði í samningum og lögum
Já svona er þetta.
Sko þeir sem setja, hjá ríkinu, þeir setja lög á alþingi, þú ert að vinna
hérna og ég hérna og við erum að vinna á sömu stofnunni, sömu
vinnuna, annar er kona og hitt er karl, þá ert þú á lægra kaupi
kannski, eða já, og ekki nóg með það svo jafnvel, ef við erum á
sama kaupinu, á yfirborðinu, en ef við erum dálítið hátt sett í
fyrirtækinu, þá erum við í rauninni ekkert á sama kaupinu því hann er
með einhvern hærri bílastyrk og símakostnað og annað heldur en
konan, svo enn er lífið alltaf að reyna.
Já, já.
En konur til dæmis þarna á þessu, þær eru, þær eru öðruvísi að
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karlmenn að mörgu leyti þær voru fljótari og flinkari að salta heldur
en karlmenn. Þær eru fimari í höndunum og svona. Bara í eðlinu.
Þannig að karlarnir hafa mest verið sá sjó?
Já og voru þeir þarna að slá til eins og kallað var, það voru kallaðir
dixilmenn,eða beikerar, að opna og loka tunnunum, svo þurfti að
stafla þeim upp til þess að þetta þvældist ekki út um allt. Það voru
náttúrulega karlmenn í því, það þurfti að lyfta þeim upp með svona
krókum. Tunnan var 160-170 kg, trétunnu og þær voru blýþungar, 30 40 kg þegar þær voru tómar, eða eftir að þær urðu sósaðar af pækli
og svo var síldin í, járngjarðir utan um þær til þess að halda þeim
saman, þú hefur nú séð svona trétunnur einhvertímann?
Jú, jú, þannig að það hefur ekki verið neitt grín að vera að stafla
þessu öllu saman upp?
Nei, nei.
Hvaðan koma þessar tunnur?
Þær komu, tunnuverksmiðja ríkisins á Siglufirði.
Já þær hafa bara verið gerðar hérna á Íslandi?
Já eða ekki allar. Því að svo voru nú fyrirtæki úti í, úti í Svíþjóð og
Finnlandi sem að hét, þær hétu nú Abba, eitthvert sænskt fyrirtæki,
Fiskebröruller og Obu hét eitthvað af Finnsku og það þurfti að setja,
þeir keyptu alltaf síldina svoleiðis að hún var söltuð, og sett í hana
sykur og krydd. Stundum var bara salt og sykur, það var kölluð
sykursöltuð síld og svo var síldin sem var kryddsöltuð, þá var salt og
sykur og krydd og þeir senda alltaf sínar tunnur, bjuggu þær til sjálfir
og sendu þær alltaf til Íslands, semsagt með síldinni með þarna salti,
semsagt síldartunnur með salti og svo var krydd og sykurskammturinn
í sérstökum pokum ofan í tunnunni sem átti að fara í þeirra tunnur en
Rússarnir keyptu langmest af stærstu síldinni, þeir vildu ekki öðruvísi
síld en hún var bara söltuð með salti og kölluð cut síld og það er
stærsta síldin og feitasta. Því ef þú saltar síld, bara með salti og engu
öðru,og ef hún er mögur, þá er hún ómöguleg, þá verður hún bara
eftir nokkra mánuði, hörð eins og spýta.
Nú er það?
Hún þarf að vera svona feit. Og það er enginn síldarstofn í heiminum
sem hefur verið eins feitur og eins og þessi svokallað norsk/íslenska
síld. Því síldin sem þeir hafa verið að veiða hérna á veturna, við
Íslandsstrendur það er annar stofn.
Nú er það?
Hann er bæði minni og verður aldrei eins feitur og þessi norsk/íslenska
síld.
Já, hún hefur verið best?
Ha já hún var best, hún hrygndi, hyggnir vestur við Noreg en gengur
alltaf hér um, vestur yfir landið og alveg yfir til Ísland og alveg inn á
flóa og firði, gerði það alltaf á sinum tíma.
Þess vegna hefur Raufarhöfn verið svona góður staður til
síldarvinnslu?
Já, já.
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Af því hún kemur alltaf.
Já og ég man eftir mér hérna sem 10 ára og yngri, þá var hún svo
nálægt síldin að við sáum oft bátana þegar þeir voru að veiða, bara
hérna rétt utan við.
Nú þetta hefur bara verið hérna rétt utan við?
Já, já oft á tíðum og það er kastað nót, þetta er svona nót, veistu
hvernig veitt er í nót og þá bara kastað svona utan um síldina, svo er,
kallað að snurpa þá er hún dregin saman í botninn og lokað, en
núna er þetta gert, hefurðu séð hvernig er gert með svona skipum,
með kraftblökkinni, sem að dregur nótuna inn í skipið, það voru litlir
bátar sem að þeir drógu á eftir sér, litlu bátarnir.
Nú?
Og nótin var í því og svo, þetta var skipið, bátarnir voru aftan í og svo
þegar að hérna, átti fara að kasta á síld, þá eru bátarnir dregnir að
og mannskapurinn stökk í bátana, allir nema einir tveir, þrír í sitthvorn
bátinn og svo köstuðu þeir utan um síldina.
Já bara mennirnir?
Nei já, fyrst var það nú gert með árum róu bátarnir, það var nú eftir
að ég kom, þá voru vélar í litlu bátunum og þeir keyrðu bara svona,
og aftur saman þangað til að þeir mættust, þeir ákváðu það kannski
eftir stærð á torfunum hvað þeir ætluðu að fara stóran hring og svo
var þá snurpað inní bátana sjálfa, það var dreginn saman botninn
svo kom skipið upp að bátunum, lagðist upp að þeim með nótina og
það var hávað upp í skipið, með svona hring, með svona, sem kallað
var háfur sem að tók einar tíu tunnur í einu og svo bara kippt í spotta
og þá opnaðist hann og síldin rann bara þangað sem þeir vildu,
stjórnuðu hvert þeir vildu að hún myndi fara og svo var bara hávað
svona þangað til að nótin var tóm.
Já var þetta alla tíð svona?
Þangað til þeir fundu þessa kraftblökk, hún er framan við stýrishúsið
eða á móts við stýrishúsið á bátum, er dreginn inn á þessari blökk, þú
getur séð svona skip þegar þú ferð á Akureyri, súlan er með þetta og
svo er nóta aftan á og dregin önnur hjól sem að drógu hana til þess
að setja hana niður í nóta kassa en áður voru bátarnir svo litlir, sko
síldarbátarnir að þeir gátu ekki haft svona nótu um borð, því hún er
býsna stór, þessir bátar sem kallaðir voru surpunótabátar, þeir eru
býsna stóri, þeir er eins stórir og Björn Jónsson og Andri. En það eru
opnir trébátar sko, með engu stýrishúsi og ekki neinu, því næturnar
voru bara í öllum bátnum og áður fyrr, það er svona vír sem er í, á
hamabót eins og kallað er, það er svona hringir, opna og lokanlegir
hringir, þá var snurpað áður, áður en að ég man eftir, þá var snurpað
á höndunum, þeir snurpuðu bara, tóku kallarnir, drógu alltaf botninn
saman á nótunni með höndunum
Með höndunum?
En svo komu spil í snurpu nótabátana, sem að gat undið vírinn inn á
sig og lokað nótunni.
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Já, voru einhverjir svona aflakóngar á síldarárunum?
Já. já, þeir voru margir. Einn er nú allra frægastur af öllum, Eggert
Gíslason hét hann.
Eggert Gíslason?
Já, hann var úr garðinum af reykjanesi og var lengi með víðir annan.
Svo var hann með sigurpál og Gísla Árna. Hann var alveg ótrúlegur,
það eru nú margir á undan honum. Ármann á Helgunni og Bjarni
Jóhannesson frá Akureyri sem var með Súluna og Snæfellið, jú, jú þeir
voru ekki allir jafn.
Var þá ekki mikil samkeppni?
Jú alveg rosaleg, en hann hefur sennilega byrjað sem skipstjóri þegar
að, í kringum 1950 þessi Eggert og var alveg þangað til hún hvarf,
alveg þangað til hún, síðast þegar að eitthvað veiddist hérna af ráði
var 1967.
Já og eftir það hefur bara verið..
Ja þá bara skeði eitthvað sem að menn vita nú aldrei , eins mikið og
menn handa held ég, um náttúruna í sjónum. Það er, gerði það að
verkum að hún hætti að koma.
Er ekki ómögulegt að segja til um það?
Jú en þeir vilja meina að hún hafi verið ofveidd og minnkað svo
stofninn af því að hún hringdi vestur við Noreg, yfir vesturströnd
Noregs. Þá hafi hún ekki þurft að ganga svona langt í ætisleit því að
stofninn var orðin svo miklu minni. En nú er hann orðin risastór, enda
kemur hann hingað núna, hann kemur í okkar.
Nú er það?
Þeir eru að veiða síld núna, einhverstaðar hérna í hafi en hún hefur
aldrei gengið alveg svona inn á firði og flóa eins og hún gerði gamla
daga.
Nú er búið að rífa síldarverksmiðjuna hérna er það ekki?
Jú, jú á Siglufirði líka.
Nú líka á Siglufirði?
Já ,hún er ekkert notuð meir.
Finnst þér ekki svolítið sorglegt að.
Jú, jú, það var, þeir gáfu verksmiðjurnar segi ég, þeir gáfu
síldarverksmiðjunar alveg eins og bankana, Norðfirðingum og öðrum
og þeir gerði ekkert annað en að leggja þær niður því að þeir gerðu
ekki neitt, til þess að fá síldina sjálfir, þetta er ekkert flóknara en það.
Já, já en þessi síldarstofn þessi norsk/íslenski, hann er sagður stærsti
síldarstofn sem nokkurn tíman hefur verið til í heiminum.
Nú er það?
