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Útdráttur 

 
 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna umsvif og áhrif herja Breta og 

Bandaríkjamanna, Banadamannaherja, í Borgarnesi og nágrennni á árum seinni 

heimsstyrjaldarinnar 1940-1945. Rakið verður hver hlutur Borgarnes og uppsveita 

Borgarfjarðar var í varnarviðbúnaði Bandamanna á þessum árum í svokölluðu 

norðvesturumdæmi er náði frá Borgarfirði í suðri að Skaga í norðri. Farið verður ofan 

í saumana á samskiptum íbúa og herliðs og það kannað, hvernig hreppsyfirvöld í 

Borgarnesi brugðust við komu hundruð hermanna í þorpið. Þá verður leitast eftir því 

að draga upp sem gleggsta mynd af Borgarnesi um það leyti sem Bretar hernámu hér 

land vorið 1940. 

 Færð verða rök fyrir því að sambúð hers og íbúa hafi verið yfir allt tímabilið 

góð, þó einstaka kvartanir hafi borist til yfirvalda eins og greint verður frá í 

rannsókninni. Fjöldi hermanna var nánast jafn íbúum Borgarnes er herinn hafði 

aðsetur þar og er það ein af þeim ástæðum að þetta tiltekna svæði á landinu er tekið til 

skoðunar. Rannsóknin er óbeint liður í því að kortleggja umsvif Bandamannaherja á 

einstökum svæðum á Íslandi á árum seinni heimsstyrjaldarinnar. 
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Inngangur 
 
 
 
Aðdragandi og framvinda seinni heimsstyrjaldarinnar er eitt af þeim tímabilum 

sögunnar sem stöðugt liggja undir smásjá sagnfræðinga og annarra áhugamanna um 

sögu. Slíkt ætti ekki að koma á óvart enda spyr fólk sjálft sig enn þann dag í dag, 

mörgum áratugum síðar, hvernig slíkar hörmungar gátu áttu sér stað. Ritaðar hafa 

verið mýmargar bækur um margvíslegar hliðar styrjaldarinnar, rannsóknir 

framkvæmdar og viðtöl tekin og skráð eftir samtíðarmönnum.   

Til voru svæði sem sluppu við átök í líkingu við þau er urðu á meginlandi 

Evrópu. Fóru þessi svæði þó ekki varhluta af því að stríðsástand var í heiminum og 

voru í sumum tilvikum hernumin eða fundu fyrir áhrifum hafnbanns og mikilla hafta í 

milliríkjaviðskiptum svo dæmi séu tekin. Ísland er land á jaðri Evrópu umlukið hafi 

þar sem mikilvægar siglingaleiðir liggja um er tengja saman tvær heimsálfur 

efnahagslegum böndum. Landið var hernumið af Bretum í maí 1940, án samráðs við 

ráðamenn þess, sem höfðu áður borið fyrir sig hlutleysi í stríðinu. Viðbúnaður Breta 

var um land allt og voru hersveitir fluttar á hina ýmsu staði til landvarna og eftirlits. 

Bandaríkjamenn fylgdu í kjölfarið sumarið 1941, leystu þá Breta af hólmi og sinntu 

vörnum fram að stríðslokum. Stríðstímarnir eru merkilegir fyrir margar sakir og hefur 

oft verið látið að því liggja að Ísland hafi stokkið að mörgu leyti inn í nútímann við 

komu herjanna í efnahagslegu- og menningarlegu tilliti.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að taka til skoðunar hluta af einu 

hernaðarumdæmi  Breta og síðar Bandaríkjamanna á Íslandi. Markmiðið er að kanna 

hvernig viðbúnaði hersveita var háttað, hve umfang viðbúnaðar var mikið og hvaða 

áhrif hersetan  hafði á þorpið Borgarnes og nágrenni þess. Þá verður skoðað hvernig 

hernámsárin birtast í minningum heimamanna og hvernig hermenn komu þeim fyrir 

sjónir. Einnig verður litið til þess hvernig Borgarnes og íbúar þess birtust hinum 

erlendu gestum. Meginmarkmiðið er í stuttu máli sagt að gera sögulega úttekt á 

hernámsárunum í Borgarnesi og nágrenni. 
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1. kafli 

Byggðin við Borgarfjörð 

 

 
 
1.1 Myndun Borgarness 
Í ágætri bók, Sparisjóður í 90 ár, kemst Snorri Þorsteinsson þannig að orði „að vegna 

þeirra ástæðna að þangað [til Borgarness] var betri siglingaleið og greiðfærari leiðir á 

landi en á öðrum verslunarstöðum við Faxaflóa“ hafi þorp myndast út frá Brákarpolli 

neðst í nesinu.1 Nokkrir aðrir þættir stuðluðu raunar einnig að þorpsmynduninni.  

Á tímabili heimastjórnar á Íslandi, 1904-1918, var óbeint lagður grunnur að þróun 

byggðar í Borgarnesi með samgöngubótum í Borgarfirði og nágrenni. Skipti þar 

mestu gerð brúa yfir þær mörgu ár sem renna um tungur og ræktarlönd héraðsbúa 

ásamt nauðsynlegum vegabótum í leiðinni.2 Þannig var greiðfærara milli staða og 

betri aðgangur að höfn í Borgarnesi. Vegna mikilla framkvæmda í samgöngumálum í 

héraðinu og næsta nágrenni var það úr árið 1910 að miðstöð allra vegabóta skyldi vera 

í Borgarnesi.3 Hefur vegagerð og viðhald vega æ síðan verið drjúgur þáttur í 

atvinnulífi Borgnesinga. 

Árið 1865 samþykkti Alþingi að undirlagi þingmanns Mýrasýslu, Hjálmars 

Péturssonar frá Norðtungu, að Brákarpollur yrði  gerður að löggiltum verslunarstað. 

Samþykkt þessi hlaut náð og staðfestingu Danakonungs tveimur árum síðar. Fyrstu 

húsin á staðnum risu síðan  um 1877 er maður að nafni Jón Jónsson frá Ökrum á 

Mýrum, kallaður Akra-Jón, lét  byggja sér verslunarhús og íbúðarhús fyrir 

fastaverslun sína. Var smiður hússins, Ole Johan Haldorsen, kallaður Óli norski, fyrsti 

maðurinn sem hafði vetursetu í Borgarnesi og þar með fyrsti íbúinn. Markaði það 

upphaf varanlegrar verslunar í Borgarnesi svo og fastrar búsetu.4 

                                                 
1 Snorri Þorsteinsson, Sparisjóður í 90 ár, bls. 68.  
2 Snorri Þorsteinsson, Sparisjóður í 90 ár, bls. 68-69. 
3 Jón Helgason, Hundrað ár í Borgarnesi, bls. 157-158. 
4 Páll Guðbjartsson, „Verslunarsaga Borgarfjarðar norðan Skarðsheiðar“, fyrri hluti.  Borgfirðingabók 
VIII (2007), bls. 42-46. 
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Vorið 1891 hófust siglingar á milli Reykjavíkur og verslunarstaða við Faxaflóa. 

Voru siglingar tíðar næstu 15 árin en þó ekki í formi fastra áætlanaferða og oft dundu 

yfir áföll með strandi og bilunum báta.  

Árið 1908 hefur nýsmíðað 120 lesta skip, Ingólfur, reglulegar siglingar  frá 

Reykjavík til verslunarstaða við Faxaflóa og flytur farþega og vörur. Var Ingólfur 

fyrsta farþegaskipið sem Íslendingar eignuðust. Voru ferðir allan ársins hring og flutti 

skipið fjölda farþega og vara. Sérstaklega var mikið að gera á haustin, er réttir fóru 

fram og sláturtíð var í algleymingi.5  

Umferð sökum þessara skipaferða hafði jákvæð áhrif á vöxt byggðar í Borgarnesi. 

Af þessu leiddi til dæmis sú ákvörðun póstyfirvalda árið 1905, að allur póstur til 

Norður- og Vesturlands yrði fluttur til Borgarness með flóabátnum og þar stofnað 

pósthús.6 Ýmis önnur starfsemi skaut líka rótum í tengslum við aukna flutninga.  

Bygging og stofnun Gistiheimilsins Borgarholts árið 1905 mátti rekja til þessa.7 

Þegar komið er fram á árið 1912, hefur þorp myndast við Brákarpoll og þarfir þess 

orðnar talsvert aðrar en í sveitahéraði. Var fjöldi íbúa 163.8  Mikill hljómgrunnur er þá 

kominn fyrir því meðal þorpsbúa að skilja sig frá Borgarhreppi. Í bók Jóns Helgasonar 

Hundrað ár í Borgarnesi segir um þetta ástand: 

Þegar fólki fór að fjölga til muna í Borgarnesi, kom þar upp talsverður kurr. 

Það fór ekki framhjá Borgnesingum, að mikill hluti sveitarútsvaranna kom frá 

þeim. Aftur á móti fannst þeim hreppsnefndin ekki jafnminnug á þarfir þeirra 

og verðugt var. Báru sumir sér jafnvel í munn, að kauptúnið væri með öllu sett 

hjá, þegar hreppsfé væri ráðstafað, og einna líkast því, að sveitarstjórnin vissi 

ekki af neinni mannabyggð niðri í Borgarnesi.9 

Ekki leið því að löngu þar til stofnun nýs sveitarfélags komst á laggirnar og með 

samþykkt sýslunefndar Mýrarsýslu og Stjórnarráðs Íslands var Borgarneshreppur 

stofnaður í mars 1913. Þar með var Borgarnes formlega stofnað sem þéttbýliskjarni. 

 
 

 

 
                                                 
5 Gils Guðmundsson, Flóaskip í fimmtíu ár. Saga hf. Skallagríms 1932-1982, bls.10. 
6 Snorri Þorsteinsson, Sparisjóður í 90 ár, bls. 29-30 
7 Jón Helgason, Hundrað ár í Borgarnesi, bls. 138. 
8 Jón Helgason, Hundrað ár í Borgarnesi, bls. 325. 
9 Jón Helgason, Hundrað ár í Borgarnesi, bls. 172. 
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1.2 Þéttbýli þróast 
Þegar sérstakt sveitarfélag var stofnað í Borgarnesi árið 1913 voru skráðir íbúar þess 

alls 219. Óx íbúafjöldinn hægt og bítandi næstu árin. Hafði íbútalan liðlega tvöfaldast 

er komið var fram á árið 1930 og átti eftir að vaxa áfram á fjórða áratugnum. Í upphafi 

hernáms, 1940, er íbúafjöldi Borgarneshrepps 646 manns, en þegar síðustu 

hermennirnir fara þaðan er íbúafjöldinn eilítið hærri eða 670.10 

 Fólkið sem flutti í Borgarnes á þessum árum kom aðallega úr uppsveitum 

Borgarfjarðar en eitthvað af því kom lengra að. Voru ástæður flutninga uppsveitafólks 

ekki síst skortur á jarðnæði til ábúðar og því ekki annar kostur en að flytja á mölina. 

Af nýjum íbúum í Borgarnesi voru sumir hverjir sérfróðir í tilteknum handiðnum. 

Þannig voru þar til dæmis söðlasmiðir, skósmiðir og trésmiðir búsettir sem 

væntanlega hugsuðu sér að þjóna fólki í sveitunum í kring ásamt þorpsbúum. Voru þó 

margir af íbúum ófaglærðir verkamenn og unnu við það sem bauðst eftir tíð og tíma 

hjá verslunarfélögunum á staðnum svo sem við upp- og útskipun, slátrun á haustin eða 

annað sem til féll. Var stór hópur Borgnesinga því atvinnulaus hluta úr árinu. Algengt 

var því að „Borgnesingar ættu kindur og kýr til þess að afla matar til heimilanna“11 og 

því setti smábúskapur til sjálfsþurftar sinn svip á þorpsbrag í Borgarnesi á fyrstu 

áratugum byggðar þar.12 

 Félagslíf heimamanna var um margt öflugt þrátt fyrir lítil efni. Fyrsti 

skipulagði félagsskapurinn sem sögur fara af var tengdur bindindismálum. Stofnuð 

var stúka haustið 1903 og starfaði hún um tíu ára skeið. Helsti árangur hennar, utan 

mikillar vakningar um gildi lífs án áfengis, var bygging samkomuhúss árið 1907. Átti 

hús þetta eftir að þjóna Borgnesingum næstu áratugi undir ýmiss konar starfsemi bæði 

á vegum félagasamtaka og fyrir skólahald Barnaskóla Borgarness fyrstu árin eftir að 

fræðslulög tóku gildi árið 1907. Flóra félaga spratt upp á næstu árum, lifðu sum en 

önnur lögðu fljótlega upp laupana. Þetta voru til dæmis framfarafélög, lestrarfélög, 

skátafélag, kvenfélög, uppeldisfélög, guðspekistúka og ungmennafélög. Sum af 

þessum félögum koma við sögu í næstu köflum einkum Ungmennafélagið 

Skallagrímur, stofnað árið 1916 og Verkalýðsfélag Borgarness, stofnað árið 1931.13 

                                                 
10 Jón Helgason, Hundrað ár í Borgarnesi, bls. 325. 
11 Byggðir Borgarfjarðar III, bls. 332. 
12 Sama heimild. 
13 Byggðir Borgarfjarðar III, bls. 334-335. 
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Í Borgarnesi voru starfrækt þrjú verslunarfélög sem önnuðust viðskipti við 

bændur og aðra íbúa héraðsins. Stór hluti Borgarnesinga vann við þessa starfsemi 

verslunarfélagana eins og áður segir, til dæmis í sláturhúsum, mjólkursamlagi og 

vöruafgreiðslu.  

Fyrst ber að nefna Kaupfélag Borgfirðinga (K.B.), stofnað árið 1906, og rekið 

samkvæmt lögmálum samvinnuhreyfingarinnar, h. f. Verslunarfélagið Borg stofnað 

1924, í eigu Jóns Björnssonar frá Svarfhóli og fleiri manna en rekið af Jóni sjálfum. 

Þriðja félagið var h. f. Verslunarfélag Borgarfjarðar, einnig stofnað 1924, í eigu vina 

og vandamanna Jóns Björnssonar frá Bæ, sem reyndar sjálfur rak verslunina ásamt 

fjölskyldu sinni til 1944.14  

Þegar ljóst þótti að þéttbýli var myndað í Borgarnesi hóf hið opinbera að færa 

embættismenn þangað. Héraðslæknirinn hafði þar aðsetur sem og sýslumaður Mýra- 

og Borgarfjarðarsýslna, en embættin fluttu í þorpið úr uppsveitum á öðrum áratug 

liðinnar aldar um svipað leyti og Borgarneshreppur var stofnaður. Þá var dýralæknir 

þar einnig búsettur og þjónaði hinu mikla landbúnaðarhéraði frá 1928.15Allt var þetta 

vatn á myllu þéttbýlismyndunar í Borgarnesi. 

 

 

1.3 Samgöngur í Borgarfirði 
Ein helsta grunnstoð fyrir efnahagslíf þorps og héraðs var samgönguæð sú, er lá í 

gegnum Borgarnes með reglulegum ferðum strandferðaskipa og bíla. Heimamenn 

höfðu þar tögl og halgdir með fyrirtæki sínu, h. f. Skallagrími, sem stofnað var í 

janúar 1932, og gerði út flóabáta sem sigldu reglulega á milli Borgarness og 

Reykjavíkur, með viðkomu á Akranesi. Slagorðið „allar leiðir liggja um Borgarnes“ 

var notað í auglýsingum h. f. Skallagríms og kannski ekki að ósekju, því 

Borgarfjörðurinn var í raun mikilvægur hlekkur í samgöngukerfi landsins:  tengdi  

Mýrar, Snæfellsnes, Dali og Norðurland við Reykjavík.16 Var Borgarnes af þessum 

sökum eins konar umferðarmiðstöð Reykjavíkur í nokkur ár en með tilkomu 

Hvítárvallarbrúar og batnandi vegi fyrir Hafnarfjall tók Akranes við þessu hlutverki.17 

Hlutust af þessu nokkur umsvif fyrir heimamenn í Borgarnesi sem þjónuðu 

                                                 
14 Byggðir Borgarfjarðar I, bls. 84 & 118. – Páll Guðbjartsson, „Verslunarsaga Borgarfjarðar norðan 
Skarðsheiðar“, síðari hluti. Borgfirðingabók IX (2008), bls. 136-138.  
15 Jón Helgason, Hundrað ár í Borgarnesi, bls. 193-195. 
16 Byggðir Borgarfjarðar III, bls. 331. 
17 Sigurður Hreiðar Hreiðarsson, Saga bílsins á Íslandi 1904-2004, bls. 225. 
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fólksstraumnum sem þessu fylgdi á ýmsan máta svo sem með hótel- og 

veitingarekstri.18  

Til að sjá megi fyrir sér þessi umsvif, má líta á lýsingar í æviminningum 

Þórðar Guðmundssonar stýrimanns og síðar skipstjóra. Hann starfaði um áratugaskeið 

á strandferðarbátum víðs vegar um landið, og lengst af á leiðinni á milli Reykjavíkur 

og Borgarness hjá h. f. Skallagrími, bæði á m/s Laxfossi og m/s Akraborg. Í bókinni 

segir Þórður frá því hvernig ferðum strandferðaskipanna var háttað á fjórða og fimmta 

áratugnum, en þau sigldu að jafnaði alla daga vikunnar nema mánudaga og 

fimmtudaga, sem voru nýttir til lestunar í Reykjavík. Yfir vetrarmánuði var síðan 

ferðum fækkað niður í tvær. Oftar en ekki þurfti að bæta við fleiri ferðum þegar  

mikið lá við eins og á haustin er slátrun fór fram í Borgarnesi. Þá þurfti að flytja kjöt 

til Reykjavíkur þar sem vöntun var á frystihúsi í Borgarnesi.19 Þannig var oft mikið 

um að vera á bryggjunni í nesinu. 

