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Útdráttur 

 

Þessi rannsókn gildir til 60 eininga (60 ECTS) 

 

Í þessari rannsókn er fjallað um herstöð á Straumnesfjalli sem var starfrækt á tímum 

kalda stríðins á vegum bandaríska hersins. Framkvæmdir við stöðina hófust árið 1953 

og henni var lokað árið 1961. Í ritgerðinni horfi ég á minningar og persónulegar 

reynslusagnir íslenskra starfsmanna og bandarískra hermanna.  

 Ég legg af stað með þrjár rannsóknarspurningar: Hvernig lýsa íslenskir 

starfsmenn og bandarískir hermenn þeirri hernaðarstarfsemi, sem þau kynntust á 

Straumnesfjalli? Hvernig lýsa íslenskir starfsmenn og bandarískir hermenn lífi 

hermannanna í herstöðinni? Hvernig upplifa bandarískir hermenn og íslenskir 

starfsmenn náttúru og umhverfi fyrir norðan? Í lokin velti ég fyrir mér hvort rústirnar 

sem standa eftir séu menningararfur eða rusl.  
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Vopnin kvödd 

 

Þetta er bjargið ... 

 

Á þessu bjargi 

reisti heimsveldið herstöð.  

Land var numið með þyrlum,  

ratsjártækjum, sjónaukum, húsum og vopnum,  

öllu sem tilheyrir 

herstöð á hjara veraldar.  

Þó varð mönnum fljótt ljóst 

að verkið var vonlaust,  

að bjargið varð ekki þrætt 

upp á keðju þess tíma 

er nú gekk um heiminn.  

En ekki mátti hætta:  

við byggingu herstöðvarinnar 

varð að ljúka 

og skyldi hún starfrækt 

með það helst fyrir augum 

að leggja hana niður 

 

 

 

Þetta er bjargið . . .  

 

bjargið 

þar sem gömul dægurlög 

svífa á milli auðra húsa 

og þokan opnar dyr 

inn í ókunna heima.  

 

Á gólfinu situr jökull 

og talar upp úr svefni 

um ryðgaðar leifar 

úr heimsveldi tímans,  

ísaldir fornar 

og eilífa bið eftir engu. 

 

Einar Már Guðmundsson
1
 

  

                                                 
1
 Einar Már Guðmundsson: Einar Már Guðmundsson. Ljóð 1980 – 1995, bls. 178 – 179. Birt með leyfi 

höfundar.  
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1. Inngangur 

Ég kom fyrst á Straumnesfjall sumarið 2007 í mjög góðu veðri til þess að skoða 

herstöðina á Skorum sem stendur á norðanverðum Vestfjörðum. Atlantshafið blasir 

við í norðri þannig að maður hefur á tilfinningunni að hægt sé að sjá til Norðurpólsins. 

Kaldranalegri og óbúsældarlegri stað er vart hægt að hugsa sér. Hvernig var að búa 

hér? Ég man ég hugsaði ekki um hernaðarmikilvægi stöðvarinnar heldur hugsaði ég 

um líf þeirra manna sem þarna þurftu að búa. Á þessum friðsæla, kalda og grýtta stað 

má enn sjá rústir þessarar herstöðvar. Grunnur þessara framkvæmda byggist á 

handtökum íslenskra og bandarískra verkamanna sem voru á ýmsum aldri og áttu 

mismunandi reynslu að baki. Það voru íslenskar matráðskonur og kokkur sem sáu um 

matseld og eiga sinn þátt í framkvæmd verksins. Síðan komu hermennirnir. Hlutverk 

þeirra á fjallinu var að fylgjast með óvininum í austri. Kalda stríðið var í algleymingi. 

Hermennirnir stöldruðu þó ekki lengi við því fljótlega eftir byggingu herstöðvarinnar 

var henni lokað.  

Bandaríski herinn skildi eftir sig mikið drasl á fjallinu, ýmislegt lauslegt sem 

fokið hefur um nágrennið og auðvitað steinsteyptu byggingarnar sem standa enn sem 

minnismerki um ..., já, um hvað? Ég reyni að finna svar við þeirri spurningu.  

Áríð 2010 var ég að leita að efni í meistararitgerð í þjóðfræði. Þá rifjaðist þessi 

ferð á Straumnesfjallið upp fyrir mér og ég ákvað að skrifa um herstöðina. Í fyrstu var 

mér allt framandi. Faðir minn Þorsteinn Guðbrandsson fékk það hlutverk að spjalla 

við mig um viðfangsefnið. Ég hringdi oft í hann þegar ég uppgötvaði eitthvað nýtt og 

í fyrstu svaraði hann alltaf, „þetta vissi ég“. Með tímanum sagði hann þó æ oftar, 

„þetta hef ég ekki heyrt“. Hann hjálpaði mér einnig að skilja stríðssögu 20. aldar. 

Kalda stríðið var afleiðing af einhverju sem gerðist þar á undan. Ég átti stundum erfitt 

með að skilja hvers vegna stríð var í þessu eða hinu landinu, en þá var eina svarið sem 

faðir minn gat gefið mér „svona var þetta bara, sum lönd urðu leikvellir 

stórveldanna“. Hann hefur sagt mér margar sögur úr seinni heimsstyrjöldinni 

hérlendis en þá var hann lítill drengur að alast upp norður á Ströndum. Þetta eru ekki 

eingöngu persónulegar reynslusagnir heldur einnig ýmsar sagnir sem hann hefur heyrt 

í seinni tíð. Við feðginin eigum sammerkt að við skiljum ekki tilgang stríða enda 

finnst mér að maður eigi ekki að skilja stríð. Aftur á móti hef ég ekki upplifað 

ógnarstjórn þar sem kannski eina ráðið til að koma mönnum frá völdum er með stríði. 

Í upphafi rannsóknarinnar einblíndi ég á hernað og allt sem honum tengdist, en það 
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breyttist með tímanum því ég sá af frásögnum viðmælenda minna að hernaðurinn var 

fæstum þeirra ofarlega í huga.  

 

Mynd 1. Herstöðin á Straumnesfjalli. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/mkep3246143112.jpg. Sótt 14. 

desember 2011. Undir myndinni stendur: „Annað sjónarhorn á herstöðina á 

Straumnesfjalli árið 1959. Takið eftir að Bandaríkjastjórn eyddi miljónum dala í 

þessa stöð sem var ein af fjórum en hún starfaði skemur en þrjú ár. Hún var yfirgefin 

og allar byggingarnar stóðu eftir sumarið 1960.“
2
Höfundur ókunnur. 

Faðir minn hefur sagt mér frá því að ýmislegt rak á fjörurnar fyrir norðan á 

stríðsárunum. Á Broddanesi þar sem hann ólst upp rak aldrei lík en það gerðist á 

næstu bæjum. Hann minnir að þrjú lík hafa rekið á næsta bæ, Broddadalsá. Eitt þeirra 

hlaut að vera af háttsettum hermanni því á hverjum fingri var gullhringur og búnt af 

seðlum í vösunum. Það var farið með líkið yfir á Kollafjarðarnes þar sem einhverjir 

Bretar sóttu það. Þeir litu ekki við gullinu eða peningunum heldur leituðu að einhverju 

númeri og settu síðan líkið í poka. Það var grafið að Stað í Hrútafirði. Tvo járnkassa 

                                                 
2
 „Another view of the H-4 Radar Site in 1959. Note. The US Govt. spent millions of bucks building 

this site; one of 4. and then had it operational for less than 3 years. It was abandon[ed] with all the 

structures standing in the Summer of 1960.“ Heimild: 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/mkep3246143112.jpg. Sótt 14. desember 2011.  

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/mkep3246143112.jpg
http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/mkep3246143112.jpg
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rak á land á Broddanesi og í öðrum voru ýmis matvæli en í hinum var kaffi. Pabbi 

segir að það hafi verið besta kaffi sem þeir bræður hafa smakkað um ævina en því 

miður man hann ekkert hvað varð af kaffibauknum.  

Eina sögu sagði pabbi mér frá stríðsárunum sem er sérlega upplýsandi þó hún 

styðjist ekki endilega við staðreyndir. Sagan segir að eitthvert sinn þegar Bretar náðu 

þýskum kafbáti við strendur Bretlands hafi fundist bíómiðar frá Gamla bíói í vasa eins 

mannsins. Mágur pabba, Bogi, var norskur og var hérlendis í seinna stríðinu. Hann 

kynntist systur pabba, Sigurbjörgu, hér á þessum árum. Pabbi bar þessa sögu undir 

Boga sem sagði hana vel geta verið sanna. Hann var hérlendis sem norskur hermaður 

og hér voru hermenn frá hinum ýmsu þjóðum og enginn að skipta sér hver af öðrum. 

Hermenn óvinanna hefðu þess vegna vel getað gengið hér um götur óáreittir. Þeir 

hefðu auðveldlega getað komið í land rétt við Reykjavík, gengið síðan niður í bæ og 

farið í bíó án þess að nokkur skipti sér af því. Auðvitað er þetta bara orðrómur en 

hann vekur máls á áleitinni spurningu: Hver er óvinurinn í stríði? Eitt af síðustu 

verkum Boga hérlendis í apríl 1945 var að sökkva ýmiskonar byggingarvörum frá 

bandaríska hernum, t.d. eldavélum, klósettum, vöskum og öllum mögulegum 

byggingarvörum. Farið var með þetta rétt hjá Stapa á Reykjanesi. Bogi heyrði að 

herinn hefði viljað gefa landsmönnum þetta en stjórnvöld ekki tekið það í mál, vegna 

þess að þau vildu fá þetta sjálf og selja landanum.  

Á netinu fann ég hugmyndir annarra ferðalanga sem hafa farið að skoða 

rústirnar. Óskar Jónasson skrifar ferðasögu sína frá því að hann fór á kajak um 

Hornstrandir og gekk upp á fjallið: „... við náðum að virða fyrir okkur þessar 

furðulegu vistarverur á einum af ólíkindalegustu stöðum á plánetunni. Að einhverjum 

skuli hafa dottið í hug að senda óharðnaða sveitastráka frá Ohio og Arkansas á svona 

stað, er merki um takmarkalaust hugmyndaflug, eða hvað á að kalla það.“
3
 Annars 

staðar á netinu fann ég lýsingu Kristjönu á lífi þeirra sem þarna urðu að búa: „Undu 

bandarísku hermennirnir dvölinni illa enda hefur þetta verið líkast fangavist.“
4
 Þessar 

vangaveltur eru svipaðar mínum upphaflegu viðbrögðum. Óskar og Kristjana sjá bara 

líf venjulegs fólks sem þurfti að búa við mjög sérstakar aðstæður. Hvorugt er að velta 

fyrir sér hernaðarumsvifum.  

                                                 
3
 Óskar Jónasson, „Loritín og Koffínátin á Hornströndum“, 

http://www.kayakklubburinn.com/isl/images/stories/frettabref/Frettabref_kayak_2008.pdf. Sótt 20. 

ágúst 2011.  
4
 Kristjana, „Í blíðu á Hornströndum“, http://bubot.wordpress.com/2010/07/02/i-bli%C3%B0u-a-

hornstrondum/. Sótt 20. ágúst 2011. 

http://www.kayakklubburinn.com/isl/images/stories/frettabref/Frettabref_kayak_2008.pdf
http://bubot.wordpress.com/2010/07/02/i-bli%C3%B0u-a-hornstrondum/
http://bubot.wordpress.com/2010/07/02/i-bli%C3%B0u-a-hornstrondum/
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Mynd 2. Kort af Aðalvík. Landmælingar Íslands. 

Þegar ég byrjaði á þessari rannsókn hafði ég eina flökkusögn fyrir mér sem ég heyrði 

þegar ég fór upp á Straumnesfjallið árið 2007. Flökkusögnin er um óbærilegt líf þeirra 

sem þarna bjuggu. Margir áttu að hafa þolað dvölina illa og endað sjálfir líf sitt með 

því að kasta sér fyrir klettana við stöðina. Kristbjörn Eydal, einn viðmælenda minna 

segir að þetta séu „skrök-sögur“, það hafi eingöngu einn hermaður dáið þarna af 

slysförum, „allt annað sé tómt kjaftæði“.
5
 Friðþór Eydal sonur Kristbjarnar tekur í 

sama streng og segir að kjaftasögur um sjálfsvíg hermanna á Straumnesfjalli séu 

rangar, því eingöngu tveir menn hafi farist við stöðina, einn hermaður og einn 

Íslendingur.
6
  

 En hvers vegna fer sögn af stað sem á sér enga stoð í raunveruleikanum? Ef 

við rýnum aðeins í flökkusagnir almennt þá fjalla þær oft um skrýtna hluti, 

óvenjulegar aðstæður og um hluti sem við skiljum ekki eða óttumst. Þó sagnirnar séu 

ósannar er hægt að segja að í þeim felist annar og öðruvísi sannleikur því þær geta 

                                                 
5
 Viðtal við Kristbjörn Eydal, 20. september 2010, bls. 12.  

6
 Viðtal við Friðþór Eydal, 8. október 2010, bls. 14. 
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endurspeglað sýn manna á framandi umhverfi.
7
 Sagnir breiðast oft út vegna 

hugmynda manna um hópa sem þeir tilheyra ekki.
8
 Þær varpa ljósi á viðhorf manna í 

samfélaginu til raunveruleikans. Því er mikilvægt fyrir fræðimenn að rannsaka 

sagnirnar í samhengi við samfélagið sem þær tilheyra.
9
  

Það eru örugglega til margar skýringar á uppruna þessarar sagnar. Ein 

skýringin er eflaust sú að í Árbók Ferðafélagsins 1994, Ystu strandir. Norðan Djúps, 

segir: „Herlið kom fyrst uppá Skorar til dvalar 1956 og um skeið höfðust þar við um 

eitt hundrað dátar. Þeim fannst kalt og fáferðugt á Skorum að sögn og undu vistinni 

illa, steyptu sér framaf brún þegar verst lét.“
10

 Ég hringdi í Guðrúnu Ásu Grímsdóttur, 

höfund bókarinnar, til að forvitnast um hvaða heimildir hún hefði fyrir þessu og 

sagðist hún byggja á munnlegri heimild staðkunnugra en vildi ekki gefa upp nöfn.
11

 

Auðvitað var líf hermannanna á brúninni framandi fyrir Íslendingana og eðlilegt að 

fólk velti fyrir sér lífi þeirra þarna nánast við túnfótinn. En mjög trúleg skýring á því 

hvers vegna sögnin lifir er að hún var fest á blað í Ferðafélagsbók
12

 sem margir 

ferðamenn sem leggja leið sína um Hornstrandir lesa áður en þeir leggja af stað. 

Nú þykist ég vita fyrir víst að enginn tók sitt eigið líf á Straumnesfjalli. 

Kristbjörn Eydal segir mér reyndar frá manni sem reyndi að fremja sjálfvíg. 

Kristbjörn heyrði kvöld eitt um vetur kallað veikburða rómi fyrir utan heimili sitt að 

Látrum: „Chris, Chris“. Hann fer til að athuga hvað um er að vera, en þá stendur 

alblóðugur hermaður fyrir utan. Hermaðurinn hafði reynt að skera sig á púls en hafði 

ekki hitt á æð. Hann hafði gengið alla leið úr stöðinni niður að Látrum. Maðurinn var 

sendur burt og frétti Kristbjörn síðar af honum suður á Keflavíkurflugvelli þar sem 

hann var látinn moka skurði í hegningarskyni. Þeim var sagt að hermönnum sem 

reyndu slíkt væri hegnt með þessum hætti.
13

  

Allir viðmælendur mínir eru komnir á efri ár. Tveir af þeim fjórum íslensku 

mönnum sem störfuðu lengst við stöðina eru látnir. Atburðirnir gerðust fyrir rúmlega 

50 árum þegar tíðarandinn var allur annar. Ekki má gleyma því að við erum öll börn 

okkar tíma. Á þessum árum mundu nánast allir sem voru komnir á fullorðinsaldur 

eftir síðari heimsstyrjöldinni. Kaldastríðið var í algleymingi. Skoðanir manna voru 

                                                 
7
 Rakel Pálsdóttir: Kötturinn í örbylgjuofninum og fleiri flökkusagnir úr samtímanum, bls. 10. 

8
 Klintberg: „Modern Migratory Legends in Oral Traditioin and Daily Papers“, bls. 153.  

9
 Klintberg: „Legends Today“, bls. 72. 

10
 Guðrún Ása Grímsdóttir: Ystu strandir. Norðan Djúps, bls. 130.  

11
 Guðrún Ása Grímsdóttir, símaviðtal, 1. desember 2011.  

12
 Guðrún Ása Grímsdóttir: Ystu strandir norðan Djúps, bls. 130. 

13
 Viðtal við Kristbjörn Eydal, 20. september 2010, bls. 22 - 23. 



 17 

mjög svarthvítar, menn höfðu tilhneigingu til að dýrka eða hata Bandaríkin. Í 

Bandaríkjunum var allt stórt á þessum tíma, bílarnir voru stórir og orkufrekir, 

heimilistækin líka. Innanhúss var allt tandurhreint á meðan risastórir ruslahaugar 

söfnuðust fyrir rétt fyrir utan húsin. Maður fær á tilfinninguna að mannkynið hafi haft 

ofurtrú á sjálfu sér á þessum tíma. Þar af leiðandi er hægt að segja að stöðin sé 

minnismerki um tíðarandann. Manninum átti ekki að vera neitt ómögulegt. Ég minnist 

þess einhverjum árum síðar þegar ég var ellefu ára í Kópavogsskóla og bekkjarbróðir 

minn Ágúst Valfells sá það fyrir að í framtíðinni myndum við ekki fara til 

sólarlandanna í sumarfríinu heldur til tunglsins eða annarra hnatta í sólkerfi okkar. Ég 

man að hann var alveg sannfærður, en ég var meira efins. Ég hafði ekki einu sinni 

komið til útlanda og sá þetta ekki gerast á minni ævi en held nú samt að ég hafi vonað 

að af þessu gæti orðið.  

Markmið þessarar rannsóknar er að grafast fyrir um mannlífið á 

Straumnesfjalli sem varð til fyrir tilstuðlan hernaðar. Í upphafi lagði ég af stað 

eingöngu með það fyrir augum að kynna mér hvaða minningar viðmælendur mínir 

áttu frá þessum tíma. Ég var forvitin um hvernig var að búa þarna og hvernig menn 

upplifðu veðurofsann sem ég gerði ráð fyrir að hefði verið á fjallinu. Í för minni að 

stöðinni sumarið 2007 vorum við sex á ferð og það var sammerkt með okkur öllum að 

við hugsuðum: „hvað gerðist eiginlega hérna?“ Rannsóknarspurningarnar 

fullmótuðust þegar greining gagna var vel á veg komin og urðu þrjár að lokum, ein 

fyrir hvern meginkafla ritgerðarinnar.  

1) Hvernig lýsa íslenskir starfsmenn og bandarískir hermenn þeirri 

hernaðarstarfsemi, sem þeir kynntust á Straumnesfjalli?  

2) Hvernig lýsa íslenskir starfsmenn og bandarískir hermenn lífi 

hermannanna á herstöðinni?  

3) Hvernig upplifa bandarískir hermenn og íslenskir starfsmenn náttúru og 

umhverfi staðarins?  

Ég enda svo með því að leita svara við þremur annarskonar spurningum undir lok 

ritgerðarinnar:  

a) Hvernig skildi herinn við fyrir norðan?  

b) Hvaða merkingu hafa rústirnar fyrir heimamenn?  

c) Eru rústirnar menningararfur eða rusl?  
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Samræður  

„Græddir þú eitthvað á þessu, vina mín?“, fékk ég oft að heyra þegar viðtölunum 

lauk. Greinilegt var á viðmælendum mínum að þeim fannst eins og þeir hefðu fátt 

merkilegt sagt, eingöngu rifjað upp lífið norður í Aðalvík eins og þeir mundu það.  

Ég hef ekki rekist á þjóðfræðilega umfjöllun um ratsjárstöðvar. Margt hefur 

verið skrifað um minningar fólks úr stríði en fátt um minningar fólks úr herþjónustu á 

friðartímum. Alla jafna fást þau skrif við minningar af erfiðri lífreynslu í 

stríðsátökum. Í bók sagnfræðingsins Joseph Boskin Corporal Boskin’s Cold Cold 

War. A Comical Journey, er fjallað um daglegt líf á herstöð á Thule á Grænlandi. 

Hann byggir bókina á eigin reynslu. Eins og titill bókarinnar gefur til kynna sér hann 

spaugilegu hliðarnar á lífinu þarna. Þó hann sé sagnfræðingur er bókin ekki fræðileg, 

en Boskin var á Grænlandi á svipuðum tíma og ratsjárstöðin var starfrækt á 

Straumnesfjalli og ég fann greinilegan samhljóm við mín gögn.  