Að magni til, það hefur verið tíu, fimmtán milljónir tonna, semsagt í
stofninum, það er síld í kyrrahafinu og Indlandshafinu, þessi síld er
víða í höfunum ekki bara við Ísland og það er enginn stofn sem að
verður svona stór, stórvaxin og feitur eins og þessi norsk/íslenska síld,
eins og kölluð var.
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Já hún hefur verið svona eftirsóknarverðust?
Já, já, og til dæmis Rússarnir, svo var farið að veiða suðurlandssíld, á
haustin, það var aðallega fyrir sunnan, hún var við suðurströndina og
við faxaflóa og það var verið að salta hana en hún var bæði minni
og miklu magrari. Rússarnir vildu hana ekki, bara þessa.
Voru þá menn að fá hellings pening fyrir síldina?
Já, já.
Fyrir tunnuna kannski?
Já, já, það var rosa fjör, þeir, ég man það nú ekki lengur, það var
sagt að þetta væri, stundum var þetta helmingurinn, helmingurinn af
útflutningstekjum íslendinga var síld.
Já er það?
Ég held það hafi komið fyrir nokkrum sinnum að það voru saltaðir
hérna, held ég yfir 90.000 tunnur. Fyrir utan það sem brætt var.
90.000 tunnur?
Og það var ekkert, enginn staður í heiminum sem framleiðir eins mikið
til útlanda, miðað við íbúafjölda eins og á Raufarhöfn. Stundum var
saltað meira hérna, eftir að hún færði sig austar, stundum var hún á
vestursvæðinu og stundum hérna austar, íbúafjöldinn á Siglufirði var
örugglega fimm, sex faldur Raufarhafnarbúa en stundum var saltað
meira hérna, sum ár. Og brætt líka náttúrulega.
Voru þið hérna, heldur þú að þetta hafi verið mikið öðruvísi hérna á
Raufarhöfn heldur en á Siglufirði?
Nei ég held að það hafi nú verið eitthvað líkt. Að vísu var byrjað að
salta þar á unda en á Raufarhöfn, þeir voru byrjaði að salta
norðmenn eitthvað fyrr en gert var, bara fljótlega uppúr þar síðustu
aldarmótum, uppúr 1900.
Hérna á Raufarhöfn?
Á Siglufirði, og svo einum tíu, fimmtán árum að ég held, hérna sko,
fyrst að bræða og salta eitthvað líka.
Finnst þér margt búið að breytast? Er Raufarhöfn öðruvísi í dag heldur
en var?
Já hún er allt öðruvísi, ekkert sami staðurinn.
Já er það, hvernig er hún mikið öðruvísi?
Ja það eru náttúrulega miklu, að minnsta kosti yfir sumartímann, miklu
minna um að vera, svo náttúrulega er hreinna, þetta var náttúrulega
ægilegur slor og drulla, að minnsta kosti alls staðanar þarna útfrá.
Svo var afgangurinn af síldinni, skilurðu, slorið og hausinn og síldar
sem voru með gat á maganaum, þær voru látnar detta svona niður
gat, þar sem verið var að skera þær, ofan í rennu sem að flutti þær
með vagni sem að vatnið fleytti þeim áfram og svo uppí svona stóra
kassa, sem að tóku tíu, tuttugu, þrjátíu tonn.
Nú?
Og svo voru bílar sem að keyrðu hingað fram í verksmiðjuna og
sturtuðu því þar uppí þrærnar í bræðslu og það var verið að keyra
alveg þaðan sem að bakki var, syðsta planið var þar og nyrsta
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planið var út við kirkju, þessu var keyrt á venjulegum vörubíl með gafli
samt, og það var ekkert nema slor og blóð og grút sem að rann af
bílpallinum alla leið, hérna.
Já þannig að þetta hefur bara legið út um allt?
Já það voru bara ógeðslegar göturnar, þær voru ekki steyptar og
malbikaðar, bara malargötur og þetta var ósköp sóðalegt.
Þannig að Raufarhöfn er örugglega snyrtilegri í dag heldur en þá?
Já, já, það er nú ekkert líkt. Reyndar sjálfsagt, nánast öll sjávarpláss
voru það nú, heldur en var þá, bæði búið að malbika nánast allar
götur um allt land, það er ekki þægilegt að halda sæmilega
þrifalegu ef ekki er malbikað eða steypt.
Já þá er þetta óttalegt drullusvað?
Já drullusvað í rigningum og pollar og drulla. Það er náttúrulega
ekkert hægt að líkja því saman. Búðirnar, þú þurftir að labba alltaf í
pollunum inní búðirnar, þú getur ímyndað þér hvernig þær verða.
Svo voru margar sjoppur hérna.
Já er það?
Já, já, já.
Það hefur verið næg þjónusta fyrir allt þetta fólk hérna?
Já, já og barir, eða ekki barir, það mátti ekki selja vín. En það var
svona, ja, bara ef menn gátu sett það um borð. Eitt hét nú Skálinn,
Rauða myllan hét einn staðurinn, svo voru náttúrulega látlausar
ferðirnar hérna, alveg hreint lon og don. Rútuferðir og eftir að
völlurinn kom, margsinnis á dag var verið að fljúga með fólk og það
var verið að fljúga með áhafnarskipti á skipunum og það var bilað
eitthvað í skipunum, þá varð að senda eitthvað varastykki og svo
voru náttúrulega komnir mjólkurbílarnir alveg hreint, þá var nú mjólkin
bara í svona stórum brúsum. Og þegar það komu kannski fimmtíu,
hundrað skip hérna inn í höfnina í einu, þá náttúrulega vantaði mjólk.
Fyrst var nú engin, mjólk niðursoðinn sem kölluð var. Það var mynd af
kú utan á, hún hét Auðhumla. Þetta var bara svona dós eins og
grænar baunir dós, semsagt miðstærðin. Það var svoleiðis
árumsama. Svo var bakarí alltaf hérna
Nú var Bakarí?
Bakarí, já, já alltaf á síldarárunum. Kaupfélagið var með þetta allt
saman, það var alltaf bakarí um leið og síldin var að koma.
Þannig að fólk gat fengið nýbakað brauð?
Já ,já, já, bakarí hérna örugglega, eftir að ég man eftir mér alveg
hreint, ja það var alveg þrjátíu ár. Það var allt, allt öðruvísi. Það voru
nú þrír pylsuvagnar í einu,sem ég man eftir.
Nú þrír í einu? og alltaf nóg að gera?
Já, já, það held ég hljóti að vera. Þetta var svo ægilega mikið af
fólki.
Hvað ætli hafi búið mikið af fólki á Raufarhöfn?
Ég held að það hafi verið undir það síðasta rétt um fimmhundruð. En
það voru örugglega fjögur,fimm þúsund manns hérna því það var
tífaldur, oft á tíðum þegar það voru landlegur þá voru meira en
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tífaldur íbúafjöldinn, af aðkomufólki og öllum sjómönnunum og
útlendingunum líka.
Og var alveg pláss fyrir allt þetta fólk?
Já það varð að, það var náttúrulega allt stappað af síldartunnum en
svo náttúrulega, svo var annað, svo var alltaf náttúrulega hérna
vöruflutningaskipin eða fragtskip eins og kölluð voru. Þau voru
náttúrulega alltaf að koma með tunnur og salt og taka mjöl og
annað frá verksmiðjunni og skipa út síld, þetta var alveg hrein, leið
nánast ekki einasti dagur á sumrin að það kom ekki vöruflutningaskip.
Þá voru þetta miklu minni skip en eru dag, þetta eru ekki svona
risaskip með gáma og svoleiðis, það voru engin gámaskip , það þurfti
að ganga frá þessu öllu í lestunum. Stafla í þær. Ég var í mörg ár í því.
Já er það?
Já, já, svo var síldarleit hérna, radíóið, þá voru ekki símarnir, þá var
alltaf haft samband við loftskeytastöðvar.
Nú var það svoleiðis?
Já við skipin, já það þurfti alltaf að tala í gegnum talstöð. En svo var
síldarleit, hún var hérna á tímabili.
Síldarleit?
Leita að síldinni úr flugvélum.
Nú, hverjir sáu um það?
Það var á vegum ríkisins. Ríkið sá um það og átti flugvélarnar og það.
Og hvernig fór það fram?
Það var bara flogið fyrir hafflötinn og þeir sáu síldina, þegar hún óð,
eins og kallað var, þá koma torfurnar alveg upp í yfirborðið og þær
sjást alveg, sjórinn verðu kolsvartur. Ekki svona grænn eða blár. Þá
voru engin tæki komin þar sem þú gast séð síldina ef hún var ekki
alveg upp á yfirborði, nema þá lítil ef að hún væri dálítið ofarlega,
þá sótti fuglinn oft ofan í hana.
Já fuglinn hefur þá?
Vísað á hana og svo í góðum veðrum í logni og sléttum sjó og sólskini,
flugvélarnar flugu hérna við norðausturlandið, þá sáu þeir, þeir gátu
séð það, langt alveg hreint í kílómetrafjarlægt, fuglana og hvalina,
hvalurinn var alltaf komin í síldin .
Já auðvita
Ha, þá var skipunum bent á, þau voru kannski að leita allstaðnar, við
Grímsey eða hérna inn í þistilfirði, hérna við rauðanúp og allavega og
þá kannski sá flugvélin alveg fullt af síld kannski inn í þistilfirði. Þú gast
ekkert séð það á skipi kannski norður undir rifstaga eða
hraunhafnartanga, þó það væru síld hérna uppi á rakkanesi, en þeir
sáu það náttúrulega úr flugvélinni.
Já, já
Og Nonni bróðir minn, hann er nú dáinn núna, maðurinn hennar
hrefnu, þú veist hver það er?
Já
Hann sagðist svo vel muna, hann er nú ellefu árum eldri en ég, þá
111 | B l s

áttum við heima í Sveinungsvík. Hann sagði vel muna eftir því, það
var alltaf smalað á vorin eða sumrin seint í júní, kindunum í afréttinni,
út á rakkanes til þess að rýja. Þá sagðist hann margsinnis muna eftir
því að alveg fullt af síldarskipum alveg rétt utan fjörunni þarna við
Rakkanes, út á Sveinungsvíkinni og þar.