 Þórði Guðmundssyni er einnig minnisstætt í frásögnum sínum, hve mikil 

bílaumferð var tengd strandferðum hf. Skallagríms. Áætlunarferðir bíla á milli 

Borgarness og Akureyrar hafi til dæmis á þessu tímabili verið allt að fimm sinnum í 

viku yfir sumarmánuðina júlí, ágúst og september. Tvær ferðir hafi svo verið í viku í 

maí, júní, október og nóvember, en lítið sem ekkert hafi verið um ferðir norður yfir 

háveturinn.20 Þannig skipulagði t.d. Bifreiðastöð Akureyrar ferðir sínar norður til 

Akureyrar frá Borgarnesi.21 

Vegasamband milli landshluta og innan héraða var takmarkað á árunum fyrir 

hernám Breta og á hernámsárunum sjálfum. Þetta varð Bretum ljóst strax á fyrstu 

dögum hernámsins, er þeir lentu í töluverðum erfiðleikum við að flytja 

strandvarnarfallbyssu sína frá Reykjavík upp á Kjalarnes, sem tók heila tíu daga!22 Ef 

vegir voru slæmir rétt utan höfuðborgarinnar hvernig var þá ástand þeirra annars 

staðar í landinu?  

Landnám bílsins á þjóðvegum landsins var tiltölulega nýlega hafið þegar hér 

er komið við sögu. Ferðir til Akureyrar frá Borgarnesi tóku til dæmis tvo daga og var 

iðulega gist á leiðinni, oftar en ekki á Blönduósi. Ekki höfðu mörg ár verið liðin frá 

því að fyrsti bílinn keyrði yfir Holtavörðuheiði en það gerðist í júlí 1927 er maður að 

                                                 
18 Byggðir Borgarfjarðar III, bls. 332. 
19 Þorsteinn Matthíasson, Á ströndinni í hálfa öld, bls. 117. 
20 Sama heimild. 
21 Gils Guðmundsson , Flóaskip í fimmtíu ár, bls. 27. 
22 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 114. – Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 35. 
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nafni Jón Þorsteinsson fór á Ford T vörubíl sínum ásamt fimm öðrum yfir heiðina. 

Taldist ferð þeirra um sextán klukkustundir er áfangastað var náð á Blönduósi og 

þurftu Jón og félagar oft að brjóta sér leið gegnum troðninga með járnköllum og 

öðrum verkfærum.23 Eftir þessa ævintýraför var kominn slóði sem aðrir bílar keyrðu 

um næstu árin á leið sinni norður. Aðrar leiðir til og frá Borgarfirði voru erfiðar 

viðureignar og ný „ruddar“ ef svo má segja og mætti þar nefna veginn fyrir 

Hafnarfjall, Dragháls, Kaldadal og síðan vestur á Snæfellsnes.24  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
23 Sigurður Hreiðar Hreiðarsson, Saga bílsins á Íslandi 1904-2004, bls. 225-227. 
24 Sigurður Hreiðar Hreiðarsson, Saga bílsins á Íslandi 1904-2004, bls. 225-233. 
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2. kafli 

Hermenn nema land 

 
 
 
2.1 Bretar skipuleggja varnir 
Bretar hófu hernám sitt á Íslandi 10. maí 1940. Voru ástæður þess einkum þær að 

verða á undan herjum Þjóðverja hingað til lands sem og að nýta landið í hernaði á 

Atlantshafi. Landvinningar Þjóðverja í Danmörku og Noregi skipta í þessu sambandi 

höfuðmáli í ákvörðun Breta að hernema Ísland. 

 Til að hægt sé að átta sig betur á því hvers vegna her var sendur til varna í 

Borgarnes og nágrenni verður að skoða hvernig breska herstjórnin skipulagði varnir 

sínar gegn innrás óvinarins. Til skýringar á þessu er mikilvægt að nefna fyrst til 

sögunnar „Forkinn“ svokallaða eða Operation Fork, sem var heitið yfir  áætlun Breta 

um hernám  landsins þessa vordaga 1940. Aðgerðin gaf tóninn fyrir þær varnir sem 

voru skipulagðar síðar meir er landherinn leysti landgönguliðanna af hólmi skömmu 

eftir hernám. Samkvæmt áætluninni Fork áttu landgönguliðar að verja annars vegar 

Reykjavík og Hvalfjörð fyrir innrás af sjó og hins vegar þrjá lendingarstaði fyrir 

flugvélar, tvo í nágrenni Reykjavíkur og einn austan Hellisheiðar í Kaldaðarnesi í 

Sandvíkurhreppi. Þá átti að senda herflokk til varnar Akureyri. Höfuðborgin var þó 

höfuðvígið sem Bandamenn lögðu alltaf langmesta áherslu á að  að verja  en aðrir 

staðir landsins á borð við Borgarnes voru í fyrstu látnir sitja á hakanum sökum 

manneklu.25 

 Rúmri viku eftir hernámsdaginn komu sveitir landhersins breska út til Íslands 

til að taka við keflinu af félögum sínum í landgönguliðinu. Strax við komuna hingað 

hóf herstjórn landhersins að semja varnaráætlanir sem enn miðuðu að því að verja 

höfuðborgina. Voru fylkingar sendar á staði umhverfis Reykjavík.  Einu herfylki 

(battalion), 1/7 Duke of Wellington Regiment, var stefnt til Hafnarfjarðar auk þess 

sem tveimur undirfylkjum (infantry company) úr 1/5 West Yorkshire Regiment var 

stefnt til Brautarholts á Kjalarnesi og  Akranes. Hvalfjörður var eftir sem áður 

mikilvægur sem væntanleg flotabækistöð  og var áðurnefndum undirfylkjum ætlað að 
                                                 
25 Þór Whitehead, Milli vonar og ótta, bls. 351-353. 
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vernda fjörðinn að norðan og sunnan með þessum ráðstöfunum. Fékk undirfylkið á 

Akranesi einnig þær skipanir að vakta þjóðveginn í Borgarnes.26 

 Breska herstjórnin á Íslandi miðaði síðan í framhaldinu áætlanir sínar í 

landvörnum við að verja hernaðarleg mikilvæg svæði sem áttu það sammerkt að þar 

var hafnaraðstaða, flugvöllur eða álitlegur staður til lendingar og vegarsamband gott 

við aðra landshluta. Á slíkum svæðum var talin hætta á innrás Þjóðverja, svo sem á 

Suðvesturlandi og við Húnaflóa. Lykillinn að vörnum landsins var þó áfram 

Reykjavík.27 Var Íslandi skipt upp í þrjú varnarsvæði: suðvesturumdæmi, 

norðvesturumdæmi og norðausturumdæmi. Mestur var herstyrkurinn í 

suðvesturumdæminu hjá höfuðborginni.28 Borgarnes tilheyrði norðvesturumdæminu 

og varð viðbúnaður þar töluverður eftir að landherinn fékk liðsauka  eins og síðar 

verður vikið að. Bandaríkjamenn viðhéldu þessu skipulagi Breta í grófum dráttum 

eftir að þeir tóku hér við  hervernd  í júlí 1941.29 Styrkur herafla Bandaríkjamanna og 

þeirra bresku liðssveita sem sátu áfram  á Íslandi, var svo aukinn og minnkaður í 

beinu hlutfalli við framgang stríðsins á Atlantshafi og á meginlandi Evrópu allt til 

stríðsloka 1945. 

 

 

2.2 Borgarneshreppur gerir ráðstafanir 
Er nær dró hausti 1940 kom á daginn að breski herinn fengi liðsauka  og gæti því 

hafist handa við að styrkja varnir Íslands meðal annars með því að halda úti auknu 

herliði í norvesturumdæminu. Fimmtudaginn 15. ágúst 1940 er haldinn fundur í 

hreppsnefnd Borgarneshrepps. Eitt mál er á dagskrá: ,,Breskt setulið í Borgarnesi”. Á 

fundinn er mættur samkvæmt fundargerð, sýslumaður Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, 

Jón Steingrímsson, og gerir hann hreppsnefndarmönnum grein fyrir erindi sem honum 

hefur borist frá höfuðsmanni einum í breska setuliðinu. Erindið er þess efnis að með 

haustinu muni um 580 breskir hermenn flytjast til Borgarnes og hafa þar vetursetu. 

Hefur sýslumaður það eftir höfuðsmanninum að hann sjái sér fært að koma meirihluta 

liðsins fyrir í sláturhúsinu og pakkhúsinu, en þá stæði eftir að útvega húsnæði fyrir um 

                                                 
26 Þór Whitehaad, Bretarnir koma, bls. 136-137. 
27 Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 263. 
28 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls. 62. 
29 Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 268. 
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200 manns. Kemur síðan fram, að erindi sýslumanns er að kanna hvort hreppsnefndin 

geti bent á húsnæði til íbúðar fyrir hermenn þessa.30 

 Vafalaust hafa runnið á nefndarmenn tvær grímur við þessi tíðindi. Samkvæmt 

tölum voru búsettir í Borgarnesi árið 1940 alls 646 manns, svo sem áður segir.31 Þetta 

þýddi því að á einum degi myndi íbúatalan nær tvöfaldast! Þótti því nokkuð ljóst að 

gera þurfti ýmiss konar ráðstafanir til að taka á móti hernum enda sést í fundargerð 

þessa örlagaríka hreppsnefndarfundar að nefndarmenn vilja sjá ýmislegt gert. Áhersla 

er lögð á tvennt: 

Hreppsnefnd fer fram á  að sýslumaður veki athygli setuliðsins á því, að telja 

má víst að vatn þrjóti hér í þorpinu, ef íbúafjöldi vex um helming, eða upp í 

um 1200 manns, þar sem vatnsforði má teljast knappur fyrir þeim íbúðarfjölda 

sem nú er. 

Þá vill nefndin fara fram á að breska setuliðið hafi öfluga lögreglu hér í 

vetur, og séu í henni nokkrir íslenskir lögreglumenn, er valdir séu í samráði 

við lögreglustjóra og hreppsnefnd, en kostaðir af breska setuliðinu.32 

Áhyggjurnar af vatnskortinum eru ekki nýjar af nálinni og höfðu þreifingar staðið um 

nokkurra ára skeið um byggingu vatnsveitu fyrir þorpið. Vatnsbrunnar sem íbúar og 

atvinnulíf reiddu sig á stóðu vart undir sér og var því bersýnilega mikil nauðsyn á að 

gera eitthvað í þeim málum þegar slík fjölgun myndi verða í plássinu. 

 

 

2.3 Löggæsla tryggð 
Ekki er aftur getið um hernámsmál í gögnum Borgarneshrepps fyrr en kominn er 

miður september 1940. Þá er tekin fyrir á hreppsnefndarfundi umræða um 

lögreglumál og götuljós, og er sýslumaður aftur mættur til fundar. Þar kemur skýrt 

fram að setuliðið ætlar ekki að verða við fyrri óskum hreppsnefndar um að það standi 

straum af kostnaði við löggæslu og bregður nefndin því á það ráð að fara þess á leit 

við stjórnarráð Íslands, að ríkið greiði kostnað vegna löggæslustarfa tveggja 

                                                 
30 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 15. ágúst 1940.  
31 Jón Helgason, Hundrað ár í Borgarnesi, bls. 325. 
32 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 15. ágúst 1940. 
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lögreglumanna. Þá samþykkti nefndin að koma upp  sjö ljósastaurum til götulýsinga.33 

Þykir það sjálfsagt ekki óvitlaust að hafa götur og torg upplýst er slíkur fjöldi er 

saman kominn í jafn litlu þorpi til að tryggja enn frekar öryggi íbúa og gesta. 

 Daginn eftir ritar Jón sýslumaður yfirmönnum sínum í stjórnarráðinu fyrir 

sunnan bréf, samkvæmt beiðni hreppsnefndar, og ber þar fram óskir hennar og viðhorf 

í löggæslumálum. Í bréfinu segir sýslumaður m.a. frá því að breskir liðsforingjar hafi 

tjáð sér að líkur væru á að setuliðið í Borgarnesi og næsta nágrenni muni telja um 

800-900 manns, en það er talsvert hærri tala en áður var boðuð. Sé eftirspurnin mikil 

eftir öflugri innlendri löggæslu í þorpinu af þessum sökum: 

Enda þótt hinir ensku liðsforingjar hafi tjáð mér að með hinu breska setuliði 

muni fylgja lögreglumenn enskir, tel ég engan vafa á því, að nauðsyn sé, þar 

sem hér er um fjölmennara setulið að ræða en nemur íbúatölu kauptúnsins, að 

íslenskir lögreglumenn verði hér starfandi samhliða hinum bresku. Vil ég 

sérstaklega benda á að hætta getur verið á að í svo stórum hópi erlendra manna 

séu menn er hugsanlegt væri að fremdu afbrot gagnvart börnum og unglingum. 

Hefur barnaverndarnefndin hér því sett strangar reglur um útiveru barna og 

unglinga eftir að myrkva tekur, og er nau[ð]synlegt að eftirlit sé haft með því 

að þær reglur séu haldnar, en það eftirlit geta eigi haft á hendi nema íslenskir 

lögmenn. 

Samkvæmt framansögðu vænti ég að ráðuneytið ákveði að verða við 

tilmælum hreppsnefndar Borgarneshrepps um að ríkissjóður kosti tvo 

lögreglumenn hér, meðan hið breska setulið hefir aðsetur sitt hér í 

kauptúninu.34  

Tveimur vikum síðar er annar fundur haldinn í hreppsnefnd og er enn skeggrætt um 

löggæslumál. Á fundinn er aftur mættur sýslumaður og leggur hann fram lista yfir 

umsækjendur í stöðurnar tvær sem um stendur karp á milli sveitarstjórnar og ríkis. 

Fram kemur í fundargerð að dómsmálaráðuneytið hafi fallist á að greiða laun eins 

lögreglumanns en ekki tveggja eins og vonir hreppsnefndar stóðu til. Virðist 

niðurstaða þessi leggjast illa í nefndarmenn sem ákveða að ráða tvo lögreglumenn, 

Gest Kristjánsson frá Hreðavatni og Jón Pétursson frá Borgarnesi. Er einnig ákveðið 
                                                 
33 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 15. sept. 1940.  
34 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn sýslumannsembættis Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 
Bréfasafn. Jón Steingrímsson, sýslumaður, til dómsmálaráðuneytis 17. sept. 1940.– Stafsetningu í 
þessari tilvitnun hefur verið snúið til nútímahorfs og verður það gert hér eftir í öllum beinum 
tilvitnunum.  
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að taka á leigu gang einn meðfram ketilhúsi Mjólkursamlags Borgfirðinga við 

Skúlagötu af Kaupfélagi Borgfirðinga og gera á honum nauðsynlegar umbætur svo 

hann geti þjónað sem fangageymsla. Samþykkir síðan nefndin að ítreka beiðni sína 

um að ríkið kosti lögreglumennina báða sem og fangageymsluna nýju.35  

 Hreppstjóri Borgarneshrepps, Hervald Björnsson skólastjóri, áréttar 

samþykktir nefndarinnar í bréfi sem hann ritar sýslumanni tveimur dögum síðar, þar 

sem hann felur yfirvaldinu að koma rökstuðningi hreppsnefndar til skila við 

ráðuneytið og skýra hvers vegna nefndin hafi ákveðið að ganga í berhögg við fyrri 

ákvörðun ráðuneytisins: 

Nú er hreppsjóði um megn að bæta á sig þeirri byrði, sem leiðir af 

lögreglueftirlitinu, og vill hreppsnefnd því mjög eindregið fara fram á, að 

ríkissjóður greiði allan kostnað við þessi störf, og væntir þess að þér, herra 

sýslumaður, vinnið að því að fá ráðuneytið til að fallast á þetta. 

Af mörgum ástæðum þótti ekki verða hjá því komist, að skipa tvo 

lögregluþjóna nú þegar. Íbúatala þorpsins mun fjölga úr 600 upp í ca. 1500. 

Setuliðið kyndir elda víðsvegar um kauptúnið, bæði nótt og dag, sem 

stórkostleg hætta stafar af. Bæði [af] þessum og öðrum veigamikl[um] 

ástæðum, má telja víst að óhjákvæmilegt verði að skipta vöktum milli 

lögregluþjónanna, þannig að annar hafi dagvakt en hinn næturvakt, og verður 

reynslan þá að skera úr því, hvort ekki ber nauðsyn til að hafa lögregluþjóna 

enn fleiri.36 

Það er ekki án tilefnis að hreppsnefnd ákveður að kalla lögreglumenn til starfa í 

þorpinu vegna komu herliðsins. Öll umsvif hersins miðast við stríðsástand,  

heimsstyrjöld fyrir ströndum landsins, og því nauðsynlegt að leita allra leiða til að 

gæta öryggis íbúa bæjarins gagnvart þeim hættum sem stafa af nærveru við herliðið. 