Ég horfi á minningar viðmælenda minna í gegnum minningafræðin, en þau 

skoða minningar fólks í mjög víðu samhengi. Þegar fólk rifjar upp sína fortíð eru 

minningar þeirra sjálfu sér ekki flóknar. Fólk man ákveðna hluti úr fortíðinni en 

gleymir öðrum. En þegar minningar eru settar í fræðilegt samhengi geta þær orðið 

flókið fyrirbæri. Margir fræðimenn hafa glímt við minningar og til er sérstakt 

þverfaglegt rannsóknarsvið sem er kennt við minningafræði (Memory Studies), þó 

sérstaklega hafi þjóðfræðingar, mannfræðingar og sagnfræðingar rannsakað 

minningar. Munnleg saga, félagslegt minni, sameiginlegt minni, tilfinningalegt minni, 

staðbundið minni, gleymska, reynslusagnir, persónulegar reynslusagnir, skáldaðar 

minningar, lánsminningar og uppbótaminningar eru hugtök sem fræðimenn nota um 

mismunandi nálgun eða sjónarhorn á minningar. Í sjálfu sér er ekkert þessara hugtaka 

fast í hendi, þau hafa breyst í tímans rás og einnig er munur á hugtakanotkun milli 

fræðigreina.
14

  

En hvað eru munnlegar heimildir? Sigurður Gylfi Magnússon sagnfræðingur 

útskýrir ýmis hugtök í bók sinni Sjálfssögur. Minni, minningar og saga, en þar segir 

hann m.a. að munnlegar heimildir
15

 séu: 

                                                 
14

 Thelen: „Memory and American History “, bls. 1116.  
15

 Sigurður Gylfi Magnússon þýðir oral history sem munnlegar heimildir. Ég hef bæði rekist á þýðingu 

á enska orðinu oral history sem munnleg saga og munnlegar heimildir. Ég get ekki betur séð en um 

tvær mismunandi þýðingar á einu og sama hugtakinu sé að ræða. Þó merkja munnleg saga og 

munnlegar heimildir ekki það sama að mínu mati og ég nota þessi orð ekki sem samheiti í þessari 

ritgerð. 
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Heimildir sem verða til þegar viðtöl eru tekin, ýmist tekin upp með 

rafrænum hætti eða þá rituð upp eftir viðmælanda. Munnlegar 

heimildir eru alltaf hluti af vitnisburði einstaklinga og spegla huglæga 

reynslu þeirra. Heimildir sem verða til á þennan hátt byggjast ekki 

eingöngu á hugsun og hugmyndum þess sem situr fyrir svörum, heldur 

á sá sem mótar spurningarnar beinan og óbeinan þátt í 

lokaniðurstöðunni.
16

  

Sigurður útskýrir einnig í þessari bók hugtakið upprifjunarheimildir og segir hann: 

„þær byggjast oftast á umbeðinni upprifjun utanaðkomandi aðila.“
17

 Það sem mér 

finnst skipta miklu máli og Sigrún Sigurðardóttir menningar- og sagnfræðingur gerir 

að umtalsefni sínu er hvernig við umgöngumst minningar annarra. Hún segir: 

„Munnlegar heimildir eru vandmeðfarnar heimildir. Oftar en ekki birta þær okkur 

viðmælandann á viðkvæmu augnabliki, jafnvel berskjaldaðan frammi fyrir 

spurningum fræðimannsins. Þær er auðvelt að misnota og mistúlka – en ef til vill á 

það sama við um allar sagnfræðilegar heimildir.“
18

 Þegar ég les afskriftir af 

viðtölunum er ofsögum sagt að viðmælendur mínir hafi staðið berskjaldaðir frammi 

fyrir spurningum mínum vegna þess að það eru engin viðkvæm mál til umræðu. Ég sé 

að stundum eru þetta málefni sem þeir hafa kannski ekki verið að hugsa um, en þeir 

rifja þau upp til að svara spurningu minni. Má þar nefna að þegar ég spyr íslensku 

viðmælendurna um matarhætti Bandaríkjamanna, hvort þeir hafi verið þeim framandi, 

þá upplifi ég að þeir hugsi: „Já, alveg rétt!“. Þeir sáu kannski einhvern framandleika í 

matarháttunum fyrir 50 árum en það er þeim ekki endilega minnisstætt í dag. Ég 

vísaði þeim veginn að þessari upprifjun.  

Sænski þjóðfræðingurinn Carl Wilhelm von Sydow (1878 - 1952) flokkaði 

sagnir í tvær tegundir. Annars vegar segir hann að sögusagnir (fabulates) séu stuttar 

frásagnir sem byggja á sönnum atburðum. Hins vegar segir hann að reynslusagnir 

(memorates) séu frásagnir þar sem sögumaður segir frá eigin upplifun.
19

 Markmið 

C.W.von Sydow með þessari aðgreiningu var einkum að draga fram ólíkt 

heimildargildi ólíkra tegunda frásagna, einkum um hvort greina mætti í þeim lifandi 

þjóðtrú samfélagsins sem þær tilheyrðu, enda gerðu ólíkar tegundir sagna ólíkar 

                                                 
16

 Sigurður Gylfi Magnússon: Sjálfssögur. Minni, minningar og saga, bls. 332 – 333.  
17

 Sigurður Gylfi Magnússon: Sjálfssögur. Minni, minningar og saga, bls. 336. 
18

 Sigrún Sigurðardóttir: „Að bera kennsl í hið óvænta. Munnlegar heimildir: Möguleikar og 

sannleiksgildi“, bls. 41. 
19

 Von Sydow: Selected Papers on Folklore, bls. 87.  
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kröfur til áheyrenda um að vera teknar trúanlegar. Aðgreining C.W. von Sydow 

skiptir máli í því fræðilega samhengi sem hún var sett fram í en breytt nálgun 

þjóðfræðinga hefur knúið á um ný greiningarhugtök í stað þessara, þó þau kunni enn 

að koma að gagni þegar fengist er við þjóðtrú. Svo er þó ekki í þessari rannsókn. 

Að mati Lindu Dégh þjóðfræðings er ef til vill besta skýringin á minningum 

að segja að þær birtist í óbundnu máli, tengjast persónulegri reynslu, eru oftast í fyrstu 

persónu og að efni þeirra er óhefðbundið. Minningar varðveitast að öllu jöfnu ekki 

lengi í hefðinni og yfirleitt er minning bundin lífaldri þess sem upplifir og segir frá. Í 

sumum tilfellum eiga þær sér þó lengra líf og flytjast á milli kynslóða en ávallt eru 

örlög þeirra að lokum að gleymast. Aðalsmerki minninga er frásagnarþörf þess sem 

segir frá upplifun sinni. Ef frásögnin er persónuleg gefur það sögunni lit. Það sem 

skiptir máli er reynsla þess sem segir frá, veruleiki hans, hin óáþreifanlega minning og 

samspilið á milli sögumanns og hlustenda. Tilgangur frásagnarinnar er t.d. að hrífa, 

skemmta eða kenna. Það býður upp á náin og persónuleg kynni að segja frá 

minningum sínum.
20

 Ég upplifði það einmitt að viðmælendum mínum fannst gaman 

að fá tækifæri til að segja frá minningum sínum. Ég fékk á tilfinninguna að þeir áttuðu 

sig á því að kannski hefðu þeir upplifað atburði á Straumnesfjalli sem voru einstakir, 

þó þeir væru eingöngu að segja frá sínu lífi, s.s hversdagslegum atburðum.  

Barbro Klein þjóðfræðingur segir að stundum séu frásagnir fyrst og fremst 

flutningur en hafi kannski ekki svo djúpa merkingu.
21

 Ég ákvað að horfa fram hjá 

flutningnum í þessari ritgerð, vegna þess að hann skilar sér illa frá uppteknu viðtali, í 

gegnum afskrift og síðan yfir í ritgerð.  

Þjóðfræðingurinn Sandra Dolby Stahl veltir fyrir sér hvers vegna fólk segi 

persónulegar reynslusagnir og telur að svarið sé einfalt, fólk vill einfaldlega láta 

hlusta á sig. Minningar eru persónulegar og þær bjóða upp á náin kynni. Sá sem segir 

frá vill að hlustandinn hlusti. Persónulegar reynslusagnir sem fólk segir af sjálfu sér 

eru eigin smíði, það er ekki hægt að flokka þær í hefðbundnar tegundir og oft eru þær 

ekki með hefðbundinn söguþráð. Flutningurinn hefur aftur á móti marga hefðbundna 

þætti eins og form, ætlun, viðhorf og málfæri.
22

  

Henry Glassie er sammála því að persónulegar reynslusagnir eigi að vera 

viðfangsefni þjóðfræðinga. Eins og hverjar aðrar þjóðsögur eru reynslusagnir 

                                                 
20

 Dégh: Narratives in Society:A Performer-Centered Study of Narration, bls. 12.  
21

 Klein: „Transkribering är en analytisk akt“, bls. 64. 
22

 Stahl: „Personal Narrative as Folklore“, bls. 14 og Literary Folkloristics and the Personal Narrative, 

bls. 37.  
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sambland af persónulegri og sameiginlegri reynslu. Atburðurinn sem sagt er frá, þótt 

að hann sé einstakur, festist í minni, og samlagast þannig menningu og 

frásagnarhefðum samfélagsins.
23

 Að baki orðum Glassie búa þverfaglegar samræður 

um sameiginlegar minningar, mótun þeirra og miðlun. Allir einstaklingar tilheyra 

samfélagi og hver og einn setur mark á sína frásögn sama hvort hún er persónuleg 

minning eða t.d. ævintýri. Í frásagnarhefðinni mótar samfélagið byggingu og svipmót 

frásagnanna en auðvitað setur hver og einn einstaklingur sitt mark á eigin frásögn. Í 

sjálfu sér má segja það sama um fræðigreinar. Þær mótast hver af annarri og búa til 

fræðasamfélag.  

Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu smíðaði hugtakið „habitus“, eða 

veruhátt. Veruhættinum lýsir hann sem formgerð sem mótar einstaklinginn sem 

félagsveru, ákveður hvernig einstaklingur hneigist til að athafna sig, en á móti kemur 

að einstaklingurinn hefur áhrif á samfélagið með athöfnum sínum og á þannig 

nokkurn þátt, þó lítill sé, í að móta veruhátt annarra einstaklinga.
24

 Okkar persónulegu 

reynslusagnir mótast því í samfélagi sem þær eru sagðar í. Það þarf að kunna skil á 

sagnahefðinni til þess að skilja frásögnina, jafnvel þótt um persónulega reynslusögn sé 

að ræða. Í mínum gögnum er að finna mótaðar persónulegar reynslusagnir, sem sverja 

sig í íslenska sagnahefð og oft er um að ræða mjög mótaðar frásagnir.  

Mér finnst gögn mín fyrst og fremst vera persónulegar upprifjunarheimildir, 

það er ég sem bið viðmælendur mína um að rifja upp tímann á Straumnesfjalli. Í sjálfu 

sér mætti halda því fram að það sé fremur sagnfræðileg nálgun að horfa á viðtölin sem 

heimildir. Það er blæbrigðamunur á því hvernig þjóðfræðingar og sagnfræðingar meta 

persónulegar minningar, enda byggja sagnfræðingar og þjóðfræðingar hvorir á sinni 

rannsóknarhefðinni. Sagnfræðingar eru vanir að vinna með heimildir út frá 

heimildarýni sem miðar að því að meta sagnfræðilegan trúverðugleika þeirra, hvort 

það sem þær lýsa sé sannferðug lýsing á staðreyndum og hvort það hafi átt sér stað 

með þeim hætti sem þær lýsa. Heimildir geta því verið flokkaðar eftir því hvort þær 

eru áreiðanlegar sem slíkar. Þjóðfræðingar vinna gjarnan með frásagnir af ýmsum 

toga og leggja áherslu á formið til jafns við innihaldið. Þjóðfræðingar tala um 

persónulegar reynslusagnir á meðan sagnfræðingar tala um persónulegar heimildir. 

Þjóðfræðingurinn horfir í mörgum tilvikum á sömu gögnin og sagnfræðingurinn, en 

þar sem annar sér frásögn sér hinn heimild. Þjóðfræðingar leggja einnig meiri áherslu 
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á flutninginn og það samspil sem myndast milli þess sem segir frá og þess sem 

hlustar, eða þess sem ritar og hins sem les, með skírskotun til hefðar sem er mikilvægt 

túlkunarsamhengi fyrir báða. Ég lít á rannsóknargögnin mín sem persónulegar 

upprifjunarfrásagnir í víðum skilningi. Í frásögnum viðmælenda er þó einnig að finna 

orðróm og sagnir, hvort tveggja staðbundnar sagnir og alþjóðlegar flökkusagnir. 

Í fræðigrein eftir sagnfræðinginn David Thelen segir hann að brúin á milli 

fræðimanna og almennings hafi styst þegar sagnfræðingar fóru að rannsaka 

minningar. Í minningarfræðum spretta spurningar um minningar úr okkar daglega lífi 

eðlilega fram. Og það er eðlilegt að bera saman hugmyndir úr fræðunum við sínar 

eigin minningar. Áður fjölluðu sagnfræðingar fyrst og fremst um atburði sem ekki 

voru lengur í manna minnum og beindu helst sjónum að valdhöfum sem almenningur 

tengdi sig ekki við persónulega.
25

 Í vinnu við þessa ritgerð hef ég borið mínar eigin 

minningar og reynslusagnir þeirra sem eru mér nákomnir saman við frásagnir 

viðmælenda minna. „Þegar ég vann í Búrfellinu,“ segir faðir minn oft. Ég hef velt því 

fyrir mér hvort viðmælendur mínir segi oft í sínu daglega lífi „þegar ég vann á 

Straumnesfjalli“.  

Minningar eiga sér upphaf þegar eitthvað í samtíðinni kallar fram myndir úr 

fortíðinni. Það getur verið allt mögulegt, til dæmis ljósmynd, lykt eða tilfinning. Þegar 

fólk velur myndir sem það hefur til sýnis ákveður það hvaða ímynd það vill sýna og 

þegar það velur ákveðnar minningar til að segja frá er það að gera hið sama, draga 

upp ákveðna ímynd af fortíðinni.
26

  

Hugtakið munnleg saga er mikið notað bæði af þjóðfræðingum og 

sagnfræðingum þegar farið er að safna frásögnum eða heimildum beint frá fólki. 

Þjóðfræðingurinn Richard Dorson vildi gera greinarmun á því hvernig þjóðfræðingar 

og sagnfræðingar safna efni en hann segir að þjóðfræðingar leitist við að finna hefðir, 

það sem Dorson kallar sögu fólksins.
27

 Hann segir að munnleg saga fólksins fylgi ytra 

umhverfi samfélagsins. Sú saga er sögð frá sjónarhorni hvers og eins og er hún 

margræð og óþekk(t). Þar eru litlir angar sem eru ekki öllum kunnir.
28

 

 Flestir sem komnir eru yfir þrítugt muna (misvel) eftir kalda stríðinu og 

mörgum er kunn tilvist ratsjárstöðva hérlendis. Í rannsókn minni leita ég eftir 

persónulegri upplifun viðmælendanna eins og minni þeirra og smekkur gefur mér færi 
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á. Ég veit ekki hvort ég geti sagt eins og Dorson að ég leitist við að finna hefðir, mér 

finnst ég frekar vera að leita að frásögnum sem eru merkingarbærar. Síðan reyni ég að 

raða þessum frásögnum saman í einhverja heild og ráða í þær saman.  

Richard Dorson talar um að staðbundin menning og saga séu í forgrunni í 

frásögnum fólks og í aðalhlutverkum sé fólk úr nærsamfélaginu.
29

 Ég sé það sama í 

viðtölunum. Máttarstólpar þjóðarinnar voru t.d. aldrei nefndir á nafn í viðtölum 

mínum heldur voru oftast nefndir þessir fjórir Íslendingar sem störfuðu hvað lengst 

við stöðina. Aðeins einu sinni var talað um ráðamenn þjóðarinnar og þá með 

almennum orðum sem lýstu sýndarmennsku og leikaraskap.  

Dorson bendir á hin eðlilegu tengsl þjóðfræðinnar og byggðasögu, en 

þjóðfræðin styðjist við byggðasöguna jafnframt því sem hún auðgar hana með 

félagslegum hefðum, frásögnum og upplifun einstaklinga.
30

 Ég reyni að hafa þetta að 

leiðarljósi, reyni að segja þá sögu sem menn upplifðu á staðnum. Það hvernig þeir 

skilja t.d. staðsetningu stöðvarinnar skiptir mig meira máli en hvort sá skilningur rími 

við skilning stjórnmálamanna samtíðarinnar eða sagnfræðinga okkar tíma.  

Félagsfræðingurinn Maurice Halbwachs setti fyrstur fram hugtakið 

sameiginlegt minni. Kjarninn í hugmyndum hans er að minningar manna mótist alltaf 

í félagslegu samhengi og því séu þær samfélagslegt fyrirbæri en ekki aðeins 

einstaklingsbundnar. Þegar við rifjum upp atburði úr lífi okkar erum við ekki ein, við 

deilum þeim með öðrum og rifjum upp atburði í sameiningu. Minningar okkar standa 

því ekki einar og sér vegna þess að við munum þær með aðstoð annarra og notum 

sömu kennileiti í fortíðinni til þess að muna. Maurice Halbwachs segir að þetta eigi 

við jafnvel þrátt fyrir að við höfum upplifað einhverja atburði ein. Hann gengur út frá 

því að einstaklingurinn eigi sér tvenns konar minningar, þær innri sem eru 

persónulegar minningar hans sjálfs og síðan ytri minningar sem eru félagslegar og 

sögulegar minningar hópsins sem hann tilheyrir. Þessar tvenns konar minningar 

tengjast órjúfanlegum böndum.
31

 Í þessari rannsókn má ekki gleyma því að hér eru 

viðmælendur mínir ekki að rifja upp atburði aleinir eða í tómarúmi heldur hef ég áhrif 

á það hvað rifjast upp. Ég leiði þau oft að einhverjum ákveðnum kennileitum og það 

eitt að ég óski eftir viðtali vegna þessarar rannsóknar, rammar minningar þeirra inn 

með tilteknum hætti. Samt er hægt að segja að áhugasvið hvers og eins viðmælanda 
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birtist skýrt í orðum hans. Að tala við einn og einn í einu gerir kannski að verkum að 

einstaklingsminnið vegur þyngra en ef þau hefðu öll setið við sama eldhúsborð. Það 

var áberandi í þeim viðtölum þar sem viðmælendur voru tveir í senn hvað frásagnir af 

öðru fólki voru mikið fleiri en í einstaklingsviðtölum, en aftur voru persónulegar 

reynslusagnir tiltölulega færri.  

 Guðmundur Hálfdánarson sagnfræðingur hefur einnig fjallað um 

sameiginlegar minningar undir áhrifum frá Halbwachs og heldur eftirfarandi fram: 

„Einkenni sameiginlegra minninga er ekki síst það að þær, eins og minningar almennt 

tengja saman fortíð og samtíð, og þannig skapa þær þá hugmynd meðal fólks að sagan 

myndi stöðugan flaum frá uppsprettu hópsins til samtímans. Annað einkenni þeirra er 

það að slíkar minningar afmarka hópinn sem minnist fortíðar sinnar og greina hann 

frá öðrum hópum með aðrar minningar.“
32

 Hópar einkennast eins mikið af því sem 

þeir muna og af því sem þeir gleyma, segir Guðmundur þar sem hann fjallar um hve 

miklu máli það skiptir fyrir þjóð eða hóp að gleyma því sem gæti sundrað honum, því 

þegar grannt er skoðað eru deilur og sundrung hluti af sögu hópsins. Eigi sagan að 

sameina hópinn þá verður hann að læra að gleyma eða í það minnsta að túlka 

atburðina þannig að endurminning þeirra sameini hann en sundri honum ekki.
33

 Það er 

spurning hvort hægt sé að túlka það sem ekki var sagt sem gleymsku því viðtölin eiga 

auðvitað sín tímatakmörk og margt sem ekki var talað um. Það er kannski frekar hægt 

að lesa í það hvernig viðmælendur mínir töluðu um ákveðna hluti og túlka það sem 

sameiginlega gleymsku, samanber afstöðu þeirra til Rússaógnarinnar. Flest allir 

heimildamenn mínir tala um að ógnin hafi ekki verið til.  

Við tengjum minningar oft við merka atburði sem gerast í samfélaginu og 

notum þá sem kennileiti í okkar minningum. Geoffrey White mannfræðingur hefur 

rannsakað hvernig minni fólks tengist ákveðnum atburði og beinir sérstaklega sjónum 

að atburðunum í New York þann 11. september 2001. „Hvar varst þú þegar þú fréttir 

af árásinni á tvíburaturnanna?“, spyr hann. Mjög margir muna nákvæmlega hvað þeir 

voru að gera.
34

 Við Íslendingar eigum a.m.k. einn nýlegan atburð sem þjónar sem slíkt 

kennileiti minninga, jarðskjálftann 17. júní árið 2000. Enginn einn atburður tengir 

hins vegar minningarfrásagnir viðmælanda minna saman þó þær lúti allar að ákveðnu 

tímabili, kalda stríðinu sem stóð frá 1945 – 1990 en þó einkum og sér í lagi tímabilinu 
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frá því að framkvæmdir hófust á Straumnesfjalli árið 1953 þar til herstöðinni var 

lokað árið 1961. Það er frekar staðurinn sem heimildamennirnir skipa minningum 

sínum í kringum og tengir frásagnir þeirra saman: „Þegar ég vann á Straumnesfjalli“. 

Þeir skírskota stöðugt til staðarins, þessir atburðir gerðust á þessum ákveðna stað og 

staðurinn verður aðalkennileitið í minningarfrásögnum þeirra. Staðurinn bindur 

frásagnirnar, sem aftur gefa staðnum merkingu – hann verður sögusvið þeirra og ber 

vitni um atburðina sem fólk upplifði þar og færir í tal eða letur. Í gegnum þessar 

frásagnir fær staðurinn gildi sem áþreifanlegt minnismerki um fortíðina.
35

 Staðurinn 

er kennileiti fyrir ákveðið tímabil í lífi heimildamannanna, atvik og reynslu sem áttu 

sér stað norður í Aðalvík.  

Michel de Certeau sagnfræðingur lét svo um mælt að hvergi væri byggilegt 

nema þar sem væri reimt – reimleikarnir væru forsendan fyrir merkingarbærri tilveru 

á staðnum. Hann segir jafnframt að minningar bindi okkur við ákveðna staði. Þessar 

minningar gefi staðnum sína merkingu, en þær séu oft persónulegar og veki kannski 

ekki áhuga hjá öðrum. Allsstaðar er reimt, margir draugar fela sig í þögninni.
36

 Í 

landslaginu norður í Aðalvík lifa afar ólíkar minningar fólks sem gefa landslaginu 

mismunandi merkingu í fortíðinni, því hver einstaklingur gefur landslaginu sína 

merkingu í sinni fortíð.  

Einn viðmælandi minn talar um hve frásagnirnar sem hann hefur heyrt frá 

föður sínum og öðrum sem bjuggu í Aðalvík skipti hann miklu máli. Hann finnur að 

fólk sem kemur í Aðalvík sækir í föður hans og eldra fólkið til þess að fá að heyra 

frásagnir frá liðinni tíð. Þá nær það að tengja saman landslag og frásagnir. 

Landslaginu er gefin ný merking í þessum frásögnum. Þjóðfræðingurinn Mary 

Hufford talar um tegund staða (genus of places) og segir að það sé hægt að tengja stað 

ákveðinni tegund tjáningar og nefnir til dæmis sögur, lög, ljóð, sjónlist, uppskriftir og 

helgisiði. Fólkið mótar sjálft tegund staðarins með sínu eigin þjóðfræðaefni.
37

 Staður 

fær þýðingu sína frá hverjum og einum í samskiptum fólks. Minningar geta gert stað 

mikilvægan í huga hvers og eins.
38

 Hver og einn heimildamaður gefur Aðalvík og 

Straumnesfjalli sína merkingu og því verður staðurinn sérstakur í huga hvers og eins. Í 

sjálfu sér er hægt að flokka heimildamenn mína í þrjá hópa hvað þetta varðar: 

Heimamenn, aðra Íslendinga sem þarna unnu og bandaríska hermenn, eftir því hvaða 
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þýðingu þeir gefa staðnum. Það er áberandi í viðtölunum við heimamenn að þeir eru 

meira tengdir staðnum en hinir.  

„Það er í gegnum frásögnina sem maðurinn öðlast skilning á reynslu sinni. 

Skilningur manna og framsetning á því sem á daga þeirra drífur eru m.ö.o. bundin 

umhverfi þeirra og þeim menningarvenjum sem þeir búa við“,
39

 segir Úlfar Bragason 

í grein sinni „Flugumýrarbrenna. Í skrifstofu Sturlu Þórðarsonar“. Mér finnst þessi 

túlkun eiga vel við hér vegna þess að það skiptir máli hvernig frásagnir um minningar 

mótast og hvernig menn öðlast skilning á reynslu sinni.  