Já
Bara tvö, þrjú hundurð metra frá landi. Voru að veiða síldina þar.
Já hún hefur verið svona ótrúlega nálægt landi?
Já.
Var þá ekki mikið af hval og svona?
Jú, jú, jú, hvalurinn var alltaf í þessu og hún fór sjálf, hún var að eltast
við rauðátu, það er til rauðæta kölluð og blæáta, það eru pínu litlar,
litlar lífverur og meira að segja hvalirnir éta hana, skíðishvalirnir,
gleypa svona og sía síðan sjóinn út í, ekki tannhvalir heldur
skíðishvalirnir svoleiðis, og þeir voru alltaf í þessu og síldin át þetta líka.
Fuglinn náttúrulega líka en hann var aðallega að ná í síldina. Já, já.
Hvar bjóst þú hérna á Raufarhöfn þegar að?
Niður á Bakka.
Já auðvitað niður á Bakka.
Fyrstu árin já eða fram eftir öllu.
Það hefur öll fjölskyldan þá verið þar?
Já, já. Svona þangað til að fór að tínast burt, þau sem voru eldri.
Já, hvernig fannst þér að búa á Raufarhöfn á þessum tíma?
Bara gott. Ég hefði ekki viljað missa af því, það getur svosem vel verið
að manni hafi þótt ágætt einhverstaðar annarstaðar ef maður hefði
bara verið þar. Ég held að það líki nú flestum unglingum og krökkum
vel þar sem þau eiga heima eða hjá foreldrum sínum þá ef allt er í
lagi, langt flestir svoleiðis eða ég held það.
Já það held ég
Ha?
Það held ég, heldurðu að Raufarhöfn væri til í dag ef að
síldarævintýrið hefði aldrei orðið?
Nei ég efast um það, jú hún hefði nú kannski, jú sennilega væri hún
nú til, en ekki eins og hún var svona stór eða semsagt, það stóð
uppúr aldarmótunum 1900, þegar komu vélar í báta, annar var alltaf
róið. Þá byggðust öll þessi þorp upp. Bara allt í hringinn í kringum
landið, þau eru öll svo ung. Áður voru menn bara í sveit, að lang
mestu leyti, nánast allir íslendingar, þá var þetta eftir að vélarnar
komu þá var hægt að sækja fiskinn, miklu meiri kraftur því það er svo
seinlegt, sjaldan hægt að fara á sjó á pínulitlum bát sem var róið, þá
náttúrulega flykktist fólkið úr sveitunum svo mikið í sjávarbyggðirnar,
allir staðirnir á vestfjörðum og austfjörðum og þessir staðir hérna allir
þeir, þeir hérna byggðust upp bara á því. Að vísu var búið að vera
verslun hérna býsna lengi hérna, á hérna Raufarhöfn, verslunar, það
er eitthvað er eitthvert danskt félag, íslenskt eða danskt sem að hét
Gránufélagið, þeir voru búnir að reka verslun hérna frekar lengi.
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Hérna á Raufarhöfn?
Já einu sinni var Raufarhöfn bara sveitabær.
Já er það ?
Já, já bara eins og Sveinungsvik og þetta var bara bújörð.
Voru nokkrir bæir hér?
Ja ég veit ekki hvort að það hafi verið bara einn sveitabær í upphafi
eða ég skal nú ekki fara með það.
Ja það hlýtur að hafa byrjað þannig.
Já en það voru nú orðnir nokkrir bæir hérna eftir að þeir fóru að reka
verksmiðjuna hérna.
Þá náttúrulega fengu menn vinnu og meira að gera heldur en bara,
maðurinn eða mennirnir sem að stóðu við búðarborðið, þá keyptu
þeir afurðirnar af bændunum og fóru að slátra hérna, það var svo
víða um landi sko, fénu slátrað allt, og keyptu, keyptu af bændunum,
það voru náttúrulega engar samgöngur, það var þurfti að reka fé til
slátrunum fleiri, fleiri kílómetra og engin flutningatæki til að flytja það
sko. Það var allstaðnar svona, sko þá var slátrað hérna á
norðanverðum Þistilfirðinum og allri sléttunnu, þá var fé, það var rekið
hingað til að slátra, sko lömbunum. Þú sérð það að ég er orðin, áður
fyrr, þú veist veginn, ef þú ert inn í öxarfirði við Klifshaga, veginn yfir
Öxarfjarðarheiðina, vegurinn yfir hálsana kom ekki fyrr en 1961. Þá er
ég nú tvítugur, ef við ætluðum til Þórshafnar þá þurftum við alltaf fyrst
að fara inn í Klifshaga.
Nú er það.
Svoleiðis austur fyrir Öxarfjarðarheiði, þá var bara vegur hérna austur
fyrir fjallgarðinn og svo var enginn vegur frá, hérna frá fjallgarðinum
og alveg austur í, þarna sem þú kemur, þú veist hvar beygjan er,
leiðinn upp á Öxarfjarðarheiðna er, fyrir ofan sjávarland þegar þú.
Ha, þá er enginn vegur á milli fjallgarðsins hérna, bara vegur austur í
Sveinungsvík og.
Og bara búið?
Búið og svo bara ekkert fyrr en aftur þar, enginn í Kollavík og enginn
að borgum og enginn í Krossavík og enginn í Sveinungsvik en svo var
lagður vegur í Sveinungsvík sem var miklu norðar og austar heldur en
vegurinn er núna.
Já er það?
Já þegar ég var strákur þá var enginn, enginn vegur niður í
Sveinungsvík. Og ég er bara, bíddu við, ég er alltaf á veturna hérna
á Raufarhöfn, því pabbi var skólastjóri, átti jörðina í Sveinungsvík og
mamma og krakkarnir voru þar, nema þessi sem voru, svo þegar að
þau voru orðin svo gömul og fóru í skóla, þá fluttu þau út eftir, ég var
bara þrjú sumur austur í Sveinungsvík. Því þá flytja þau alveg. En ég
var náttúrulega alltaf meira og minna í Sveinungsvík, því bæði Hrólfur
frændi minn, þú veist hver það var, bóndi sem var þar,hann var
náttúrulega bróðir mömmu og svo þorbjörg, amma pabba þíns
Einars, hún var systir mömmu. Svo við vorum alltaf þarna, meira og
minna framfrá. Það þótti ekki mikið, ég og Fíi Binna, að labba austur í
Sveinungsvík, ekkert einasta mál.

113 | B l s

Frá Raufarhöfn í Sveinungsvík?
Og aftur til baka, ef við gistum ekki. Við gerðum þetta oft í viku. Það
var ekkert til nema fæturnir og hestar. Okkur þótti það nú ekkert
tiltökumál að skjótast austur í Sveinungsvík.
Það myndu nú örugglega einhverjir krakkar dæsa ef að þeir þyrftu nú
að labba alla leið út í Sveinungsvík í dag.
Já svona var þetta, við vorum alltaf að þessu. Oft og mörgum,
mörgum sinnum. Það þótti nú ekki neitt. Já, já.
Það er alveg magnað.
Já, það var svona, fólk var miklu viljugra að labba þegar það mátti til
og svo vandist þetta þannig, þetta þótti ekki neitt, neitt.
Átt þú svona einhverjar minjar eða eitthvað, myndir eða hluti frá
síldarárunum?
Nei það er nú einn gallinn á mér, ég er nú voðalega, einhvernvegin,
maður hugsar ekkert fyrr en eftir, margt sem hefur glatast. Helgi hlýtur
nú að eiga einhverjar ljósmyndir.
Já hann á einhverjar ljósmyndir, maður sér nefnilega, það eru til fullt
af ljósmyndum frá þessum tíma og ég var einmitt að spá í því, það
var svo á mörgum myndunum, það var alltaf eins og það sé
dúnalogn, var mikið gott veður?
Já við vorum einmitt að tala um þetta, fyrir svona mánuði síðan, við
Fíi, við munum ekki eftir því, að öll sumur hafi alltaf verið logn og sól.
Ég fer ekkert ofan af því.
Nei ég get alveg trúað því.
Enda sá ég það ekki í hérna, hérna í skal ég segja þér, í bók eftir
veðurfræðing, Pál Bergþórsson, að hann segir að, að tímabilið frá
1920-1960, ég er fræddur 1941, að þá hafi verið mikið meiri skil á milli
sumars og vetur. Það hafi verið allt á kafi í snjó flesta vetur og svo hafi
bara sumarið komið og það hafi bara verið, það hafi alltaf verið
mikið stöðugra.
Já ólíkt því sem það er núna.
Já núna snjóar kannski ekki neitt heilu veturna, það var ábyggilega
þegar þú er bara lítil stelpa þá var alltaf miklu, miklu meiri snjór heldur
en síðustu tíu, fimmtán ár.
Já maður sér nú varla snjó hérna á Raufarhöfn á veturna.
Nei það varla kemur, það var allt á kafi hérna í gamla daga. En mér
minnir að sumrin hafi verið mikið, mikið betri og ég man aldrei eftir
því, eins og búið er að vera ár eftir ár, maður hefur nú tekið svolítið
vel eftir því þegar maður er á grásleppunni, í maí, oft er ægilega
leiðinlegur af því að þá þarf nú helst að vera gott veður, svo maður
geti verið með netin uppi í fjöru, ég man eftir því að þegar, skólinn
var alltaf búinn í maí byrjun þegar að ég var strákur og ég man eftir
því að það voru búnar að vera svo góð veður að maður var svo
leiður og ég man ekki eftir því nema það hafi bara verið logn alla
daga og blíðu veður. Ég held að það hafi breyst, svo segja þeir nú
núna til dæmis þessar loftlagsbreytingar að það sé bæði
vindasamara og úrkomusamara. Víðast um heim, útaf þessum
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loftlagsbreytingum. En það var ábyggilega miklu, miklu, miklu lygnara
og betra veður, voru ekki nánast myndirnar allar teknar í logni?