 Ekki hafa fleiri gögn varðveist um þetta tiltekna mál en greinilegt er að 

dómsmálaráðuneytið hefur ákveðið að endingu að greiða kostnað vegna 

löggæslumannana tveggja. Það kemur fram á fundi í hreppsnefnd í desember 1943 að 

borist hefur bréf frá sýslumanni þess efnis að dómsmálaráðuneytið hafi ákveðið að 

segja upp ,,báðum lögregluþjónum sem hafa starfa hér undanfarið frá næstu áramótum 

                                                 
35 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn sýslumannsembættis Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 
Bréfasafn. Jón Steingrímsson, sýslumaður, til dómsmálaráðuneytis 17. sept. 1940 
36 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Bréfasafn. Hervald Björnsson, 
hreppstjóri, til sýslumanns, Jóns Steingrímssonar 2. okt.1940. 
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að telja”.37 Eru viðbrögð nefndarinnar allt önnur en þremur árum fyrr, hún er mildari í 

afstöðu sinni til málsins, sem skýrist kannski af því að herlið Bandamanna er farið að 

draga saman seglin á svæðinu og því minni þörf á löggæslu samkvæmt þeim 

forsendum sem nefndin byggði kröfur sínar á í upphafi. 

 

 

2.4 Vatnsveitan kemst til framkvæmda 
Óhætt er að segja að framkvæmdir við vatnsveitu fyrir Borgarneshrepp árið 1940 hafi 

verið heilladrjúgt skref fyrir þorpsbúa og má slá því nær föstu að koma breska hersins 

í Borgarnes hafi átt stóran ef ekki nær allan þátt í því að verkið komst til framkvæmda 

á þessum tíma.  

Um miðbik fjórða áratugarins hóf hreppsnefndin að leita  hófanna um gerð 

vatnsveitu fyrir kauptúnið. Komið hafði á daginn að brunnakerfið sem íbúar og 

atvinnulíf studdust við var ekki sem ákjósanlegast frá sjónarmiði hreinlætis og 

heilbrigðis, og ekki loku fyrir það skotið að kerfið nálgaðist endimörk sín í að anna 

þeirri eftirspurn sem hið stækkandi kauptún krafðist. Samþykkt hafði verið á 

hreppsnefndarfundi 18. október 1934 að fá verkfræðing „til að gera 

bráðabirgðaathugun á því hvort og hvar vatn væri fyrir hendi, sem nægði kauptúninu 

og hvort möguleikar væru fyrir hendi að leiða það hingað” eins og segir í 

fundargerð.38 

Í lok júlímánaðar 1936 kemur svo á daginn að bráðabirgðaathugun sé lokið og 

verkið hafi verið unnið af verkfræðingnum Finnboga Rúti Þorvaldssyni, sem átti eftir 

að hafa yfirumsjón með framkvæmdinni. Niðurstaða hreppsnefndar eftir nokkra fundi 

þessa sumardaga er að fela Finnboga að gera ítarlegar rannsóknir og nauðsynlegan 

verkfræðilegan undirbúning fyrir framkvæmdina sem er samþykkt mótatkvæðalaust í 

nefndinni.39  

 Finnbogi vinnur að athugunum næsta árið og skilar niðurstöðum, uppdráttum 

og teikningum sem og kostnaðaráætlun fyrir hreppsnefnd í upphafi árs 1937. Málið er 

síðan tekið til umfjöllunar á fundi í nefndinni  þar sem brugðið er á það ráð, sökum 

                                                 
37 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 16. sept. 1940.  
38 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1930-1938. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 18. okt. 1934. 
39 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1930-1938. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 31. júlí 1936.  
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mikilvægis málsins, að kalla saman „almennan hreppsfund“ þar sem áform 

hreppsnefndar verði kynnt fyrir íbúum þorpsins.40 Má vafalaust telja að hinir kjörnu 

fulltrúar í nefndinni vilji með þessu móti tryggja sem víðtækastan stuðning við málið, 

enda um mikla fjárfestingu að ræða.  

Almenni hreppsfundurinn er síðan haldinn í mars 1937 í samkomuhúsi 

Borgnesinga. Þar heldur oddviti hreppsins, Friðrik Þórðarson, framsögu og reifar 

aðdraganda vatnsveitumálsins og hver sé vilji hreppsnefndarinnar í málinu. Segir í 

fundargerð að Friðrik hafi minnst „á rannsókn er gerð hafi verið á neysluvatni úr 

aðalbrunnum þorpsins og benti til að vatnið væri ekki sem ákjósanlegast.“41 Vísar 

Friðrik hér til álits rannsóknarnefndar Háskóla Íslands sem hreppsnefnd fékk fáeinum 

árum áður. Heildarkostnaður við verkið samkvæmt áætlunum Finnboga verkfræðings 

sé 110 þúsund krónur.  

Ekki eru bókaðar frekari umræður um þetta mál og virðast flestir ef ekki allir 

sammála um ágæti þess að halda áfram með það, en þó með varfærnislegum hætti. 

Samþykkti fundurinn því svohljóðandi tillögu sem hreppsnefndin sjálf lagði fyrir 

fundinn: 

Fundurinn samþykkir að kjósa 3 menn í nefnd til þess ásamt hreppsnefnd að 

kynna sér ítarlega aðstöðu hreppsins til að koma á fót vatnsleiðslu fyrir 

kauptúnið og leggja síðan niðurstöður sínar fyrir almennan hreppsfund svo 

fljótt sem unnt er.42 

Í nefndina eru kosnir þeir Þórður Pálmason kaupfélagsstjóri, Jón Björnsson frá Bæ 

kaupmaður og Hervald Björnsson skólastjóri.43 Verður ekki séð annað en að nefnd 

þessi eigi að vera hreppsnefnd til álits og sé hugsuð sem umboðsaðili íbúanna í þessu 

sérstaka máli. 

 Á næstu dögum er lagst yfir þetta mál. Til dæmis eru gerðar lauslegar áætlanir 

um hvaða tekjur vatnsveitan kunni að hafa og kemur fram á sameiginlegum fundi 

hreppsnefndar og vatnsveitunefnar að þær verði u.þ.b. 12.300 krónur samkvæmt 

fasteignamati íbúðarhúsa, sem lagt er til grundvallar þessum útreikningi.44  

                                                 
40 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1930-1938. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 9. feb. 1937.  
41 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1930-1938. 
Fundargerð almenns hreppsfundar 13. mars 1937.  
42 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1930-1938. 
Fundargerð almenns hreppsfundar 13. mars 1937. 
43 Sama heimild. 
44 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1930-1938. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 10. apríl 1937. 
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Þá er enn boðað til íbúafundar um vatnsveitumálið. Þar kemur skýrt fram að 

fjármögnun verksins kann að verða erfiðleikum undirorpin enda er samþykkt tillaga á 

fundinum með 34 atkvæðum gegn 3, að fara þess á leit við Alþingi og ríkisstjórnina 

að veitt verði  ríkisábyrgð á lánum til þessara framkvæmda.45 Þá er einnig samþykkt 

að vatnsveitunefnd vinni áfram með hreppsnefnd að útvegun ábyrgða eða 

lánafyrirgreiðslna vegna vatnsveituframkvæmda. 

 Skemmst er frá því að segja að málið er fast í þessu fari allt fram að því er 

breski herinn kemur hingað til landvarna. Hreppsnefndin leitar þó ýmissa leiða til að 

útvega ábyrgðir. Leitað var til sýslunefnda Mýrasýslu og Borgarfjarðarsýslu en þar 

var takmörkuð fyrirgreiðsla veitt, vafalaust sökum lítils bolmagns sýslusjóða. Sjá má 

af fundargerðum Borgarneshrepps að nefndin samþykkir alls tvisvar frá lokum seinni 

íbúafundarins að fá landsstjórnina til að ábyrgjast lán á árunum 1937-1939.46 Málið 

strandar einfaldlega á fjármagnsskorti svo sem oft vill verða. 

 Þegar ljóst má vera árið 1940 að breski herinn muni hafa aðsetur fyrir hluta af 

liði sínu í Borgarnesi frá haustmánuðum kemst málið loks á góðan rekspöl. Er 

lögreglumálin voru í algleymingi á hreppsnefndarfundi 30. september 1940 skýrir 

þáverandi oddviti, Hervald Björnsson, í næsta dagskrármáli frá því „að líkur væru 

fyrir því, að breska setuliðið vildi leggja til efni í vatnsveitu úr Hafnarfjalli yfir 

fjörðinn til Borgarness.“47 Við þetta er sem allt fari á annan endann í nefndinni en 

hreppsnefndarfundir eru alls sex næstu tvær vikurnar og stór hluti umræðna fer í 

vatnsveitumálin. Í október 1940 skýrir svo oddviti frá því að yfirstjórn breska liðsins 

vilji „fá ákveðið svar“ um það hvort Borgarneshreppur vilji hefja framkvæmdir með 

aðstoð hernámsliðsins þar sem það leggi til „pípur og annað erlent efni til 

veitunnar.“48  

Nú voru góð ráð fremur ódýr að mati nefndarinnar og er skrifað í fundargerð 

að öll nefndin ætli að gera sér ferð suður til Reykjavíkur með Laxfossi daginn eftir til 

                                                 
45 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1930-1938. 
Fundargerð almenns hreppsfundar 11. apríl 1937. 
46 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 24. feb. 1938. - Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn 
Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. Fundargerð hreppsnefndarfundar 30. jan. 
1939. 
47 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð almenns hreppsfundar 30. sept. 1940. 
48 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð almenns hreppsfundar 1. okt. 1940. 
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fundar við yfirstjórn hernámsliðsins.49 Í ferð þessari kom á daginn hvað yfirstjórn 

hersins hafði í huga og eru sjónarmið hennar skýrð í fundargerð hreppsnefndar 

nokkrum dögum síðar: 

Fulltrúi breska setuliðsins bauð fram allt erlent efni til upptöku vatnsveitunnar, 

allar pípur frá upptökum vatnsveitunnar, yfir fjörðinn, upp Borgarbraut að 

íþróttavelli, fram Brákarbraut að sláturhúsi K.B. [Kaupfélags Borgfirðinga], 

sement, járn og e.t.v. mótatimbur í 250 tonna vatnsgeymi á Brennuholti og 

pípur í hann úr aðalæð í Borgarbraut. Ennfremur allt annað samt efni, er þurfa 

kann í þessa lögn, svo og sprengiefni. Gegn þessu fái breska setuliðið hér vatn 

til eigin nota eftir þörfum, en fullan eignar- og umráðarétt yfir veitunni hefir 

Borgarneshreppur, jafnóðum og hún er lögð.50 

Að svo búnu samþykkti nefndin að veita Finnboga Rúti verkfræðingi fullt umboð til 

að undirrita samninga við breska setuliðið á Íslandi um vatnsveituframkvæmdir fyrir 

hreppsins hönd sem og hann gerir 12. október 1940.51 Þannig var komið grænt ljós á 

brýnar vatnsveituframkvæmdir í Borgarnesi með fulltingi breska hernámsliðsins.  

 

 

2.5 Ráðstafanir í rafveitumálum 
Hreppsnefnd Borgarneshrepps greip til ýmissa annarra ráðstafana vegna komu 

hernámsliðsins breska þetta haustið og eftir því sem leið á veturinn. Fyrst ber að nefna 

rafveitumál. Á fundi 9. október í nefndinni var til umræðu raforkumál og þar var 

samþykkt, tillaga rafveitunefndar hreppsins, ,,að breska setuliðinu verði selt rafmagn 

við hærra verði en íbúðarhústaxta”.52 Var samþykkt að verð hvers kílówatts verði 1,70 

kr. Svo virðist sem álagið á rafstöðina hafi verið mikið næstu misserin og sýnt að 

notkun rafmagns vegna tilkomu herskálahverfanna þriggja hafi gengið á framboð 

stöðvarinnar. Á fundi í hreppsnefnd rúmum mánuði síðar kemur fram að liðsforingi 

að nafni Ferguson hafi komið að máli við formann rafveitunefndar hreppsins og skýrt 

frá því að breska setuliðið myndi greiða fyrir nýjar raflínur frá rafstöð að 
                                                 
49 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð almenns hreppsfundar 1. okt. 1940. 
50 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð almenns hreppsfundar 5. okt. 1940. 
51 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 13. okt. 1940. - Fram kemur í fundargerðinni að Finnbogi hafi 
undirritað samninga deginn áður. 
52 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 9. okt 1940. 



19 
 

íþróttavellinum í Neðri Sandvík þar sem nýrisið væri eitt herskálahverfi. Ennfremur 

væru talsverðar líkur á því að herstjórnin breska væri fáanleg til að leggja rafveitu 

hreppsins til nýjan rafal gegn því að ljósagjald til hersins yrði lækkað umtalsvert. 

Samþykkti hreppsnefndin þessa umleitan og gekk enn og aftur að tillögu 

rafveitunefndar sem taldi affarasælast að fara fram á að breska setuliðið legði til 

mótor með 50 kw rafal gegn því að greiða 80 aura fyrir hvert kílówatt.53 Yrði 

afslátturinn af áður ákveðnu verði yfir 50%.  

 Ekkert meira gerist í málinu fyrr en komið er fram á vor 1941. Enn er fundað í 

hreppsnefnd. Nú er öll rafveitunefndin mætt til fundarins og fyrsta mál á dagskrá er 

kaup á mótor til rafveitunnar. Ástæðan fyrir kaupunum eru tíunduð í fundargerð og 

segir Halldór Sigurðsson, formaður rafveitunefndar, að nauðsynlegt sé að kaupa nýjan 

mótor ,,ef fullnægja ætti rafmagnsþörf breska setuliðsins.”.54 Kemur einnig fram á 

fundinum að alls hafi tekjur af sölu rafmagns til breska setuliðsins frá ársbyrjun verið 

um 3000 kr. á mánuði. Þá eru lögð fram á fundinum tilboð um nýjar  mótora og er 

samþykkt að fela rafveitunefndinni að ákveða hvaða tilboði skuli tekið.55 Ekki segir 

frekar af þessu máli eða aðkomu herliðsins í gögnum hreppsins. Því miður hafa ekki 

hafa varðveist  ársreikningar rafveitunnar svo sjá megi hvort að af þessum 

framkvæmdum hafi orðið. Ein vísbending er þó um að breska hernámsliðið hafi staðið 

straum af kostnaði vegna stækkunar rafveitunnar. Í bréfi frá formanni rafveitunefndar 

til hreppsnefndar segir: 

Reikningshald vegna rafveitunnar vex stöðugt árlega, og síðan breska setuliðið 

kom hingað, hafa störf formanns aukist mjög. Bendi ég á, að það, hvernig 

endanlega varð samkomulag um rafmagn til setuliðsins, verð þess og 

línulagningu í því skyni, kostaði ekki litla fyrirhöfn.56 

Svo er að sjá sem hernámsliðið hafi komið til móts við hreppinn vegna orkunotkunar 

sinnar og kostað til stækkunar á rafvél hreppsins. 

 

  

 
                                                 
53 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 5. nóv. 1940. 
54 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 25. apríl 1941. 
55 Sama heimild. 
56 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Bréfasafn. Halldór Sigurðsson til 
hreppsnefndar 20. maí 1940. 
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2.6 Loftvarnamál 
Borgarneshreppur gekkst fyrir því að koma á fót loftvarnarnefnd þegar komið var 

fram á árið 1941 og skyldi hún gera ráðstafanir til að byggja  loftvarnabyrgi  fyrir íbúa 

vegna hættu af  árásum óvinaflugvéla. Frumkvæðið að stofnun nefndarinnar kom þó 

ekki frá hreppsnefndinni sjálfri. Á fundi  nefndarinnar í febrúar 1941 er tekin til 

umfjöllunar áskorun verkalýðsfundar í Borgarnesi um að byggð verði „2-3 

sprengjuheld loftvarnarbyrgi“ sem ættu að geta hýst að minnsta kosti  400 – 500 

manns.57 Athygli vekur að hreppsnefnd skuli ekki hafa aðhafst neitt í þessu tiltekna 

máli fyrr þó að Alþingi hafi samþykkt lög þess efnis sumarið áður þar sem sagði 

meðal annarrs að ríkissjóður greiði að hálfu kostnað við uppbyggingu vegna loftvarna. 