 Henry Glassie segir í bók sinni Passing the Time in Ballymenone að fyrirfram 

hafi hann ekkert vitað um sveitasamfélagið á Norður-Írlandi sem hann rannsakaði. 

Hann segir rannsóknir hafa sín tímamörk, það er ekki hægt að safna saman endalaust 

af gögnum. Það sé hins vegar hægt að rannsaka án tilgátu segir hann og það þurfi ekki 

að komast að ákveðinni niðurstöðu. „Menning er ekki vandamál með einhverja 

lausn.“
40

 Mér finnst ég vera að glíma við svipaðan vanda og Glassie skrifar um. Ég 

hefði t.a.m. getað aflað fleiri gagna, tekið fleiri viðtöl, grafið upp fleiri skjöl og haft 

upp á fleiri myndum. Það má spyrja sig hvaða gagn sé að stórum gagnasöfnum ef 

gögnin eru síðan ekkert frekar túlkuð og greind.  

Minningar fólks eru ekki vandamál sem leita þarf að lausn á. Það væri kannski 

réttast að orða þetta þannig að það sem hér fer á eftir séu kerfisbundnar hugleiðingar 

um minningar þeirra sem voru á þessum tíma á Straumnesfjalli og greining á 

frásögnum þeirra.  

„Skráning á samtíðinni og rannsóknir á fortíðinni mótast af hugmyndafræði á 

hverjum tíma; hugmyndafræði sem hefur áhrif á það hvað telst þess virði að það sé 

skráð eða rannsakað“
41

, skrifar Gísli Sigurðsson íslenskufræðingur í umfjöllun um 

tvær sýningar sem hann vann að. Ég held að það sé mikilvægt að gleyma því ekki að 

samtími minn skiptir miklu máli. Val mitt á viðfangsefni og hvernig ég vinn að því – 

og þar af leiðandi allt verkið – mótast fremur af mínum samtíma en því sem gerðist 

fyrir rúmum 50 árum síðan.  

Í lok ritgerðarinnar velti ég því upp hvernig túlka má rústirnar á fjallinu. Eru 

þær menningararfur? „Menningararfur er eins og sameiginlegar minningar að því leyti 

að tekið er með margt af því sem fólk telur að það verði að kunna og þekkja af 
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gamalli sögu,“
42

 skrifar Helgi Þorláksson sagnfræðingur. Er ratsjárstöðin á 

Straumnesfjalli eitthvað sem fólk á að þekkja og vita af? Er hún ekki ruslahaugur sem 

þarf að urða?  

Aðferðir 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er æskilegt að rannsakandinn setji sínar 

fyrirframgefnu hugmyndir eins mikið til hliðar og hægt er, því markmiðið er að skilja 

og skýra hugarheim viðmælenda og að finna þá merkingu sem hver og einn 

viðmælandi leggur í hluti eða atburði í lífi sínu.
43

 Niðurstöðurnar eru ekki altækar, 

heldur lýsa einungis veruleika viðmælenda og eru byggðar á túlkun rannsakanda. Það 

er síðan á valdi hvers og eins lesenda hvernig hann ákveður að meta það sem hann les. 

Fólk stillir sér upp í viðtölum, það er kannski einföldun að líkja þeim við ljósmyndir 

en samt sýna viðtölin aðeins ákveðna mynd af viðmælendunum. Það eru annmarkar á 

aðferðinni sem verður að taka tillit til. Því má spyrja sig, hvers konar gögn eru þessi 

viðtöl? Í þessari rannsókn snúast spurningarnar um upplifun viðmælenda minna á því 

samfélagi sem myndaðist í Aðalvík þar sem þeir sjálfir eru settir í forgrunn. Þess 

vegna er nauðsynlegt að velta því fyrir sér hversu áreiðanlegar heimildir viðtölin eru 

og einnig að hverju sé verið að leita í viðtölunum. Það má líka spyrja sig að því hvort 

sagnfræðilegur áreiðanleiki skipti einhverju máli í þessari rannsókn.  

Árni Björnsson þjóðháttafræðingur veltir því fyrir sér hversu áreiðanlegar 

heimildir svör heimildamanna þjóðháttadeildar eru í bók sinni Sögu daganna. Að 

mínu mati eiga þær vangaveltur vel við frásagnir viðmælenda minna, því svör 

heimildamanna þjóðháttadeildar eiga margt sameiginlegt með viðtölunum mínum, þar 

sem þau byggjast á endurminningum sem kallaðar eru fram með spurningum 

fræðimanna í samhengi við öflun rannsóknargagna. Svör heimildamanna verða að 

teljast áreiðanleg, segir Árni. Þó verður að taka tillit til þess að minningar manna 

byggjast stundum ekki á eigin upplifun þeirra. Það er auðvelt að bæta við og breyta 

útfrá frásögnum annarra, útgefnum heimildum eða ljósmyndum. Árni nefnir ágætis 

dæmi en það er nafngift íslensku jólasveinanna sem birtist í þjóðsögum Jóns 

Árnasonar og síðar í kvæði Jóhannesar úr Kötlum. Þær hugmyndir hafi rutt öðrum 

hugmyndum úr vegi og orðið allsráðandi.
44
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Endurminningar eiga ýmislegt sameiginlegt með viðtölum. Þjóðfræðingurinn 

Jón Jónsson og sagnfræðingurinn Sigurður Gylfi Magnússon fjalla um hvers vegna 

fólk rifjar upp minningar sínar og segja að það verði að horfa öðruvísi á 

sjálfsævisögur þar sem viðkomandi fer að rifja upp atburði í sínu lífi vegna þess að 

hann hefur áhuga á því sjálfur. Viðtölin, hins vegar, sem eru notuð í þessari ritgerð 

fara fram að mínu undirlagi.
45

 Það má heldur ekki gleymast að í svona viðtölum eru 

það ekki alltaf viðmælendurnir sem velja umræðuefnið og þar af leiðandi hvað rifjast 

upp, því auðvitað spyr spyrjandinn ákveðinna spurninga um ákveðið efni sem hefði 

kannski aldrei borið á góma annars. Þjóðfræðingurinn Katherine Borland segir að það 

sé ófullnægjandi að láta efnið tala fyrir sig sjálft og það geti jafnvel verið villandi, 

vegna þess að fræðimaðurinn sem safnar efninu hefur áhrif á gögn sín, það er að segja 

orð viðmælenda sinna.
46

 Þegar ég les afritin af viðtölum við viðmælendur mína þá sé 

ég að það er ég sem beini umræðunni að hernaði. Ég vildi að ég hefði aldrei spurt um 

hernað og gæti séð hve oft viðmælendur mínir færu sjálfir að tala um hernað.  

Sagnfræðingurinn David Thelen telur að í minningafræðum sé ekki aðalatriðið 

að skoða hversu vel minningarnar passa inn í einhvern fyrirfram ákveðinn 

raunveruleika í fortíðinni, heldur af hverju fólk segir frá minningum sínum á ákveðinn 

hátt á þeim tíma og stað sem frá þeim er sagt. Minningarnar eru skapaðar þar og þá.
47

 

Því má velta fyrir sér hvaða atburðir hafi haft áhrif á minningar viðmælenda minna. 

Hafði breytt umræða um umhverfisvernd eða brotthvarf bandaríska hersins 2006 

einhver áhrif á hvernig viðmælendur mínir minnast dvalarinnar á Straumnesfjalli? 

David Thelen nefnir mjög einfalt dæmi um hvernig minningar geta breyst með nýjum 

upplýsingum í samtíðinni sem flestir ættu að kannast við. Þegar maður fréttir af 

vinafólki sem er að skilja þá verða oft fyrstu viðbrögðin þannig að maður hugsar: Nú, 

þetta var svo gott hjónaband. Þegar minningarnar um samskipti hjónanna eru 

endurskoðaðar með nýju fréttirnar að leiðarljósi getur niðurstaðan breyst. Þá eru aðrar 

minningar dregnar fram og aðrar hliðar hjónabandsins verða yfirsterkari. Þetta er gott 

dæmi um að upplýsingar úr samtíðinni hafa áhrif á hvernig við horfum til baka og 

minnumst fortíðarinnar.
48
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Þjóðfræðingurinn Richard Dorson spyr sig hvort hægt sé að treysta munnlegri 

sögu þar sem mikill munur er á frásögum fólks. Hann segir að endalausar umræður 

hafi verið um áreiðanleika munnlegrar sögu í mörgum fræðigreinum. Í sjálfu sér á 

munnleg saga hins vegar ekki endilega að vera áreiðanleg, heldur er verið að skrásetja 

sjónarhorn heimildarmanna.
49

 Í bók sinni Passing the time in Ballymenone segir 

þjóðfræðingurinn Henry Glassie að þar sem enginn þekkir hvort eð er hina sönnu 

mynd raunveruleikans gefi hann hverjum og einum heimildarmanni leyfi til að segja 

frá sinni reynslu á sinn eigin hátt.
50

 Í þessari rannsókn er tekið mið af þessu. Ég get 

ekki lofað því að sannleikann um ratsjárstöðina sé að finna hér í þessari ritgerð, heldur 

er reynt að horfa á það hvernig viðmælendur mínir minnast þess tíma er þeir dvöldu í 

Aðalvík. Þeirra viðhorf og skilningur er í forgrunni.  

Við vinnslu þessarar ritgerðar hafa margar spurningar vaknað og sú sem ég hef 

verið í hvað mestu basli með er eftirfarandi spurning: Er það mitt að reyna að túlka 

það sem viðmælendur mínir segja mér? Eins og Kristin Esterberg félagsfræðingur 

segir þá er sjálfur rannsakandinn aðalrannsóknartækið og rannsóknin er því 

framleiðsla síns samtíma. Túlkun rannsakandans getur mótast það mikið af öðrum 

rannsóknum að hún verður framleiðsla á þeim samtíma sem hún er skrifuð í. Það er 

ekki hægt að grípa alveg sjónarhorn annarra. Skrif rannsakandans byggja alltaf á 

túlkun hans á því sem hann heldur að gögnin eru að segja honum. Innsæi hans er alltaf 

einhverjum takmörkunum háð, hann getur ekki ávallt verið fullviss um að hann viti 

upp á hár hvað gögnin sem hann er með í höndunum séu að segja honum. Með tilliti 

til þess má líkja greiningunni og niðurstöðunum að einhverju leyti við skáldskap, 

vegna þess að túlkun rannsakandans liggur að baki eða hans hugmynd um það sem 

hann heldur að gögnin séu að segja honum. Það er samt ekki hægt að segja að þetta sé 

algjör skáldskapur, þar sem að baki liggur rannsókn á athöfnum í daglega lífinu og því 

er ekki um að ræða tilbúning frá grunni.
51

 Að þessu leyti finnst mér ég vera að glíma 

við mitt stærsta vandamál rannsóknarinnar. Er ég að túlka orð viðmælenda minna 

rétt? Það sem ég hræðist hvað mest er að láta þeirra orð passa inn í einhvern 

fræðiheim, að rannsóknin mín verði tengdari og standi nær öðrum rannsóknum en 

frásögnum viðmælendanna.  
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Þjóðfræðingurinn Cornelia Cody fjallar um reynslusagnir New York-búa í 

grein sinni „“Only in New York“: The New York City Personal Experience 

Narrative“. Hún segir að þó sögurnar séu fyrstu persónu reynslusagnir séu þær ekki 

stakar frásagnir heldur sé hver og ein saga hluti af því samfélagi sem hún fæddist og 

lifir í. Með því að kortleggja og skilja þeirra persónulegu frásagnir er hægt að skilja 

daglega menningu New York borgar mun betur.
52

 Þjóðfræðingurinn Timothy 

Tangherlini segir í bók sinni Talking Trauma að það sé hlutverk þjóðfræðinga að 

rannsaka hver segi hverjum hvað, hvernig og hvenær og síðan reyni þjóðfræðingar að 

útskýra hvers vegna.
53

 Einnig fjallar þjóðfræðingurinn Kristinn H. M. Schram um að 

þjóðsagnafræðin skoði frásagnir fólks því í þeim megi oft greina menningarlegar 

andstæður, sjálfsmynd og þjóðernisvitund þeirra sem segja þær og þeirra sem á 

hlýða.
54

 Með þetta þrennt að leiðarljósi er nokkuð ljóst að túlkun á því sem er sagt, er 

stór hluti af fræðiheimi þjóðfræðinnar. Þjóðfræðingurinn Henry Glassie segir að 

samhengið sé alltaf í huga þess sem hlustar en ekki í huga þess sem segir frá.
55

 Það er 

því mitt hlutverk að setja frásagnir viðmælenda minna í samhengi við þau fræði sem 

ég hef lært.  

 Finna má andstæður, sjálfsvitund og þjóðernisvitund í frásögnum viðmælanda 

minna. Andstæður eru auðfundnar í frásögnum um valdalausa karlmenn, bæði 

Íslendinga sem þarna vinna og bandarískra hermanna gagnvart hervaldinu. 

Andstæðurnar eru margar í ritgerðinni (þó þær séu ekki margar sem sýna hinn 

undirokaða berjast gegn yfirvaldinu). Tengsl milli valdsins og þekkingarinnar koma 

upp aftur og aftur í greiningu gagnanna, enda sterkir og greinilegir valdastrúktúrar í 

herjum almennt. Reglan „ekki spyrja“, þar sem undirmenn í hernum mega ekki einu 

sinni spyrja, kemur oft upp. Sjálfsvitund Íslendinga er hægt að finna í frásögnum um 

yfirburða þekkingu þeirra á umhverfinu, þó þeir haldi sig oftast til hlés þegar herinn 

virðist ætla að gera mistök. Rúmum 50 árum síðar segja viðmælendur mínir þessar 

frásagnir sem sýna að þær eru þeim eftirminnilegar. Þeir muna yfirgangssemi hersins 

enda fundu þeir að þeirra eigin þekking og skilningur á umhverfinu var meiri.  

 „Þeir fóru illa með allt“, segir Hinrik Vagnsson við mig. Þeir, hverjir? Þeir 

tímarnir? Auðvitað á hann við að Bandaríkjamenn hafi farið illa með allt í Aðalvík, en 

það má auðveldlega túlka þessi orð Hinriks á þann hátt að tíðarandinn hafi farið illa 
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með allt. Atburðirnir áttu sér stað á tímum kalda stríðsins og tvö stórveldi voru í stríði 

og eins og pabbi sagði þá urðu lönd og landsvæði leikvangur stórveldanna.  

Bandaríski herinn valtaði yfir allt í Aðalvík og ritgerðin fjallar um þennan stað en við 

getum ekki litið fram hjá því að svona var umgenginn allstaðar í heiminum.  

Þjóðernisvitund og andstæður er hægt að finna í svörum fyrrum hermanna sem 

segja frá yfirburðum bandaríska hersins yfir Sovétmönnum. Þjóðernisvitund, 

andstæður og sjálfsvitund er einnig að finna í frásögnum manna um hið daglega líf. 

Má þar nefna að Íslendingarnir nefna flestir eingöngu drykkjuna hjá hermönnunum en 

ekki hjá sjálfum sér eða öðrum Íslendingum. Í öllum þessum valdastrúktúr þá hafa 

Íslendingarnir hærri stöðu en hinn óbreytti hermaður, vegna þekkingar sinnar á 

umhverfinu. Þeir stjórna og ráða vinnuferlinu úti en hafa hermenn með sér í þeirri 

vinnu. Einn og einn hermaður verður Íslendingunum minnisstæður fyrir dugnað. En 

oftar er það öfugt, Íslendingarnir eru Bandaríkjamönnum minnisstæðir fyrir 

karlmennsku. En hvers vegna eru menn að segja mér þetta? Timothy Tangherlini segir 

að það sé hlutverk þjóðfræðinga að útskýra hvers vegna. Margar frásagnirnar voru 

sagðar sem gamansögur. En þegar ég tek stakar frásagnir og túlka þær saman, eru þær 

gjarnan slitnar úr því samhengi sem þær voru upphaflega sagðar í.  

Þjóðfræðingurinn Katherine Borland fjallar um túlkanir og mistúlkanir í grein 

sem heitir einfaldlega „That‘s not what I said“ eða, „Þetta sagði ég ekki“. 

Þjóðfræðingar njóta þess að hlusta á góða frásögn eins og aðrir, segir Katherine. En 

þeir túlka hana einnig og setja hana í annað samhengi en sá sem sagði hana hafði 

kannski hugsað sér. Í túlkun liggur mikil ábyrgð, að mati Katherine, vegna þess að 

fræðimenn eru að vinna með lifandi gögn, ef hægt er að kalla heimildamenn því nafni. 

Í þessari grein fjallar Katherine um rannsókn sem hún gerði á veðreiðakapphlaupum 

og þeim karllæga heimi sem þar birtist. Hún tók viðtal við ömmu sína og amma 

hennar verður mjög ósammála femíniskri túlkun hennar. Hún segir einfaldlega: „Þetta 

sagði ég ekki“. Amman skrifar barnabarni sínu bréf þar sem hún segir Katherine að 

hún geti lesið það sem hún vill úr frásögnum hennar. En það sé alveg á hreinu að þetta 

sé ekki lengur hennar saga, nú sé sagan orðin saga Katherine. Amman spyr 

einfaldlega, hvað er leyfilegt að ganga langt í nafni þjóðfræðinnar? Þarf barnabarn 

hennar ekki að virða hina upprunalegu sögu? 56
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Amman spyr stórrar spurningar: Hver stjórnar textanum? Katherine segir að 

auðvitað sé sagan hennar en ekki ömmunnar, hún er sjálf höfundur verksins. 

Katherine hefur sett sitt femíniska sjónarhorn á hana sem amman kannast ekki við og  

finnst sagan eingöngu hafa skemmtanagildi en sá ekki hina djúpu og földu merkingu 

sem barnabarnið hennar sá. Að mati Katherine er hlutverk þjóðfræðinnar að bæta 

þekkingu rannsakanda, reynslu og sjónarhorni við rannsóknargögnin, allavega er það 

von hennar að þá skilji sögurnar meira eftir sig. 57
  

Það er mjög létt að setja sig í spor ömmunnar í þessari grein. Hennar frásagnir 

virðast teknar úr samhengi við líf hennar og minningar. Það er hins vegar áhugavert 

að setja sig inn í hugarheim bandarísku hermannanna sem þurftu að búa á 

ratsjárstöðinni á Straumnesfjalli í eitt ár. Maður ímyndar sér sérstaklega að þeim sem 

komu úr stórborgum hafi liðið illa í einangruninni og þögninni. Í frétt um heimsókn 

fyrrum hermanna á Straumnesfjallið árið 2006 er talað við Mike Mangone þar sem 

hann segir að honum hafi fundist útsýnið af fjallinu bæði friðsælt og fallegt, honum 

hafi fundist staðurinn himnaríki. Hann kom beint frá New York þar sem umferðin og 

hávaðinn var mikill.
58

 Lýsingar Mike er á skjön við þær hugmyndir sem ég gaf mér 

fyrirfram.  

Alls tók ég sextán viðtöl og viðmælendur mínir voru fjórtán talsins. Fyrsta 

viðtalið tók ég 20. september 2010 og það síðasta 31. júlí 2011. Ég afritaði öll viðtölin 

og ég var um það bil 10 – 12 tíma að afrita hvert viðtal. Það má velta því fyrir sér 

hversu nauðsynlegt er að afrita viðtölin sjálfur, en ég tel það vera grundvallaratriði. 

Það er nauðsynlegt að gefa sér tíma til þess að lesa uppskriftirnar yfir aftur og aftur og 

vinna þær með rannsóknarefnið í huga þegar ákveðið er hvernig gengið er frá þeim til 

úrvinnslu.
59

 Það skilar sér margfalt þegar greina á gögnin, að hafa gefið sér tíma til að 

afrita gögnin meðvitað.  

Ég afritaði hvert samtal áður en ég byrjaði á því næsta og var þannig að reyna 

að nýta mér fyrri reynslu. Ég æfði mig heima að orða spurningar. En þegar á hólminn 

kom þá einhvern veginn datt ég í sömu pytti aftur og aftur. Ég var með opinn 

spurningarlista sem breyttist milli viðtala. Það var eingöngu ein spurning sem ég 

spurði alla: „Hvað var eftirminnilegast frá dvöl þinni á Straumnesfjalli?“ Það er margt 
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að varast í viðtölum og það var aðallega þrennt sem ég gerði rangt í viðtölunum, sem 

að rýrir heimildagildi þeirra að einhverju leyti. Í fyrsta lagi spurði ég stundum leiðandi 

spurninga eins og til dæmis þegar ég spurði Matthildi: „En herinn gekk samt mjög illa 

um?“
60

 Stundum komu viðmælendur mér til bjargar og létu mig ekki leiða sig í neinar 

villur og svöruðu spurningunni þá bara neitandi og útskýrðu svar sitt eins og 

Matthildur gerði í þessu tilfelli.  

Í öðru lagi kom stundum fyrir að viðmælendur mínir voru að tala um mjög 

spennandi hluti og ég fylgdi þeim ekki eftir. Richard Dorson segir að í munnlegri 

sögu verði sagan persónulegri og milliliðalaus. Því ríður á að dæma ekki sjálfur um 

hvað sé mikilvægt í lífi fólks heldur reyna að fylgja viðmælendum sínum.
61

 Þarna 

gerði ég stundum mistök því ég hefði stundum mátt spyrja ítarlegar um það sem 

viðmælendur mínir voru að tala um en það hefði getað dýpkað skilning minn á 

ákveðnum hlutum. Eins og til dæmis þegar Friðþór hóf máls á því að á Ísafirði hafi 

hinar ýmsu sögur gengið um hvað hafi verið um að vera þarna fyrir norðan en ég 

spurði ekki um þær sögusagnir, eitthvað sem ég hefði mjög gjarnan viljað vita meira 

um.
62

 Stundum kom reyndar fyrir að ég spurði nánar um það sem viðmælendur mínir 

voru byrjaðir að tala um og þá fóru þeir undan í flæmingi og vildu ekki svara. Það er 

erfitt að fá fólk til segja frá því sem það vill ekki segja.  