Jú ég, ég sá það, maður sér mikið af myndum af bryggjunum og
plönunum og yfir sjóinn og bátana. Sjórinn virðist alltaf vera
rennsléttur.
Já
enda var það svoleiðis, langtímum saman. Enda man ég eftir því,
eins og ég var að segja þér áðan, þegar við vorum hérna uppi á
ásunum, allstaðnar að týna ber að selja sjómönnunum að það var
alltaf sól og blíða, maður var alltaf í stuttbuxum.
Já, allt sumarið?
Já.
Finnst þér eitthvað vera meira eftirminnalegt heldur en eitthvað
annað, frá þessum árum?
Ég veit það nú ekki, ja það var nú, jú maður var nú, þegar maður var
svona 10, 12 ára þá fannst manni alveg voðalega gaman að hanga
hérna fyrir utan, það var aldrei verið að reka mann heim, fyrir utan
samkomuhúsið, það var svo mikið um þar að vera
jú, jú, já. Heldur að ég viti nokkuð meir?
Þú ert nú búin að segja mér ansi margt.
Nei helmingurinn er nú ekki um þetta einu sinni, komin út í sveit. En
það var náttúrulega síldin var þar líka, við land.
Já þannig að þú heldur bara að síldarævintýrið hafi haft góð áhrif
fyrir Raufarhöfn?
Ég held það, verst að hún skildi bara allt í einu fara svona. Það skeði
bara svo snöggt og enginn aðdragandi að því.
Nei, var þetta ekki bara sorgarstund?
Jú, jú, jú, ég man eftir því að það áttu allir von á því að hún hlyti að
fara að koma, það veiddist nánast enginn síld á Íslandsmiðum 1968.
Bara ekki nein?
Ja nánast ekki neitt og engin 1969, þá fóru einhverjir á síld en það
var, svo fóru þeir bara lengst norður í höf, norður fyrir Jan Mayen og
norður af hérna, 800, 900 mílur hérna í burtu og þeir keyptu skip,
síldarflutningaskip, tvö stór skip sem þeir lönduðu þarna úti á hafi. Svo
var saltað, það var farið á skipi sem hér Elísabet Hentze og saltað um
borð 1968, amma þín var þar um borð, Björg.
Já.
Spurðu hana eftir því þegar hún var á Hentze, þar voru saltað þrjú
eða fjögur þúsund tunnur í hverri ferð.
Um borð?
Já þetta var bara svona vöruflutningaskip sem að Valtýr Þorsteinsson
leigði og svo voru stúlkur úr landi, á Norðursíld og fóru með skipinu.
Þorbjörn var þarna líka, Þorbjörn, Kúbbi gamli, veistu ekki hver það
er?
Jú, jú.
Hann var þarna um borð, við að stúa tunnunum í lestinni.
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En var það nokkuð mikið gert, saltað um borð í skipunum?
Ekki íslensku skipunum, en þeir gerðu það þarna eitt eða tvö sumur,
þegar hún var hætt að koma hérna nógu vesturlega, var lengst
austur í hafi. En þeir voru búnir að gera þetta, alveg í áratugi að salta
hérna, við Íslandsstrendur, norðmenn og Svíar og Finnar.
Já, en íslendingarnir hafa ekkert verið í því?
Nei þeir voru bara, þeir máttu ekkert landa hérna einu sinni, og höfðu
ekkert fengið það, hinir.
Já auðvitað.
Þeir máttu nú ekki einu sinni veiða hérna innan við tólf mílur en ég
held að þeir hafi fengið leyfi til þess að vinna við að salta, nær landi
til þess að fá skjól eða, betri sjó, ekki miklar öldur og svona við það að
salta, það var ábyggilega svoleiðis.
Kynntist þú mikið af fólki á þessum árum?
Já, já meira og minna, maður er alltaf að hitta fólk og var nú alltaf að
því, bæði strákar, karlmenn sem að maður hafði verið með og hafði
rekist á hérna.
Þannig að þú ert í sambandi við svona einhverja?
Já, já svoleiðis, svo , svo var maður náttúrulega alltaf að, þá kom
kannski mörg, mörg ár í röð, sama fólkið alltaf. Kannski á sömu
síldarplönin, sumir voru í verksmiðjunni alveg árum saman. Og voru
orðnir eins og hálfgert heimafólk, þannig.
Já einmitt.
Það voru fjórar stelpur úr Garðinum, ég man eftir því, sem voru á
Hafsilfri. Þær hafa alveg örugglega verið hér ein fimm, sex ár í röð.
Voru ábyggilega ekki nema 16, 17 ára þegar þær komu svo hafa
þær nú, sjálfsagt fór þeim nú að fækka, þær hafa ábyggilega gifst
og farið að eiga börn og eitthvað svoleiðis. Svo kom fólk oft með
krakkana, það var algeng líka að konurnar væru hérna ættaðar
annarstaðar að og ætti tvo, þrjá krakka sem var með þeim og
maðurinn var á síldarbát.
Nú er það?
Já, já, það var dálítið um það.
Hvar voru börnin þá á meðan?
Já þau hafa sjálfsagt ekki verið með á meðan þau væru svona 8, 9
ára. Þá voru þau bara að snúast í kringum hana í síldinni. Svo gat
komið suma daga sem að það veiddist ekki síld og þá voru þær
bara í fríi yfirleitt, konurnar.
Já, þannig að þetta hefur verið skemmtilegur tími?
Já, já það fór oft, síldarfólkið fór líka og sjómennirnir fóru hérna upp ás
að týna ber og allavega, svo var risastór baðklefi í síldarverksmiðju
ríkisins, ég man ekki hvað það voru margar sturtur þar, það var engin
hreinlætisaðstaða í þessum bátum.
Nú er það?
Nei, nei, þetta voru svo, engin sturta og ekki neitt, einn vaskur kannski.
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Þannig að sjómennirnir hafa komið grútskítugir í land.
Já og fóru alltaf í bað
Hvað segir þú, hvar var þessi aðstaða?
Hún var úti í síldarverksmiðjunni. Norðurendanum á henni, hefur
aldrei, þið náttúrulega stelpurnar eru ekkert mikið að þvæla þarna,
hefur ekki séð hvar hérna stóru mjölpokarnir eru þvegnir, þarna í
norðurendanum á verksmiðjunni, sem að snýr út að Hafsilfri.
Er það?
Það er svona þvotta, stór tomma, tromma af steypubíl. Pokarnir eru
settir þar inn og þvegnir og hengdir upp. Pokarnir stóru sem að sett er
mjölið í svo var því hífað upp í skipið og kippt í og mjölið rann inn i
skipið.
Já, já.
Það var þar í þeim enda, já það var nóg vatn, því það er gufa til að
hita vatn, katlarnir allir, vélarnar allar voru allar kyntar, knúnar með
gufu.
Gufu?
Já, það var svartolía eða hráolía sem að brann undir gufuna, svo var
gufan sem að snéri vélunum, lengst af. Svo var þessu hætt og þá var
hérna, komin díselvél sem að framleiddi rafmagn til þess að snúa
þessu. Rafmótorinn bara sem að snéru pressunum og þurrkunum,
áður voru þetta gufuvélar sem að gerður þetta. Einu sinni, fyrst voru
verksmiðjunar þegar að ég man eftir því, það var árið áður en ég
byrjaði að vinna þar, þá var gufa framleidd með kolum.
Kolum?
Það var risastór kolabingur, áður en að síldarvertíðin byrjaði, þar sem
að núna eru tankarnir, norðan við tankana og neðan við þar sem að
Glaumbær er núna, semsagt, skrifstofa ríkisverksmiðjunnar. Svo var
því hætt og fóru að kynda katlana með olíu. Svartolíu.
Já með kolum, var þá ekki hérna reykur?
Jú, jú kolsvartur reykur uppúr kötlunum og svo hvítur ef að, já eins og
þetta var alltaf og er enn þegar verið er að bræða, úr sturtkútnum,
þar er þar sem að mjölið er þurrkað, grái reykurinn. En svarti er farinn
því að, þeir eru bara kyntir núna katlarnir til þess að hafa heitt vatn
og svona. Þeir eru bara kyntir með rafmagni.
Þannig að það eru breyttir tímar í dag?
Já,já, já. Það voru lemparar kallaðir, þeir keyrðu, þeir keyrðu hérna
kolunum á hjólbörum inn í verksmiðjuna og sturtuðu þar og svo voru
kyndara sem kallað var sem að sáu um að koma því inn í, inn í
eldhólfin á brennurunum. Það kom hvert kolaskipið af öðru á vorin
eða sumar, áður en að síldin hófst. Svo voru bara lagðir svona
stillansar, svona undir bílanda, þeir bökkuðu bara og svo bara , og
sturtuðu og svo hækkaði þetta allt og þá var bara bætt við, þetta
var alveg risa hátt. Þetta var miklu hærra en húsin.
Já er það?
Kolabingurinn? Já, já, já það voru fleiri þúsund tonn af kolum.
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Hvaðan komu þessi kol?
Þau komu ábyggilega, að ég held, nánast 90% frá Englandi, ég held
það. Það kom skip, ég veit nú ekki af hverju, það kom oft, ég veit ekki
af hverju það hét þessu nafni en það hét Reykjanes.
Reykjanes?
Já en það voru ekki íslendingar á því.
Nú?
Nei það er í firsta skiptið sem að ég sé svartan mann.
Já er það?
Þegar að einu sinni var verið að skeyta kolu upp úr Reykjanesinu og,
veistu hver Guðmundur Lúlla var?
Já
Ha?
Gvendur Lúlla?
Já við vorum fermingarbræður og bjuggum bara, 10 metrar á milli
húsanna og einu sinni kemur Gvendur alveg hreint, hann stendur á
öndinni og segir Eiki, Eiki, Eiki Komdu, komdu veistu það að, það er
kolsvartur maður þarna á skipsíðunni.
Ykkur hefur þótt það alveg stórmerkilegt?