Segir enn frekar í lögum þessum, að bæjar- og sveitarstjórnir skuli greiða hinn 

helminginn jafnframt því sem þeim er „skylt að aðstoða við framkvæmd þessara 

ráðstafana [loftvarna] ... svo sem með því að ljá til ... hús sín og tæki“.58 Þá þurftu 

bæjar- og sveitarstjórnir að skipa tvo fulltrúa í loftvarnanefnd sem hefði það hlutverk 

að aðstoða lögregluyfirvöld við framkvæmd loftvarna.59 Ennfremur segir í 

athugasemd stjórnar verkalýðsfélagsins með áskoruninni, að stjórnin geri sér grein 

fyrir því að ekki sé í hennar verkahring að hlutast til um þessi  mál. Þó sé 

félagsmönnum umhugað um að hreppsnefnd athugi „hvort ekki sé hægt að útvega 

hæli fyrir fólk ef til árásar úr lofti kæmi.“60 Hreppsnefndin varð að svo búnu við 

óskum verkalýðsins í Borgarnesi og skipaði tvo menn í loftvarnanefnd, en einnig sat 

þar sjálfskipaður samkvæmt loftvarnarlögunum, sýslumaður, sem veitti nefndinni 

forystu.61 

Ekki er að sjá merki þess í gögnum Borgarneshrepps að loftvarnarmál hafi 

skipt verulegu máli. Skjöl frá loftvarnarnefnd hafa ekki komið í leitirnar og því erfitt 

að fullyrða nokkuð um hvar tiltekin byrgi hafi verið eða hvernig fyrirkomulag 

loftvarna var háttað. Hins vegar herma munnlegar heimildir frá viðleitni yfirvalda í 

Borgarnesi til loftvarna. Ólöf Sigvaldadóttir minnist þess að loftvarnaæfingar hafi 

verið haldnar a.m.k. einu sinni í mánuði. Hafi „átakanleg vein“ frá viðvörunarflautum 

verkað illa á þorpsbúa, sérstaklega á börnin sem mörg hver hafi grátið úr hræðslu 
                                                 
57 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Bréfasafn. Karl Einarsson til 
hreppsnefndar 24. feb. 1940[1941]. 
58 Stjórnartíðindi 1940 A, bls. 307 (l. nr. 122/1940). 
59 Sama heimild.  
60 Sama heimild. 
61 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 26. feb. 1941. 
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vegna hávaðans. Þá hafi bærinn verið myrkvaður í einhver skipti.62 Guðsteinn 

Sigurjónsson nefnir í frásögn einni að loftvarnarmerki hafi verið gefin „öðru hverju“ 

og hafi þær stundir verið „dásamlegar“ fyrir krakkana í Barnaskólanum þar sem 

kennslufall varð. Þá var farið niður í kjallara hússins og þar beðið uns hljóðmerki gaf 

til kynna að hætta væri liðin hjá eða æfing búin.63  

Jón Eiríksson frá Hesti í Andakíl man aðallega eftir loftvarnarbyrgjum í 

kjöllurum, en hann hafi á tíma sínum í Borgarnesi aldrei komið í slíkt byrgi. Hafði 

hann á tilfinningunni að fæstir hafi tekið hættuna af loftárásum alvarlega. Man hann 

vel eftir loftvarnarmerkjunum. Hafi langur tónn merkt ,,Hætta yfirvofandi” en 

breytilegur tónn ,,Hætta liðin hjá”.64 

Í bók Gunnars M. Magnúss, Virkið í Norðri, segir frá tilraunum 

Bandaríkjamanna til að kenna Borgnesingum loftvarnir. Hafi fulltrúar hersins farið í 

grundvallaratriðum yfir skaðsemi sprengna og fyrstu viðbrögð við eldum af þeirra 

völdum. Hafi Bandaríkjamönnum verið svo umhugað um þetta mál að ráðgert var að 

hafa sýnikennslu í þessum aðferðum. Ákveðinn hafi verið dagur til kennslunnar  en 

ofsaveður hafi brostið á þann daginn og upp frá því hafi þessar umleitanir runnið út í 

sandinn.65 Líklega hefur breyttur gangur styrjaldarinnar, Bandamönnum í hag, dregið 

úr áhuga Bandaríkjamanna á þessu máli. 

                                                 
62 Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands b9469 k73, Ólöf Sigvaldadóttir, frásögn. 
63 Guðsteinn Sigurjónsson, ódagsett frásögn. 
64 Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands b9468 k73, Jón Eiríksson, frásögn. 
65 Gunnar M. Magnúss, Virkið í Norðri II, bls. 204. 
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3. kafli 

 Umsvif hernámsliðsins 

 

 

 

3.1. Umsvif hersins fyrstu mánuði hernámsins 
Á sjálfan hernámsdaginn sendu Bretar út herflokka á hina ýmsu staði á suðvesturhorni 

landsins eins og áður var vikið að. Var meðal annars send 40 manna herdeild 

(platoon) með flóabátnum Laxfossi upp á Akranes til varnar höfninni þar og 

strandlengjunni í átt að Hvalfirði. Samhliða var sendur annar flokkur í Brautarholt á 

Kjalarnesi. Var á næstu dögum komið þar fyrir fjögurra þumlunga fallbyssu, til varnar 

Hvalfirði.  Hélst þetta skipulag varna fram á sumarið og var liður í viðbúnaði Breta í 

norðvestur- og suðvesturumdæmum hersins.66 Mikilvægt var fyrir Breta að reyna að 

tryggja varnir Hvalfjarðar strax í upphafi landgöngu, enda átti að koma þar upp  

aðstöðu fyrir meginflota þeirra (Home Fleet) í komandi átökum í stríðinu. 

 Í Borgarnes virðist her ekki hafa komið á sjálfan hernámsdaginn. Flestar 

frásagnir styðja það. Óskar Þórðarson frá Haga í Skorradal, sem þennan vordag var 

við vinnu við Litlu-Drageyri þar í dal minnist hernámsdagsins þannig í 

endurminningum sínum: 

Föstudagsmorguninn 10. maí var þægilegur vormorgunn. Einhver úrkoma var 

um nóttina, jafnvel gránað í Skarðsheiðina sem rís há og brött skammt ofan 

við bæinn. En með dagkomunni hlýnaði og birti í lofti. 

   Útsending ríkisútvarpsins hófst ekki á venjulegum tíma um morguninn. Í 

hádeginu var útvarpað stuttri tilkynningu um að forsætisráðherra myndi tala til 

þjóðarinnar um kvöldið. . . . 

   Fréttir bárust um það frá Grund að landssíminn væri algerlega lokaður og 

var ljóst að eitthvað óvenjulegt var að ske. Ég hygg að grunur flestra hafi verið 

sá að um hertöku erlends ríkis á íslensku landi væri að ræða. Styrjöldin hafði 

færst nær bæjardyrum Íslendinga á síðustu mánuðum. Skotdrunur af hafi 

heyrðust til lands og sundurskotin flök skipa rak á fjörur. Því var nú svo komið 
                                                 
66 Friðþór Eydal, Vigdrekar og vopnagnýr, bls. 35-36. 
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að jafnvel á hinu friðsama Íslandi sem aldrei hafði ógnað neinum, aldrei borið 

á neinn vopn, átti fólk sér ills von. Á Litlu-Drageyri hafði einhver orð á því að 

húsbóndanum væri varla rótt þar eð hann var ræðismaður Breta ef vera mætti 

að Þjóðverjar hefðu tekið Reykjavík og þar með landið, með skyndiárás, á 

líkan hátt og þeir voru orðnir þekktir fyrir ...  t.d. í Noregi og Danmörku. 

   Fram eftir deginum gerðist ekkert markvert. Sama óvissan og 

ónotatilfinningin. Um morguninn taldi einhver heimamanna sig heyra 

vélargný í vestri. Seinna kom í ljós að þar var um að ræða bresku 

herflugvélina sem flaug yfir Borgarnes þann morgun og síðar norður um land. 

Síðar um daginn heyrðist svo í enskri útvarpsstöð og þar var þess getið að 

Bretar hefðu hernumið Ísland.67 

Í frásögn Óskars má sjá vísbendingu um athugun Breta á þessu svæði á sjálfan 

hernámsdaginn. Vélargnýinn sem hann vísar til, má nær örugglega rekja til Walrus-

tvíþekjunar, sem flogið hafði yfir Reykjavík þennan morgun og gefið til kynna  hvað í 

vændum var fyrir landsmenn. Vélin lagði  leið sína yfir  nágrenni höfuðstaðarins og 

upp í Hvalfjörð, og virðist hafa lagt leið sína upp í Borgarfjörð og Mýrar í 

framhaldinu, til að kanna hvort að sæist til óvinarins.  

Ekki eru ýkja margar heimildir til um veru hersins í Borgarnesi fyrstu vikur 

hernámsins. Hins vegar kemur fram í bók Jóns Helgasonar, Hundrað ár í Borgarnesi, 

að fyrst um sinn hafi sest að ,,fámennur flokkur” í nesinu. 68 Má ætla að þessi fámenni 

flokkur hafi verið hér um sumarið og að öllum líkindum gerður út frá Akranesi, en 

liðsauki barst ekki fyrr en um miðjan september eins og síðar greinir frá. Flokkur 

þessi hefur að öllum líkindum verið deild (platoon) úr áðurnefndu undirherfylki 1/5 

West Yorkshire Regiment, sem aðsetur hafði á Akranesi og var ætlað að hafa eftirlit 

með þjóðveginum til Borgarness.69 Er því sennilegt að deildir frá Akranesi hafi verið 

á sveimi í Borgarnesi og Borgarfirði í eftirlitsferðum, kannski í nokkra daga í senn. 

Hvergi kemur þó fram neitt í gögnum Borgarneshrepps né þeim skjölum sem skoðuð 

hafa verið úr skjalasafni sýslumanns Mýra- og Borgarfjarðarsýslu, sem sýna fram á að 

einhver deild Vesturjórvíkinga eða annarra hafi haft aðsetur í plássinu. Guðsteinn 

Sigurjónsson, verkamaður frá Borgarnesi, sem var 9 ára gamall er Breta bar hingað að 

                                                 
67 Óskar Þórðarson, Frá heimabyggð og hernámsárum, bls. 125-127. 
68 Jón Helgason, Hundrað ár í Borgarnesi, bls. 278. 
69 Friðþór Eydal, Vigdrekar og vopnagnýr, bls. 36-37. 
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ströndum þetta vorið, minnist hernámsins og komu herliðsins til Borgarnes sumarið 

1940: 

Þegar nokkuð tók að líða frá sjálfri hertökunni og kom fram á sumar, fóru 

breskir hermannabílar að koma hingað upp eftir, og hurfu þeir venjulega 

jafnskjótt tilbaka. Eitt sinn, er slík heimsókn stóð yfir og ég var staddur í 

námunda við aðkomubílinn, herti ég upp hugann og kallaði “Halló” til þeirra, 

og þeir svöruðu með “Halló” á móti. Sigurður Sólmundarson, sem með mér 

var þessa stundina, vék sér að mér og gat ekki orða bundist: ,,Andskoti ertu 

seigur í ensku, Steini!”    

Og svona gekk þetta allt sumarið að þeir voru að koma og fara.70  

Það er ekki annað að sjá, en í augum hins 9 ára drengs, hafi hernámsliðið vakið upp 

mikla spennu og aðdáun. Ef draga ætti ályktanir af þessari frásögn um fjölda 

hermanna og athafnir Breta á þessu svæði sumarið 1940, og þá með hliðsjón af 

gögnum sem varðveitt eru, má segja að frásögn Guðsteins sé nærri lagi. Frásögnin 

kemur heim og saman við frásögn Ólafar Sigvaldadóttur húsmóður í Borgarnesi um 

sumarið 1940 en stingur í stúf við frásögn Gróu Jóhannsdóttur, sem taldi að hermenn 

hafi komið til Borgarnes annan hernámsdag, eða 11. maí.71  

Friðþór Eydal fjallar lítillega um málið í bók sinni, Vígdrekar og Vopnagnýr. 

Þar segir hann frá sumrinu 1940 eins og Guðsteinn og Ólöf sögðu frá.72 Hins vegar 

stangast þessi frásögn á við það sem kom fram í bókinni Hundrað  ár í Borgarnesi, en 

gallinn á þeirri bók er sá, að höfundur vísar ekki til heimildar hvað varðar hinn 

fámenna herflokk sem átti að hafa verið staðsettur í Borgarnesi um sumarið.73  

 

 

3.2 Breski herinn býr um sig í Borgarnesi 
Breytingar urðu á umsvifum breska hersins í Borgarnesi er nær dró hausti 1940. Áður 

hefur verið sagt frá tilkynningu sýslumanns á hreppsnefndarfundi 15. ágúst 1940 um 

að von væri á um 580 manna liði í nesið um haustið.74 Þessi liðsauki barst til landsins 

                                                 
70 Guðsteinn Sigurjónsson, ódagsett frásögn. 
71 Þjóðháttsafn Þjóðminjasafns Íslands b9469 k73, Ólöf Sigvaldadóttir, frásögn. – Þjóðháttasafn 
Þjóðminjasafn Íslands b9466 k73, Gróa Jóhannesdóttir, frásögn. 
72 Friðþór Eydal, Vigdrekar og vopnagnýr, bls. 276. 
73 Jón Helgason, Hundrað ár í Borgarnesi, bls. 278-279. 
74 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 15. ágúst 1940 
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16. september 1940, en þá stigu á land í Reykjavík liðsmenn 10. og 11. herfylkis 

(Battalion) Durham Light Infantry, sem var hluti af 70. stórfylkinu (Brigade) í 49. 

heimavarnarsveit (Division) breska landhersins.75 Var 10. herfylkinu, sem skipað var 

790 manna liði, stefnt í norðvesturumdæmið, sem náði frá norðanverðum Hvalfirði að 

nyrsta odda Skaga milli Húnaflóa og Skagafjarðar. Höfuðstöðvarnar voru settar upp í 

Borgarnes fyrst um sinn, en fluttu síðar meir að Reykjum í Hrútafirði. Var herflokkum 

dreift á Blönduós og að Reykjum. Markmiðin voru skýr: að verjast landgöngu í 

Borgarfirði og Hrútafirði og sókn þaðan í átt að Hvalfirði. Fótgöngu- og 

stórskotaliðssveitir áttu að taka sér stöðu með þjóðveginum og verja leiðina suður yfir 

heiðar og um Borgarfjörð, þar á meðal um Hvítárvallabrú, sem sprengja átti ef Bretar 

þyrftu að flýja. Einnig er ljóst að herliðinu á þessum slóðum var ætlað að verjast sókn 

Þjóðverja eftir þjóðveginum frá Akureyri. Þannig var viðbúnaðurinn fyrsta ár Breta í 

norðvesturumdæminu.  

Í október 1940 var liðinu dreift enn frekar um svæðið með fjölgun í 

herdeildum að Reykjum og á Blönduósi. Um svipað leyti kom eitt undirherfylki úr 

388. stórskotaliðsherfylkinu, (Field Battery) til Borgarness og hóf að setja upp fjórar 

fallbyssur fyrir ofan þorpið.76 Höfðu fallbyssur þessar töluvert drægi út á fjörðinn.77 

Þannig átti breska liðið að geta tafið fyrir eða jafnvel stöðvað landgöngu með 

dynjandi skothríð.  Áðurnefndur Guðsteinn Sigurjónsson minnist þessara atburða:  

Þá er það eitt sinn að áliðnu sumri að við Steinar Ingimundarson erum staddir 

á Vörðuholti [þar sem hátt útvarpsmastur er í dag]. Þá sjáum við síðla dags 

heilmikla bílalest handan fjarðar, og er ekki að orðlengja það að næsta 

greinilegt var að nú væri hin sögulega stund upp runnin. Bretarnir voru að 

koma í Borgarnes. Þarna gat að líta hið fjölbreyttasta safn ökutækja og alls 

kyns búnaðar, fallbyssubíla, mótorhjól og fleira, og nú, þegar liðið var komið á 

áfangastaðinn, var slegið upp tjöldum eftir þörfum. Morguninn eftir voru 

komin tjöld á íþróttavellinum, Svarfhólstúni og á Bæjar-Jónstúni.78 

Guðmundur Ingimundarson, fyrrverandi bakari og stöðvarstjóri Olíufélagsins, ESSO, 

í Borgarnesi, minnist þessara fyrstu daga hernámsliðsins í Borgarnesi vel, en hann var 

                                                 
75 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls. 40. 
76 Friðþór Eydal, Vigdrekar og vopnagnýr, bls. 37 og 276. – Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls. 
62.  
77 Heimildir eru til fyrir því að stórskotaliðssveitin æfði sig með því að reyna hitta Borgareyjarnar 
svokölluðu sem eru á víð og dreif meðfram norðurströnd Borgarfjarðar. Sjá t.d. umfjöllun um kvörtun 
Björns Magnússonar prests á Borg til sýslumanns í fjórða kafla. 
78 Guðsteinn Sigurjónsson, ódagsett frásögn. 
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um þetta leyti 12 ára að aldri. Hann segir frá því að daginn sem liðið hélt innreið í 

Borgarnes hafi tveir bílar  komið fyrst með fáeina dáta innaborðs. Um kvöldið hafi 

síðan komið ,,heill hellingur” og hafi hermenn og allt umstang í kringum veru þeirra 

skollið á þorpsbúa ,,eins og flóðbylgja”: 79  

Þetta byrjaði með því að hingað streymdu margs konar skip, línuveiðarar og 

ýmsar aðrar fleytur, er þeir höfðu tekið á leigu í flýti og sent á hinar og þessar 

hafnir út um land, og á fyrstu dögunum komu skip hingað í Borgarnes með 

flokka af hermönnum, sem drifu hér á land heilmikið af hafurtaski, tjöldum og 

vopnum að sjálfsögðu, og tóku til afnota þá túnbletti, sem best lágu við að 

þeirra hyggju.80 

Túnið sem Guðmundur vísar hér til mun hafa verið gegnt húsinu  ,,1919”81 sem nú á 

dögum  er við Borgarbraut 7. Náði tjaldborgin töluvert niður Skallagrímsdalinn alveg 

að þeim stað þar sem reis síðan eitt af braggahverfunum  á Bæjar-Jóns túninu.82 

Fyrstu vikurnar eftir komu Durham Light Infantry í september, dvaldist liðið 

einnig í sláturhúsi bæjarins og vöruskemmum, sem teknar höfðu verið herskildi. Síðar 

flutti liðið í herskála eða ,,bragga”, eftir því sem þeir risu upp. Var vinna við 

uppsetningu þessara mannvirkja sem og annarrar aðstöðu fyrir herliðið töluverð 

búdrýgindi fyrir vinnufært fólk í þorpinu og nánasta nágrenni, enda þyrptist það í 

,,Bretavinnuna”.83 

Þrjú braggahverfi risu upp og voru á sömu stöðum og Bretar höfðu reist 

tjaldbúðir sínar á samkvæmt frásögnum þeirra Guðsteins og Guðmundar hér að ofan. 