Í þriðja lagi vantaði mig reynslu og þekkingu á viðfangsefninu sérstaklega í 

upphafi og því vantaði stundum eðlilega framvindu í viðtölin. Í BA-ritgerðinni minni í 

þjóðfræði skrifaði ég um minningar fyrrum starfsmanna á Kópavogshæli.
63

 Ég hafði 

unnið þar sjálf og þekkti efnið ágætlega. Það var svo létt að skilja hvað viðmælendur 

mínir þar voru að tala um. Þjóðfræðingurinn Barbara Allen segir að oft komi 

reynslusagnir í þyrpingum, þær komi fram sem svar við annarri reynslusögn og hafi 

þá sama viðfangsefnið.
64

 Í viðtölunum vantaði stundum þetta andsvar við frásögnum 

viðmælenda sem Barbara Allen talar um. Skilningur minn á reynslusögnum 

viðmælenda minna var svo lítill og það vantaði að ég gæfi eitthvað á móti í 

samræðurnar. Stundum komu upp málefni í viðtölunum sem voru mér algjörlega 

framandi, eins og til dæmis þegar Kristbjörn er að lýsa fyrir mér löndun á olíutunnum 

og fleiru; það getur verið erfitt að skilja verklýsingar á vinnu sem maður hefur aldrei 
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unnið. En með tímanum fór ég að skilja þetta betur og þegar ég sá myndir af 

löndunarprammanum sem var notaður við uppskipun skildi ég það ferli miklu betur. 

Einnig voru margir viðmælenda minna áhugamenn um bíla og vélar, sem er svið sem 

ég hef mjög takmarkaða þekkingu á. Fyrir mér er bíll bara bíll og vél bara vél, en oftar 

en ekki fékk ég að vita nákvæma tegund, árgerð og fleira sem sagði mér í sjálfu sér 

ekki neitt. Í tveimur viðtölum talaði ég við tvo karlmenn í einu og þá þurfti ég minna 

að spyrja, þeir héldu uppi viðtalinu.   

Kristbjörn telur að eitthvað yfir 1000 Íslendingar hafi komið að þessu verkefni 

frá vordögum 1953 til 1961 þegar allri starfseminni var hætt og stöðin orðin 

mannlaus. Reed Thomas, bandarískur hermaður sem þarna starfaði, telur að um 400 

hermenn hafi starfað á Straumnesfjalli. Ég hef haft samband við sjö hermenn og 

fjórtán Íslendinga sem unnu í Aðalvík, þar af eina konu. Viðmælendur mínir voru 

ekki endilega á Straumnesfjalli á sama tíma, þess vegna getur verið „ósamræmi“ í 

gögnum. Til dæmis um hvort það hafi verið kvenmenn á fjallinu. Ég talaði við konu 

sem vann þar en aðeins einn hermaður sem ég talaði við man eftir því að hafa séð 

kvenfólk á stöðinni. En í sjálfu sér er ekkert óeðlilegt við það vegna þess að 

viðmælendur mínir voru ekki allir á sama tíma á staðnum.  

Vettvangsferð á Straumnesfjallið sumarið 2010  

Sem fyrr segir kom ég fyrst á Straumnesfjallið sumarið 2007. Þegar ég var búin að 

ákveða að skrifa um stöðina þá vildi ég koma þangað aftur og því varð úr að ég fór 

ásamt Ingunni systur minni aftur í Aðalvík um Verslunarmannahelgina árið 2010, til 

þess að skoða hvernig var umhorfs á Straumnesfjalli. Þegar við komum að Látrum fór 

ég með fyrri ferðinni á gúmmíbátnum sem ferjaði okkur í land. Á meðan fór Ingunn 

systir að spjalla við mann einn í bátnum og segir honum frá verkefninu mínu. Við 

komum tjaldinu okkar fyrir við slysavarnarskýlið sem stendur aðeins frá byggðinni á 

Látrum. Okkar fannst átroðningur að fara að skoða í kringum húsin á Látrum en ef ég 

hefði vitað að þar væru rústir frá hernum hefði ég nú látið vaða. Við gengum upp á 

Straumnesfjallið eftir tæplega sextíu ára gömlum vegi. Það var þoka á fjallinu og við 

sáum vart handaskil en vegurinn upp á fjallið er enn í góðu ásigkomulagi og vísaði 

okkur því veginn að stöðinni. Margir viðmælenda minna áttu síðar eftir að minnast á 

þokuna sem oft lá yfir fjallinu og eftir á fannst mér mjög lærdómsríkt að upplifa hana. 

Áður en komið er að sjálfri herstöðinni er símstöð á hægri hönd sem stendur aðeins 

frá veginum og sáum við hana ekki í þokunni. Aðeins lengra inn á fjallið er 
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loftskeytastöð og birtist hún okkur þegar við vorum nánast alveg komnar að henni. 

Við skoðuðum hana og fengum okkur síðan nesti á rekaviðardrumb sem stendur þar 

fyrir utan.  

 

 

Mynd 3. Ingunn systir borðar nestið sitt á rekaviðadrumbi fyrir utan loftskeytastöðina 

á Straumnesfjalli. Mynd tekin af höfundi 1. ágúst 2010.  

Við héldum áfram eftir veginum og þegar við vorum alveg að koma að herstöðinni 

létti þokunni og stöðin birtist okkur. Ótrúlega falleg sjón. Við skoðuðum herrústirnar, 

tókum myndir og létum hugann reika um ímyndað líf ímyndaðra hermanna sem þarna 

þurftu að búa. Við tókum eftir stólpum allan hringinn í kringum herstöðina sem 

greinilega voru leifar af girðingastólpum. Það eru mörg hús uppi á fjallinu en þök og 

veggir eru farnir að hrynja, svo okkur fannst ekki óhætt að fara inn í þau til þess að 

skoða þau nánar. Á leiðinni til baka fórum við niður Öldudalinn en þar var mikið 

spýtnabrak. Við gengum veginn sem Bandaríkjamenn hættu við að leggja fram í 

Rekavík bak Látrum. Hann var nú varla gangfær vegna bleytu, þess vegna var nýr 

vegur gerður upp að stöðinni.  

Þegar við komum aftur að Látrum tókum við niður tjaldið og héldum af stað í 

Miðvík, þar sem við ætluðum að gista næstu nótt. Til okkar kom maður gangandi, 
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einsamall og berfættur. Reyndist það vera Jón Björnsson landvörður í 

Hornstrandafriðlandi. Hann benti mér á grein eftir Friðþór Eydal um ratsjárstöðina og 

sagði mér að ég hefði trúlega rétt misst af Hinriki Vagnssyni en hann hefði farið úr 

víkinni kvöldið áður, Jón var nokkuð viss um að Hinrik hefði unnið við stöðina. Ég 

hafði tekið eftir honum á bryggjunni kvöldið áður en vegna kjarkleysis hafði ég ekki 

farið og spurt hann hvort hann vissi eitthvað um herstöðina. Hinrik varð síðar einn af 

mínum viðmælendum.  

 

 

Mynd 4. Höfundur við herstöðina á Darranum. Mynd tekin af Ingunni Þorsteinsdóttur 

2. ágúst 2010.  

Sunnan til í Aðalvík voru Bretar með herstöð í seinni heimsstyrjöldinni, sem var reist 

1941 og rekin til stríðsloka.
65

 Við gengum einnig að þeirri herstöð, en hún var minni í 

sniðum en stöðin á Straumnesfjalli. Það var gaman að sjá þær rústir til samanburðar. 

Um kvöldið fórum við í stuttan göngutúr og hittum þá par sem Ingunn systir þekkir. 

Þau höfðu gengið frá Látrum og yfir að Sæbóli og voru að bíða eftir því að þau yrðu 

sótt á báti. Þau sögðu okkur að þau hefðu gengið á Straumnesfjallið deginum áður. Þá 

sagði Ingunn systir þeim að ég væri að fara að skrifa ritgerð um stöðina. Þau svara því 
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til að þessi frétt hafi borist til Aðalvíkur og segja að það sé greinilegt að ég sé orðinn 

heimsfræg á Látrum. Þá hafði maðurinn á bátnum sem Ingunn fór að tala við og segir 

frá hér fyrr, komið með þessar fréttir til manna á Látrum. Svona ferðast sögur um.  

 

Mynd 5. Gjöfin frá Irisi innrömmuð heima hjá mér. Í vinstra horninu er gullpeningur 

sem Reed Thomas gaf mér. Mynd tekin af höfundi. 

Ferðalagi okkar systra lauk í góðu yfirlæti hjá Birnu Pálsdóttur á Hesteyri, sem benti 

mér á minn fyrsta viðmælenda, Kristbjörn Eydal. Ég hef oft talað við hann síðan og 

tók alls við hann fjögur viðtöl. Á Hesteyri gaf Iris tengdadóttir Birnu mér blöð sem 

hún, sonur hennar og vinur höfðu fundið í rústunum á fjallinu með orðunum „good 

luck“ og sagði að þau myndu veita mér gæfu í þessu verkefni. Hún sagði að ég ætti að 

ramma þau inn og hengja upp þar sem ég myndi vinna við verkefnið sem ég gerði. Ég 

á það til að horfa á þau þegar þokan villir mér sýn og þá vona ég að blöðin vísi mér 

réttan veg. 
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Íslenskir viðmælendur 

Eins og fyrr segir á rannsakandinn í eigindlegum rannsóknum að reyna að skilja og 

skýra hugarheim viðmælenda sinna.
66

 Ég lagði af stað með þá hugmynd að kanna 

hvernig líf hermennirnir áttu uppi á fjallinu. Ég fór af stað til þess að leita að því en 

stór hluti af heimtunni var af allt öðrum toga. Ég fékk að heyra persónulegar frásagnir 

um fólkið sjálft sem koma ekkert inn á þessi þrjú meginþemu sem ég dreg fram í 

greiningarköflunum: Hernaðarumsvif, náttúruna og líf hermannanna. Mestur hluti af 

þessum frásögnum eru svör við spurningunni um hvert eftirminnilegasta atvikið frá 

Aðalvík var. Þetta urðu sundurleitar minningar margra einstaklinga sem áttu ekkert 

sameiginlegt nema staðsetninguna og það að minningarnar voru oft tengdar 

tilfinningum einstaklinganna. Það var þessi vissa tilfinning sem greinilega tengdi 

þessa ákveðnu minningu við þennan ákveðna stað, stundum er eingöngu um falleg og 

einföld minningarbrot að ræða en stundum um sorg, virðingu, reisn, stolt og skömm. 

Stundum var eingöngu um að ræða skemmtisögur. Ég gat ekki hugsað mér að sleppa 

alveg þessum frásögnum, því fljóta þær hér með í kynningum á viðmælendum 

mínum. 

 

Kristbjörn Eydal var minn fyrsti viðmælandi en hann var alinn upp á Látrum til 12 ára 

aldurs, þá flutti hann í Hnífsdal með móður sinni. Hann er fæddur árið 1929. Í dag á 

hann hluta í húsi á Látrum og sækir mikið norður. Hann vann fyrst við herstöðina í 

maí 1955 en þegar hann kom var búið að leggja veginn upp á fjallið og steypa 

undirstöðurnar undir flest húsin. Hann var ráðinn til hersins ásamt þremur öðrum 

mönnum til þess að sjá um flutninga á aðföngum en þeir sáu einnig um snjómokstur. 

Tveir þeirra eru látnir, þeir Benedikt Benediktsson og Jón Vagnsson. Sá fjórði, Einar 

Jónsson, varð einnig einn af viðmælendum mínum. Kona Kristbjarnar, Steinunn 

Guðmundsdóttir, bjó á Látrum á þessum tíma ásamt sonum þeirra, Friðþóri og 

Guðmundi. Þau fluttu til Ísafjarðar þegar eldri sonurinn var kominn á skólaaldur. 

Kristbjörn á góðar minningar frá þessum árum og honum fannst ljúft að vinna við 

byggingu stöðvarinnar.  

Eftirminnilegt atvik í huga Kristbjarnar er þegar hann var sendur ásamt 

Benedikt, sem var alltaf kallaður Beni, að leita tveggja manna um hávetur. Mennirnir 

höfðu farið í gönguferð en ekki skilað sér heim fyrir myrkur. Hringt var í Kristbjörn 
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seint um kvöldið en talið var að mennirnir hefðu farið frá herstöðinni niður að 

Straumnesvita. Kristbjörn og Beni fengu útbúnað hjá hernum eins og ísaxir, 

mannbrodda, reipi og fleira. Þeir fundu mennina hjá vitanum en þá höfðu þeir kveikt 

þar varðeld. Þeir Beni voru þrjá klukkutíma að aðstoða mennina upp hlíðina. Áður en 

þeir lögðu af stað til að leita að mönnunum hafði yfirmaðurinn á stöðinni spurt þá út í 

hvort ekki væri hægt að ganga frá Látrum út fjöruna og komast þannig að vitanum. 

Kristbjörn taldi það ógerlegt. Þrátt fyrir viðvörunarorð Kristbjarnar sendi 

yfirmaðurinn nokkra hermenn þessa leið til að finna týndu mennina. Morguninn eftir 

urðu sjómenn varir við mannaferðir á þessum slóðum og farið var á bát til að athuga 

með mennina. Þrír menn fundust í fjörunni og tókst að koma þeim öllum heim.
67

  

Kristbjörn segir mér frá því að yfirmaður stöðvarinnar á þessum tíma hafi 

verið óttalegt merkikerti.
68

 Enda merkilegt til þess að hugsa að hann hafi ekki beðið 

þá um að leita líka að þessum hermönnum. Skýringin gæti verið sú að hann hafi ekki 

verið tilbúinn að viðurkenna mistök sín fyrir þeim, þegar þeir voru áður búnir að segja 

honum að þetta gengi ekki upp. Kristbjörn og Benedikt fengu viðurkenningarskjal frá 

hernum fyrir björgunina sem rataði til Kristbjarnar löngu síðar, en það hafði gleymst í 

einhverri skúffunni í Utanríkisráðuneytinu.
69

 

 

Friðþór Eydal, sonur Kristbjarnar, var annar viðmælandinn minn en hann ólst upp á 

Látrum til 8 ára aldurs. Hann hafði aðra sýn á hlutina þarna enda bara barn á þessum 

tíma. Hann er hins vegar vel að sér um málefni ratsjárstöðvarinnar enda hefur hann 

skrifað einu greinina sem til er um stöðina. Hann starfaði lengi hjá bandaríska 

hernum, m. a. sem upplýsingafulltrúi. Hann sækir enn norður, bæði í Aðalvík og 

einnig í Grunnavík, þar sem faðir hans á hús. „Á einum stað var ég barn,“
70

 segir W. 

F. H. Nicolaisen þjóðfræðingur í grein sinni um minningar barna og hvernig þær eru 

tengdar ákveðnum stað en ekki tíma. Enginn talar um tíma í æskuminningum sínum 

eins og gert er í ævintýrunum. Það er staðurinn sem gefur endurminningunni 

merkingu. Friðþór man minningarbrot sem erfitt er að setja í samhengi. Hann man 

eftir bátunum og prömmunum í ýmsum ferðum, hann man eftir starfsmönnum 
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stöðvarinnar við vinnu sína og löngum setum sínum í jarðýtum Jóns Vagnssonar og 

Einars Jónssonar.
71

  

 

 

Mynd 6. Íslenskir karlmenn sem unnu við herstöðina. Kristbjörn Eydal (lengst til 

vinstri) og Benedikt Benediktsson (þriðji frá vinstri) ásamt tveimur hermönnum. Mynd 

í eigu Kristbjarnar Eydal. Höfundur myndar ókunnur.  

Hann nefnir tvo atburði sem eru honum ofarlega í huga. Hann man vel eftir því þegar 

hann sat á hnjám hermanns sem kenndi honum að telja á ensku með því að sýna 

honum blaðsíðutal í vasabrotsbók. Þegar hann flutti síðar til Ísafjarðar var hann oft 

spurður hvort hann kynni ekki ensku vegna samskipta hans við hermennina. Hann 

varð að viðurkenna að hann lærði ekki mikið meira en að segja yes, no og að telja. 
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Friðþór man einnig vel eftir leikjum sínum og tveggja pilta sem voru fyrir norðan á 

sumrin. Á Látrum stóð forláta skemma sem síðar var flutt til Ísafjarðar. Í einu horni 

hennar var staflað upp stæðum af svokölluðu vígstöðvafæði, sem stóð saman af 

dagskömmtum fyrir hermenn á vígstöðvunum. Þar mátti finna dósamat, ávexti, 

kjötmeti, kex, sultu, súkkulaði og sígarettur. Þessir pakkar stóðu óhreyfðir en nota átti 

þá í neyðartilfellum. Þeir félagar fóru nokkuð frjálsum höndum um pakkana og átu úr 

þeim eins og þeim lysti. Best þótti þeim þó súkkulaðið sem var eins konar orkubar 

þess tíma, samanklesst súkkulaði með mikilli orku. Þeir voru ekki spenntir fyrir 

kjötinu, hins vegar léku þeir sér með dósirnar. Þeir settu þær á kolaeldavélar sem voru 

inni í mörgum gömlu tóftunum og kyntu undir þangað til að dósin sprakk og gusan 

stóð upp í loftið.
72

 

Sumir viðmælendur mínir minnast Friðþórs. Hinrik segir einfaldlega að þeir 

karlarnir hafi nú alið hann upp. Kristján og ég gátum nú ekki annað en hlegið þegar 

Hinrik sagði þetta og Kristján spurði um hæl: „Óluð þið hann upp á bjórnum?“ Þá 

segir Hinrik okkur að einu sinni hafi mamma hans Friðþórs, Steinunn, komið að syni 

sínum og ónefndum manni, báðum með full glös af viskíi að skála. „Hún varð nú 

eitthvað hvefsin þá við manninn“,
73

 bætir Hinrik við.  

 

Einar Jónsson frá Munkaþverá í Eyjafirði var þriðji viðmælandi minn. Þeir feðgar 

Kristbjörn og Friðþór bentu mér á að tala við hann. Hann vann einnig lengi við 

stöðina og sá meðal annars um mokstur. Kristbjörn kom með mér í heimsókn til hans, 

en Einar býr á Hólakoti í Hreppunum. Einar fékk viðurnefnið „Highpocket“, en það 

hefur tekið á sig ýmsar myndir og stundum var hann nefndur „Hæarinn“ í mín eyru. 

Hann hefur ekki komið til Aðalvíkur síðan hann hætti að vinna þar. Einar er sá eini 

sem segist eiga misgóðar minningar og segist bæði geta hlegið og grátið þegar hann 

rifjar upp reynslu sína af veru sinni í víkinni. Hann varð vitni að hræðilegu slysi vorið 

1957, þegar hermaðurinn Wayne A. Buettner lést við löndun. Wayne var aðeins 19 

ára gamall.
74

 Einar var að vinna á ýtu að kvöldi til í veðurblíðu í maímánuði. Á 

þessum tíma var herinn farinn að spara og til þess að þurfa ekki að borga of mörgum 

Íslendingum yfirvinnu þá voru þeir Einar og Benedikt tveir við vinnu ásamt 

hermönnum. Bæði Einar og Kristbjörn telja að svona hefði ekki farið ef meiri 

                                                 
72

 Viðtal við Friðþór Eydal, 8. október 2010, bls. 6 - 8. 
73

 Viðtal við Hinrik Vagnsson og Kristján Lyngmó, 11. mars 2011, bls. 24. 
74

 White Falcon, „Airman Fatally Injured“. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/docs/zxrb7681174539.html. Sótt 27. apríl 2011. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/docs/zxrb7681174539.html


 42 

mannskapur hefði verið við löndunina. Einar var á ýtunni en aðrir starfsmenn sigldu 

skektu út í víkina til að sækja pramma. Hann varð að bakka ýtunni nálægt fjörunni 

vegna þess að dráttarvírinn var svo stuttur. Að hans sögn voru „þeir á Vellinum“ 

tregir til þess að láta þá hafa rétta stærð af vírum, einnig í sparnaðarskyni. Áður en 

hann áttaði sig hreyfði undiralda við ýtunni og hann fann högg koma á vélina vegna 

þess að höfuð drengsins skall á ýtunni og lést hann samstundis. Einar tilkynnti slysið 

til yfirmanns stöðvarinnar, Kafteins Smith, og reyndist það honum erfitt erindi. Hann 

minnist þess að Smith grét við fréttirnar. Síðar þetta kvöld hitti Einar Benedikt. Þeir 

reyndu að hughreysta hvorn annan. Eftir nokkra bjóra og spjall lögðust þeir til hvílu 

og sváfu lengi. Kafteinn Smith sendi Einari jólakort frá Ameríku á meðan hann lifði. 

Eftir þennan atburð taldi Einar að starfi sínu sem ýtumaður væri lokið en svo reyndist 

ekki.
75

 Það er enginn spurning að þessi atburður hafði mikil áhrif á Einar en ég hitti 

hann þrisvar sinnum og í öll skiptin hafði hann orð á þessu. 

 

Matthildur Guðmundsdóttir er fjórði viðmælandinn minn. Mig langaði til þess að 

ræða við einhvern sem hefði alist upp á Látrum en ekki komið að herstöðinni á neinn 

hátt. Sæmundur Gunnarson, vinur foreldra minna sem á ættir að rekja til Aðalvíkur 

benti mér á hana. Matthildur ólst upp á Látrum og á hún sumarhús þar. Þótt hinir 

heimamennirnir sem unnu við herstöðina séu mjög gagnrýnir á umgang og frágang 

hersins þá hefur hún aðra sýn á hlutina og gefur þessu aðra vídd. Að mörgu leyti er 

hægt að segja að hún sé óhræddari við að gagnrýna, vegna þess að hana vantar tengsl 

við herstöðina. Hún á ekki minningar tengdar stöðinni.  

 

Halldór Pálsson var fimmti viðmælandinn minn. Hann var kokkur í íslenska 

mötuneytinu uppi á fjallinu. Hann er rúmlega níræður en mjög ern. Hann hafði einu 

sinni komið á Straumnesfjallið eftir að hann hætti að vinna þar og fannst mjög gaman 

að sjá hvernig þar var umhorfs. Hann segir að það sé langt um liðið og minningar frá 

þessum tíma hafi ekki fest nógu vel í minni hans. Hann hefði átt að punkta hjá sér til 

þess að muna betur því nú gæti verið gaman að segja frá því hvernig þetta hefði nú 

verið. Þegar ég spyr hann hvað sé honum eftirminnilegast þá svarar hann því til: „Það 

voru svona ástarævintýri hjá unga fólkinu.“
76

 Hann vildi ekkert tala um það frekar. En 

alla vega tvö hjónabönd áttu sitt upphaf þar í Aðalvík, því Sigfríð Lárusdóttir hitti 
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mann sinn Stefán Björnsson þarna og Jón Vagnsson hitti konu sína Jóhönnu 

Reimarsdóttur. Að öllum líkindum er hann að tala um stúlkur sem unnu í eldhúsinu 

hjá honum og íslensku starfsmennina.  