Við höfðum aldrei séð svartan mann fyrr. Aldrei nokkurn tíman.
Nei auðvitað, það hefur nú ekki verið mikið um það hérna?
Nei og eiginlega ekki á Íslandi, nema bara lítillega fyrir sunnan
eitthvað svoleiðis. Einhver einn og einn hefur rekist á það þar. En það
var ekki algeng á stöðum úti á landi.
Þannig að þið hafið stokkið til og farið að skoða svarta manninn?
Alveg, já,já,já. Það var nú bara full bryggjan, ég man vel eftir því.
Það er nú oft á svona fragtskipum að þegar verið er í höfn eða
eitthvað, þá eru áhafnirnar að skrapa og mála. Ofanþilja skilir þú, til
þess að halda skipinu við. Berja riðið af eða skafa riðið af og mála.
Hann var þarna í mestu makindum, strákgreyið að mála og komnir
einir þrjátíu, fjörtíu krakka og góndu bara svona, góndu á
manngreyið, nei við höfðum aldrei, við höfðum aldrei séð einu sinni
bíó með svona, aldrei séð þetta. Auðvitað vorum við búin að heyra
um þetta en við vorum bara svona litlir, 6, 7 ára eða eitthvað sko,
kannski hef ég ekki einu sinni tekið eftir því, kannski var ég búin að
heyra að það væru til svartir og annarra lita fólk heldur en við. En
þetta var alveg ótrúlegt.
Já, já manstu eftir einhverju sérstökur.
Nei ég man ekkert fleira, heldur þú að þú hafir nokkurra fleiri vitleysu
upp úr mér, er þetta ekki orðið gott?
Jú þetta er flott, takk fyrir.
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Mynd 12. Strákar á bryggjunni Hafsilfri. Frá vinstri: Eiríkur Guðmundsson, Róbert

Þorláksson og Þorgeir Hjaltason, allir búsettir á Raufarhöfn í dag. Bakvið þá má sjá
síldarstúlkur að salta.
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5. VIÐTAL: HÓLMFRÍÐUR FRIÐGEIRSDÓTTIR
Síðasta viðtalið var tekið við Hólmfríði Friðgeirsdóttur, 88
ára, 12.ágúst klukkan 21:30 á heimili hennar, Sunnuhvoli
á Raufarhöfn.
Holla, eins og hún er kölluð, var í sumarleyfi frá
dvalaheimilinu Hvammi á Húsavík og var í heimsókn á
Raufarhöfn þegar ég náði á henni tali.

Mig langaði til dæmis að vita hvernig þínu lífi var háttað á
síldarárunum á Raufarhöfn?
Já þá var ég í síld, frá þrem strákunum, þrem strákunum en mamma
var hérna og þarna var ég í þrettán ár og síldin fór rétt eftir að ég, þá
fór ég að vinna á símstöðinni sko, en það, ég hætti alveg mátulega
því þá fór síldin að hverfa í burtu og færði sig austur fyrir landið, er
réttara að segja.
Já, þú hefur þá verið að salta?
Já ég saltaði og ég fékk, það var mín vinna náttúrulega en svo átti
að verðlauna sá manneskju sem að hitti á 10.000 tunnuna, ég saltaði
alltaf hjá Hafsilfri og ég hitti á 10.000 tunnuna, það var nú alltaf hæst
þetta planið.
Hafsilfur?
Já
Og hvað fékkstu, fékkstu verðlaun?
Já, ég man ekki peningaupphæðina en fyrir hana. Ég ætla að sýna
þér hérna inni, hvað ég keypti. (Segir Holla og fer með mig fram í
stofu og sýnir mér legubekk með prjónuðu áklæði sem að hún hafði
keypt sér fyrir peningana sem hún fékk fyrir að hafa saltað
10.þúsundustu tunnuna á Hafsilfri).
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Mynd 13. Hólmfríður að taka við verðlaunum fyrir 10 þúsundustu tunnuna.

Já þannig að það hafa kannski allar verið að keppast um það að,
að hérna, ná 10.000 tunnunni?
Já það var náttúrulega tilviljun þegar ég hitti á hana, það er
nefnilega, konur að salta og satt að segja þá vissum við ekki að
þetta stæði til. Við vissum ekkert að það væri komið allt í einu að
10.000 tunnunni. Blessuð svo var morguninn eftir það, ég stend úti á
bryggju, þá voru myndatökur og voða ævintýri.
Já er það?
Já, já það eru til myndir af þessu, sko skrifstofustjórinn hjá Sveini Ben,
hann var þarna með mér á myndinni. Já, já en þetta var heppni
bara hver hitt á þessa tunnu náttúrulega.
Já, geturðu eitthvað lýst því fyrir mér hvernig þetta var á plönunum,
hvernig var bara.
Það var mjög góður mórall þarna, eins og maður segir.
Þetta hefur ekkert verið leiðinlegur vinnustaður?
Nei þetta var alls ekki leiðinlegur vinnustaður, en þetta var, maður
varð að leggja sig fram til þess að ná sem flestu tunnum. Svo var
borgað náttúrulega fyrir hverja tunnu sem að maður saltaði.
Varstu snögg að salta í tunnu?
Já ég hef sennilega verið, að minnsta kosti í meðallagi en það þurfti
maður líka að gera vel.
Já auðvitað.
En þær sem að voru nú voðalega fljótar, okkur fannst þær ekki gera
nógu vel.
Já þær hafa kannski verið að flýta sér of mikið?
Það kom alltaf í ljós á haustin, því að tunnurnar voru merktar og, og
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plássi á bryggjunum voru merkt og ég átti mitt pláss og hinar sitt pláss
og svo á haustin þá þurfti að rífa upp megnið af tunnunum vegna
þess að það var svo mikil áta í síldinni.
Nú?
Og, og þá þurfti að sortera upp á nýtt og þá sást hverjir höfðu gert,
slógdregið illa og með því að slógdraga þá eru tekin innefli, sko haus
skorinn og innefli tekin út, svo ef að það hafi ekki tekist nógu vel, þá
kom skemmd í síldina en þær sem gerðu vel, hreinsuðu vel slógið,
þær tunnur sluppu betur. Þess vegna var ekki alveg, alveg eins gott
þegar maður var fljótur, það var auðvitað gott fyrir konurnar, því hún
fékk, fékk vist fyrir hverja tunnu. En svo var maður feginn að þarna
kom mín tunna og það var alls ekki mikil skemmd þar og ekki bara
ég, ég er bara að segja hvernig þetta horfir til.
Já, já.
Já þetta var alveg voðalegt ævintýri, maður saltaði hérna, í marga,
marga klukkutíma og svo fór maður inn og lagaði sig og þá var aftur
kominn, þá var alveg hryllilegt að fara, mér þótti verst að byrja svona
kannski tvö um nótt.
Já var það svoleiðis?
Já, já það var nú oft, það var bara þegar að síldarskipin komu inn,
þegar að þeir komu með afla. Þá var allaf einhver, einhver til að
vekja, því það var ekki sími á hverjum bæ, eða í hverju húsi og það
var svona brandari að einhver þyrfti að koma, og þá spurði, sá sem,
sá sem átti að ræsa, sem kallað var, að kalla út, í hvaða glugga sefur
þú? En náttúrulega svaf enginn í glugga heldur var það gluggi sem
að kallað var á eða bankað á, í hvaða glugga sefur þú? Þetta þótti
heilmikill brandari.
Þannig að það hefur verið bankað á gluggana?
Já, já, það var bankað á gluggana. Það er svona eitthvað.
Já en þú hefur náttúrulega verið með börn á þessum tíma?
Jú, já en mamma var hjá mér.
Já hún hefur hjálpað þér?
Já það var nú, sko fyrsta, það er byrjað 1950, þú sérð nú að það. Ertu
ekki búin að tala við einhverja kalla?
Jú Helga Óla, Stefán Hjalta og Eirík.
En þeir voru náttúrulega enginn þeirra hafði unnið beint á plani, ég
veit það, ég man það. En það var Fíi minn Einarsson hann var á
hafsilfri og eftir það kalla ég hann alltaf Fía minn.
Fíi minn?
Já það er Fíi minn, segir Holla og hlær.
Hafsilfur, var það ekki eitt það stærsta? Var það ekki með stærstu
plönunum?
Já það er, Það er Hafsilfurshús, þarna útfrá, það er svona um
miðjuna, svo Óskarsstöð og Björg og Borgir og það voru átta
síldarplön þegar að mest var hérna, enda var talið að, að þetta
hefði verið önnur mesta útflutningshöfn á landinu, því að bæði
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verksmiðjan var í gangi allt sumarið og sko kannski átta plön, en það
voru nú tvö pínu lítil eins og hjá Hólmsteini og eins Stebbi Manga,
veistu ekki hver hann er?
Jú, jú.
Það var kallað, ja ég man nú ekki hvað það var kallað, en það var
ósköp pínu lítið og það var held ég bara einn sem að, en Hólmsteinn,
pabbi Gunnu, nei afi Gunnu Björns, hann var með smá plan líka en
það var nú ekkert stórt en það afkastaði býsna.
Hvernig fannst þér að búa á Raufarhöfn á þessum tíma?
Mér fannst það ágætt, mér fannst náttúrulega eitt að og það var að
maður gat svo lítið lagað í kringum sig, lóðirnar voru vanrækta og
húsin ómáluð,illa máluð og svo var byrjað svo snemma vorönn, að
undirbúa söltunina. Að það var eiginlega aldrei tækifæri til þess að
gera neitt úti, ekkert lagað í kringum sig úti, því svo á haustin vann
maður við það að, það sem ég var að segja þér, að taka uppúr
tunnunum, alveg fram eftir jól.
Já er það?
Já,já.
Þannig að fólk hefur ekkert náð að dytta að húsunum sínum eða
garðinum?
Nei, nei og plássið hérna, var allt annað pláss heldur en það er núna,
það er ekkert óþrifalegt hérna á Raufarhöfn en ekkert var hirðulegt
en það var auðséð að það var afvillt, eða ég kalla það það.