Á Svarfhólstúni, sem lá á svæði þar sem nú er Borgarbraut 35-39, reis 

Derwent Camp. Á íþróttavellinum svokallaða við Neðri-Sandvík, þar sem nú á dögum 

stendur skólahús Menntaskóla Borgarfjarðar, byggðist Camp Percy. Og loks reis 

Zetland Camp á Bæjar-Jóns túni í Skallagrímsdal, einhvers staðar þar sem pósthúsið 

og ráðhús Borgarbyggðar eru nú við Borgarbraut 14.  

Áðurnefnd stórskotaliðssveit, hreiðraði síðan um sig í Camp Hopgarden fyrir 

ofan bæinn hjá Hrafnakletti, sunnan svokallaðra vegamóta Borgarbrautar og 

Stykkishólmsvegar, á svipuðum slóðum og Húsasmiðjan og Kaupfélag Borgfirðinga 

                                                 
79 Guðmundur Ingimundarson, viðtal 6. mars 2009. 
80 ,,Á vettvanginum. Rætt við Guðmund Ingimundarson oddvita.” Kaupfélagsritið XVI:4 (1979), bls. 
35.  
81 Húsið mun vera byggt árið 1919 og festist ártalið sem gælunafn á húsinu fram eftir öldinni. 
82 Guðmundur Ingimundarson, viðtal 6. mars 2009. 
83 ,,Á vettvanginum. Rætt við Guðmund Ingimundarson oddvita.” Kaupfélagsritið XVI:4 (1979), bls. 
34. 
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hafa nú starfsemi sína.84 Sjúkraskýli komu Bretar upp í samkomuhúsi þorpsbúa við 

Gunnlaugsgötu og setti það félagslíf heimamanna í talsvert uppnám með því að þar 

var eini samkomusalurinn í plássinu. 

Varnaráætlun bæjarins gerði ráð fyrir árás af sjó frá flugbátum og grunnristum 

skipum eða af landi úr norðvesturátt.85 Kemur þetta heim og saman við frásögn 

Guðsteins af vörnum Breta í Borgarnesi: 

Eitt af áberandi ummerkjum hersetunnar var það að Borgarnes var afgirt með 

gaddavírsgirðingu allt í kring, en þvergirt uppi í Efri-Sandvík. Þar hlóðu þeir 

[Bretar] grjótgarða, sem gengu út í veginn frá gagnstæðum hliðum með 

nokkru millibili, þannig að iðka þurfti svig-akstur til að komast leiðar sinnar 

eftir brautinni fyrir enda þessara garða.86 

Í Borgarnesi er jafnframt mikið um holt og hæðir, og nýttu Bretar landslagið til að 

reisa hlaðin byrgi úr sandpokum með vélbyssum. Hafi byrgi þessi einnig átt að nýtast 

til loftvarna.  

Guðsteinn Sigurjónsson minnist þess að á báðum endum brúarinnar yfir 

Brákarsund, sem tengdi Borgarnes við Brákarey, hafi verið hlaðið upp sandpokum. 

Þar voru  líklega  varðstöðvar. Virtust liggja leiðslur frá þessum stöðvum líkt og 

símavírar. Grunaði marga heimamenn að Bretar hefðu búið sig undir að sprengja 

brúna, ef allt annað þryti.87 Er það ekki fjarri sanni, sérstaklega í ljósi þess sem áður 

hefur komið fram í áætlunum hersins varðandi Hvítárvallarbrú. Samgöngumannvirki 

eru mikilvæg í stríðsrekstri og kemur því ekki á óvart að áhersla hafi verið lögð á að 

verja hafnarmannvirki og brúna yfir Brákarsund sem tengdi bílaumferð við höfnina í 

Brákarey. 

 Þá voru reistar varðstöðvar á hinum og þessum stöðum í Borgarnesi og man 

Guðmundur Ingimundarson eftir því að ein slík hafi verið í „Skarðinu“ við 

Englendingavík, gengt Litlu-Brákarey, örstutt frá Brákarsundi og höfn þorpsins.88 

Skarð þetta er á þeim stað þar sem hinn rómaði „Bjössaróló“ er í dag. Aukinheldur 

voru varðskýli „hér og þar“ til dæmis tvö við bryggjuna í Brákarey. Braggi var einnig 

við sláturhús Verslunarfélagsins Borg og einn stór suðvestur af vörugeymslu 

verslunarfélagsins sem nokkurs konar samkomuhús breska hernámsliðsins. Nefndist 

                                                 
84 Friðþór Eydal, Vigdrekar og vopnagnýr, bls. 276. 
85 Friðþór Eydal, Vigdrekar og vopnagnýr, bls. 276-7. 
86 Guðsteinn Sigurjónsson, ódagsett frásögn. 
87 Sama heimild. 
88 Guðmundur Ingimundarson, viðtal 6. mars 2009. 
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það Rigoration Hall [Recreation Hall] og voru til dæmis messur sungnar þar flesta 

sunnudaga.89 

Breytingar urðu síðan í sumarbyrjun 1941 á liðsskipan í norðvesturumdæminu 

er 12. herfylki Worcestershire Regiment tók þar við vörnum. Eitt undirfylki þess fékk 

það hlutverk að sinna vörnum í Borgarnesi og taldist nú heildarfjöldi hermanna í 

nesinu 640 menn að stórskotaliðunum meðtöldum fyrir ofan þorpið.90 

 

  

3.3 Bandaríkjamenn taka við keflinu 
Sumarið 1941 gerðu ríkisstjórn Íslands og  Bandaríkjaforseti með sér samning er kvað 

á um að Bandaríkjamenn tækju að sér hervernd landsins. Herverndarsamningurinn 

markaði tímamót þar sem breskar hersveitir hurfu að mestu úr landinu 1942 þótt 

konunglegi breski flotinn og flugherinn dveldust hér til stríðsloka. 

 Ekki eru til nákvæmar heimildir um það hvenær bandarískar sveitir taka við 

keflinu af breskum í Borgarnesi, en í  stuttri frásögn Friðþórs Eydal í bókinni 

Vígdrekar og Vopnagnýr kemur fram að Bandaríkjamenn hafi tekið við 

norðvesturumdæminu í apríl 1942 og þar með leyst af hólmi breskar herdeildir.91  

Vísbendingu um þessa breytingu má finna í fundargerðum Borgarneshrepps, 

þar sem fram kemur að á fundi 9. apríl 1942 er til umræðu meintur réttur Jóns 

Björnssonar frá Svarfhóli til að innheimta leigu af breska hernum vegna afnota hans 

af lóð  fyrir ,,ofan Skallagrímsgarð”.92 Síðan samþykkir hreppsnefndin að Jón héldi 

réttindum sínum ,,þótt túnið yrði tekið til sömu afnota af herliði Bandaríkjamanna.”93 

 Bandaríska liðið sem kom í Borgarnes vorið 1942 var um 170 manna 

undirfylki L úr þriðja fylki 11. hersveitarinnar og 145 manna flokkur [undirfylki] úr 

19. stórskotaliðsfylkinu.94 Á fyrstu misserum Bandaríkjahers  í Borgarnesi hafa 

liðsmenn hans vafalaust hafist við í herskálum Breta í hinum þremur hverfum sem 

áður eru nefnd. Fljótlega leituðu þeir þó fyrir sér um byggingu nýrra bækistöðva. 

Hinn 28. maí 1942 er sýslumaður Jón Steingrímsson mættur á hreppsnefndarfund eins 

og svo oft áður, og skýrir fyrir henni ,,að til sín hefði komið yfirmaður frá setuliði 
                                                 
89 Guðsteinn Sigurjónsson, ódagsett frásögn. 
90 Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 277. 
91 Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 278. 
92 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 9. apríl 1942. 
93 Sama heimild. 
94 Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 278. 
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USA að nafni Captain Rice, verkfræðingur, og talað um það að herstjórnin hefði í 

hyggju að byggja nýja herbækistöð á túni Jóns Björnssonar frá Bæ í 

Skallagrímsdal.”95 Skemmst er frá því að segja að hreppsnefndin tók illa í þessa bón 

Rice höfuðsmanns og bókaði í einu hljóði eftifarandi samþykktir: 

Hreppsnefndin vill leggja áherslu á það við herstjórnina, að hermannaskálar 

verði ekki byggðir neðar í þorpinu en þeir eru nú, að undanskildum 

nauðsynlegum varðbyrgjum á hinum ýmsu stöðum. 

Hreppsnefndin telur að allt sambýli milli borgaranna og setuliðsins muni 

verða því árekstra minna, sem þessir aðilar búa meira aðskildir og enda þótt 

hreppsnefndin hafi í engu að kvarta í því efni hafa þó þeir atburðir gerst hér á 

landi að full ástæða er til þess að gæta allrar varúðar og er það jafn 

nauðsynlegt fyrir borgarana sem herstjórnina sjálfa.96 

Hér er vísað til fregna af árekstrum hermanna og Íslendinga annars staðar á landinu  

og  vill hreppsnefndin greinilega ekki taka neina áhættu. Því kemur ekki ýkja mikið á 

óvart að Bandaríkjamenn hafi byggt upp nýtt herskálahverfi fyrir ofan bæinn, nánar 

tiltekið á Engjaási þar sem Kaupfélag Borgfirðinga reisti síðar meir Mjólkursamlag 

Borgfirðinga. Nefndu Bandaríkjamenn nýja herskálahverfið Camp Metras.97 Frásagnir 

herma að herskálahverfi þetta hafi í raun verið ein stór bygging með fjölmörgum 

tengibyggingum. Þar hafi verið vísir að spítala með 50 legurúmum og samkomusalur. 

Eflaust hefur það verið matsalur fyrir hermennina.  

Guðmundur Ingimundarson minnist þess að Bandaríkjamenn hafi verið með 

kvikmyndavél með sér og voru hann og nokkrir aðrir félagar hans tíðir gestir í Camp 

Metras. Fengu þeir félagar þar að fylgjast með kvikyndasýningum.98 

 

 

3.4 Herinn í uppsveitum Borgarfjarðar 
Frásagnir af umsvifum hersins í Borgarfirði eru ekki ýkja margar. Ekkert kemur fram 

í fundargerðarbókum gömlu hreppanna um umsvif eða erindi frá Bretum ellegar 

Bandaríkjamönnum. Þó var það  þannig að einu átökin sem áttu sér stað í Borgarfirði í 

seinna stríði fólust í loftbardaga bandarískra orrustuflugvéla  við þýska 

                                                 
95 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-1943. 
Fundargerð hreppsnefndarfundar 28. maí 1942. 
96 Sama heimild. 
97 Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 278. 
98 Guðmundur Ingimundarson, viðtal 6. mars 2009. 
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sprengjuflugvél, Focke Wulf 200 Condor, sem skotin var niður rúmlega 2 km. 

norðvestur af Surtshelli í landi Kalmanstungu í Hvítársíðu að morgni 24 október 

1942.   

 Guðmundur Jónsson, fyrrverandi bóndi á Bjarnastöðum í Hvítársíðu, var að 

alast upp um þetta leyti á bænum 13 ára að aldri, og  man vel eftir þessum degi og 

eftirmála atburðarins. Honum þótti tilkomumikið að sjá stóra herbíla keyra um 

Hvítársíðuna og koma með hluta úr flugvélabrakinu þýska með sér ofan að. Man hann 

vel eftir að hafa séð lík á palli í þessari ferð og telur hann það vafalaust hafa verið af 

þýskum flugmönnum.99 Var líkunum síðan komið í vígðan reit við Brautarholt á 

Kjalarnesi.100 

Fljótlega upp frá þessu reistu Bandaríkjamenn nokkurs konar skýli eða 

varðstöðvar í Hvítarsíðu í námunda við þrjá bæi. Ein stöðin var staðsett við 

Þorgautstaði neðst í Hvítársíðu, þá var önnur á námunda við Gilsbakka og loks sú 

þriðja við Kalmanstungu, efst í síðunni. Mætti draga þá ályktun að varðstöðvar þessar 

hafi þjónað þeim tilgangi að fylgjast með umferð flugvéla og gera viðvart ef drunur 

frá þeim heyrðust, en einnig að gæta að tortryggilegri umferð manna. Ásgeir 

Pétursson, sem starfaði sem sýslumaður Mýra- og Borgarfjarðarsýslu um tveggja 

áratuga skeið, er ættaður frá bænum Gilsbakka og þekkir vel til þar í sveit. Telur hann 

að hlutverk hermanna sem þar voru staðsettir hafi fyrst og fremst verið til eftirlits með 

flugvélum. Skipti nálægð við hina geysistóru flotastöð í Hvalfirði hér höfuðmáli og 

hafi varðstöðvar í Hvítársíðu verið liður í varnarkerfi stöðvarinnar.101 Má líklegt þykja 

að Bandaríkjamenn hafi einnig viljað fylgjast með mannaferðum á þessum slóðum til 

dæmis frá Arnavatnsheiði og Tvídægru, en skilyrði til lendingar fallhlífahermanna eru 

þar ákjósanleg. Þetta má þykja líklegt þar sem Bandaríkjamenn staðsettu eina 

varðstöð sína við Kalmanstungu, en fjallið Strútur er þar skammt frá og er þaðan 

útsýni gott yfir nágrennið. Guðmundur Jónsson minnist þess að línur hafi legið á milli 

varðstöðvanna og má ætla að hermenn hafi verið í sambandi hver við annan í gegnum 

þennan síma. Þá voru um 5-6 hermenn í hverri varðstöð. Guðmundur telur að sambúð 

Hvítsíðunga við þessa hermenn hafi verið góð og vandræðalaus og tekur Ásgeir 

einnig í sama streng og minnist þess að frændfólk sitt hafi talað vel um sambúðina við 

                                                 
99 Guðmundur Jónsson, viðtal 1. júní 2009. 
100 Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 238. 
101 Ásgeir Pétursson, viðtal 16. sept. 2009. 
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hermenn.102 Sem dæmi um jákvæð áhrif af veru Bandaríkjamanna í Hvítársíðu þá 

segir Magnús Sigurðsson fyrrverandi bóndi á Gilsbakka, að hann hafi lært sína ensku 

af gæslumönnum sem staðsettir voru við bæinn sinn. Hafi þessi viðbúnaður 

Bandaríkjamanna hafist 1942 og staðið allt til ársins 1945.103 

 Þá herma heimildir að einhver umsvif hafi verið í Borgarhreppi. Sveinn 

Bjarnason, bóndi á Brennistöðum þar í sveit, sem var tíu ára þegar Breta bar hingað í 

hérað, minnist þess að herskáli hafi verið hjá bænum Staðarhúsum í sama hreppi. Þá 

hafi breski herinn komið upp vélbyssuvígi við brúna yfir Gufá skammt frá 

Brennistöðum og Staðarhúsum. Stunduðu Sveinn og bróðir hans Guðmundur það oft 

að fá far með herbílum, sem oft voru á ferðinni á þessum slóðum, er þeir bræður voru 

á gangi til skólahalds í Eskiholti skammt frá Brennistöðum.104 Ekki er vitað hvort 

fleiri varðstöðvar hafi verið settar upp í hreppnum en hins vegar hafi skotæfingar farið 

fram á stöku stað til dæmis við bæinn Laufás, skammt frá Langárfossum, vestan 

Borgarnes.105     

Á Mýrum er ekki vitað að Bandamannaherir hafi komið sér upp aðstöðu eða 

varðskýlum. Aftur á móti stunduðu flugvélar þeirra glannalegar æfingar meðfram  

skerjagarðinum við Straumfjörð og nágrenni. Magnúsi Guðbjarnasyni, bónda frá 

Straumfirði, sem var lítill drengur á þessum árum, er enn í fersku minni „lætin og 

djöfulgangurinn“ af þessum æfingum. Segir hann frá því að á útfalli hafi flugvélar 

komið að sunnan. Vélar þessar hafi steypt sér niður og varpað sprengjum á sker, sem 

birtust óðum í útstreyminu. Þessar aðstæður voru sérstaklega ónotalegar heimilsfólki á 

bænum sem vaknaði oftar en ekki upp með andfælum við hávaðann af 

sprengingunum, er þær hófust snemma að morgni. Eftir á að hyggja voru þessar 

æfingar hættulegar og mikil mildi að ekki slysaðist sprengja á búalið og húseignir í 

Straumfirði.106 

                                                 
102 Guðmundur Jónsson, viðtal 1. júní 2009. - Þess má geta að dvöl  Bandaríkjamanna í Hvítársíðu hafa 
verið gerð skáldleg skil í bók Böðvars Guðmundssonar, Sögur úr síðunni. Þrettán myndir úr gleymsku, 
sem út kom árið 2007. 
103 „Að þekkja hverja þúfu“ Fólkið í Skessuhorni, bls. 74. 
104 Sveinn Bjarnason, viðtal 8. apríl 2009. 
105 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn sýslumannsembættis Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 
Bréfasafn. Guðmundur Þorvaldsson til Jóns Steingrímssonar sýslumanns 18. ágúst 1941. 
106 Magnús Guðbjarnason, viðtal 4. sept. 2009. 
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4. kafli 

Samskipti heimamanna og hermanna 

 

 

 

4.1. Líf hermanna í minningum heimamanna 
Íbúar í Borgarnesi og nágrenni  minnast oft á tíðum á daglegt amstur hermanna. Eiga 

þar þá við samskipti hermanna við íbúana og hvað þeir voru að aðhafast á vöktum 

sínum og í frístundum. Ýmislegt ber þar á góma. 