 

Einar Róbert Árnason var sjötti viðmælandinn minn. Hann hafði starfað á bátnum Val 

sem flutti byrgðir og fólk á milli Ísafjarðar og Aðalvíkur fyrstu árin, en síðar tók 

báturinn Gyllir við þeim flutningum. Ég rakst á nafn hans í grein Friðþórs Eydals um 

ratsjárstöðina. Róbert var reyndar ungur að árum þegar hann vann fyrir norðan en 

hann mundi eftir ýmsu og hafði frá mörgu að segja. Hann hefur ekki komið í Aðalvík 

eftir að hann hætti vinnu þar. Hann hugsar ekki oft til baka um veru sína í víkinni og 

því líklegt að margt hafi gleymst í tímans rás, segir hann. Einar Róbert segir mér 

skemmtilega sögu um samskipti sín við Bandaríkjamenn og framandi hluti í hans 

augum hjá hernum. Eitt sinn kom sending frá Bandaríkjunum sem innihélt meðal 

annars hálf opinn póstpoka sem var nær fullur af búntum af „scrips“ peningaseðlum 

sem notaðir voru á bandarískum herstöðvum. Hann og pabbi hans áttuðu sig ekki á 

því að ekki væri um alvöru dollara að ræða. Því fannst þeim skrítið að vera með 

peningapokann svona opinn og voru smeykir um að eitthvað af peningunum hefðu 

týnst í flutningunum. Svo þegar þeir afhentu pokann vildu þeir að einhver teldi 

peningana, til að vera alveg vissir um að ekkert af þeim hefði týnst. Því sagði Einar 

Róbert á ensku við þann sem tók á móti pokanum: „Please tell it“ en rétt er að segja 

„Please count it.“ Hann skammaðist sín voða mikið fyrir þennan klaufaskap, því hann 

sá strax að þetta var svo arfavitlaust, eins og hann orðar það sjálfur. Nokkrum árum 

síðar sagði hann hermanni frá þessu atviki en sá benti á að í Bretlandi væru gjaldkerar 

kallaðir „teller“, svo þetta hafi nú ekki verið svo vitlaust hjá honum eftir allt saman.
77

  

 

Kristján Lyngmó og Hinrik Vagnsson. Ég flaug til Ísafjarðar til að hitta næstu þrjá 

viðmælendur mína. Ég talaði við Kristján Lyngmó og Hinrik Vagnsson saman á 

heimili Hinriks í Hnífsdal. Þeir þekktust greinilega vel og mundu mismunandi hluti. 

Kristján er trúlega hláturmildasti viðmælandinn minn og Hinrik sá sem sagði hlutina 

hvað umbúðalausast. Hinrik bjó á Látrum til haustsins 1952, en fjölskylda hans var sú 

síðasta til að flytja burt þaðan. Hann var 19 ára þegar hann flutti og var þá hálfgerður 
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villimaður, að eigin sögn.
78

 Hann á hús á Látrum og fer mikið norður en Kristján er 

alinn upp norður á Ströndum og á Ísafirði.  

Hinrik og Kristján segja sögur af manni sem var mjög fljótfær. Hann hafði 

viðurnefnið „láttu mig sjá“, því alltaf var hann kominn þegar eitthvað var og vildi fá 

að vera með. Hann sagði gjarnan um leið og hann kom, „láttu mig sjá“. Að sögn 

Hinriks hræddist maðurinn ekkert. Uppstreymi við fjallsbrúnina var töluvert og léku 

menn sér að því að henda þaðan fram af krossviðarbútum. Stundum var jafnvel 

hálfum krossviðarplötum hent fram af en ávallt svifu þær til baka inn á fjallið. Þennan 

mann langaði mikið til þess að prófa að binda sig við krossviðarplötu og fljúga fram 

af fjallinu. Til þess varð hann að fá aðstoð frá vinnufélögunum. Þessi leikur gat verið 

banvænn. Maðurinn var þó sannfærður um að hann myndi fljúga og lenda óhultur á 

fjallinu aftur. Þó hann hafi ekki reynt þá kúnst að fljúga plötunni tókst honum eitt sinn 

að fljúga ansi hátt þegar stakkur sem hann var í fylltist af lofti og hann þeyttist upp í 

loft. Eitt haust á fjallinu var verið að grafa holur fyrir möstur. Þegar fennti í holuna 

einn daginn varð að hreinsa snjóinn í burtu til þess að hægt væri að steypa 

festingarnar. Til þess settu þeir bensín ofan í holuna og kveiktu í svo að snjórinn 

bráðnaði. Þegar loginn minnkaði þreif maðurinn fötu með bensíni og skvetti á eldinn, 

sem varð auðvitað að stórum loga. Þessi viðbrögð vöktu mikla kátínu og hlátur 

nærstaddra þarna, segir Kristján. En Hinrik bætir við að hann hafi nú bara verið 

heppinn að drepa sig ekki á þessu.  

Kristján segir að það hafi ýmislegt spaugilegt gerst, sem hafi nú kannski ekki 

verið neitt spaugilegt á sínum tíma. Eitt sinn hafi þessi maður farið að fikta við að 

kveikja í sinu niðri á Látrum en sinan var orðin mjög þurr og þar af leiðandi mjög 

eldfim. Hinrik bætir því nú við að sinan hafi nú ekki verið nein venjuleg sina, hún hafi 

verið það há, náði alveg upp á mitti, sem gerði að verkum að eldurinn varð svo mikill 

að maðurinn réði ekki við neitt. Það varð að ræsa út mannskap til þess að slökkva í 

sinunni og menn hafi orðið hræddir um að eldurinn kæmist í olíutankana sem voru 

niðri á Látrum. „Þeir hefðu þurft að fá slökkvilið frá Bandaríkjunum til að slökkva“ ef 

eldurinn hefði komist í tankana, segir Hinrik með háðsglotti og með þessu fær hann 

okkur Kristján til að hlæja.
79

 Ég fékk að heyra fleiri sögur af þessum manni sem ekki 

verða raktar hér. Mikil skemmtun var að svona mönnum, segir Kristján í viðtalinu en 

Hinrik bætir við að hann hafi verið voða góður drengur. Óhætt að segja að þeir hafi 
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gert hversdagslífið skemmtilegra og geri það enn í dag, því núna rúmum 50 árum 

síðar skemmta þessir vinnufélagar sér yfir frásögnum af honum.  

 

Snorri Hermannsson. Á Ísafirði talaði ég einnig við níunda viðmælandann minn, 

Snorra Hermannsson en hann er alinn upp á Látrum til 12 ára aldurs. Hann sækir enn í 

víkina en þá fer hann aðallega nú orðið í Vesturvíkina, að Sæbóli. 

Hann rifjar upp hrekk sem vinnufélagar hans hugðust gera honum þegar hann 

hóf störf sem lærlingur í smíði. Vegna tímaskorts urðu þeir að hætta við en þeir sögðu 

honum síðar frá hugmynd sinni. Þeir ætluðu sér að afhenda honum smábarnadót í stað 

smíðaverkfæra. Snorra fannst starfið einhæft og lítið um tómstundir en það var þó 

spilað og ýmislegt sprellað.
80

 Snorri segir mér frá hrekkjum sem hann kallar reyndar 

sprell í mönnum. Mötuneyti og svefnaðstaða Íslendinganna var í sama skálanum. 

Fjórir starfsmenn voru saman í herbergi og í öðrum enda skálans voru salerni og 

baðaðstaða. Einn samstarfsmaður Snorra hafði þann háttinn á að drekka kaffið eftir 

hádegismat í hasti og fá sér síðan blund inni í herberginu sínu. Smiðahópurinn ákvað 

eitt sinn að gera smá at í honum. Þeir negldu tjörupappa fyrir gluggann í herberginu 

hans svo niðamyrkur var þar inni. Síðan klipptu þeir út myndir af fallegum amerískum 

bílum og límdu á hurðina hjá honum í þeim tilgangi að rugla hann í ríminu og gera 

hurðina óþekkjanlega. Eftir hádegismatinn ætlaði þessi maður að blunda inni í 

herbergi eins og venjulega. Hinir fylgdust spenntir með honum og eins og þeir 

vonuðust til þekkti hann ekki hurðina með myndunum. Hann gekk fram hjá henni og 

þegar hann var kominn út að enda skálans áttaði hann sig á því að hann var kominn 

fram hjá herbergi sínu. Hann gekk til baka en virtist ekki finna herbergið. Eftir miklar 

vangaveltur opnar hann að lokum rétta hurð og horfði í kolsvart myrkrið. Hann áttaði 

sig ekki strax á því að hann væri kominn inn í rétt herbergi en samstarfsmenn hans 

höfðu af honum blundinn þennan daginn.
81

 

 

Ingvar Gýgjar Sigurðsson var tíundi viðmælandi minn. Einar Jónsson benti mér á 

hann en hann býr í Skagafirðinum og er alinn upp á Gýgjarhóli. Hann kom í bæinn í 

apríl og þá hittumst við á Kaffitári í Kringlunni. Hann vann í víkinni frá ágúst 1955 

fram til vordaga 1956. Hann var þarna samfleytti í 7 mánuði án þess að taka sér 

helgarfrí. Hann hefur komið í Aðalvík eftir þetta enda er hann mikill göngugarpur og 
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hefur hann gengið um Hornstrandir þverar og endilangar. Ingvari Gýgjari þykir 

eftirminnilegast að hafa dvalið á fjallinu yfir jólahátíð fjarri fjölskyldu sinni í 

Skagafirðinum. Einhverjir urðu að vera á staðnum til þess að húsin væru ekki 

mannlaus yfir hátíðirnar og hann bauð sig fram í það verk. Á þessum tíma voru 

hermennirnir ekki komnir upp á fjallið, þeir komu ekki fyrr en vorið 1956. Hlutverk 

hans var að gera við skemmdir sem urðu vegna veðurs sem var vont á Straumnesfjalli 

þessi jól og áramót. Til dæmis fór vörubíll á hliðina uppi á fjallinu og Ingvar negldi 

hlera fyrir glugga til að koma í veg fyrir að fennti inn þegar rúður höfðu brotnað. 

Hann heyrði í fréttum að einnig urðu skemmdir á byggingum vegna óveðurs í 

Skagafirði. Þennan vetur var talin ástæða til þess að strengja líflínu á milli 

herskálanna og íbúðarskála Íslendinganna, þó innangengt væri milli herskálanna 

sjálfra. Ráðskona, sem átti að sjá um matargerð yfir jólin slasaðist á leiðinni frá 

Ísafirði, var kvalin og gat ekki unnið starf sitt. Sem betur fór voru til verkjalyf og haft 

var samband við lækni. Lausn á málum var þó fundin þar sem samstarfsmaður Ingvars 

tók að sér eldamennskuna og leysti það vel af hendi.
82

 Í huga Ingvars Gýgjars verður 

þessi tími eftirminnilegur þrátt fyrir fásinnið þar sem hann var fjarri sínu fólki.  

 

Friðrik Hermannsson. Annað veifið talaði ég við Kristbjörn í síma, en ekki var um 

eiginleg viðtöl að ræða. Eitt sinn hringdi hann í mig og sagði mér að Friðrik 

Hermannsson vildi endilega fá að tala við mig því hann hefði sögu handa mér. Hann 

var ellefti viðmælandinn minn. Hann er alinn upp á Látrum og á hús þar. Hann segist 

vera „eins og hrossin“, sækir heim í Aðalvík margoft á ári. Það sama á við alla þá 

Látramenn sem ég talaði við, allir sækja þeir mikið á gamlar heimaslóðir og eiga 

flestir part í húsum á Látrum. Árið 1956 varð Friðrik fyrir því óhappi að jarðýta sem 

hann vann á fór út af fjallinu. „Það var lífsreynsla“, segir hann. Það fóru margar 

hugsanir í gegnum huga hans þegar ýtan rann fram af en sem betur fer blessaðist allt 

saman en það tók marga daga að ná jarðýtunni upp.
83

  

 

Óli Guðbjartsson. Mér hafði verið bent á að tala við Kjartan T. Ólafsson og hringdi ég 

því í hann en hann hafði aldrei unnið við stöðina. Hann er alinn upp á Látrum og bað 

mig um að tala vel um heimaslóðir sínar. Hann benti mér á Óla Guðbjartsson en hann 

var tólfti viðmælandinn minn. Við hittumst á heimili dóttur hans í Reykjavík eitt 
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föstudagskvöld. Hann á ættir að rekja til Aðalvíkur og hafði þess vegna langað til að 

fara að vinna við stöðina á sínum tíma. Óli segir að það hafi verið mikið vandaverk að 

reisa þessi hús. Hver eining var mjög massíf og þung, það var talað um að hvert stykki 

væri nokkur tonn að þyngd, og það þurfti að stýra hverri plötu þannig að allt færi á 

réttan stað og ekki hlytist slys af. Seinna sumar hans á fjallinu var hann í svokölluðum 

reisingarflokki og voru handtök starfsmanna orðin mjög samhæfð. Allir vissu upp á 

hár hvað þeir áttu að gera. Í þessari vinnu sá hann menn nota hjálma í fyrsta skipti. Að 

sögn Óla urðu starfsmenn að vera öruggir og hæfilega kaldir. Hann sá nokkra ganga á 

bitunum af miklu öryggi en Óli prófaði aldrei slíkar hundakúnstir. Verkstjórinn hafði 

gjarnan þau orð á vörum að menn ættu að fara gætilega. Hann minnist þess ekki að 

slys hafi orðið á mönnum á meðan á byggingu húsanna stóð. Hann segir mér þó frá 

atviki þar sem ótrúlegt var að ekki hlaust slys af. Maður einn stendur ofan á skyggni 

þegar plata sem á að fara inn í rauf ratar ekki þangað og dettur, með þeim afleiðingum 

að skyggnið sem hann stendur á fellur einnig og síðan maðurinn sjálfur. Óli leikur 

atvikið fyrir mig og segir að það hafi verið ógleymanlegt að horfa á þetta allt saman 

og sjá engan slasast.
84

  

 

Sigfríð Lárusdóttir. Ingvar Gýgjar sagði mér frá Sigfríð sem vann á fjallinu og var 

hún þrettándi viðmælandinn minn. Hún býr á Reykjaflöt í Hrunamannahreppi ásamt 

manni sínum. Hún kom með aðrar áherslur á vinnuna á fjallinu. Þegar ég spyr Sigfríð 

hvað henni sé eftirminnilegast frá dvöl hennar á Straumnesfjalli svarar hún því til að 

hún hafi auðvitað kynnst fyrri manni sínum þar, Stefáni. Einnig tínir hún til hitt og 

þetta sem á það sameiginlegt að vera jákvæðar minningar. Eins og til dæmis hve það 

var yndislegt að liggja í sólbaði uppi á fjallinu þegar gott var veður. Hún segir að það 

sé alveg ótrúlegt til þess að hugsa að hún minnist engra árekstra, hvorki í vinnunni né 

hjá stúlkunum sem þurftu að búa fjórar saman í litlu herbergi. Enda segir hún að 

trúlega sé hún það glöð í sinni að hún muni bara það góða.
85

 Á leiðinni heim frá 

Sigfríð kom ég aftur við hjá Einari í Hólakoti og talaði við hann í augnablik. Hann 

hefur verið mjög áhugasamur um verkefnið og hringir í mig öðru hverju til að spyrja 

um framvindu verksins. 
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Páll Sigurðarson. Í þjóðháttasafni Þjóðminjasafnsins fann ég stutta frásögn Páls 

Sigurðarsonar um vinnu hans í Aðalvík sumarið 1954. Ég hafði samband við hann en 

hann vildi fá að skrifa sjálfur niður sínar minningar. Þegar ég fór til hans að ná í 

minnisblaðið hitti ég fyrir mikinn sagnamann. Hann sagði mér nokkrar 

bráðskemmtilegar sögur þar sem við sátum á tveimur kollum inni í bílskúr heima hjá 

honum. Hann sagðist geta gefið út heila bók um veru sína í Aðalvík. Þetta er 

uppáhalds frásögnin mín, hún er svo myndræn og músíkölsk. Maður heyrir lagið: 

Eitt sinn er við Kjartan Runólfsson erum að ganga í náttstað klukkan 

hálf ellefu er tungl í fyllingu, blankalogn og stjörnurnar eru í essinu 

sínu. Svo hljóðbært var að tal okkar endurkastaðist milli fjallanna. 

Kjartan sagði að þessar aðstæður væru tilvaldar fyrir tónlist og bað 

mig að ná í trompetið sem alltaf fylgdi honum á hans ferðum. Svo blés 

hann fjóra til fimm tóna til að nema endurkastið. Síðan reisti hann sig í 

trompetleikarastöðu og beindi því upp og lék lagið, Hér stóð bær með 

burstir fjórar. Fyrst mjög veikt, síðan nokkuð sterkara og í þriðju lotu 

mjög sterkt. Manni fannst fjöllin nötra þegar þau köstuðu tónunum 

milli sín. Þetta er síðan mitt viðmið í tónlist. Viku síðar komu menn úr 

Bolungarvík og spurðu hvort hér væri trompetleikari, því þeir heyrðu 

konsertinn í sex til átta sjómílna fjarlægð.
86

 

 

Daníel Pétursson var fjórtándi og síðasti viðmælandinn minn en Friðrik Hermannsson 

hafði bent mér á hann. Hann býr á Hvammstanga en er alinn upp á Bergsstöðum á 

Selströnd. Eina helgi þegar ég fór vestur í Dali á Dönustaði, æskuslóðir móður 

minnar, skrapp ég á Hvammstanga og talaði við Daníel. Hann átti margar myndir sem 

hann sýndi mér. Hann vann við stöðina frá því í júníbyrjun 1955 og til maí 1956. Það 

sem er honum eftirminnilegast frá þessum tíma er að hann fékk hettusótt og varð 

hundveikur. Hann segir að verktakarnir hafi verið að svíkja einhverja samninga því 

þeir urðu að hafa lækni. En hann var ekki á staðnum á þessum tíma.
87

  

Ég hafði upp á þremur til viðbótar sem störfuðu við byggingu stöðvarinnar en 

vildu ekki tala við mig. Þau sögðu að þau hefðu eingöngu unnið þar í stuttan tíma og 

hefðu ekki frá miklu að segja. Ég spjallaði við tvö þeirra um stund í símann og þau 
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sögðu bæði að þokan væri þeim eftirminnilegust. En hún lá víst yfir fjallinu stóran 

part af sumrinu. Ég reyndi að finna herstöðvarandstæðing frá Vestfjörðum sem mundi 

þennan tíma en sú leit bar ekki árangur.  

Mín upplifun var sú að öllum viðmælendum mínum þætti gaman að fá 

tækifæri til þess að rifja upp þetta tímabil og vildu þeir allir ólmir segja mér frá 

þessum tíma. Þeim fannst gaman að einhver hefði áhuga á þessu. Þeir voru mjög 

áhugasamir um verkefnið og spurðu mig að ýmsu varðandi herstöðina því ýmislegt er 

þeim auðvitað á huldu. Til dæmis spurðu sumir hvers vegna þetta hefði verið lagt 

niður svona snemma, hvernig umhorfs væri upp á fjallinu núna og margt fleira.  

Eins og fyrr segir talaði ég reglulega við Kristbjörn Eydal. Eitt sinn segir hann 

við mig að hann hafi hitt Snorra Hermannsson og hann hafi sagt við sig: „Takk fyrir 

sendinguna,“ og átti hann þá við mig en gott var að heyra að viðmælendum mínum 

hafi fundist gaman að fá mig í heimsókn til þess að spjalla um Straumnesfjallið. Hann 

sagði einnig við mig oftar en einu sinni að hann væri orðin spenntur að sjá hvað kæmi 

út úr þessu hjá mér. Allir viðmælendur mínir eiga þakkir skildar, án þeirra hefði þetta 

verkefni hvorki orðið fugl né fiskur. Sérstakar þakkir fær Kristbjörn Eydal. Hann 

hefur einnig sagt mér mikið frá lífinu á Látrum þegar hann var að alast þar upp og það 

hefur verið mjög skemmtilegt að fá að heyra þær frásagnir. Kristbirni Eydal fæ ég 

seint fullþakkað.  

Fyrrum hermenn á Straumnesfjalli 

Þegar Friðþór Eydal var að skrifa grein um ratsjárstöðina fyrir einhverjum árum, hafði 

hann upp á nokkrum hermönnum sem þar störfuðu. Hann hafði oft velt því fyrir sér 

hvað það yrði gaman að fá tækifæri til þess að rifja upp kynni sín af þeim hermönnum 

sem dvöldu á fjallinu. Fyrir nokkrum árum tóku sig nokkrir hermenn saman sem 

höfðu starfað á ratsjárstöðvunum víðsvegar á Íslandi og stofnuðu samtök. Á tveggja 

ára fresti halda þeir samkomur. Bæði Kristbjörn og Einar hafa farið til Bandaríkjanna 

til að vera viðstaddir þessar samkomur. Friðþór segir að það hafi verið alveg 

gríðarlega mikils virði fyrir föður sinn og Einar að komast aftur í samband við þessa 

menn. Árið 2006 komu nokkrir hermenn í heimsókn og þá var fengið leyfi til að gera 

við veginn upp á fjallið sem hafði farið í sundur á einum stað til þess að hægt væri að 

fara með mannskapinn á fjórhjólum þangað sem stöðin stendur.
88
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Þessi samtök fyrrum hermanna á ratsjárstöðvum á Íslandi halda úti 

heimasíðu.
89

 Þar hafði ég upp á nokkrum hermönnum sem vildu skrifast á við mig um 

lífið og tilveruna á fjallinu. Ég hef því miður ekki tölu á öllum þeim sem ég hef sent 

póst.
90

 Ég sendi svo fjölda bréfa með spurningunni: „Varst þú á Straumnesfjalli?“. Ég 

fékk svör frá einhverjum sem sögðust hafa verið þar og væru til í að svara einhverjum 

spurningum og þegar ég svo ítrekaði, fékk ég ekkert svar. Alls fékk ég hins vegar svör 

frá níu hermönnum sem auðvitað hafa verið misduglegir að svara mér. Allir þessir 

menn eru komnir á áttræðisaldurinn og sumir eiga við veikindi að stríða. Einn berst 

við lungakrabbamein og annar er með mjög veika konu. Ég hef aðallega verið í 

samskiptum við sjö hermenn. 

 

Reed Thomas var á Straumnesfjallinu frá 1958 til 1959 og vann við að koma vistum 

upp á fjallið. Hann kom til Ísland árið 2006 og fór þá aftur norður á Straumnesfjallið. 

Tony D‘Aloisio kom til Aðalvíkur í október 1959 og fór til baka í ágúst 1960. Hann 

átti góðar stundir hér. John Broughton kom í maí 1959 og var á stöðinni þar til í júní 

1960. Honum leið mjög vel hér og hefur orð á því að þar sem náttúran er eins falleg 

og í Aðalvík og jafn ómenguð og Guð gerði hana, sé ekki hægt annað en að líða vel.
91

 

Þessir þrír hafa svarað mörgum spurningum mínum, en ég hef fáar frásagnir frá þeim. 

Ég fékk eitt sendibréf sent frá Gerald Dorris með svörum við nokkrum spurningum 

sem ég sendi honum. 