Já maður heyrir nefnilega oft, ef maður segist vera frá Raufarhöfn, þá
segir svona eldra fólk: Oj Raufarhöfn.
Já, já ég má vita það.
Þannig að það hefur verið svolítið sóðalegt hérna kannski?
Það var það nú, enda var, var aðkomufólkið það var miklu fleira
heldur en íbúar Raufarhafnar, karlar og konur og það var með skipin,
þá voru skipi nú ekki eins stór og þau eru núna, svo þau, þegar það
var bræla, sem að þau geta vel verið núna úti, þá komu þau í höfn,
það voru held ég hundrað, hundrað bátar hérna. Þeir sjómenn hafa
nú sjálfsagt sagt þetta.
Já hundrað bátar hérna í höfninni,allir í einu?
Já, já, þegar það var komin bræla og þeir gátu ekki verið í úti, og svo
voru böll kannski á hverju kvöldi.
Já fórst þú mikið á böll?
Já, já, ég fór dálítið, ég var náttúrulega orðin gift kona þannig að við
fórum ekkert oft svona, en það kom fyrir.
Já og var allaf stuð á böllunum?
Jú, jú, en þá var, það voru ekki hljómsveitir það var kannski ein
harmonikka og Róbert Albertsson leikari, hann var hér eitt sumar og
ég held að það hafi verið annar maður með honum, mig minnir það,
en ég vil ekki fullyrða það, þú veist hver Róbert, nei þú veist það ekki,
hann er frægur leikar
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Ég kannast við nafnið en man nú ekki hver hann er.
Já Róbert Albertsson.
Hvar voru böllinn?
Og maður vissi bara ekki hvenær að kallið kæmi, það var nú það,
það var bara eftir því hvenær síldarbáturinn kæmi inn.
Var að ekki pínu óþægilegt?
Jú, jæja ég , maður bara venst öllu svona. Stundum frétti maður af
því að nú sé að koma inn síld og oft á daginn, en eins og ég segi,
mér fannst ónotalegast að láta vekja mig kannski klukkan eitt og tvö.
En fimm og sex á morgnana það var allt í lagi, en það voru fyrstu
tímar næturinnar sem var erfiðast að drífa sig, sérstaklega þegar það
fór að hausta og maður var að drífa sig í myrkri.
Já í myrkrinu og kannski kuldanum?
Já, já og í rigningu stundum.
Og voru þið alltaf úti að salta?
Já, við vorum alltaf úti að salta en svo, og úti við að vinna en svo var
byggt hús og við vorum á haustin alltaf inni. Það var náttúrulega
ógurlegur munur. Já, já, það var ekki alltaf gott veður, maður varð
að drífa sig hvernig sem að viðraði, nei þetta var ágætt og eins og
ég hef alltaf sagt, það að sumar, sumar segja að það var alltaf
gaman að salta en ég segi að ég gerði það mest fyrir peningana.
Já er það ekki?
Jú, maður gerði það náttúrulega mest fyrir peningana. En það var
oft, það var ekkert leiðinlegt að salta,þetta var svolítið skemmtileg
vinna en, en ég hefði nú heldur vilja hugsa um heimilið og hafa það
huggulegt í kringum húsið mitt og svona.
En það hefur verið góður peningur að komast í síldarvinnslu?
Já, já það þótti ágætur peningur, svo vorum við að lenda í á miðju
sumri að gera hálfgert verkfall eða semja um á nýtt, hækkun, það
var borgar vist fyrir hverja tunnu, ég man nú ekki hvað það var
náttúrulega, enda var það nú eitthvað ekki öll eins, eins og þú getur
ímyndað þér.
Já.
Svo vorum við að tjarga við síldarsaltendur að fá meira fyrir þessa
tunnu, hverja tunnu og það gekk oft ágætlega .
Já er það?
Já, já það var ekkert svo slæmt,en náttúrulega eins og gengur þeir
vildu halda sínum hlut og við okkar.
Já þannig að þeir hafa viljað hækkað tunnuna?
Ja, þeir sáu það að þeir töpuðu mikið á því ef við hættum að salta
hjá þeim, þá var búinn þeirra buisness.
Já, en það var náttúrulega rosalega mikið af fólki hérna, kynntist þú
mörgum?
Alveg svoleiðis, eins og ég segi það var, þá voru aðkomufólk oft,
tvisvar, tvisvar þrisvar sinnum fleira aðkomufólk heldur en heimafólkið.
Nóg vinna og það var alltaf flogið á Kópasker og rúturnar keyrðu á
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milli og svo sveitafólkið hérna í kring, ég man nú eftir til dæmis úr
Kelduhverfi, þá kom það þegar að mestu tarnirnar voru, sem að voru
kallaðar tarnir, þegar að mest var um að vera, þá reyndu
sveitamennirnir að fá sér aur.
Já þannig að þeir hafa bara komið í síld?
Já, já, já komu hingað. Alveg neðan úr Kelduhverfi. Ég man nú mest
eftir kelduhverfingum, semsagt sveitafólkinu. Já þau komu stundum
og höfðu þá nóg að gera, þú veist afi og amma Sveinbjörns?
(Sveinbjörn er mágur minn)
Já.
Þau komu stundum.
Já er það?
En það var ekkert mikið af vestur, ekki mikið, en mér fannst mest
neðan úr Kelduhverfi.
Voru þá bæði karlar og konur að salta eða?
Já, já en ekkert síður karlar, úr sveitinni sko. Eiginlega meira.
Hvernig, hvernig tóku heimamenn hérna á Raufarhöfn á móti öllu
þessi að komufólki?
Ja það var náttúrulega, það var leigður út, það var hægt að, við til
dæmis leigðum neðri hæðina einhver sumur, þá var enginn fluttur inn
sko
.
Já hérna í Sunnuhvoli?
Já, það voru eintómar konur og það var nú Una hans Únna, þú veist
nú hver það er?
Já.
Una Elíasar.
Já leigði hún hérna niðri?
Já, já eða þær leigðu ekki, heldur Sveinn Ben leigði íbúðina. Hann
þurfti að skaffa fólki einhver íverustað eða samastað. og svo var nú
Hafsilfur byggt og það var stærðar, stærðar hús og tók á móti
mörgum og Óskarstöðin og Norðursíld, það var allt byggt,
stærðarinnar hús til að taka, geta tekið á móti fólkinu. En svo leigðu
margir svona eitt og eitt herbergi líka, það voru allir að sækjast eftir
peningum, það var bara ekkert núna að sækjast eftir peningum, það
var líka í þá daga og til þess að koma sér fyrir og eignast eitthvað þá
þurfti maður að vinna og ekkert nema gott um það að segja þegar
maður gat fengið vinnu. Og það náttúrulega bjargaði, maður
bjargaðist mjög mikið fyrir þessa haustvinnu, þegar var verið að taka
upp úr tunnunum, það var kölluð áta og var svona, það komu göt á
maganum, og þá var þeim hent frá og eins og ég segi þér, þær sem
að voru alveg fljótastar, við héldum því fram að það hefði verið
mesta slógið hjá þeim, en það hefur kannski bara verið óskhyggja hjá
okkur að við lærðum það betur, af því að það hefur kannski einhver
verið ennþá fljótari en við
Já.
en ég held að svona, ég og mínar vinkonur hafi verið svona frekar í
hærri kantinum, að minnsta kosti var ég ekkert óánægð með afköst.
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Já og var svona mikið skemmt í tunnunum?
Já það var ótrúlegt.
Já ég vissi þetta ekki.
Nei, en þetta var svoleiðis að hausinn var skorinn af og svo ýtti maður
slóginu út og það fór í rennur, fyrst skar maður undir sig eins og maður
kallar það, þá, þá var bara, skorið ofan á plani sko, en svo voru settar
vatnsrennur og þá fór það þar í og það var flutt á í járnþró og það
var allt annað, fyrst þegar að þessi síldarverkun kom hér, þá, við
vorum með, það munaði engu að það lenti ofan í stígvélinu, maður
var bara fastur, það var bara erfitt að fara út úr síldarslóginu,
hausunum og slóginu sem að ekki var hirt heldur skorið frá, ja við
héldum það nú að við værum að skera undir okkur, því það koma
allt, alltaf þannig niður á fæturna á manni og svo var verið að reyna
að hreinsa frá, karlarnir voru að koma til okkar, það hefur sennilega
verið allt á floti uppundir hné, en þetta var náttúrulega allt annað líf
eftir að rennurnar komu, þær fluttu frá manni slógið.
Þá hefur þetta verið orðið snyrtilegra?
Já, þá var þetta ekkert svo, þetta var náttúrulega misjafn, menn
sóðuðu sig mikið út, þetta er, þú veist að það eru alltaf vissar
manneskjur sem að geta unnið öll verk án þess að skíta sig út, ég var
alltaf, alveg grútdrullug.
Já er það?
Já, já.
Var þetta svona mikill sóðaskapur að vinna í síld?
Þetta var, vel hægt að verða skítugur, en ekki það sem var kallað
beint sóðaskapur, en það þurfti mikil þrif og það var , maður var alltaf
að þvo gallana sko. Maður var allt í einu pínu, en það vildi nú, maður
vildi skitna samt, fötin á manni. Það var eins hérna, sumir glönsuðu
sumir ekki , það var nú sérstaklega ein kona sem að ég man eftir sem
að hefur ábyggilega ekki þvegið sér svona, þvegið eins oft gallann
sinn eins og ég og flestar hinar konurnar, það var, hún var alveg
glansandi, því að þetta er svona fita sko.
Já, þannig að hún hefur alveg glansað?
Já, já, hún stóð fyrir sínu samt.
Hvernig finnst þér, finnst þér Raufarhöfn vera allt öðruvísi í dag heldur
en á þessum árum? Já og ég, í hjarta mínu var lifandi feginn þegar
að síldin fór.
Nú er það?