 Það virðist vera samdóma álit heimildarmanna að meiri stéttaskipting hafi 

verið við lýði í röðum bresku hermannana en þeirra bandarísku. Gróu Jóhannsdóttur 

frá Staðarhúsum í Borgarhreppi þótti yfirmenn í breska liðinu mun strangari en þeir 

bandarísku voru við sína undirmenn.107 Í sama streng tekur Jón Eiríksson frá Hesti í 

Andakíl, sem segir að „yfirmannadekur“ hafi ekki verið stundað  í Bandaríkjaher. Þá 

hafi stéttaskipting verið umtalsverð í breska hernum og hafi Jón í verkamannastörfum 

fyrir breska setuliðið látið fara í taugarnar á sér mikilmennskulæti „breskra offísera“. 

Hins vegar hafi „margir hinna óbreyttu“ verið ,,vænstu drengir“.108 

Heræfingar og liðskannanir  voru  tíðar hjá hersveitum Breta og 

Bandaríkjamanna. Æfingar  voru til dæmis haldnar í fjörum við Borgarnes og þá var 

oft marserað um götur þorpsins.109 Einnig héldu hermenn oft út fyrir hreppsmörkin, 

ofan við þorpið, þar sem rifflar voru mundaðir og skotin látin dynja til æfinga. Segir 

nánar frá umkvörtunum vegna þessara æfinga síðar í þessum kafla. 

 Guðsteinn Sigurjónsson fékk eitt sinn að fljóta með breskum hermönnum sem 

fóru á slíka æfingu. Hann segir svo frá: 

Einu sinni fékk ég að sitja í skriðdreka [þ.e. brynvagni], þeim fremsta af 

þremur, og var ferðinni heitið upp í Einkunnir þar sem hófst mikil skothríð en 

skotið var á Háfsvatn. Sjást enn ummerki þess þar í kring.110 

                                                 
107 Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands b9466 k73, Gróa Jóhannesdóttir, frásögn. 
108 Þjóðháttasafn Þjóðminjasafns Íslands b9468 k73, Jón Eiríksson, frásögn. 
109 Guðsteinn Sigurjónsson, ódagsett frásögn. 
110 Sama heimild. 
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Stórskotaliðssveitin sem hafði aðsetur í braggahverfinu Camp Hopgarden stundaði 

einnig tíðar æfingar. Ragnar Olgeirsson frá Oddstöðum var búsettur í Borgarnesi á 

stríðstímanum og var á fermingaraldri. Sérstaklega voru honum minnisstæðar 

skotæfingar stórskotaliðsins í Camp Hopgarden, hávaðinn af þessum æfingum hafi 

verið mikill. Að sögn Ragnars notaði stórskotaliðið  svokallaðar Borgareyjar í 

Borgarfirði sem skotmörk. Telur Ragnar, að þetta hafi ef til vill spillt fuglalífi í 

þessum litlu eyjum og skerjum, svo sem síðar hefði komið fram.111 

 Guðsteinn man vel eftir því hvernig  hermönnum  var refsað fyrir óhlýðni og 

afglöp í starfi. Voru  þeir til dæmis látnir  hlaupa um götur þorpsins með alvæpni, 

jafnvel með  sandpoka í höndum. Þá hafi einhverjir verið látnir grafa gryfjur, skræla 

kartöflur eða klessa niðursuðudósir með hamri.112 Hér verður að hafa í huga að 

Guðsteinn gæti verið  að blanda saman  skyldustörfum og refsingum, en hlaup með 

sandpoka hafa þó að líkindum verið í refsingarskyni. 

 Guðsteinn segir að breski herinn hafi haft sölubúð  í skemmu einni við hliðina 

á verslunarhúsum Verslunarfélagsins Borgar hjá Brákarbraut. Að sögn Guðmundar 

Ingimundarsonar  gekk  búð þessi undir heitinu The Navy en Borgnesingar kölluðu 

hana einfaldlega „navíið“. Þar var selt sitthvað matarkyns  og aðrir hlutir á borð við 

tóbak, en einnig kom fyrir að  þar var áfengi til sölu.113 

  Hermenn stunduðu íþróttir sér til dægrastyttingar. Þar sem íþróttavöllur 

heimamanna í Neðri-Sandvík hafði verið tekinn undir braggahverfi þurftu íbúar nú að  

iðka íþróttir á  túnum sem voru á víð og dreif fyrir ofan bæinn. Guðmundur 

Ingimundarson segir frá því að til að leika knattspyrnu hafi Bretar  brugðið á það ráð 

að fá til afnota tún eitt hjá Hrafnakletti, fyrir neðan þann stað þar sem nú  er stór 

vatnstankur í Borgarnesi. Man hann eftir þeim að leik á túninu og kom þar oft við í 

hinum ýmsu veðrum. Í eitt skiptið hafi rignt svo mikið meðan á leik stóð að túnið 

breyttist í drullusvað sökum vatnságangs frá klettum. En hermennirnir hafi haldið 

áfram leiknum og útgangurinn á þeim verið ævintýralegur. 

 Guðmundur segir að Bandaríkjamenn hafi ekki leikið knattspyrnu, enda sú 

íþrótt ekki vinsæl í þeirra heimalandi. Aftur á móti hafi Bandaríkjamenn stundað 

annan leik með bolta, sem Guðmundur heldur að hafi verið ruðningur.114  

                                                 
111 Ragnar Olgeirsson, viðtal 3. feb. 2008. 
112 Guðsteinn Sigurjónsson, ódagsett frásögn. 
113 Guðmundur Ingimundarson, viðtal 6. mars 2009. 
114 Sama heimild. 
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 Finnbogið Guðlaugsson, sem var bifreiðastjóri  á hernámsárum, segir frá því 

að hann hafi leyft Bretum að halda kvikmyndasýningar í vinnuhúsnæði sínu: 

...fyrst og fremst voru það bíóferðirnar, sem þeir stunduðu af lífi og sál, og í 

því voru þeir algjörlega óþreytandi. . . . til þess að fullnægja þessum mönnum 

með bíó hér, var það ráð tekið að útbúa í bílskúrum og á bílaversktæðinu, sem 

ég átti úti í eyju [Brákarey], aðstöðu til kvikmyndasýninga. Og það er sú 

aðstaða, sem ég skil ekki enn þann dag í dag, að nokkur lifandi mannvera 

skyldi vilja vinna til að notfæra sér: Kvikmyndagestirnir standandi upp á 

endann allan tímann, sem myndin stóð, tjaldið hengt upp á vegg í myrkvuðum 

skúr og gengið út og inn um   

bílskúrs-dyraop.115 

Ekki var nóg með það að bíó hafi verið sett upp í skúrum Finnboga heldur minnist 

hann þess að tvisvar sinnum hafi hermenn sett þar upp boxhring með öllu tilheyrandi 

og einvígi verið háð. Það hafi vakið „gífurlegan fögnuð hjá þeim að fá tækifæri til að 

sjá menn berjast með hnúum og hnefum.“116 Ekki minntust aðrir heimildarmenn úr 

Borgarnesi á hnefaleikana, en bíósýningarnar í skúrum Finnboga mundu margir eftir. 

 

 

4.2 Hinir barngóðu hermenn 
Flestir af þessum heimildarmönnum voru á unga aldri þegar hermenn lögðu undir sig 

þorp og héruð landsins. Verður að taka það með í reikninginn, að oftar en ekki er 

frásögn heimildarmanna blandin aðdáun, kannski ekki að ósekju þar sem auðvitað 

hefur það verið tilkomumikið fyrir ungt fólk að sjá umbreytingar á smáum 

samfélögum á borð við Borgarfjörðinn vegna umsvifa hernámsliðsins. 

 Guðsteinn Sigurjónsson segir frá því að hann hafi fljótlega komist í kynni við 

ýmsa breska hermenn, þegar þeir komu í Borgarnes, sérstaklega þá sem bjuggu í 

braggahverfinu Derwent Camp nálægt heimili hans við Svarfhólstún. Í frásögnum 

sínum fer Guðsteinn  fögrum orðum um hermennina og minnist góðra samskipta við 

þá. Stundaði Guðsteinn ýmsar útréttingar fyrir hermenn og hafði ýmislegt úr býtum. 

Hann segir til dæmis frá því að nokkrir Bretar hafi fengið hann og nokkra aðra stráka 

til að tína fyrir sig gorkúlur og merarosta, sem þeir síðan hafi notað til matargerðar. 

Strákarnir hafi svo fengið greitt í súkkulaði sem var mjög vel séð af þeirra hálfu. Þá 
                                                 
115 ,,Allir verkfærir menn – og jafnvel fleiri” Kaupfélagsritið XIX:2 (1982), bls. 43. 
116 ,,Allir verkfærir menn – og jafnvel fleiri” Kaupfélagsritið XIX:2 (1982),, bls. 43-44. 
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hafi Guðsteinn stundað vöruskipti við hermenn með eggjum úr hænsnakofa ömmu 

sinnar og fengið greitt í ýmsum varningi á borð við súkkulaði, tannkrem og sígarettur. 

Hann hafi svo selt þennan varning áfram til heimamanna „á margföldu verði“ að eigin 

sögn.117 

 Á skólanefndarfundi Barnaskólans í Borgarnesi í nóvember 1942  var tekið til 

umræðu boð kapteins Frank Weavers yfirmanns herliðs Bandaríkjamanna í héraðinu 

um að fá að halda jólaskemmtun fyrir skólabörnin. Í dagbók skólans segir að boðið 

hafi verið þegið og samkoman farið fram í skemmtiskála herliðsins sem virðist hafa 

verið  norðvestan Brákarbrautar eða þar sem K.B. hafði áður sín bílastæði fyrir 

vöruhús. Á jólaskemmtun þessari var jólatré sett up, veitingar veittar og hvert barn 

fékk sælgætispoka. Vafalaust hafa jólasveinar ekki verið langt undan. 

 Steinar Ingimundarson frá Borgarnesi man eftir því að hafa sótt jólaballið og 

fannst það mikil nýbreytni fyrir hann og félaga hans í krakkahópnum.118 Frank 

Weaver hefur greinilega áfram verið umhugað um góð samskipti við heimamenn og 

velferð yngri kynslóðarinnar. Í desember 1942 berst skólanefndinni bréf frá honum 

þar sem boðin er aðstoð tannlæknis hersins við að athuga tannskemmdir í börnum og 

veita þeim góð ráð um tannhirðu. Tóku skólastjórnendur þessu boði fagnandi.119 

 

 

4.3 Borgarnes í augum hermanna 
Sumarið 1941 sendi breski herinn hingað nokkurn liðsauka þar á meðal 12. herfylki 

Worchestershire Regiment og dvaldist það í Borgarnesi um fimm mánaða skeið. Í 

þessari sveit var óbreyttur hermaður  að nafni S. G. T Beard, sem lýsti dvölinni í 

sendibréfum til Íslendings  árið 2001. Í bréfunum segir hann frá því að samskipti 

hermanna við heimamenn hafi verið í lágmarki. Hann lætur þó að því liggja að honum 

og félögum hans hafi þótt viðmót Íslendinga gott í hvívetna og ekki minnist hann á 

árekstra. Hins vegar hafi örlað á óánægju sumra íbúa vegna viðveru Breta í landinu. 

Beard segir frá því að í eitt skiptið er liðssveit  hans var í hléi á æfingu skammt frá 

sveitabæ einum í nágrenni Borgarnes, hafi stúlka frá bænum gengið framhjá 

liðsmönnum og gefið sig á tal við þá. Hafi hún sagt að sem hermenn væru þeir ekki 

velkomnir hér á landi, en kæmu  þeir aftur á friðartímum mundi þeim finnast þeir 

                                                 
117 Guðsteinn Sigurjónsson,  ódagsett frásögn. 
118 Steinar Ingimundarson, viðtal. 2. feb. 2008. 
119 Snorri Þorsteinsson, óprentað handrit að sögu Barnaskólans í Borgarnesi. Notað með leyfi höfundar. 
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velkomnir.120 Ekki er laust við að hér skíni í gegn viðhorf er voru ríkjandi hjá mörgum 

Íslendingum gagnvart hernámi Breta. Þá segir Beard  frá því að hann og félagar hans 

hafi sérstaklega fundið fyrir sterkum vilja Íslendinga til að öðlast fullt sjálfstæði frá 

Dönum og dáðst að þeirri viðleitni landsmanna. 

Beard segir að aðbúnaður Breta í herskálum, sem voru af Nissen gerð, hafi 

verið þokkalegur í upphafi og batnað mikið er leið á dvalartíma þeirra. Þakkar  hann 

það hæfileika  breskra hermanna við að gera nýjar vistaverur heimilislegar í breskum 

anda. Fæðið var að sögn Beards hefðbundið fyrir breskan her: niðuroðin kjötkássa, 

baunir og te. En stundum veiddu hermenn líka fisk sér til matar á bryggjunni í 

Brákarey. Störfin í hernum hafi verið margvísleg. Auk varðgæslu, hafi menn  tíðum 

stundað hergöngur, fjallgöngur og skotæfingar. Á hverjum morgni fylktu menn liði og 

foringjar könnuðu fylkingar.121 

 Félaga Beards í 12. Worchestershire -herfylkinu, Douglas Burdon, líkaði vel 

vistin í Borgarnesi, en viðurkennir þó, að ekki hafi honum og félögum hans litist vel á 

staðinn í fyrstu. Burdon bjó í herskálahverfinu á Svarfhólstúni í Derwent Camp og 

starfaði í fjarskiptamiðstöð Durham-herfylkisins við skeytasendingar. Þeir Burdon og 

Beard minntust sérstaklega vinsamlegra kynna við símastúlkurnar, sem voru á meðal 

fárra íbúa Borgarness, sem töluðu góða ensku.  

 Burdon þótti mjög minnstæðar bíósýningar sem hann og félagar hans sóttu í 

frumstæðum húsakynnum í þorpinu, þetta hafi verið „bárujárnskumbaldi“ áfastur 

„bílaverkstæði sem virtist í engu skárra ástandi.“122 Á hann hér greinilega við 

bíósýningar á verkstæði Finnboga Guðlaugssonar sem áður hefur verið minnst á. Var 

setið á fúnum og hrörlegum trébekkjum, en þar sem takmarkað pláss var á sýningum  

brugðu aðrir gestir á það ráð að sitja á kössum eða bensínbrúsum, sem þeir sjálfir 

komu með og standa meðfram veggjum. Minnti þessi sérstæði aðbúnaður Burdon og 

félaga á fyrstu kynni þeirra af kvikmyndum á barnsaldri, en þá voru þöglu myndirnar 

eftirminnilegu í algleymingi. Bíósýningarnar í skúrum Finnboga hafi þrátt fyrir 

fátæklega aðstöðu, verið „heilt ævintýri“ fyrir Burdon og félaga.123  

 

 

                                                 
120 Bréf. S. G. T. Beard til Þórs Whitehead ódagsett [janúar 2001]. 
121 Sama heimild. 
122 Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 277. 
123 Sama heimild. 
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4.4 Deilur um kaup og kjör 
Engir alvarlegir árekstrar  urðu á milli hermanna og Íslendinga á styrjaldarárunum í  

Borgarnesi. Engu að síður höfðu heimamenn ýmislegt að athuga við umsvif 

Bandamannaherjanna og kom fyrir að umkvartanir bárust til yfirvalda af þeim sökum. 

Verkalýðsfélag Borgarness átti til dæmis í þrætu við hernámsyfirvöld veturinn 

1940-1941 vegna uppsagnar tveggja félagsmanna í Bretavinnunni og ágreinings um 

kaupgjald. Stjórn félagsins virðist hafa haft veður af aðgerðum stjórnenda 

Bretavinnunnar á staðnum gagnvart starfsmönnum hennar því að í byrjun nóvember 

1940 sendir félagsstjórnin bréf til stjórnendanna þar sem hnykkt er á nokkrum reglum 

sem hafa verið við lýði í samskiptum atvinnurekanda og verkamanna.    