 

Bob Haines kom norður í nóvember 1957 og fór til baka í nóvember 1958. Hann var 

sá eini sem segist hafa átt mjög erfitt ár hér. Hann var fjögur ár í hernum og árið á 

Straumnesfjalli var það versta. Hann hefur verið mjög duglegur að skrifa mér. Bob 

Haines skrifar mér sögu sem að hann segist stundum segja vinum og ættingjum 

sínum. Hann segir jafnframt að þetta sé eina sagan sem hann segi frá af dvöl sinni á 

Íslandi. Sagan er um ferðalagið frá Keflavík til stöðvarinnar á Straumnesfjalli þar sem 

verið var að senda hann norður ásamt tveimur öðrum hermönnum. Ferðalagið byrjaði 

með jeppaferð til Reykjavíkur. Þá tók við flugferð til Ísafjarðar í lítilli sjóflugvél en 

hann vissi ekki að það ætti að lenda á sjónum við Ísafjörð. Hann segist sjaldan hafa 
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orðið jafn hræddur á ævinni og segist hann næstum því hafa verið dáinn úr hræðslu 

þegar vélin stefndi beint í sjóinn en það endaði nú vel og þeir lentu heilu og höldnu á 

sjónum við Ísafjörð. Þeir fóru síðan um borð í árabát sem flutti þá í land. Á meðan 

þeir biðu eftir bátnum sem átti að sigla með þá til Aðalvíkur fóru þeir á veitingastað á 

Ísafirði. Þjónustustúlka kom með matseðil sem var eingöngu á íslensku og þeir 

ákváðu að þeir skyldu allir benda á mismunandi rétti á seðlinum. Þegar maturinn var 

borinn á borð fengu þeir allir það sama, egg og beikon. Seinna frétti hann að ástæðan 

væri sú að sagan á Ísafirði segði að allir Ameríkanar vildu bara borða egg og beikon.  

 

 

Mynd 7. Guy Nido heldur á Bob Haines. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/cauf070217482.jpg. Sótt 14. 

desember 2011. Undir myndinni stendur: „Guy Nido heldur á Bob Haines við H-4 

árið 1958.“
92

 Höfundur ókunnur. 

Báturinn Gyllir sótti þá að lokum og þeim var vísað niður í fremri klefann á bátnum. 

Þar voru aðeins fjórar kojur og einn ofn. Þeir skriðu hver í sína koju og báturinn 

stefndi á haf út. Þeir lentu í stormi og báturinn byrjaði að vagga. Bob varð óglatt en 

var að reyna að berjast við að æla ekki. Einn skipverjinn kom niður til þess að athuga 

ofninn og lyktaði skipverjinn eins og hrár fiskur. Bob var með æluna í hálsinum en 

barðist enn við að gubba ekki. Um leið og skipverjinn fór upp ældi Bob ofan í fötu 

sem þarna var og þá gátu hinir ekki heldur haldið aftur af sér og ældu þeir einnig. Bob 

hljóp upp stigann því hann varð að komast upp á dekkið, nú fann hann fyrir þrýstingi 
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á neðri hæðinni líka. Hann náði að koma sér efst upp í stigann, þar sem hann reif 

niður buxurnar, hengdi rassinn út á dekkið og lét allt gossa en sem betur fór þrifu 

öldurnar allt burt um leið. Hinir hermennirnir komu um leið og hann lauk sér af og 

gerðu slíkt hið sama. Eftir margra tíma sjóferð, að honum fannst, fór báturinn að sigla 

lygnari sjó. Hann fann síðan að báturinn stoppaði alveg, skipverji kom niður og sagði 

þeim að nú væru þeir komir á leiðarenda. Úti var kolniðamyrkur, það snjóaði og þeir 

sáu ekki neitt. Við hliðina á bátnum var árabátur sem þeir klifruðu í. Hann veit ekki 

enn hvernig. Í landi tók á móti þeim skilti sem á stóð, „Welcome to LATRAR“. Það 

var farið með þá beint aftan á sleða á jarðýtunni í blinda hríð upp á fjallið að 

ratsjárstöðinni. Þetta var hræðileg ferð, segir Bob. Til þess að komast til baka varð 

hann að fara sömu leið og sú hugsun hræddi hann mikið. Árið á stöðinni var mjög 

langt í huga Bobs. Hann var mjög ánægður að fá að fara aftur heim til 

Bandaríkjanna.
93

 Bob segir mér í öðru bréfi að á hverju ári í lok október og byrjun 

nóvember þá hverfi hugur hans til þess tíma er hann yfirgaf Látra í síðasta sinn.
94

  

 

Mike Cotsman kom í byrjun árs 1960 og fór til baka í ágúst 1960. Hann segist kannski 

ekki hafa átt frábæra dvöl hér, en hann kvarti þó ekki. Mike segir að trúlega sé fyrsta 

áhugaverða sagan sem hann hafi frá að segja af ferðinni frá Ísafirði að Látrum. Á 

miðri leið bilaði báturinn og þeir urðu að stoppa. Hann hafði ekkert orðið sjóveikur á 

leiðinni en nokkrum mínútum eftir að báturinn stoppaði þá fóru hann og margir aðrir 

að kasta upp. Hann hélt að þetta yrði sitt síðasta. Öldurnar köstuðu bátnum fram og til 

baka. Til allrar hamingju bað skipstjórinn um hjálp og bátur kom þeim til bjargar og 

fóru þeir þá aftur til Ísafjarðar, þar sem þeir gistu. Næsta dag fóru þeir til Aðalvíkur á 

öðrum báti og allt gekk vel.
95

 

 

Jerry Golledge leið mjög vel hér og af því 21 ári sem að hann vann hjá hernum leið 

honum að eigin sögn best hér. Auðvitað saknaði hann þó fjölskyldu sinnar meðan 

hann dvaldi hérlendis. Jerry vann sem vélaviðgerðamaður en einnig við að flytja 

aðföng á milli Látra og herstöðvarinnar og hann nefnir eitt atvik sem situr í honum. 

Eitt sinn fór hann á prammanum til Ísafjarðar til þess að ná í aðföng. Þeir náðu að 

skipa upp í prammann og þá athugaði Kristbjörn veðurspána sem leit ekki vel út og 
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taldi hann best fyrir þá að sigla ekki til baka til Aðalvíkur. Hann talaði við yfirmann 

stöðvarinnar sem sagði einfaldlega að þeir ættu að koma til baka til Aðalvíkur í dag. 

Þeir lögðu því af stað í snjókomu, en í samfloti við fiskibát. Þeir villtust svo í stormi 

og voru heppnir að komast til Aðalvíkur. Eldsneytið var alveg að klárast og allir á 

prammanum hræddir um að þeir kæmust ekki á leiðarenda. Þeir voru heppnir að lifa 

af, segir Jerry, og þegar yfirmaðurinn hafði heyrt ferðasöguna lofaði hann að ef þetta 

gerðist aftur þá fengju þeir leyfi til þess að gista yfir nótt á Ísafirði.
96

 

Allir þeir hermenn sem hafa gefið sér tíma til þess að svara mér eiga bestu 

þakkir skildar, þeir bæta miklu við hin gögnin mín. Ég velti því stundum fyrir mér 

hvernig rannsóknin hefði orðið án bréfa þeirra. Sérstakar þakkir fær Bob Haines, hann 

hefur verið sérlega duglegur að skrifa mér og hann segir einkar skemmtilega frá. Ég 

sendi Bob ásamt hinum hermönnunum jólakveðju nú um jólin. Svarið sem ég fékk frá 

honum var á þá leið að hann hefði verið að vonast til þess að heyra frá mér, þar sem 

hann væri einn um jólin því kona hans hefði farið að heimsækja dóttur sína. Reyndar 

var tíkin hans Gigi heima og sendi hann mér mynd af henni.
97

 Þó tölvusamskipti geti 

verið ópersónuleg þá getur maður samt unnið sér traust.  

Í ágúst 2010 fór ég til Norður-Dakóta í Bandaríkjunum ásamt föður mínum og 

systur. Í litlu sveitaþorpi sem heitir Montana hittum við mann af íslenskum ættum, 

Rodney D. Byron. Við komust að því að hann er skyldur okkur en Þorsteinn faðir 

minn er sérlega áhugasamur um ættingja sína í Vesturheimi. Þegar Rodney var búinn 

að sýna okkur kirkjuna á staðnum, fór hann með okkur að húsinu sínu sem var beint á 

móti. Við biðum fyrir utan í sérlega góðu veðri á meðan hann náði í drykki handa 

okkur en hann kom líka með einn hlut til að sýna okkur. Það var mynd af honum þar 

sem hann sat í hermannabúningi í gömlum jeppa í skrúðgöngu á Þjóðarhátíðardegi 

Bandaríkjanna 4. júlí. Hann hafði þjónað landi sínu í tvö ár í Þýskalandi frá 1954 til 

1956.
98

 Ég man að ég horfði á myndina og hugsaði „af hverju er hann að sýna okkur 

þessa mynd?“ Þegar við komum út í bíl fórum við að ræða þetta atvik. Þá höfðum við 

öll hugsað það sama þegar hann kom með myndina. Var þetta það merkilegasta sem 

hann hafði upplifað? Ég veit reyndar ekki hvað þessi mynd var gömul, kannski var 

hann nýbúinn að fá myndina og hún tekin rúmum mánuði áður en við hittum hann. 

Atvikið sat í mér. Þegar ég sat og skrifaði bréf til heimildamanna minna sem höfðu 
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þjónað á herstöðinni á Straumnesfjalli og hugsaði ég oft til þessa fjarskylda frænda 

míns sem var svona stoltur af því að hafa verið heiðraður á þennan hátt á 

þjóðhátíðardegi Bandaríkjanna. Það var þessi hermannaheiður sem ég skildi ekki, en 

Rodney frændi hafði gefið mér innsýn hve þetta var þeim mikilvægt.  

 Á stundum var samband mitt við þessa hermenn spaugilegt, að minnsta kosti 

gat ég oft hlegið að því. Þessir fyrrum hermenn mótast í allt öðru umhverfi en ég. 

Einnig geta samskipti í tölvupósti verið ópersónuleg og fjarlægðin svo mikil, sem 

gerði það að verkum að ég lét ýmislegt flakka. Stundum sat ég með móral eftir á og 

hugsaði að nú væri ég búin að gera einhverja vitleysu og þá gat verið erfitt að bíða 

eftir svari. Stundum varð ég að bíða lengi og er enn að bíða því sumum hef ég skrifað 

mörg bréf en ekki fengið nein svör. Ég held samt að ég hafi eingöngu móðgað einn 

þeirra þegar ég spurði hann um hvers vegna sögur um sjálfsvíg hermanna hefðu farið 

af stað. Sagan er ekki sönn eftir því sem ég kemst næst, það kastaði sér enginn fram af 

björgum. Svarið sem ég fékk var að hann gæti fullvissað mig um að enginn hermaður 

hefði kastað sér fram af fjallinu. Það var eins og hann væri ósáttur við að 

Íslendingarnir væru að blaðra einhverja vitleysu um líf þeirra á fjallinu. Ég sendi 

honum nokkur bréf án þess að fá svör, sem var mjög óvenjulegt því hann var vanur að 

svara mér um hæl. Að lokum svaraði hann mér aftur þegar ég sagði honum að ég 

hefði farið að heimsækja Kristbjörn og skilaði til hans kveðju frá honum. 

 Allir þeir bandarísku menn sem ég hef verið í samskiptum við hafa verið 

áhugasamir um Ísland. Þeim hefur fundist gaman að fá myndir sem ég tók sumarið 

2010 í Aðalvík og að sjá aftur umhverfi sem þeir muna svo vel, en einnig hve 

mannvirkin hafa breyst mikið. Við höfum rætt ýmislegt í þessum bréfum, þeir hafa 

mikið spurt um veðrið. Þeir hafa einnig sagt mér frá fellibylnum Irenu og ég þeim frá 

eldgosum á Íslandi. Ég fylgdist með sumarfríum þeirra og sagði þeim frá 

smalamennsku minni.  

 Það er erfitt að henda reiður á hve mikið efni er í þessum bréfum, ég vitna í 

tuttugu og sjö bréf. Þau eru mislöng, sum einungis ein setning, önnur hátt í tvær 

blaðsíður. Mörg bréf vitna ég ekki í, oft erum við að tala um eitthvað allt annað en 

stöðina en það er náttúrulega stór hluti af því að byggja upp góð samskipti. Það er 

ólíku saman að jafna að tala við einhvern í klukkutíma eða að vera í bréfaskriftum. 

Maður getur bara horft til sjálfs sín og ég upplifði það að ég varð að taka mig taki til 

að skrifa þessum ókunnu mönnum bréf. Það er meiri fyrirhöfn að skrifa bréf en að 

ljúka viðtali af á einum klukkutíma. Trúlega á þetta líka við um bréfavini mína. Þó ég 
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hafi afritað öll viðtölin mín sjálf og það hafi verið tímafrekt þá gæti ég trúað því að 

þessi bréfaskrif hafi ekki tekið minni tíma.  

Viðtöl og bréf eru ólík gögn. Í viðtölum er ekki hægt að taka til baka það sem 

sagt hefur verið. Eitthvað er sagt á ákveðnu augnabliki, í félagsskap spyrjanda en 

bréfin eru skrifuð í einrúmi og hægt að hugsa betur út hvað skrifa á. Ég leitast þó við 

að meðhöndla afskrifuð viðtöl og tölvubréf á sama máta. Þegar ég les afritin af 

viðtölunum þá heyri ég röddina og man til dæmis hvar þeir hlæja, sem gerir að 

verkum að það er léttara fyrir mig að finna tóninn í því sem sagt er. Þá verður að 

benda á að auðvitað eru samskipti mín við hermennina ekki á móðurmáli mínu. 

Orðanotkun í ritgerðinni og heimildir 

Ratsjárstöð eða herstöð, hermaður eða Ameríkukani, Aðalvík, Látrar, eða bara þarna, 

eins og flestir viðmælendur mínir sögðu þegar þeir töluðu um ratsjárstöðina á 

Straumnesfjalli. Orðanotkun ólíkra heimildamanna er mjög mismunandi. 

Hernaðarmannvirkið á Straumnesfjalli var ratsjárstöð, og þeir Bandaríkjamenn sem ég 

hef verið í samskiptum við tala alltaf um ratsjárstöð og þá um H-4,
99

 það nafn sem 

bandaríski herinn gaf stöðinni. Reyndar hafa þeir talað um Latrar Air Force Base og 

einnig um 934 sveitina
100

 sem starfaði á Straumnesfjalli. Ég veit varla enn hvort er 

réttara á íslensku að tala um herstöð eða ratsjárstöð. Ég lít þannig á að hvort tveggja 

sé rétt því þarna var starfrækt ratsjárstöð af hernum. Þetta var herstöð sem hafði því 

sérhæfða hlutverki að gegna að vera ratsjárstöð. 

Það eru eingöngu tveir íslenskir viðmælendur sem tala um hermenn, annars 

tala þeir, með fáum undantekningum þó, um Kanann, Ameríkukanann eða 

Ameríkanann. Þá er enginn munur gerður á þeim sem þarna þjónuðu vegna herskyldu 

og hinum sem þarna unnu við byggingu stöðvarinnar. Fyrstu árin sem 

Bandaríkjamenn voru að byggja herstöðina í Aðalvík unnu óbreyttir bandarískir 

borgarar þar. Þeir voru búnir að sinna sinni herskyldu, flestir í seinni 

heimsstyrjöldinni. Um þessa menn giltu aðrar reglur. Aðeins einn hermaður sem ég 

átti í samskiptum við upplýsti mig um tign sína innan hersins, en það sagði mér 

reyndar voða lítið. Ég reyndi að læra þennan tignastiga hjá hernum en gleymdi honum 

jafnóðum. Að lokum ákvað ég að líta fram hjá þessu og tel að það skipti ekki máli 

hér. Tungumálið okkar er svo fátækt af hernaðarorðum og þó að það sé búið að þýða 
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tignir í hernum á íslensku
101

, þá hafa fáir þekkingu á þeim. Fyrir flestum okkar er 

hermaður bara hermaður en í ritgerðinni er þó stundum gerður greinarmunur á 

yfirmönnum og undirmönnum.  

Ratsjárstöðin stendur úti á Skorum á Straumnesfjalli. Í viðtölunum vísa 

viðmælendur mínir sjaldan til Skora eða Straumnesfjalls, það er frekar sagt að menn 

hafi verið í vinnu í Aðalvík. Vinna Íslendinganna fór mikið fram niðri á Látrum, þar 

sem öllum vistum var landað og á veginum upp á fjallið. Orðið sem mest er notað er 

einfaldlega „þarna“. Kannski nota þeir það svona mikið vegna þess að menn vita ekki 

alveg hvaða staðarheiti þeir eiga að nota.  

Sovétmenn eða Rússar? Allir þátttakendur í þessari rannsókn tala um Rússa, 

aldrei um Sovétmenn, en í rituðum heimildum eftir fræðimenn er alltaf talað um 

Sovétmenn. Sem er auðvitað rétt en málvenjan bæði á meðal okkar Íslendinganna og 

Bandaríkjamanna er sú að tala um Rússann, Rússaógn og Rússagrýlu, aldrei um 

Sovétógn eða Sovétgrýlu. Ég fylgi þessari málvenju nema þegar ég vitna í fræðimenn.  

Það er svolítið vandasamt að fara rétt með örnefni og það hefur vafist aðeins 

fyrir mér hvað er rétt í þeim efnum. Allir viðmælendur mínir tala um ratsjárstöðina á 

fjallinu Darra fyrir ofan Sæból. Í síðasta viðtali mínu við Kristbjörn Eydal þá segir 

hann við mig að hann þekki það ekki frá gamalli tíð að fjallið fyrir ofan Sæból hafi 

verið kallað Darri. Hann ólst upp á Látrum og þá var fjallið alltaf kallað Sæbólsfjall. 

Darri hafi verið lítill hnjúkur í Rytuskörðum í fjallinu Rytur sem er vestan við 

Sæbólsfjallið. Hann þorir ekki að fullyrða neitt en hann sé samt ekki sáttur við þetta 

Darraheiti á Sæbólsfjallinu.
102

 Ég er ekki staðkunnug í Aðalvík en það kom samt fyrir 

að fólk fór að minni hyggju vitlaust með örnefni í viðtölunum. Sjálfsagt má finna 

vitlaust farið með staðarnöfn ef grannt er skoðað og trúlega eins í meðferð á 

málvenjum heimamanna í sambandi við áttatilvísanir, til dæmis; þegar farið er út eftir, 

hvert er þá farið? Þessar málvenjur eru mjög staðbundið. Ég tók þá ákvörðun að 

leiðrétta fólk ekki í viðtölunum. Ég tala stundum um heimamenn og á þá við þá sem 

ólust upp á Látrum því auðvitað voru allir farnir þegar bandaríski herinn kom að 

Látrum. 
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„Frásagnir geta fært okkur skilning. Ljósmyndir gera svolítið annað; þær 

ásækja okkur.“
103

, segir Susan Sontag ljósmyndari og mannfræðingur um ljósmyndir. 

Mikið er til af myndum frá ratsjárstöðinni. Fyrrum hermenn hafa sett sínar ljósmyndir 

á netið og þær hafa með sanni ásótt mig. Ég hef fengið leyfi til þess að nota þær í 

ritgerðinni og þakka ég kærlega fyrir það. Myndir segja meira en mörg orð og eru 

einnig hluti af mínum rannsóknargögnum sem ritgerðin byggir á.  

Á þessum sama vef er að finna frásagnir sem ég nota. Friðþór Eydal hefur 

ritað einu greinina sem skrifuð hefur verið um stöðina. Ekki er úr mörgu öðru að 

moða, en ég fékk reyndar hvíta möppu hjá Einari Jónssyni sem Friðþór Eydal hafði 

útbúið handa honum og föður sínum. Þar var að finna margar myndir og þýdd bréf 

sem Friðþór fékk frá bandarískum hermanni, sem Friðþór kallar Bill. Ég vitna einnig í 

endurminningar sama manns á vef fyrrum hermanna en þar skrifar hann undir sínu 

nafni William. Reed Thomas sendi mér á diski frétt á Stöð tvö, þar sem talað var við 

Kristbjörn og við fyrrum hermenn sem heimsóttu Straumnesfjallið árið 2006. Ég fékk 

hjá Einari Jónssyni minnisblað og spólu með þætti sem sýndur var á Stöð tvö um 

herstöðina sem Þorsteinn J. Vilhjálmsson stýrði. Ég hringdi á Stöð tvö og fékk 

upplýsingar um hvenær fréttin var sýnd en ekki hvenær þátturinn var sýndur.
104

 Ég 

fann á timarit.is nokkrar fréttir um herstöðina. Það tók nokkurn tíma að finna eitthvað 

um stöðina þar vegna þess að alltaf er talað um Aðalvík en ekki Straumnesfjall í 

fréttum sem fjalla um framkvæmdir og starfsemina þarna. Ég leitaði einnig í 

opinberum skjölum á Þjóðskjalasafni Íslands og Héraðsskjalasafni Ísafjarðar að 

upplýsingum um hvers vegna siglingum til Aðalvíkur var hætt haustið 1952 og 

síðustu ábúendur þar urðu að flytja á brott.  

Til þess að skýra aðeins gang mála í Aðalvík og á Straumnesfjalli þá hófust 

framkvæmdir við stöðina í lok júní 1953. Um miðjan maí sama ár höfðu nokkrir 

bandarískir starfsmenn komið til þess að undirbúa framkvæmdirnar. Starfsmennirnir 

bjuggu niðri á Látrum og höfðu ellefu hús á leigu. Fyrstu hermennirnir komu að 

Látrum í september 1956. Ratsjáin var ekki tekin í notkun fyrr en í janúar 1958 og þá 

gat stöðin fyrst sinnt sínum skyldum. Framkvæmdum á vegum Íslendinga lauk 

sumarið 1958. Starfsemi stöðvarinnar var hætt í ágúst 1960 en þrír hermenn dvöldu 
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veturinn eftir í stöðinni. Sumarið 1961 var allt lauslegt sem herinn vildi hirða flutt á 

brott.
105

  

Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla. Í öðrum kafla fjalla ég um hernaðarumsvif á 

fjallinu, þar sem ég geri grein fyrir hve hernaðarumsvifin voru ekki ofarlega í huga 

viðmælenda minna. Ávallt þegar hernaður bar á góma í viðtölunum beindi ég 

umræðunni á þá braut.  

Í þriðja kafla beini ég sjónum að lífi bandarísku hermannanna og legg til 

grundvallar þeirra eigin frásagnir og frásagnir Íslendinganna. Þeir hermenn sem ég hef 

verið í samskiptum við eiga flestir ljúfar minningar frá Straumnesfjalli. Það má velta 

því fyrir sér hvaða áhrif Kóreustríðið og Víetnamstríðið höfðu á endurminningar 

þeirra.    