Já svoleiðis, mér fannst þetta vera eitthvað svo ómanneskjulegt að
geta aldrei gert nokkuð huggulegt í kringum sig en nú er þetta, mér
allavega, finnst þetta þokkalegt þorp, það er hreinlegt og notalegt
en ég, það var allt annar bragur, eins og þú getur ímyndað þér,
þegar að ekkert, þegar það var unnið frá því snemma vors og alveg
fram eftir jól og, og maður lagaði hvorki lóðina né húsið um hávetur.
Nei, nei.
Svoleiðis að það hefur alveg breytt um svip.
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Já þú hefur verið fegin ?
Svo náttúrulega, menn vita það að í gamla daga þá var nú fólk
ekkert.
En fólkið, hérna á síldarárunu, var það þá ekki, varst þú til ekki mikið
þreytt?
Jú maður varð oft þreyttur, það vantaði ekki, því að svo náttúrulega
þó að það væri svoleiðis hjá mér að mamma passaði fyrir mig, þá
þurfti ég ýmislegt að gera, ef að var eitthvað hlé á síldinni þá voru
þvottar, og þá voru náttúrulega ekki sjálfsvirkar vélar, þá þurfti maður
að þvo á bretti, en ég hafði nú góðan suðupott, svo það munar strax
og þá gat maður undið með vindu eins og kallað var.
Var þá allt þvegið í höndunum?
Já, já allt þvegið í höndunum og það var eins að það var, svona
brauðgerð það gerði maður þegar að það var hlé á síldinni, það
kom svosem oft fyrir að það voru einhverjir dagar sem að engin síld
var, en það líka nóg að gera heim, maður lá ekki bara og hvíldi sig,
heldur gerði þau verk sem að maður,höfðu verið krassað þegar að
síldin var mest.
Já þú hefur auðvitað verið með fjölskyldu?
Já, já, fara í þvottana og búa til brauðið og búa til kleinur og þetta
og þetta til þess að eiga eitthvað, en mér fannst alveg hræðilega
leiðinlegt þegar við vorum að salta að næturlagi og svo var kaffi
klukkan þetta og kaffi klukkan þetta og svo kom morgun kaffi klukkan
sjö, að koma alltaf að sama borðinu og sömu brauðin, maður var svo
leiður á þessu.
Alltaf að borða það sama?
Já alltaf sömu aðstæður, en svo var alltaf svo indælt ef að maður fór
í eitthvað annað hús eða einhver annar kom með manni og svona,
einhver tilbreyting, það var svo ömurlegt að koma alltaf að því sama,
af því að það var alltaf kaffi og kaffi en svo náttúrulega þegar að
morguninn kom, þá fékk maður hafragraut eða eitthvað, þá var farið
að breyta til en annars var þetta allt það sama.
Já það hefur verið fínt að fá smá tilbreytingu, brjóta upp daginn?
Já það var það.
Það er nú mikilvægt að fá eitthvað svoleiðis.
En svona var þetta, en krakkarnir, strákarnir mínir, þeir fóru undir eins
að vinna á plani, þá var það, verið að setja hringi, sem kallað var,
það var alltaf fyrst tunnan og svo voru settir ofan á hringir og þeir
voru fylltir líka með síldinni, við lögðum eins og í tunnunni, af því það
seiga alltaf síldin, það seig niður og jafnaði sig og svo kannski næsta
dag þá var lagað ofan á tunnunum og þá gekk síldar, en þurfti að
taka mikið af sem að var í hringjunum, til þess að fylla tunnuna, það
var ýmislegt svona, svo var það að kallað að pækla, það var nú
alltaf, alltaf staflað náttúrulega staflarnir,þú hefur náttúrulega séð
það á myndum?
Já, já.
Svo þurfti alltaf að væta þetta, það var nú kallað, það kemur á
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morgun, að pækla, kallað að pækla. Þá var, þá þurfti að bæta
pækli á, saltpækli á og það var bara litið gat, eins og svona, og svo
var velt, eins og við gerðum , það var náttúrulega ekki að velta
tunnunum, karlarnir gerður það, en í krappinn voru við stundum að
pækla, sem kallað var. En það gerði líka krakkar svona.
Voru börn?
Eða stráklingar.
Og voru strákarnir þínir að vinna í þessu?
Já, já, Vilmundur var nú mikið á Hafsilfri, Valgeir lenti í því að vinna
meira hjá Gunnari Halldórssyni, það var bara tilviljun að, að það var
einhvertímann, vantaði, hann var búin að vera að vinna á Hafsilfri en
hann fékk ennþá meiri vinnu hjá Gunnari. Af því að það var svo, það
var svo margir svona smápollar að vinna úti á Hafsilfri, sem að
tilheyrði okkur eitthvað, og þar á meðal Vilmundur. En hann var bara
eini strákurinn sem að, og sonur Gunnar Halldórssonar, og þá fékk
hann svo mikla vinnu. Við vorum einmitt að tala um þetta í dag.
Já þannig að það hefur bara verið nóg að gera hjá allri fjölskyldunni?
Já það var nóg að gera hjá allri fjölskyldunni. Svo voru karlarnir
stundum að koma og hjálpa konunum til þess að, þeir röðuðu þá
niður, það sem kallað var og röðuðu í tunnurnar og það kom líka fyrir
að einstaka sjómenn gerðu sér færir um það að hjálpa.
Já hjálpa konunum?
Já, já, alveg óviðkomandi konum náttúrulega.
Já það hefur alveg mátt?
Já það mátti alveg, þá bara fengu þær ennþá fleiri merki, ennþá
fleiri tunnur. En þetta var náttúrulega ekkert mikið um það en það
kom þó nokkrum sinnum fyrir að strákar sem að voru á síld voru að
koma bara rétta hjálparhönd.
Já þeim hefur þá litist vel á stúlkurnar og ákveðið að hjálpa þeim?
Já, já og þeim þótti, já þeir hafa sjálfsagt verið mest hjá ungu, við
vorum nú ungar konur, það sást nú ekki á okkur.
Hvað varst þú eiginlega gömul svona c.a. á þessum árum?
Ja ég var nú á milli tvítugs og þrítugs, ja fyrst á milli tvítugs og þrítugs,
þetta er 1950 sem að Hafsilfur byrjar og ég er fædd 1921. Svo ég er
komin í kringum þrítugt og ég hætti eftir þrettán ár semsagt. Hætti
1963 og þá var ég 42 ára. Þá fór ég að vinna á símstöðinni og vann
þar í 28 ár.
Fannst þér það skemmtilegra en að vinna í síld?
Já það var náttúrulega allt öðruvísi, það var stundum gaman en það
var ekki svona, voðalegt erfiði . því svo píndi maður sig svo miklu
meira en maður gat eiginlega, til þess að vera svo, fá sem flest merki,
ég segi merki því það var svoleiðis að þeir sem að tóku tunnurnar,
það var alltaf, einhver þurfti að taka þetta þegar þær fylltust og setja
aðra í staðinn, svo hrópuðum við: Vantar salt, vantar tunnu og svona
eitthvað. Þá komu þeir með vagnana og tóku tunnuna og þegar
þeir tóku tunnuna þá settu þeir merki í stígvélið okkar. Og eftir
merkjunum var svo reiknað, þegar að við skiluðum, ég skilaði kannski
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tíu merkjum, tuttugu merkjum þá var það skráð og þá var borgað
fyrir tíu, tuttugu tunnur. Maður var stundum með hálffull stígvél.
Það hefur ekkert verið óþægilegt að vera með þetta í stígvélinu?
Já, já þetta var heilmikið ævintýri náttúrulega og að vissu leyti
gaman en það var ekki erfiðislaust, það er alveg klárt mál, það var
það ekki.
Heldur þú að Raufarhöfn myndi vera öðruvísi í dag ef að þetta
síldarævintýri hefði ekki orðið?
Já það hefði verið allt öðruvísi, það fjölgaði svo mikið, þetta var nú
ekki stórt pláss, og það er það náttúrulega ekkert lengur en það setti
allt annan svip og meira, menn byggðu sæmilega fín hús eins og til
bara okkar tveggja hæða hús, ég er ekki að segja að þetta sé nú fínt
að það er náttúrulega heilmikið að eignast tveggja hæða hús svona
rétt eftir að maður byrjar að búa.
Byggðu þið þetta hús?
Já, já, við náttúrulega unnum ekki mikið við það, við vorum í fastri
vinnu bæði, en við létum byggja það.
Þú varst nú að segja já að það hefði verið byggt svo mikið,
Óskarstöðin og Hafsilfur hverjir voru að byggja þetta?
Það komu gjarnan smiðir að, það var nú meira smiðir að, það var
ekki beint mikið um smiði, það var aðeins til en aðallega voru þetta
aðkomumenn.
Af hverju heldur þú að Raufarhöfn hafi verið svona góður staður fyrir
síldin, til þess að vinna síldina?
Þá var síldin, á þeim slóðum, það var svo stutt í hana héðan, og þess
vegna var hún, hún var náttúrulega meira vestur frá, Siglufjörður var
náttúrulega mesti síldarbær sem að sögur fara af, en svo fluttist hún
mikið austar og náttúrulega var séns fyrir skipin að eiga sem styðst í
land að fara með, en svo fluttist hún alltaf austar og austar og austar,
ætli það hafi ekki verið um 1965, ég hætti nú 1963 en mér fannst ég
hætta á alveg mátulegum tíma því svo fór að vera svo lítið hérna,
það fór á Seyðisfjörð og Reyðarfjörð, því að síldargöngurnar virtust
breytast svona, þau byrja vestan og enda alveg lengst austur, já og
á Austfjörðunum öllum.
Þannig að þú hefur bara hætt á besta tíma?
Já ég hætti á besta tíma, svo náttúrulega þegar maður verður
fullorðari, ég var þá náttúrulega orðin fertug þegar ég hætti þar, þá
þykir manni miklu notalegar að, en ég náttúrulega fékk þarna vinnu
á stöðinni bæði fyrir það að ég var búin að vinna á Kópaskeri á
símstöðinni.