Ein af grundvallar samskiptavenjum milli atvinnurekanda og verkamanna á 

Íslandi, er að félagsmenn í verkalýðsfélögum hafi forgangsrétt yfir 

ófélagsbundna þegar sótt er um atvinnu. 

Verkalýðsfélagið í Borgarnesi heitir Verkalýðsfélag Borgarness og félagar 

þess eiga ekki að vera leystir frá störfum á undan verkamönnum úr 

uppsveitum, sem ekki eru félagsbundnir. 

Félagar í Verkalýðsfélagi Borgarness eiga að njóta forgangsréttar í 

hvívetna.124 

Ástæðan til þess að forsvarsmenn Verkalýðsfélagsins höfðu áhyggjur af þessum 

málum kom  í ljós nokkrum dögum síðar er stjórn félagsins fjallaði um  erindi tveggja 

verkamanna í Bretavinnunni. Í bréfi til stjórnarinnar segja Karl Jónsson og Sigurður 

G. Bachmann frá því, að herinn hafi sagt þeim upp störfum að ósekju og látið þá sæta 

öðru misrétti. Í bréfinu hvöttu þeir ennfremur til þess að Verkalýðsfélagið færi  fram á 

það við setuliðsstjórnina að félagar í því  hefðu forgangsrétt í alla setuliðsvinnu. 

Einnig vildu þeir að félagið hlutaðist til um að hrekja sögusagnir þess efnis að þeim 

hafi verið sagt upp störfum vegna leti og vanrækslu. Það ætti jafnframt að beita sér 

fyrir því, að þeir fengju ógreidd laun borguð út hið snarasta.125  

 Svar hernámsyfirvalda barst nokkrum dögum síðar og var frekar snubbótt: 

,,hermálaráðuneytið áskilur sér rétt til ráða og segja upp starfsfólki eins og aðstæður 

                                                 
124 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Verkalýðsfélags Borgarness. Bréfasafn. Afrit af bréfi 
stjórnar Vfl. til breskra hernámsyfirvalda 2. nóv. 1940. - Tilvitnunin hefur verið þýdd úr ensku. 
125 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Verkalýðsfélags Borgarness. Bréfasafn. Karl Jónsson og 
Sigurður G. Bachmann til stjórnar Vfl. Bgn. 5. nóv. 1940.  
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leyfa.“ 126 Þetta virðist hafa orðið niðurstaða málsins, að minnsta kosti var ekkert 

fjallað um það frekar í fundagerðarbók verkalýðsfélagsins. Ekki er vitað hvort herinn 

greiddi þeim Karli og Sigurði umbeðin laun eða hreinsaði mannorð þeirra.  

Annað ágreiningsmál á milli Verkalýðsfélagsins og hernámsyfirvalda snerti 

kaup og kjör í Bretavinnunni. Á stjórnarfundi félagsins í byrjun janúar 1941 höfðu 

fundarmenn verulegar áhyggjur af þeirri ákvörðun vinnustjórnar setuliðsins að láta 

starfsmenn sína undirrita nokkurs konar drengskaparheit þess efnis að sætta sig við, 

að fá greitt samkvæmt taxta frá 31. desember 1940. Átti taxti þessi þar með að vera í 

gildi uns aðrir samningar væru undirritaðir. Var Verkalýðsfélagið ekki haft með í 

ráðum og lagðist það illa í forkólfa félagsins eins og sjá má af fundargerðum 

stjórnarinnar. Taldi félagsstjórnin að hernámsliðið hefði ekki farið  að settum reglum 

og ákvað því á fundi sínum að beina þeim tilmælum til vinnustjórnarinnar, að vegna 

þess að allflestir vinnuveitendur í Borgarnesi hafi samþykkt með sér taxta um kaup og 

kjör í daglaunavinnu, geti herinn ekki ákveðið einhliða aðrar ráðstafanir í launamálum 

án samráðs við Verkalýðsfélagið.127 

Stjórn verkalýðsfélagsins sat ekki aðgerðalaus og hélt umfjöllun um mál þetta 

áfram daginn eftir á grundvelli viðbragða  Breta sem borist höfðu stjórninni.  

Formlegar viðræður höfðu þá greinilega farið fram því að í fundargerð er lýst  

tilraunum stjórnar til að þoka málinu áfram í átt til sáttar. Til dæmis hafði verið reynt 

að fá hernámsyfirvöld til að hætta við að undirskriftasöfnunina um að gangast undir 

áðurnefndan taxta. Var þeirri beiðni neitað ásamt þeirri tillögu félagsstjórnar, að 

undirskrift verkamannanna væri bundin með 7 daga fyrirvara. Í raun var öllum 

tilboðum stjórninnar til Breta hafnað. Þar sem samningaviðræður við Breta fóru út um 

þúfur lauk Verkalýðsfélagið málinu af sinni hálfu með eftirfarandi ályktun sem 

samþykkt var á fundinum: 

Stjórn Verkalýðsfélags Borgarness leyfir að verkamenn megi byrja vinnu aftur 

hjá H.M. Force á Íslandi með sömu kjörum og voru í gildi 31.des. 1940, þar til 

nýir samningar verða gerðir, og sömuleiðis gefur til leyfis, að verkamenn 

                                                 
126 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Verkalýðsfélags Borgarness. Bréfasafn. Smithers ofursti 
til ritara Vfl. Bgn. 13. nóv. 1940. – Tilvitnunin hefur verið þýdd úr ensku. 
127 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Verkalýðsfélags Borgarness. Gerðabók stjórnar 
Verkalýðsfélags Borgarness og trúnaðarmálaráðs 1938-1951. Fundargerð stjórnarfundar 6. jan. 1941. 
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undirriti yfirlýsingu þar að lútandi, sem stjórnin þó áskilur sér rétt til að megi 

endurnýjast þann 14. þ.m., ef ekkert samkomulag hefur náðst í R[eykja]vík.128 

Þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem vafalaust hefur lagst þungt í forsvarsmenn 

Verkalýðsfélagsins fékk stjórnin þær fregnir frá setuliðsyfirvöldum í orðsendingu frá 

L. S. H. Smith höfuðsmanni í febrúar 1941, að Bretar hafi ákveðið að hækka 

kaupgjald frá og með 11. janúar um 42% eða úr 1,30 kr. í 1,854 kr á klst.  Var þessi 

tillaga samþykkt á sameiginlegum fundi stjórnar félagsins og trúnaðarráðs. Segja má 

að stjórninni hafi verið nauðugur kostur einn að samþykkja þetta tilboð Breta, enda 

fyrri tilraunir farið út um þúfur.129 Þannig lýkur formlegum samskiptum 

verkalýðshreyfingarinnar og setuliðsins í Borgarnesi á stríðstímanum að því er 

heimildir greina frá.  

Segja má að hækkunin á grunnkaupgjaldi hafi verið í ríflegri kantinum miðað 

við þær kjarabætur sem önnur verkalýðsfélög sömdu um í landinu. Ekki kom fram 

hvort greidd hafi verið sérstök „dýrtíðaruppbót“ í Bretavinnunni í Borgarnesi en 

samkvæmt heimildum hafi meðalgrunnkaupshækkun í nýjum samningum um 

áramótin 1940-1941 á bilinu 4-30%.130 Kann að vera að uppbótin hafi verið innifalin í 

þessari 42% hækkun.  

Til glöggvunar á þessari deilu, verður að taka fram að  um áramótin 1940-

1941 hófst skeið kjaradeilna á Íslandi sem stóð í raun yfir allt til 1942. Óhætt er að 

segja að áhyggjur stjórnar Verkalýðsfélags Borgarness hafi verið einn anginn af 

þessum deilum. Helsta orsök þess að aukinn þungi færðist í kjarabaráttu á 

hernámsárunum var  að verkamönnum var mikið í mun að fá sinn skerf af þeim mikla 

„stríðsgróða“ sem streymdi til landsins. Vegna aukins peningamagns í umferð rauk 

verðbólga upp úr öllu valdi og var „dýrtíðin“ svokallaða einn helsti óvinur 

launþegans. Þannig var skjaldborg um kaupmáttinn ofarlega á dagskrá 

verkalýðsfélaga. Þá bætti það samningsstöðu verkamanna til muna að mikil eftirspurn 

var eftir vinnuafli í landinu, meira en framboðið á tíðum!131 

 

 

                                                 
128 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Verkalýðsfélags Borgarness. Gerðabók stjórnar 
Verkalýðsfélags Borgarness og trúnaðarmálaráðs 1938-1951. Fundargerð stjórnarfundar 7. jan. 1941.  
129 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Verkalýðsfélags Borgarness. Gerðabók stjórnar 
Verkalýðsfélags Borgarness og trúnaðarmálaráðs 1938-1951.Fundargerð stjórnarfundar í febrúar 1941 
[ódagsettur]. 
130 Tómas Þór Tómasson, Heimsstyrjaldarárin á Íslandi 1939-1945 I, bls. 114. 
131 Sama heimild. 
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4.5 Aðrir árekstrar 
Ef dæma ætti af munnlegum heimildum, fór lítið fyrir kvörtunum íbúa yfir framferði 

herliðsins í Borgarfirði. Í skjalasafni sýslumanns kemur hins vegar í ljós, að eitthvað 

var um kvartanir og þær beindust helst að skotæfingum herliðsins í kringum þorpið. 

Stundum mátti greinilega litlu muna  að mannskaði yrði af skothríðinni.   

Í október 1941 sá séra Björn Magnússon á Borg á Mýrum ástæðu til þess að 

senda sýslumanni kvörtunarbréf og reikning fyrir spjöllum sem skotæfingar höfðu 

valdið í eyjunum á Borgarvogi og Borgarfirði í landi Borgar á Mýrum. Í bréfinu segir 

séra Björn frá því að mikill skaði hafi orðið á lundabyggð í eyjunum vegna 

fallbyssuskota og tveir sprengjugígar hafi myndast í annarri eynni. Einnig nefnir hann 

að tveir menn hafi verið á lundaveiðum daginn sem skotæfingarnar fóru fram! 

,,Munaði mjög litlu, að manntjón yrði, enda hafði ekkert verið tilkynnt um að skotið 

yrði á eyjarnar, hvorki til mín eða bóndans, sem hugsar um eyjarnar“.132  

Loks segir Björn frá skemmdum sem ökutæki herliðsins hafi gert á girðingum 

í landi Borgar. Hljóða kröfur klerksins á Borg á hendur breska setuliðinu upp á 600 

krónur, þar af 500 krónur vegna lundadrápa.133  

Einn heimildarmaður, Magnús Guðbjarnason frá Straumfirði, tekur í sama 

streng og séra Björn. Staðfestir Magnús að tjón hafi verið „umtalsvert“ í landi 

Straumfjarðar vegna flugæfinga Bandamanna. Ekki hafi faðir hans þó krafist bóta eins 

og klerkur hafi gert.134 

 Annar Mýramaður, Guðmundur Þorvaldsson, bóndi á Laufási, sendi 

sýslumanni einnig kvörtunarbréf  18. ágúst 1941. Óskaði hann eftir  aðstoð 

sýslumanns við að innheimta skaðabætur af hernum. Hafði Guðmundur gert 

samkomulag við yfirmann breska setuliðsins í Borgarnesi um að herinn fengi að halda 

stórskotaliðsæfingar á býli hans, Laufási, „gegn hæfilegri þóknun fyrir átroðning og 

skemmdir.“135 Skemmdir á eignum hafi verið miklar „hús brotin niður, girðingar 

niðurbrotnar og skógur á stóru svæði niður troðinn og brenndur.“136 Hin hæfilega 

þóknun sem samkomulag var um hljóðaði að mati Guðmundar upp á 1500 krónur, en 

hernámsliðið vildi  einungis greiða honum 100 krónur. Guðmundur segir að þar sem 
                                                 
132 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Sýslumannsembættis Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 
Bréfasafn. Björn Magnússon til Jóns Steingrímssonar sýslumanns 7. okt. 1941. 
133 Sama heimild.  
134 Magnús Guðbjarnason, viðtal 4. sept. 2009. 
135 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn sýslumannsembættis Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 
Bréfasafn. Guðmundur Þorvaldsson til Jóns Steingrímssonar sýslumanns 18. ágúst 1941. 
136Sama heimild. 
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stórskotaliðsforingi Breta hafi ekki viljað fallast á kröfu sína, hafi hann orðið að leita 

aðstoðar sýslumanns til fá réttmætar bætur.137 Ekki kemur fram í skjölum sýslumanns 

hverjar málalyktir urðu. 

 Í stríði eru njósnir daglegt brauð. Óvinurinn gæti víða leynst og þá á 

ólíklegustu stöðum. Í viðauka við bók sína, Bretarnir koma, birtir Þór Whitehead 

merkilegan nafnalista sem unninn var af Bretum og Bandaríkjamönnum, Z-listann (Z-

List), þar sem finna mátti nöfn einstaklinga sem átti að handtaka ef Þjóðverjar gerðu 

innrás í landið. Hafa tveir listar komið í leitirnar, sá fyrri frá 1941 en sá seinni frá 

1944. Var mönnum skipt í þrjá flokka, allt eftir því hversu hættulegir þeir voru taldir 

og hliðhollir Þjóðverjum. Athygli vekur að tólf einstaklingar búsettir í Borgarnesi og 

nágrenni eru á listanum. Það má heita nokkuð hátt hlutfall miðað við það að 

Borgarnes var ekki ýkja stór bær. Sem dæmi voru ellefu einstaklingar  í Hafnarfirði á 

listanum þar sem bjuggu um fjögur þúsund manns á styrjaldarárunum.138 Örðugt hefur 

verið að kanna ástæður þess hvers vegna tilteknir tólf einstaklingar rötuðu á listann, 

sérstaklega í ljósi þess að sumir hverjir voru yfirlýstir félagar og stuðningsmenn í 

stjórnmálaflokkum og samtökum sem voru hlynnt Bretum og Bandaríkjamönnum. 

Mætti hér nefna sem dæmi þá  Friðrik Þorvaldsson framkvæmdastjóra h. f. 

Skallagríms og Þórð Pálmason kaupfélagsstjóra Kaupfélags Borgfirðinga. Báðir voru 

félagar í Framsóknarflokknum og sátu í hreppsnefnd Borgarneshrepps um árabil sem 

slíkir. Ætla má að Bandamannaherinn hafi notast mikið við skipaferðir h. f. 

Skallagríms og einnig átt í einhverjum samskiptum við kaupfélagið. Kann að vera að 

félögin hafi átt í einhverjum ágreiningi við herinn sem hafi orsakað það að 

forsvarsmenn voru settir á listann. Minna er vitað um aðra einstaklinga á listanum.  

Ýmsar ástæður voru fyrir því hvers vegna menn skráðir á listann, til dæmis 

deilur við hernámsyfirvöld, tengsl við Þjóðverja, hvort sem um var að ræða 

fjölskyldutengsl eða vináttu í einhverri mynd ellegar pólitískar skoðanir.139 Svo er að 

sjá sem Bandamannaherir hafi haft fjölmarga leynierindreka (agents) á sínum snærum 

umhverfis landið og hafi þeir átt drjúgan þátt í því að hinir og þessi kæmust á listann. 

Má jafnvel setja fram þá kenningu að sá erindreki sem hafi verið í Borgarnesi hafi 

verið einstaklega tortrygginn maður og gert hvaða hann gat til að þóknast 

yfirboðurum sínum í hernum með því að varpa grunsemdum á alla þess menn. Þar 
                                                 
137 Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn sýslumannsembættis Mýra- og Borgarfjarðarsýslu. 
Bréfasafn. Guðmundur Þorvaldsson til Jóns Steingrímssonar sýslumanns 18. ágúst 1941. 
138 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 246-247 og 288. 
139 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 248-253. 
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gæti jafnvel hafa komið til persónulegur ágreiningur við þá, en einnig er hugsanlegt 

að eitthvað hafi komið upp á í samskiptum sumra þessara manna við herinn. En 

niðurstaðan er þó sú, að ekkert er í raun vitað um ástæður þess að nöfn þessara tólf 

Borgnesinga voru skráð á listann 

 

 

4.6 Önnur áhrif og ástandsmál 
Umsvif Breta og Bandaríkjamanna snertu daglegt líf heimamanna með ýmsu móti 

hvort sem það var á félagslegum vettvangi eða á hinum efnahagslega. Í bókinni 

Hundrað ár í Borgarnesi, sem áður er nefnd, segir „að koma setuliðsins í Borgarnes 

hafði endaskipti á flestu.“ Margir hafi gerst önnum kafnir við „að bera eitthvað úr 

býtum.“ og ýmis félagsstarfsemi, sem áður var í blóma hafi lagt „bókstaflega upp 

laupana.“140 Þannig var blóðtakan mikil fyrir félagsstarf Ungmennafélagsins 

Skallagríms, sem bæði missti félagsheimili sitt og íþróttavöll undir starfsemi breska 

hersins. Sérstaklega var þungt fyrir ungmennafélaga að horfa á íþróttavöll sinn fara 

undir braggabyggð en unnið hafði verið að gerð hans um nokkurra mánaða skeið fyrir 

komu Breta haustið 1940. Guðmundur Ingimundarson tók þátt í þessari vinnu sem 

strákur og segir frá því að vonbrigðin hafi verið sár enda mikil vinna að baki. Hafði 

hreppsnefnd úthlutað félaginu landspildu í Neðri-Sandvík árið 1939 ásamt dálitlu 

fjárframlagi til uppbyggingar.141 Var unnið löngum stundum við að slétta svæðið og 

voru þökur sóttar að Hamri rétt norðan við Borgarnes, því að gera  átti grasvöll. Um 

haustið átti einungis eftir að tyrfa horn eitt á vellinum þegar herinn kom og svæðið 

breyttist aftur í moldarflag vegna braggabygginga og ágangs frá ökutækjum. 142 

Þannig fór um sjóferð þá. Völlurinn var þó endurgerður eftir að herinn hvarf á braut, 

en í mynd malarvallar, sem þjónaði Borgnesingum næstu áratugina. 