Í fjórða kafla fjalla ég um baráttu manna við náttúruna. Bandaríku 

hermennirnir líta frekar á náttúruna sem andstæðing í stríði en Íslendingarnir tala að 

meiri auðmýkt um náttúruna. Í lokin reyni ég að svara þessum þremur spurningum, 

hvernig skildi herinn við? Hvaða merkingu hafa rústirnar og eru þær menningararfur 

eða rusl? Í lokaorðunum eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman. Þann 

26. júlí 1953 greindi Þjóðviljinn frá áformum um byggingu herstöðvar á Vestfjörðum 

og sagði m.a. um Aðalvík: 

Fjörður þessi kvað, hafa þann ómetanlega kost, að síðan Íslendingarnir 

í nyrstu byggð Vestfjarða voru fluttir burt í fyrrahaust er engin hætta á 

því að íslensk augu verði til að horfa á neitt sem þar gerist, né íslensk 

tunga til að segja frá.
106

 

Blaðamenn Þjóðviljans voru oft dramatískir í skrifum sínum um stöðina. Að þessu 

sinni höfðu þeir ekki rétt fyrir sér því auðvitað unnu Íslendingar við byggingu 

stöðvarinnar, eiga sínar minningar frá staðnum og eru til frásagnar um það sem þeir 

sáu í Aðalvík.  
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2. Hernaðarumsvifin á Straumnesfjalli 

 

Í þessum kafla fjalla ég um hernaðarumsvifin á Straumnesfjalli og sýni hvernig 

íslenskir starfsmenn og bandarískir hermenn lýsa þeirri hernaðarstarfsemi sem þarna 

fór fram. Ég máta lýsingar þeirra við hugmyndir fræðimanna um kalda stríðið og 

skoða hvað hefur haft áhrif á upprifjun þeirra. Ég velti fyrir mér hvort hægt sé að 

finna einhver kennileiti sameiginlegra minninga eða sameiginlegrar gleymsku.  

Herstöðin á Straumnesfjalli var reist og rekin á tímum kalda stríðsins. Ætla 

verður að allir sem komu að stöðinni hafi verið meðvitaðir um gang mála í okkar 

heimshluta. Seinni heimsstyrjöldinni var nýlokið með öllum þeim áhrifum sem hún 

hafði hér á landi. Stórar skipalestir sigldu fyrir Vestfirði, íslensk skip urðu fyrir 

árásum og sigldu öll stríðsárin undir stöðugri ógn. Varnarsamningur við Bandaríkin 

var samþykktur árið 1951 og um hann varð mikil umræða í samfélaginu.
107

 Valur 

Ingimundarson sagnfræðingur segir í bók sinni Í eldlínu kalda stríðsins að í 

stríðsbyrjun árið 1939 hafi Ísland verið með fátækustu ríkjum í Norður-Evrópu en 

þegar stríðinu lauk árið 1945 hafi þjóðin verið með þeim ríkustu. Tvær ástæður 

voru fyrir þessu að hans mati, sú fyrri var að eftirspurn eftir fiski jókst og var hann 

aðallega fluttur til Bretlands og sú síðari að miklar tekjur fengust vegna 

framkvæmda bresku og bandarísku herjanna hérlendis.
108

 Óhætt er að segja að 

síðari heimsstyrjöldin hafi breytt miklu, enda er oft talað um að Ísland hafi 

nútímavæðst á þessum árum á mjög skömmum tíma.  

 Í Aðalvík hafði risið bresk herstöð, Sæbólsmegin á fjallinu Darra. 

Hernaðaráhrifa hafði því þegar gætt á þessu svæði þegar ráðist var í að reisa stöðina 

á Straumnesfjalli. Viðmælendur mínir sem eru aldir upp í Aðalvík segja frá 

samskiptum sínum við Breta á stríðsárunum. Kristbjörn minnist þess að móðir hans 

hafi keypt niðursoðið kjöt í fermingaveisluna hans af Bretanum. Einnig var 

fósturfaðir Kristbjarnar einn af þeim sem fórust með Pétursey, en talið var að skipið 

hefði verið skotin niður af Þjóðverjum í stríðinu.
109

 Snorri minnist þess að hermenn 

frá stöðinni á Darranum hafi komið á böll sem voru haldin á Látrum. Þar hafi þeir 
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dansað og minnist hann þess að þeir hafi gefið börnum sælgæti eins og venjan 

var.
110

 Það er greinilegt að viðmælendur mínir minnast Bretans á Sæbóli með 

jafnræði og samlyndi í huga.  

Kalt stríð  

Mary Kaldor alþjóðastjórnmálafræðingur hefur fjallað mikið um stríð og greint átök 

20. aldar og síðasta áratugar. Hún segir að í kalda stríðinu hafi verið barist á 

áróðursvígstöðvum og hvor aðilinn um sig hafi haldið því fram að hið góða berðist 

við hið illa.
111

 Eftir að hyggja segir hún réttlætingu stórveldanna á hernaðarumsvifum 

á þessum tíma ósannfærandi. Afskipti af átökum eftir seinni heimsstyrjöldina höfðu 

ekki tilætluð áhrif. Hún nefnir sérstaklega afskipti Bandaríkjanna í Víetnam og 

afskipti Sovétríkjanna í Afganistan. Ýmsar tilgátur hafa verið settar fram um hvers 

vegna ekki tókst að bæla niður ófrið í þessum löndum en að mati Kaldor er 

meginástæðan sú að hermenn sem þarna börðust litu ekki á sig sem hetjur eins og 

hermenn í seinni heimsstyrjöldinni gerðu. 

Á þessum tíma voru stríð háð í fjarlægum löndum og það var ekki sjálfgefið 

hvað var rétt eða rangt í stöðunni. Með öðrum orðum sáu hermennirnir ekki tilganginn 

með veru sinni í þessum löndum og vissu ekki hvers vegna þeir voru sendir í stríð. Í 

besta falli litu þeir á sjálfa sig sem peð í tafli stjórnmálamanna og í versta falli sem 

morðingja.
112

 Það er í þessu sambandi forvitnilegt að skoða hvernig hermenn á 

Straumnesfjalli litu á hlutverk sitt svo fjarri öllum beinum átökum. 

Mary Kaldor lýsir seinni heimsstyrjöldinni sem algjöru stríði. Stríðið rann 

saman við samfélagið, gegnumsýrði allt. Kalda stríðið viðhélt hugmyndinni um stríð 

en bein hernaðarátök voru víðsfjarri. Stríðið var, eins mótsagnakennt og það kann að 

hljóma, háð með fyrirbyggjandi stríðsaðgerðum og áróðri. Mary Kaldor segir 

ástandinu vel lýst með orðum George Orwells í skáldsögunni 1984: „stríð er 

friður“.
113

  

Á þessum tíma voru stór hernaðarbandalög stofnuð, tækniþróun í tengslum við 

hernað var mikil og aldrei hafði eins miklum fjármunum verið eytt í hernað á 

friðartímum. Á Vesturlöndum var sú skoðun ríkjandi að það væri friður, vegna þess 

að ekkert stríð var háð á evrópskri eða bandarískri grundu, allavega ekki eins og stríð 
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hafa verið skilgreind þar.
114

 Á sama tíma voru mörg stríð háð í öðrum heimshlutum, 

þar sem Evrópuþjóðir tóku meðal annars þátt. Í öllum þessum stríðum dóu samtals 

fleiri en í seinni heimsstyrjöldinni. Í vestrænum skilningi eru þessi styrjaldaátök 

einhvern veginn ekki skilgreind sem stríð.
115

  

Ratsjárstöðin á Straumnesfjalli var reist til þess að vakta aðalóvin 

Bandaríkjanna, Sovétríkin. Á þessum tíma var komið upp viðvörunarkerfi sem 

kallaðist DEW Line
116

 sem ratsjárstöðvarnar á Íslandi voru hluti af. Þetta var net 

stöðva í Bandaríkjunum, Kanada, Grænlandi, Íslandi, Bretlandi og á Azoreyjum.
117

 Á 

Íslandi voru reistar fjórar ratsjárstöðvar á 6. áratugnum í tengslum við þetta net, ein í 

hverjum landshluta: Í Sandgerði, við Hornafjörð, á Langanesi og á Straumnesfjalli. 

Markmið Bandaríkjamanna með þessum ratsjárstöðvum var að tryggja að 

viðvörunartíminn yrði aldrei skemmri en tveir til fjórir tímar ef Sovétmenn gerðu 

skyndiárás með sprengiflugvélum á Bandaríkin. Íslendingar litu hinsvegar á 

stöðvarnar hér sem hluta af vörnum Íslands og þrýstu reyndar á um byggingu 

þeirra.
118

 Um 1960 var þetta kerfi aflagt. Valur telur að á þessum tíma hafi 

Bandaríkjaher ofmetið flugher Sovétríkjanna því þeir hafi ekki haft yfir nægilega 

langdrægum sprengiflugvélum að ráða. Þær hefðu ekki getað farið í árásarferðir til 

Bandaríkjanna og síðan heim aftur. Ný tækni kom síðan til skjalanna, langdræg 

flugskeyti breyttu því að Sovétmenn gátu hæft skotmörk í Bandaríkjunum án þess að 

nota sprengiflugvélar. Þetta gerði að verkum að DEW Line viðvörunarkerfið varð 

úrelt svona fljótt.
119

  

Ég fæ ekki betur séð en ratsjárstöðin hafi aðeins starfað sem slík í tvö ár. Þetta 

hlýtur að hafa áhrif á minningar þeirra sem þar störfuðu þegar þeir horfa til baka og 

meta árangur framlags síns. Ratsjárstöðin var eingöngu einn hlekkur í varnarkeðjunni 

og hermennirnir sem þar voru sinntu herskyldu og höfðu ekkert val um störf sín og 

staðsetningu. David Thelen sagnfræðingur fjallar í grein sinni „Memory and 

American History“ um minningar hermanna sem tóku þátt í Víetnam stríðinu. Hann 
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leggur áherslu á að þær hafi ekki verið sameiginlegar eða einsleitar heldur ósamstæðar 

og persónubundnar og samræmdust ekki sögunni sem samfélagið vildi heyra.
120

 Ég 

hef velt því fyrir mér hvort þessir hermenn sem ég hef haft samband við og segja mér 

frá reynslu sinni hafi upplifað það sama, það er takmarkaðan áhuga fólks á 

minningum þeirra. Það geti skýrt áhuga þeirra á að hittast og deila upplifunum sínum 

með endurfundum og á netinu.  

 Hvernig passa minningar þeirra inn í hugmyndir um varnir og mikilvægi 

þeirra? Þegar ég byrjaði að vinna verkefnið bjóst ég við því að hernaður yrði áberandi 

í frásögnum viðmælenda minna. Það hefur komið mér á óvart hversu lítið þeir leggja 

upp úr hernaðarhlutverki stöðvarinnar í frásögnum sínum. Verksvið þeirra var fyrst og 

fremst ein löng fábreytt vaktstaða og ég hef ekki fengið upplýsingar um eitt einasta 

atvik þar sem óbreyttir hermenn upplifa hernaðarástand. Mike Cotsman, einn 

hermannanna sem ég hef verið í sambandi við, segir að menn hafi gert sér grein fyrir 

að í gangi var kalt stríð
121

 en því fari fjarri að menn hafi verið á vígvelli og því séu 

minningar hans honum auðveldar.
122

 Sama er að heyra á fleirum. „Ég var mjög 

ánægður með að ég þurfti ekki að fara í stríð. Herskylda mín hófst rétt eftir að 

Kóreustríðið var búið og rétt áður en Víetnamstríðið hófst,“
123

 segir Bob Haines og 

greinilegt eð hann er ánægður að hafa sloppið við að fara á vígvöllinn. Joseph Boskin 

orðar þetta á aðeins öðruvísi hátt í bók sinni Corporal Boskin‘s Cold Cold War. A 

Comical Journey, þar sem hann fjallar um veru sína í hernum á ratsjárstöð á Thule í 

Grænlandi. Hann lýsir slæmri aðstöðu sem hermennirnir bjuggu við á stöðinni en 

lýkur frásögnina með þessum orðum: „Þetta var ekki Kórea og þess vegna áttum við 

bara að halda kjafti.“
124

  

Tilgangurinn með stöðinni  

„Við vorum á herstöðinni á Straumnesfjalli í vissum tilgangi, flestum var sama hvers 

vegna, við höfðum ekkert val,“
 125

 svarar Reed Thomas þegar ég spyr hann um hver 

tilgangurinn með veru hans þarna hafi verið. „Hvað í andsk... er ég að gera hér til að 
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byrja með? Fann aldrei gott svar við þeirri spurningu,“
126

 svarar Bob Haines þegar ég 

spyr hann að því sama. Í svörum þeirra kristallast þessi tilfinning að vera peð í leik 

einhvers annars, sem Mary Kaldor lýsir og vísað er til hér að ofan. Reed segir, að 

flestum hermönnunum hafi staðið á sama hvers vegna þeir voru þarna. Þeir voru bara 

að sinna sínum skyldum, meira var ekki á þeirra valdi. Bob segir að hann hafi ekki 

vitað hvað hann var að gera þarna yfir höfuð, en samt er greinilegt að hann hefur 

leitað að svörum við þeirri spurningu. Hann segir í öðru bréfi að hann hafi verið 

meðvitaður um að þeir væru þarna til þess að vakta Rússann og vernda bæði Ísland og 

Bandaríkin vegna þess að Rússarnir voru orðnir aðgangsharðir á þessum tíma.
127

 Bob 

sker sig úr hópi heimildamanna minna. Svör hans við spurningunni um hlutverk 

stöðvarinnar ríma vel við framsetningu sagnfræðinga síðari tíma. Hann lagði áherslu á 

stöðina sem hlekk í varnarkeðju Bandaríkjamanna.
128

 

Eins og komið hefur fram var miklum fjármunum varið í hernað á þessum 

tímum, þó stríð hafi hvorki verið háð á evrópskri né bandarískri grund. Það er eðlilegt 

að finna fyrir tilgangsleysinu með veru sinni uppi á fjallinu á friðartímum í fásinninu 

og tilbreytingarleysinu. 

Furðulegt er til þess að hugsa hvað Íslendingarnir ræddu lítið um tilgang 

stöðvarinnar. Ég spyr viðmælendur mína sérstaklega að því hvort þeir minnist þess að 

tilgangur stöðvarinnar hafi verið ræddur. Daníel Pétursson segir: „Ég man ekki eftir 

því, sko. Þetta var, maður var að vinna alveg eins og maður þoldi og þótti svo bara 

gott að hvíla sig.“
129

 Flestir viðmælendur mínir svara spurningunni í svipuðum dúr. 

Þeir hafi einfaldlega litið á störf sín þarna sem hverja aðra vinnu og minnast þess ekki 

að tilgangurinn með stöðinni hafi verið ræddur sérstaklega. Flestir þessara manna 

voru ungir nýkvæntir menn með ung börn á framfæri í samfélagi þar sem ekkert 

fæðingarorlof þekktist og fæstar ungar giftar konur voru úti á vinnumarkaðinum. Þar 

af leiðandi voru eiginmennirnir fyrirvinnan og skipti því sköpum að hafa vinnu til að 

sjá heimilinu farborða. Eins og Daníel segir var bara unnið og unnið til þess að þéna 

sem mest. Á þessum tíma var Daníel með ungt barn og annað á leiðinni. Ekki þurfti 

að efast um tilgang vinnunnar.  
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Aðeins Ingvar Gýgjar og Einar Róbert minnast þess að eitthvað hafi verið rætt 

um tilgang stöðvarinnar. Samkvæmt Ingvari Gýgjari var tilgangurinn lítillega ræddur 

meðal Íslendinga sem þarna unnu. Margir furðuðu sig á þessum framkvæmdum, að 

hans sögn. Menn veltu fyrir sér hversu nauðsynlegt varnarvirki stöðin væri fyrir 

Íslendinga. Um það voru skiptar skoðanir og segir hann jafnframt að „menn höfðu 

kannski ekki upplýsingar um það og þekkingu, hvort að þetta væri nauðsyn sem 

varnarvirki fyrir okkur.“
130

 Hjá Ingvari Gýgjar kemur allt annað sjónarhorn fram en 

hjá Daníel, en hann rekur þó þann varnagla að tilgangurinn hafi aðeins lítillega verið 

ræddur. 

Greinilega voru skiptar skoðanir sem eðlilegt er í umræðum manna um mál sem 

var mikið deilumál í samfélaginu. Ef hægt er að segja að hermennirnir hafi upplifað 

sig sem peð á leikborði heimsmála eins og áður segir þá er kannski hægt að segja að 

Íslendingarnir hafi upplifað sig sem óupplýsta áhorfendur að tafli þar sem þeir kunnu 

ekki mannganginn. Ingvar Gýgjar segir beint út að þeir hafi ekki haft forsendur til 

þess að mynda sér skoðun á því sem fram fór vegna þess að þá vantaði heildstæða 

mynd. Einar Róbert segir þetta um umræðuna um tilgang stöðvarinnar: 

Þeir gerðu sér vel grein fyrir því hvað var að ske og ég man nú ekki, 

mig minnir nú að það hafi verið dálítið „hush-hush“ í kringum þetta, 

þegar þetta var ákveðið, hérna af ríkisstjórninni að samþykkja þessa 

ratsjárstöð. Það var ekki mikið talað um það. En það var eitthvað sagt 

svona um að þetta væri nauðsynlegt til þess að sjá um varnir landsins. 

Og, en það var sem sagt ekki mikið talað um þetta. Það svona vissu 

allir hvað þetta var.
131

  

Einar Róbert nefnir eins og Ingvar að einhverjar umræður hafi verið um mikilvægi 

stöðvarinnar sem varnarvirkis fyrir Ísland. Friðþór nefnir í grein sinni um 

ratsjárstöðina að tilgangur þessara fjögurra stöðva á landinu hafi verið að vakta 

landið.
132

 Það er erfitt að átta sig á því út frá svörum þessara tveggja viðmælenda 

hvort fólk sem þarna vann hafi upplifað þessa stöð sem hluta af vörnum landsins. 

Hvorki Ingvar Gýgjar né Einar Róbert segja að þeir hafi upplifað einhverjar varnir í 

þessari stöð sjálfir. En þetta gefur samt til kynna með óyggjandi hætti að umræðan um 
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varnarhlutverk stöðvarinnar átti sér stað þó hún virðist ekki hafa verið þeim ofarlega í 

huga. Atferli hersins og umdeilanlegar framkvæmdir á vegum hans vöktu oft furðu og 

sjálfsagt gagnrýni frá Íslendingum. 

 

Mynd 8. Mynd af herstöðinni í vetrarbúningi. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/igak202421226.gif. Sótt 14. 

desember 2011. Undir myndinni stendur: „Uppi á Straumnesfjallinu 6 mílum sunnan 

við heimskautabaug eru aðsetur 934. sveitarinnar. Mynd tekin 3. nóvember 1959.“
133

 

Höfundur ókunnur.  

Ég hringdi í Hinrik Vagnsson eftir að ég tók viðtal við hann og Kristján. Hann sagðist 

hafi upplifað þetta tilgangsleysi þegar hann var að vinna þarna. Svakalegar 

framkvæmdir, þar sem umhverfið bar mikinn skaða og allt þetta brölt hafði ekki mikið 

upp á sig.
134

 Hinrik er sá eini sem kveðst hafa upplifað tilgangsleysið.  

Hinrik sagði mér frá ketti sem Kristbjörn Eydal átti og að mörgu leyti lýsir 

hegðun kattarins afstöðu Íslendinganna. Kötturinn lá alltaf á hillu heima hjá honum 

þar sem talstöðin var staðsett. Þegar Kaninn kom niður af fjallinu komu þeir oft við 

hjá Kristbirni, en þá sneri kötturinn sér alltaf við, snéri bakinu í Kanann og hélt áfram 
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að sofa. Við hlógum mikið þegar Hinrik sagði þessa sögu og göntuðumst með hvað 

kötturinn hefði verið gáfaður. Hann skildi ekki hvað þeir voru að segja, hann áttaði sig 

á því að þeir töluðu ekki íslensku og vildi greinilega fá frið til þess að sofa.
135

 Í stærra 

samhengi getur kötturinn auðveldlega verið táknmynd Íslendinganna. Þeir einfaldlega 

skildu ekki hvað Bandaríkjamenn voru að gera þarna, unnu bara sína vinnu og voru 

ekkert að skipta sér að því hvað þeir gerðu. Herinn yfirtekur allt með sínu brölti, en 

Íslendingarnir sinna sínu á meðan kötturinn sefur.  

Það má velta því fyrir sér hvers vegna viðmælendur mínir minnast þess ekki 

að tilgangurinn hafi verið ræddur að ráði og hvort lok kalda stríðsins og brotthvarf 

hersins 2006 hafði einhver áhrif á upprifjanir þeirra. Og einnig sú staðreynd að stöðin 

starfaði eingöngu í tvö ár. Það er kannski hægt að segja að með þetta þrennt í huga 

hefði tilgangsleysið átt að verða meira áberandi í viðtölunum en reyndin var.  

Staðsetning ratsjárstöðvarinnar 

Herstöðin stendur á Skorum á Straumnesfjalli, á ystu brún Vestfjarða. Það er 

einkennilegt að standa á brúninni og ósjálfrátt fer maður að hugsa, hvers vegna var 

þessi staður valinn? Ákvörðunin um staðarvalið lá hjá sérfræðingum hersins. Hinar 

ýmsu vangaveltur komu fram hjá viðmælendum mínum þegar ég spurði þá hvers 

vegna þeir héldu að Straumnesfjallið hefði orðið fyrir valinu. Nokkrar áhugaverðar 

hugmyndir komu fram. Bæði Kristbjörn og Sigfríð segja að þau hafi lítið hugsað um 

staðarvalið en heyrt að ratsjáin drægi lengra þarna og þess vegna hafi þessi staður 

verið valinn. Hvorki þau né aðrir viðmælendur mínir líta á stöðina sem hlekk í keðju 

ratsjárstöðva.  

Kristbjörn segist lítið hafa velt fyrir sér staðsetningu ratsjárstöðvarinnar á 

sínum tíma en segir jafnframt að staðsetningin hafi einfaldlega komið best út í öllum 

mælingum. Og þá á hann við að drægni ratsjánna hafi verið best á fjallinu. Hann bætir 

því við, að þegar Bandaríkjamenn byggðu ratsjárstöðina uppi á Bolafjalli fyrir ofan 

Bolungarvík nokkrum áratugum síðar hafi Straumnesfjall aftur komið til greina, 

vegna þess að staðsetningin hafi aftur komið best út í mælingum.
136

 Sigfríð man eftir 

einhverjum styr um staðsetninguna og segir meðal annars: „Það var náttúrulega alveg 

rétt, það var ekkert talað um það hvers vegna væri verið að þessu og allt það. Og af 

                                                 
135

 Viðtal við Hinrik Vagnsson og Kristján Lyngmó, 11. mars 2011, bls. 10. 
136

 Viðtal við Kristbjörn Eydal, 20. september, bls. 13.  