Nú er það, áður en þú fórst að vinna í síld?
Já, bara á meðan ég var ógift kona, bara unglingsmanneskja, ég
vann hjá stöðvastjóranum sko, og ég og dóttir hans vorum til skiptis
frammi á símanum, þess vegna var svo létt, ég þurfti svo lítið að læra.
Já þú hefur kunnað svo mikið á þetta?
Já ég kunni svo mikið svona,það er nú alltaf eitthvað sem að maður
þarf að vita þegar maður byrjar, ég slapp mikið við það að, ég var
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svosem mikið við öðruvísi skiptiborð og ennþá stærri en maður vissi
alveg ganginn í þessu. En náttúrulega er þetta ekkert sagan mín,
heldur Síldarinn þú veist það, það kemur ekkert fram að, en svona
var þetta hjá flestum húsmæðrum
Já voru ekki voða margar húsmæður að vinna í Síldinni?
Jú elskan mín og allar þær sem vettling gátu valdið og að skrepp ef
að einhver tími var og krakkarnir, satt að segja, ekki hugsað nógu vel
um börnin, það var bara það, en allt gekk þetta samt.
Já það hefur náttúrulega ekki verið hægt að sinna öllu?
Nei það var það ekki, og svo voru menn rétt að stelast kannski
einhverja nokkra klukkutíma til þess að fá sér aura, það vantaði aura
allstaðar. Eins og er enn í dag.
Já, voru krakkarnir þá ekki mikið að kíkja út á bryggju og svona? Eða
mátti það kannski ekki? Já þau máttu það nú ekki en svo voru
pínulitu, alveg pínulitlar, það voru sérstaklega stelpurnar, þær komu til
þess að hjálpa mömmu sinni, svona 8, 10 ára og þær náðu ekki ofan
í, þær gátu ekki byrjað en þær náttúrulega skáru ekki hausinn af og
slógdrógu en þær lögðu í tunnuna, eftir fyrirsögn mömmurnar, en
þær gátu aldrei lagt neðstu lögin því þær náðu ekkert ofan í
tunnubotninn en þegar það komu kannski svona þessar ungu, þá
fóru þær greyin litlu að, það munaði strax.
Já er það?
Já, já ég átti náttúrulega enga stelpu til að leggja en mínir strákar
voru aftur í hringjum og að pækla og svona ýmiss störf. Því það var
eins, um leið og þeir fóru að geta eitthvað þessi krakkar, strákar þá
voru þeir farnir að vinna á plönunum og svo eitthvað smá, en
stelpurnar voru nú heldur ekki neitt gamlar þegar þær fóru að salta
sjálfstætt en það var nú meira samt ef að þau voru svona ungar,
innan við fermingu, þá voru þær meira að hjálpa mömmu.
Hvað þurftu þær að vera orðnar gamlar til þess að mega að salta
sjálfar?
Það var aldrei skipt sér að því, mamman bara réði því, og hvort það
borgaði sig að vera að láta hana sullast í Síld. Þau voru, það var
aldrei neitt að því sko, því mamman var ábyrg fyrir því hvernig vinnan
var gerð og þetta var ekki sá vandi að, því það gat hver 8 til 10 ára
stelpa, það var nú ekki mikið um 8 ára, en 10 til 12 ára, en ég hugsa
nú að eftir að minnsta kosti við fermingu þá hafi þær verið nú farnar
að salta bara sjálfstætt og hausskera líka, þannig að þú getur sagt
að málbeinið var í lagi á henni, segir Holla og hlær. Já ég græddi nú
ekki mikið á henni en málbeinið var í lagi, segir Holla og hlær.
Jú, jú mér finnst ég strax vera búin að græða mikið á þér.
Jæja elskan.
Já það er alltaf gaman að fá að heyra svona sögur og eitthvað
svona smá um þennan tíma, það er náttúrulega til rosalega mikið af
myndum.
Já, já óskaplega mikið af myndum.
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já þú átt til þennan stól frá sílarárunum.
Já, já ég á hann.
Áttu einhverjar fleiri svona minjar frá þessum árum?
Nei ekki held ég það, ekki beint, ég á nú einhverjar myndir
einhverstaðar og ég á einhverstaðar, ég man nú ekki hvar hún er,
þessi mynd sem var tekin þegar ég var kölluð til að láta mynda mig
því ég hafði lenti á 10.000 tunnunni. En hún er hérna uppi
einhversstaðar, ætli það hafi ekki bara verið hjá hreppnum eða
hóteli eða Breiðabliki, þú veist þarna niðri.
Kom þá þessi mynd í morgunblaðinu?
Jú, jú þetta kom í blöðunum og ég man að Sverrir Þórðarson
blaðamaður hjá morgunblaðinu og hann ræddi lengi við mig og svo
kom pistill um það í morgunblaðinu og mér fannst það nú ekki alltaf,
hann færði þetta nú allt í, ja hann fegraði þetta frekar en hitt, hvað
ég hafði gert og svona.
Nú er það?
Já, já , hann gat ekkert um það, ég átti strákana og ég átti heimili og
ég gat gert þetta og þetta og hann gleymdi að geta þess sem ég
sagði honum að mamma mín var hérna og hún náttúrulega gáði að
strákunum og að minnsta kosti gott að, þeir gátu alltaf, sumir höfðu
ekki neinn, enginn var heima , þú veist nú það að alveg eins og þessi
lyklabörn, var nú talað um, en það er náttúrulega notalegt að koma
bara beint til ömmu, heldur en að mannlausu húsi.
Já, þannig að hann hefur gleymt að minnast á mömmu þína?
Já hann minnsti ekki á það og ég var svolítið móðguð því að ég
gleymdi ekkert að segja frá því að ég væri alls ekki ein, mamma var
hér og hún náttúrulega sá um matinn og svona venjulega, ég
náttúrulega kom svo á frídögunum til þess að baka brauð og
svoleiðis og þvo þvottana. En það var nú ekki ónýtt að hafa hana
sko, að geta bara gengið beint að matarborðinu. Sumstaðar var það
náttúrulega en sumstaðar var enginn til þess að gera svona fyrir fólk.
En þá var náttúrulega, urðu þær líka minna að ég gat alveg gefið
mig í þetta, af því ég hafði mömmu.
Það hefur verið mikil hjálp í því
Það var mikil hjálp. Líka fyrir þetta hvað það er miklu notalegra fyrir
börn að geta komið inn til ömmu heldur en bara í mannlausu húsi og
ekki neitt, neitt. Mamma er úti á bryggju og kemur ekki heim fyrr en í
nótt og svona, þetta er bara allt annað.
Ætli það hafi verið mikið um það?
Nei ég segi það nú ekki, ekki svo, en það var nú mikið um það
náttúrulega að , að krakkar, svona stálpaðir krakkar, hefðu engan til
þess að taka á móti sér inni. En þá var ekki svona eins og ég er að lita
þetta sterkari litum, það var ekkert kannski að mömmurnar sæju ekki
að koma þeim í rúmið og svona, það var nú alls ekkert, það væri ljótt
að mér að halda því fram að mömmurnar væru ekkert að, það voru
góðar mömmur hérna.
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Já, nei, nei, nei.
En hitt var það að það var líka að þær þurftu á öllu sínu að halda og
það kom börnunum auðvitað líka til góðs. Að það var lagað á
heimilunum og meira fyrir menn að leggja, af því að mamman var úti
að salta.
Já að vinna sé inn aur fyrir fjölskylduna?
Já, já, Gunnar varð nú á sumrin, mamma losnaði nú meira við hann,
hann fer, hann var á Ástjörn þú veist.
Já þara sumarbúðirnar?
Já, já hann var þar ein þrjú sumur þar, hinir voru nú orðnir svo
stálpaðir að þeir fóru bara að vinna á plönunum í hringjunum og
pæklingu og því, eða Vilmundur sko.
Þannig að þá, það hefur ekki þurft að hugsa mikið um þá, þeir hafa
verið orðnir svo gamlir? Já, já eða það gamlir. Reyndar, reyndar
fyrsta árið sem að Hafsilfur var stofnað og ég fer að vinna hjá Hafsilfri,
það var árið sem að Valgeir fæddist. En hann var svo þægur og
góður að maður þurfti aldrei að skipta sér að honum. Maður gat vel
gleymt honum. Hann var svona á herbergi á móti eldhúsinu, en
mamma var heima náttúrulega og ég man það að það var stúlka úr
leirhöfn sem að fékk bara vinnu í stuttan tíma, hún fékk að vera hjá
okkur, og hún var svo hrifin af þessu barni, þú getur gleymt því að þú
átt barn sagði hún, það heyrist aldrei í honum.
Hann hefur verið svona rosalega þægur.
Voðalega rólegur, alveg óskaplega rólegur, hann var langrólegastur
af mínum krökkum , hann Valli. En þú getur ímyndar þér hann er
fæddur 27. Febrúar og ég salta allt sumarið.
Já þannig að hann hefur bara verið pínu, pínu lítill?
Já, já.
En það hefur bjargað því að hann var svona rólegur?
Já auðvitað, ég hefði aldrei getað þetta, mamma náttúrulega leit
eftir honum. En það er svona, það hefur náttúrulega orðið alltof mikið
fyrir hana líka að sjá um kannski matinn handa okkur og passað
óþægt ungabarn. En hann var ekki óþægt ungabarn.
Nei.
Það er alveg sönn saga.
Já.
Voðalega vær og góður og þurfti svo lítið að borða, þú sérð nú
hvernig hann er, sástu hann?
Já
Hann þurfti svo lítið að borða að það var ótrúlegt og svo er hann
orðin svona eins og hann gangi með þríbura að minnsta kosti, ef að
það eru nú ekki fjórburar, segir Holla og hlær.
Hugsarðu mikið um þennan tíma, síldarárin?
Ha?
Hugsarðu mikið um þennan tíma?
Nei ég er ekkert að hugsa um hann , þetta berst í tal svona.
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Takk kærlega fyrir spjallið.
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