  „Að bera eitthvað úr býtum“ hefur sjálfsagt átt við marga heimamenn og 

jafnvel einstaka hermenn, sem höfðu  einhvern gróða af þeirri miklu þenslu sem 

ríkjandi var í íslensku þjóðfélagi á þessum árum. Munnlegar heimildir segja lítið af  

því braski. Guðsteinn Sigurjónsson greinir þó frá því uppeldisbróðir hans hafi eitt sinn 

                                                 
140 Jón Helgason, Hundrað ár í Borgarnesi, bls. 280. 
141  Héraðsskjalasafn Borgarfjarðar. Skjalasafn Borgarneshrepps. Sveitabók Borgarneshrepps 1938-
1943. Fundargerð hreppsnefndarfundur 1. apríl 1940. 
142 Birgir Guðmundsson, ,,Ágrip af sögu íþróttavalla í Borgarnesi” Ungmennafélagið Skallagrímur, 
Borgarnesi, 80 ára, bls. 48. 
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komið heim með óbreyttum hermanni og keypt af honum teppi og „eitthvað fleira“.143 

Rétt eftir að hermaðurinn kvaddi, hafi verið  bankað á dyr og í ljós komið að þar stóð 

herlögregluþjónn. Var honum boðið inn og gefið kaffi að drekka. Minnist Guðsteinn 

þess að herlöregluþjónn þessi hafi talað „allsæmilega íslensku“ og var erindi hans að 

banna uppeldisbróðurnum að kaupa hluti af hermönnum. En lögregluþjónninn bætti 

við „ ef þig vanhagar um eitthvað sérstakt, gæti ég sjálfur kannski útvegað það!“144  

Aðrar heimildir segja lítið frá ólöglegu braski, en geta þess að lögleg sala á 

ýmsum varningi í verslunum til hermanna hafi aukist eitthvað. Munur hafi þó verið á 

kaupgetu breskra hermanna og hinna bandarísku, sem hafi haft mun meira fé á milli 

handanna. Guðmundur Ingimundarson nefnir til dæmis að Bretar hafi helst haft efni á 

því að kaupa einhverja minjagripi til að senda heim. Til dæmis hafi þeir  keypt 

allmikið af íslenskri mynt ,,er tengd var saman í armbönd og seld þannig.“145 Einnig 

hafi hermenn keypt nokkuð af sútuðum skinnum, en Guðmundur nefnir að 

Bandaríkjamenn hafi keypt sérstaklega mikið af skinnunum en „ekki litið við“ 

krónuglingrinu. 146 

   Í gögnum Borgarneshrepps finnst ekkert sem bendir til þess að 

hreppsnefndarmen hafi haft áhyggjur af ástandsmálum í Borgarnesi. Ekki virðast nein 

samtök heimamanna hafa  ályktað um þessi mál og enginn sýnist hafa sent 

hreppsnefnd formlegar óskir  um að stemma stigu við samneyti erlendra hermanna við 

kvenþjóðina í Borgarnesi.  

Í bókinni Virkinu í norðri segir hins vegar að á árið 1943 hafi fæðst „allmörg 

börn, sem kennd voru setuliðsmönnum“ í Borgarnesi.147 Heimildarmenn minnast 

ekkert á þessar barnsfæðingar og einungis er vitað um tvö börn sem skírð voru 

erlendum ættarnöfnum á því tímabili, þegar Bandamannaherir sátu  í nesinu.  

Athygli vekur að í Virkinu í norðri er vitnað í löngu máli í skýrslu „um 

ástandið í Borgarnesi.“148 Er skýrslan unnin af héraðslækninum, líklega Eggert 

Einarssyni sem gengdi því embætti 1941-1964. Eggert nefnir meðal annars  að börn 

hafi sóst mikið eftir félagsskap við hermennina og viðurkennir að honum hafi ekki 

                                                 
143 Guðsteinn Sigurjónsson, ódagsett frásögn. 
144 Guðsteinn Sigurjónsson, ódagsett frásögn. 
145 ,,Á vettvanginum. Rætt við Guðmund Ingimundarson oddvita.” Kaupfélagsritið XVI:4 (1979), bls. 
36.  
146 Sama heimild. 
147 Gunnar M. Magnúss, Virkið í Norðri II, bls. 204. – Reynt var að hafa upp á þessari skýrslu í 
Þjóðskjalasafni en því miður kom hún ekki í leitirnar. 
148 Gunnar M. Magnúss, Virkið í Norðri II, bls. 203. 
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geðjast að óhóflegum sætindagjöfum þeirra til barnanna. Hins vegar hafi þó ekkert 

ankannalegt komið upp á í þessum samskiptum. Um samband kvenna við hermenn 

segir héraðslæknirinn: 

Annars munu kynni við setuliðið hafa orðið allnáin sums staðar og gengu 

sögur af slíku. Þar sem mér er ekki persónulega kunnugt um sannindi á þessu, 

læt ég hjá líða að leggja þar nokkurn dóm á. Þó virðast fædd setuliðsbörn, hér 

færri en svo, að líklegt sé, að allt sé satt, sem talað hefur verið.149 

Sennilega fer þetta álit  Eggerts nærri lagi um ástandsmálin í Borgarnesi á 

stríðsárunum. Guðsteinn Sigurjónsson segir þó frá því í sinni fjölbreyttu frásögn, að 

ung kona í Borgarnesi hafi trúlofast liðþjálfa í breska hernum. Var liðþjálfa þessum 

mjög umhugað um góð samskipti við tengdaforeldra sína. Þegar tólf manna 

herflokkur hans var á göngu einn haustdaginn, hafi hann stefnt honum í  kartöflugarð 

tilvonandi tengdaföður síns. Hafi hermenn tekið riffla sína niður og stillt þeim upp í 

þríhyrninga sem gætt var af einum þeirra. Hófust þeir óbreyttu  síðan handa við að 

taka upp kartöflur af miklum þrótti og segir Guðsteinn frá því að skipun liðþjálfans 

hafi verið „Breti á beð.“ Á meðan hafi hann setið álengdar og rabbað við tilvonandi 

unnustu sína.150 

 Fram kemur í skýrslu Eggerts Einarssonar læknis að hann hafi aðstoðað í 

sjúkraskýli Breta og átt nokkur samskipti við hermenn. Aðallega hafi þetta verið 

foringjar og læknir þeirra. Gegndi Eggert læknisstörfum fyrir Breta í hálfan mánuð 

um það leyti er Bandaríkjamenn voru að leysa þá af hólmi í Borgarnesi.  

Ekkert sóttust Bandaríkjamenn eftir starfskröftum Eggerts en hann segir þá 

hafa haft „fjölda lækna“ í búðum sínum í Camp Metras á Engjaási. 151 Ekki fer 

miklum sögum af því að Íslendingar hafi nýtt sér sjúkraskýli Breta og 

Bandaríkjamanna. Ein hefur þó komið í leitirnar. Þuríður Kristjánsdóttir frá Steinum, 

segir frá því að faðir sinn, Kristján Björnsson bóndi og smiður frá Steinum, hafi eitt 

sinn, sennilega á árinu 1943, verið við smíðavinnu hjá K.B. í Englendingavík. Hafi 

hann orðið fyrir því, seint um kvöld, að falla af vinnupalli og axlarbrotna. Voru góð 

ráð dýr því að Laxfoss var þá nýfarinn suður til Reykjavíkur og langt í næsta íslenska 

spítala. Var þess því farið  á leit við Bandaríkjamenn að hann fengi aðhlyningu í 

sjúkraskýli þeirra og var það auðsótt. Þuríður segir frá því að bandaríski læknirinn 

                                                 
149 Gunnar M. Magnúss, Virkið í Norðri II, bls. 204. 
150 Guðsteinn Sigurjónsson, ódagsett frásögn. 
151 Gunnar M. Magnúss, Virkið í Norðri II, bls. 204. 
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hafi verið mjög vinsamlegur og hafi hann reglulega sent bíl niður í Borgarnes eftir 

gestum til heimsækja Kristján frá Steinum þar sem hann lá í sjúkraskýlinu.152  

  

                                                 
152 Þuríður Kristjánsdóttir, viðtal 3. sept. 2009. 
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Niðurstöður 

 
 
 
Áhrif af setu Bandamannaherja í Borgarnesi og nágrenni 1940-1944 voru að ýmsu 

leyti umtalsverð. Þegar Bretar höfðu nægilegan mannafla til reiðu haustið 1940, var 

hluta af hernámsliði þeirra stefnt í Borgarnes til að sinna gæslu í suðurhlutanum af 

norðvesturumdæmi  setuliðsins. Mikilvægi staðarins sem samgöngumiðstöð skipti þar 

sköpum  um, enda höfn á staðnum og vegasamband norður í land og þaðan allt til 

Austfjarða.  

Hlutverk hermanna í norðvesturumdæminu var að hrinda landgöngu Þjóðverja 

við Húnaflóa og í Borgarfirði og verja þjóðveginn norður til Akureyrar. Á þessum 

tveimur svæðum voru skilyrði til landgöngu þokkaleg. Vegarslóði um 

Holtavörðuheiði tengdi þessi svæði saman sem gerði það að verkum að þau féllu 

undir sama hatt í skipulagi Bandamanna. Af þessum sökum var stór hluti liðsins búinn 

fallbyssum settur niður að Reykjum í Hrútafirði og í Borgarnesi. Má segja að 

viðbúnaður í þessu umdæmi hafi átt að vera nokkurs konar „varnargirðing“ fyrir 

flotastöðina í Hvalfirði svo og sjálfan höfuðstaðinn, sem allar varnir landsins  

miðuðust við. 

Fjöldi hermanna var breytilegur eftir aðstæðum. 10. herfylki Durham Light 

Infantry, sem settist að í norðvesturumdæminu haustið 1940, 790 menn, og var 580 af 

þeim ætlað að koma sér fyrir í Borgarnesi. Höfuðstöðvar herfylkisins voru í upphafi í 

Borgarnesi, en fluttust fljótlega að Reykjum í Hrútafirði. Auk Durham- manna var 

einu undirfylki 388. stórskotaliðssveitarinnar skipað til Borgarness með fjórar 

fallbyssur. Er nákvæmur fjöldi liðsmanna þess óljós, en undirfylki skipuðu að jafnaði 

um hundrað manns. Breytingar urðu síðan á herfylkjum Breta er sumar gekk í garð 

1941. Tók þá 12. herfylki Worcestershire Regiment við vörnum í umdæminu og 

skipaði einu undirfylki sínu niður í Borgarnesi. Var samanlagður fjöldi hermanna í 

Borgarnesi um mitt sumar 1941, 640 manns. 

 Bandaríkjamenn taka við vörnum í norvesturumdæminu í apríl 1942. Með 

þeim breytingum komu bandarískir hermenn í Borgarnes og sinntu þar hervernd í 

rúmt ár. Annars vegar kom 170 manna undirfylki L úr þriðja fylki 11. hersveitarinnar 

og hins vegar 145 manna flokkur [undirfylki] úr 19. stórskotaliðsfylkinu. 
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 Allur þessi fjöldi hermanna setti sinn svip á þorpsbraginn eins og svo 

bersýnilega hefur komið fram í vitnisburði munnlegra heimilda. Íbúafjöldi 

Borgarneshrepps var svipaður öll þau ár eru her var í nesinu, 646 árið 1940 og 662 

árið 1943 er Bandaríkjamenn kvöddu lið sitt þaðan.  

Borgarneshreppur hafði af nokkurn efnahagslegan ávinning af hernámi Breta 

og hervernd Bandaríkjamanna. Hreppurinn þurfti upphaflega að ráðast í ýmsar  

framkvæmdir vegna komu breska hernámsliðsins og hafði það jákvæðar afleiðingar til 

lengri tíma litið fyrir íbúanna. Hér ber hæst stækkun vatnsveitunnar sem hreppnum 

hafði ekki reynst unnt að ráðast í á kreppuárunum fyrir stríð. Koma breska herliðsins 

til Borgarness gerði þessa stækkun bráðnauðsynlega og greiddi fyrir því að henni var 

hrint í framkvæmd. Ætla má að ella hefði þessi framkvæmd tafist áfram svo árum 

skipti. Ekki þarf annað en líta á gang vatnsveitumálsins fyrir stríð, til að sjá hve 

mikilvæg koma Breta var  til að þoka því áfram. Nauðsynlega þurfti utanaðkomandi 

fjármagn eða fyrirgreiðslu til að koma málinu á rekspöl. 

Erfitt er líka að skýra stækkun rafveitunnar á þessum tíma með öðru en því að 

rafmagn skorti tafarlaust til braggabyggðar, sem fylgdi komu breska hersins. Þessi 

stækkun nýttist þorpinu hins vegar vel til lengri tíma, þar sem íbúum og húsum 

fjölgaði í Borgarnesi á árunum eftir stríð.  

 Styrkt löggæsla í höndum Íslendinga var ofarlega í huga sveitarstjórnarmanna 

í Borgarneshreppi við komu Breta. Þannig réri hreppsnefndin að því öllum árum  að 

fá ríkið til að hlaupa undir bagga við löggæslu í hreppnum og tókst það með ráðningu 

tveggja lögreglumanna. Hreppsnefndarmönnum fannst öryggi heimamanna greinilega  

betur tryggt með íslenskum löggæslumönnum heldur en breskum, þótt 

hernaðaryfirvöld gerðu auðvitað sitt til að halda uppi lögum og reglum á meðal 

liðsmanna sinna.  

 Íbúum og hermönnum virðist almennt hafa komið vel saman og ekki verður 

séð að nokkrir meiriháttar árekstrar hafi orðið þar í milli. Viðleitni hermanna stóð til 

þess að vingast við íbúa þorpsins og viðmót þeirra við börn var sérstaklega gott ef 

marka má heimildir íbúa. Erfitt er að fullyrða mikið um viðhorf hermanna til 

heimamanna sökum þess hve heimildir eru takmarkaðar. Þær fáu heimildir sem lýsa 

viðhorfi hermannanna bera vinarþel með sér, þótt þeim hafi fundist sem Íslendingar 

mættu taka þeim á hlýlegri hátt. Bandaríkjamenn sýndu til dæmis vilja sinn til góðra 

samskipta við heimamenn meðal annars í verki með jólahátíð fyrir skólabörn í 

Borgarnesi og buðu þeim einnig upp á tannlækningar og fræðslu um tannhirðu.   
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Eðlilega gátu ekki allir heimamenn verið á eitt sáttir um dvöl og umsvif  

Bandamannaherjanna í þorpinu. Þannig var það erfiður biti að kyngja fyrir félaga í 

Ungmennafélaginu Skallagrími að horfa á íþróttavöll sinn hverfa undir braggabyggð 

Breta svo og að samkomuhúsi Borgarness hafi verið breytt í sjúkraskýli. Þá komu 

fram kvartanir frá héraðsbúum yfir spjöllum af völdum skotæfinga Bandamannaherja 

og kröfur um skaðabætur af þeirra völdum. Ekki kemur fram hvort bætur hafi verið 

greiddar en ljóst er að kvörtunum var komið á framfæri við yfirvöld.  

Verkalýðsfélag Borgarnes átti í þrætum við breska herinn um ráðningarmál og 

kaupgjald í Bretavinnu. Seinna ágreiningsmálið var greinilega hluti af  kaupdeilum 

verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi við breska herinn um áramótin 1940-1941. Málið 

leystist með málamyndatilboði Breta sem stjórn Verkalýðsfélagsins féllst á. Þannig 

má sjá að flest ágreiningsmál hers og heimamanna leystust á endanum farsællega. 

Styrkur  Bandamannaherjanna var  mestur í Borgarnesi fyrstu tvö ár 

hersetunnar, frá hausti 1940 til nýárs 1943. Á árinu 1943 tók síðan að draga verulega 

úr umsvifum herliðsins þar, enda var bandaríski landherinn þá að kveða héðan 

mestallan liðsafla sinn til undirbúnings innrásar í Frakkland.  Um sumar 1943 var allt 

herlið horfið á braut úr Borgarnesi. Herir Öxulveldanna voru þá á fallanda fæti og 

hættan á innrás eða strandhöggi Þjóðverja hér hafði í raun sífellt farið minnkandi frá 

því að þýski herinn réðst inn í Sovétríkin 1941. 
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Þjóðminjasafn Íslands, Þjóðháttasafn. Frásagnir, svör við spurningalista 1990. 
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