 67 

hverju þetta var ekki alveg eins sett á Rytinn
137

 eins og Straumnesfjallið. Það átti að 

draga eitthvað meira skildist mér“.
138

  

Einar Róbert man eftir umræðu fyrir norðan um að Kaninn hafi ekki viljað 

vera þar sem Bretinn hefði áður verið. Eins og fyrr segir reisti breski herinn 

ratsjárstöð á fjallinu Darra fyrir ofan Sæból í síðari heimsstyrjöldinni. Einar Róbert 

segir að íslenskir starfsmenn á Straumnesfjalli hafi gantast með að líklega hafi það 

haft áhrif á ákvörðun bandaríska hersins að velja Straumnesfjall fyrir ratsjárstöðina en 

ekki Darrann að þeir kærðu sig ekki um að vera þar sem Bretinn hafði verið. Ef til vill 

var þetta einungis gamansaga, segir hann, en hvert sannleiksgildi hennar er segist 

hann ekki vita.
139

 Snorri
140

 og Friðrik
141

 taka í sama streng og höfðu báðir heyrt þessa 

sömu skýringu á staðarvalinu. Í samhengi sögunnar er ef til vill hægt að líta á 

staðsetningu fleiri mannvirkja sem bandaríski herinn reisti á Íslandi. Bandaríski 

herinn byggði nýjan flugvöll í Keflavík en nýtti sér ekki flugvöll sem breski herinn 

hafði byggt í Reykjavík. Einnig notaði Bandaríkjaher ekki bragga sem Bretar höfðu 

byggt víðs vegar í Reykjavík og víðar um landið heldur byggðu þeir nýja bragga og 

braggahverfi.
142

 

Flestir viðmælendur mínir nefna þá skýringu að staðurinn hafi verið valinn 

vegna þess að þoka liggi þar oft yfir og stöðin því ósýnileg úr lofti. Bandaríski herinn 

hafi mögulega valið þennan stað til þess að fela sig fyrir óvini sínum, Rússunum. 

Nokkrir viðmælendur mínir nefna að þegar sól og blíða var niðri á Látrum og hið 

besta veður, lá gjarnan þoka yfir fjallinu. Meðan á byggingu stöðvarinnar stóð lá oft á 

tíðum mikil þoka yfir fjallinu og segir Ingvar Gýgjar að hann hafi heyrt að þess vegna 

hafi þessi staður verið valinn. Eins og hann kemst að orði: „svo það bæri ekki eins 

mikið á stöðinni“. Hann bætir því við að Rússinn hafi nú samt alltaf getað miðað þetta 

út og fundið ratsjárstöðina.
143

 Svipaðar hugleiðingar má heyra hjá Snorra en hann 

sagði meðal annars að oft hafi legið mikil þoka úti á Skorum en hann kvaðst þó ekki 

geta staðhæft að það hafi haft áhrif á staðarval.
144
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Auðvitað velti fólk staðsetningunni fyrir sér en manni virðist sem litlar 

upplýsingar hafi komið frá framkvæmdaaðilanum sjálfum, hernum. Þetta gæti hafa ýtt 

undir fjörugar umræður við ýmis tækifæri. Ætla verður að menn hafi rætt um 

staðarvalið til dæmis í kaffitímum og matartímum og hverjum fundist sitt. En athygli 

vekur hversu lítið var lagt upp úr því að gera fólki grein fyrir því hvaða hlutverki það 

gegndi. Þarna var að sögn verið að byggja upp mikilvægan hlekk í vörnum bæði 

Bandaríkjanna og Íslands. Þetta sýnir kannski hversu stéttskiptingin var mikil á 

þessum tíma sem viðhorfið til Íslendinganna, þeim kom lítið við til hvers verið er að 

þessu öllu.  

Ég spyr Einar Róbert að því hvort hann muni eftir einhverri andstöðu á Ísafirði 

eða Súðavík við byggingu ratsjárstöðvarinnar, en hann kvaðst ekki muna eftir 

andstöðu, „frekar svona skoðun“, eins og hann orðar það. Sósíalistaflokkurinn hafi á 

þessum tíma átt töluvert fylgi á Ísafirði, það hafi verið harður kjarni sem var ekkert 

hrifinn af þessum byggingarframkvæmdum. En Einar Róbert segir jafnframt að þetta 

hafi verið töluverð innspýting fyrir bæinn því menn fengu vinnu þarna. Hann heldur 

að 30 – 40 manns frá Ísafirði, jafnvel 50 manns hafi verið í vinnu á fjallinu en 

atvinnuleysi var landlægt á Íslandi á þessum árum og því var þetta mikilvægt fyrir 

byggðina.
145

 

 Það er einkennilegt að spyrja Vestfirðinga um stöðina og reyndar aðra 

Íslendinga sem komnir eru á efri ár og muna þennan tíma. Mér þykir undarlegt að 

þarna standi þessi stöð uppi á fjalli rétt við byggðina en að lítil sem engin umræða 

virðist hafa farið fram um staðarval, tilvist hennar eða tilgang. Þetta er eiginlega 

lyginni líkast. Enda hef ég á tilfinningunni að hér búi eitthvað annað að baki sem fólk 

kannski man ekki, vill ekki segja mér frá eða ég fæ ekki fram. Kona ein að vestan 

sagði einfaldlega að það hefði ekki verið talað um stöðina svo hún muni. Maður að 

vestan sagði að þetta hefði allt verið mjög leynilegt og engar fréttir hefðu borist frá 

stöðinni. Hefði það ekki einmitt átt að vekja forvitni og umræður? Það hefur verið 

erfitt að fá viðmælendur mína til þess að tala um hvernig rætt var um stöðina. Þegar 

ég spyr Halldór, sem bjó í Hnífsdal, hvort hann muni eftir því hvort eitthvað hefði 

verið talað um stöðina minnist hann þess ekki, „ekki nokkurn hlut.“
146

 Sigfríð flutti 

síðar í Hnífsdal og er ég spyr hana hvort hún hefði þá eitthvað verið spurð um veru 

sína á Straumnesfjallinu, svarar hún því til að svo hafi ekki verið, þetta hafi bara verið 
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vinna og enginn að velta þessu fyrir sér. Á þessum tíma var ekki gott að fá vinnu og 

því var þetta mikil upplyfting fyrir atvinnulífið fyrir vestan. Ég nefndi við hana að ég 

hefði heyrt að það hefði hvílt mikil leynd yfir þessu, en þá svaraði hún því til að allir 

hefðu vitað að það væri verið að byggja ratsjárstöð.
147

 Hugtakið félagsleg gleymska 

hefur verið notað af fræðimönnum, aðallega í sagnfræði. Guðmundur Hálfdánarson 

hefur einna mest Íslendinga skrifað um hugtökin sameiginlegt minni og sameiginleg 

gleymska, en þessi hugtök eru úr smiðju sagnfræðingsins Maurice Halbwachs frá fyrri 

hluta 20. aldar. Sameiginlegt minni er það sem hópur man saman. Sameiginleg 

gleymska er það sem hópur gleymir saman. Hópurinn getur alveg eins mótast af því 

hverju hann gleymir eins og því hvers hann minnist.
148

 Margar ástæður gætu legið að 

baki því hví svona erfitt var að fá viðmælendur mína til þess að tala um hvernig rætt 

var um stöðina. Ein ástæðan gæti verið sameiginleg gleymska, ósætti um stöðina hafa 

gleymst og ein sameiginleg minning stendur eftir, sátt var um stöðina vegna þess að 

hún skapaði fólki á Vestfjörðum vinnu.   

Rússagrýlan 

Í sannleika sagt, þá man ég ekki eftir að hafa nokkurn tíma rætt um 

Rússaógnina. Ég var ekki hræddur við Rússana. Við vorum allir 

meðvitaðir um að Rússinn var að reyna að ná yfirráðum yfir heiminum 

og okkar hlutverk var að hjálpa til við að koma í veg fyrir að það 

myndi nokkurn tíma verða.
149

  

Þessu svarar einn hermannanna þegar ég spyr hann um Rússagrýluna og hvort hann 

og aðrir hermenn hafi verið hræddir við Rússana. Aðrir hermenn svara á svipuðum 

nótum þessari sömu spurningu. Þegar ég spyr Bob að þessu þá er ekki annað hægt en 

að brosa út í annað, því hann segir: „Nei, það var ég ekki. Ég sá auðvitað aldrei neinn 

Rússa en ef svo hefði verið, þá hefði ég kannski orðið hræddur.“
150

 Það er spaugilegt 

hvernig hann persónugerir Rússann sem var honum aldrei sýnilegur. Hver var ógnin, 

má spyrja sig. Hann sá hana aldrei, hún var svo fjarri.  
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Bob heldur áfram og segir að að hans mati hefðu bandarísk stjórnvöld verið 

hrædd við Rússa og Rússar við Bandaríkin. Það hafi nú verið þess vegna sem kalda 

stríðið var.
151

 Mike svarar á svipuðum nótum og segir að hann hafi aldrei haft 

áhyggjur af Rússunum, þetta hafi verið áður en Kúbudeilan byrjaði og flestir sem voru 

á stöðinni hafi litið á þetta sem alvöru kalt stríð. Það er að segja að þetta stríð hafi 

verið átakalaust.
152

 Það er merkilegt að hermenn hafi ekki fundið fyrir hræðslu. Í 

heimildum um þennan tíma er mikið talað um þessa hræðslu á báða bóga. Reed er í 

rauninni eini viðmælandi minn sem ræðir hvernig menn mátu andstæðinginn. Hann 

segir: „Við vorum ekki hræddir við Rússland, vopn þeirra voru eftirlíking af bestu 

vopnum annarra landa.“
153

 Hann segir jafnframt að Rússar hafi áttað sig á yfirburðum 

Bandaríkjamanna á svæðinu og þess vegna aldrei þorað að koma. Rússar voru 

samkvæmt þessu ekki verðugur keppinautur í stríði. Reed er eini viðmælandinn minn 

sem gerir greinarmun á her og ríki. Hann segir að herinn standi sig alltaf, það séu hins 

vegar stjórnmálamenn sem tapi stríðum.
154

  

Bill Boulineau segir frá því að hermennirnir hafi haft lítinn álbát til umráða 

sem þeir sigldu um víkina þegar gott var í sjóinn. Eitt sinn fóru þeir út í rússneskan 

fiskibát sem var í vari út á Aðalvík. Þeim var boðið kaffi og með því niðri í borðsal. 

Rússnesku bátsverjarnir og bandarísku hermennirnir skildu auðvitað ekki hvern annan 

svo þeir kinkuðu mikið kolli og tókust síðan í hendur áður en þeir yfirgáfu skipið. 

Þegar þeir komu í land hittu þeir yfirmann stöðvarinnar og sögðu honum hvar þeir 

hefðu verið. Þá svaraði hann því til að þeir væru nú vitlausir að fara á sjóinn í þessu 

veðri.
155

 Í þessari frásögn virðist öll Rússahræðsla víðsfjarri.  

Aðeins þrír Íslendinganna minnast á hræðsluna við Rússana og hefur enginn 

sömu sögu að segja í þeim efnum. Kristbjörn minnist þess ekki að hermenn hafi óttast 

Rússana þegar ég spyr hann að því hvort hann hafi orðið þess var. Hann fann aldrei 

fyrir slíkum ótta hjá þeim. Kristbjörn segir að hinn almenni hermaður hafi ekki verið 

að velta þessu fyrir sér, svo hann viti til. Það sama hafi ekki átt við um yfirmenn 

stöðvarinnar, því þeir voru þarna auðvitað fyrst og fremst til þess að vakta Rússana.
156

 

Hinrik er á öðru máli en Kristbjörn og segir að „Kaninn hafi verið drulluhræddur við 
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Rússana. Rússinn var til og það var nóg“, að sögn Hinriks, þess vegna voru þeir 

hræddir. „Hræðslan við Rússann var mögnuð“, bætir hann við.
157

 Snorri segir 

einfaldlega, „Það var einn [hermaður]. En yfirleitt þá töluðu þeir ekki mikið í þá 

áttina“, þegar ég spyr hann um Rússaógnina og við ræðum þetta málefni ekki 

frekar.
158

 Það er erfitt að reyna að átta sig á því hvort Íslendingarnir hafi orðið varir 

við þessa hræðslu hjá bandarísku hermönnunum þar sem svörin eru algjörlega á 

öndverðum meiði. Svör Kristbjarnar og Snorra koma þó heim og saman við svör 

hermannanna: Að menn hafi ekki verið hræddir við Rússann. Einar Jónsson talar ekki 

um Rússaógnina en segir: „En að það væri neinn sérstaklega hræddur við þriðju 

heimsstyrjöldina á þessum árum, ég mundi nú ekki telja það.“
159

 Menn óttuðust sem 

sé ekki að hans mati að þessi tvö stórveldi myndu fara í stríð.  

Kristbjörn segir mér frá því að eitt sinn hafi orðið voða mikið uppistand þegar 

rússneskt fiskiskip fór inn á Hesteyrarfjörð. Þá varð uppi fótur og fit á stöðinni því 

þeir reiknuðu með að þarna væri um að ræða rússneska njósnara, en þetta voru bara 

rússneskir fiskimenn þegar betur var að gáð. „Hvað þeir voru að gera?“, spyr 

Kristbjörn sjálfan sig síðan, „maður veit það í sjálfu sér aldrei“. Hann minnist þess að 

í tvö eða þrjú skipti hafi komið orrustuflugvélar frá Keflavík í sambandi við svona 

lagað, eins og hann orðar það.
160

 Af þessum orðum má sjá að það bjó einhver alvara 

að baki. Þegar sást til skipa voru vélar sendar af stað. Eins og fram kom í máli 

Kristbjarnar, voru yfirmenn stöðvarinnar meira að velta þessum málum fyrir sér, enda 

báru þeir meiri ábyrgð en hinn almenni hermaður. Kristbjörn man eftir öðru atviki 

þegar færeyskir bátar lögðust inn á Aðalvík undan veðri en þeir voru á leiðinni til 

Grænlands. Kristbjörn telur að þeir hafi verið um 50 talsins. Hann segir að 

Bandaríkjamenn hafi farið alveg í kerfi og hafi sent þrýstiloftorrustuvélar sunnan af 

Velli og telur hann að þeir hafi eflaust myndað þessa báta.
161

  

Kristbjörn segir jafnframt að eitt sinn hafi yfirmaður stöðvarinnar heimtað að 

hann og Beni samstarfsmaður hans réru fram í bát sem var í Aðalvík til að kanna 

hverrar þjóðar áhöfnin væri. „Þeir voru alltaf svo hræddir við Rússann,“ segir hann. 

Þeir réru fram í bátinn og Færeyingarnir um borð tóku ljómandi vel á móti þeim. Þeir 

voru svo heppnir að vera þarna í hádeginu og fengu þennan fína mat, færeyskar 
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fiskbollur eða fiskaknettur. Þeir sögðu Færeyingunum auðvitað erindið og þeir hlógu 

sig alveg máttlausa, segir Kristbjörn mér hlæjandi.
162

 Það er auðvelt að túlka frásögn 

Kristbjarnar á þann hátt að bæði Íslendingarnir og Færeyingarnir hafi gert grín að 

hræðslu Bandaríkjamanna. Ef maður setur sig í spor Færeyinganna þá er spaugilegt til 

þess að hugsa að vera fiskimaður við Íslandsstrendur og Bandaríkjamenn telji að af 

manni stafi ógn. Eins og Linda Dégh segir getur tilgangur persónulegra reynslusagna 

verið að skemmta, og Kristbjörn hló innilega þegar hann sagði mér þessa frásögn.  

Einar Róbert starfaði í 40 ár hjá hernum. Frásögn hans mótast auðvitað af 

þessari löngu starfsævi og hann hefur greinilega gefið þessum málum gaum áður. 

Hann segir að þrátt fyrir að hafa verið ungur þegar hann vann fyrir norðan hafi hann 

vitað að bandaríski herinn hafi verið með herstöðina uppi á fjallinu til þess að hafa 

eftirlit með Rússunum. Hann segir að Rússarnir hafi verið aðgangsharðir hér við land, 

sérstaklega í sambandi við flugið. Þeir hafi verið á stöðugu flugi í kringum landið. 

Hann upplifði rosalega hræðslu hjá Bandaríkjamönnum og hann telur að hún hafi 

verið á báða bóga, en telur þó að hún hafi verið ívið meiri hjá Bandaríkjamönnum 

heldur en Rússum. Hann segir að hermennirnir á Keflavíkurflugvelli hafi verið á sama 

máli og almenningur í Bandaríkjunum, þeim hafi í alvörunni stafað ógn af Rússum. 

Hann telur að Rússar hafi ekki verið með mörg af herskip við landið. Hann veit að 

þeir voru með flugvélar og kafbáta og telur að trúlega hafi mesta ógnin stafað af þeim, 

að hans mati.
163

 Hér er Einar Róbert að lýsa síðari tímum, en eins og fyrr segir starfaði 

hann lengi hjá hernum. Hann var mjög alvarlegur þegar hann ræddi þetta, allir hafi 

trúað því að ógnin væri raunveruleg, þó annað hafi auðvitað komið á daginn.  

Ingvar Gýgjar segir mér eina gamansögu sem tengist að hluta til Rússaógninni. 

Þegar hann vann á Straumnesfjalli ákvað hann að kaupa sér svokallaðan Rússajeppa. 

Það þurfti að panta slíkt farartæki erlendis frá og þegar bíllinn kom til landsins sendi 

frændi hans, sem sá um kaupin fyrir hann, honum skeyti þess efnis sem var móttekið á 

Látrum. Til gamans skrifaði frændinn eftirfarandi skeyti: „Rússinn kominn, hafðu 

samband sem fyrst“. Ingvar Gýgjar minnist þess að skeytið hafi vakið umræðu og 

eftirtekt á staðnum en fólk hafi nú fljótlega gert sér grein fyrir raunverulegu efni þess, 

séð í gegnum grínið og hlegið að því.
164

 Gera má ráð fyrir því að þetta skeyti hafi 
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aldrei komist nema í hendur Íslendinga. Það er spurning hvort Bandaríkjamenn hefðu 

séð í gegnum grínið.  

Íslendingarnir nefna aldrei hræðslu hjá löndum sínum við Rússa. Taka skal 

fram að ég spurði þá ekki sérstaklega um hana. Áhugavert er að skoða hugtakið 

sameiginleg gleymska í samhengi við að viðmælendur mínir gera lítið úr 

Rússaógninni. Í heimildum er talað um þessa ógn og því veltir maður fyrir sér hvers 

vegna viðmælendur mínir, bæði Íslendingarnir og bandarísku hermennirnir, minnast 

svona lítið á hræðslu við Rússa. Þar sem kalda stríðið varð að engu og ógnin rann út í 

sandinn kann vel að vera að um félagslega gleymsku sé að ræða. Það er hálfhjákátlegt 

að játa á sig hræðslu þegar ógnin er löngu horfin.  

Það er svolítið merkilegt til þess að hugsa að ógnin við Rússana hafi verið 

kölluð Rússagrýlan, og henni líkt við gamla tröllskessu sem notuð var til þess að 

hræða börn hér áður fyrr. Notkun á Grýluhugtakinu í þessu samhengi kemur þó vel 

heim og saman við þá niðurstöðu sagnfræðinga eins og Guðna Th. Jóhannessonar að 

hættan af Rússunum hafi ekki verið eins raunveruleg eins og menn héldu á tímum 

kalda stríðsins.
165

  

Vopnaburður 

Í hugum manna eru vopn órjúfanlegur hluti af hernaðarbrölti. Styrkur hervelda hlýtur 

að felast í vopnabúri þeirra ásamt mannafla og annarri tækni. Ratsjárstöðin var 

hernaðarmannvirki og því eðlilegt að ætla að þar hafi verið einhver vopn. Það er 

furðulegt að enginn viðmælandi minn talar um vopn að fyrra bragði, það er eingöngu 

talað um vopn í viðtölunum þegar ég spyr sérstaklega um þau. Það er mikilvægt að 

hafa í huga að það er ég sem dreg athygli viðmælendanna að vopnunum. Bæði 

Íslendingarnir og bandarísku hermennirnir verða lítið varir við vopn, en einhverjir 

minnast á skammbyssur og riffla.  

Kristján Lyngmó segir að hann hafi aðeins einu sinni séð byssu og hana hafi 

kafteinn borið. Hann segist alltaf hafa verið veikur fyrir byssum og því fór hann að 

tala við kafteininn. Þá segir kafteininn honum frá því að eitt sinn hafi hann verið niður 

við sjó í víkinni og verið að leika sér að því að skjóta út á sjóinn. Þá hafi ein kúlan 

komið til baka og farið rétt fram hjá honum, hún hafði greinilega beygt í bárunni sem 

var að byrja að brotna. Fyrir einstæða tilviljun fór kúlan alveg í sveig og kom aftur til 

baka í áttina til hans. Kafteininn var heppinn að drepa sig ekki á þessu en hann skaut 
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víst ekki eftir þetta, að sögn Kristjáns. „Það á ekki að láta Ameríkana hafa byssu, hann 

getur alltaf drepið einhvern,“ segir Hinrik um hæl og uppsker hlátur okkar allra.
166

 

Þetta lýsir ákveðnu viðhorfi til bandarískra hermanna, þó kafteinninn sé þjálfaður í 

notkun skotvopna uppsker hann ekki virðingu eftir því. En það er einnig merkilegt til 

þess að hugsa að náttúran sem er Bandaríkjamönnum ókunn skuli hér snúa upp á sig 

og gefa Íslendingum kost á því að gera grín að vopnaburði hermannanna.  

Þegar ég spyr Kristbjörn hvort hermennirnir hafi verið vopnaðir svarar hann 

því neitandi, hann sá hvorki byssur né vopn af neinu tagi og yfirmenn gengu ekki með 

skammbyssur eða neitt því um líkt. Hann hafði unnið á Keflavíkurflugvelli áður en 

hann fór að vinna fyrir norðan og þar höfðu yfirmenn gengið með skammbyssur á sér. 

Hann og Beni hafi oft gantast með að þeir gætu tekið yfir stöðina með sínum tveimur 

rifflum.
167

  

Hinrik minnist þess að hafa séð nokkra norska riffla. Einn morguninn þegar 

hann og aðrir Íslendingar voru við girðinguna í kringum stöðina sáu þeir hermenn 

með riffla. Ungur íslenskur strákur fór að tala við hermennina og honum var víst sagt 

að rifflarnir væru gamlir og engin skot til í þá. Snorri segir mér að einu sinni hafi frést 

af herskipi út af Straumnesi og hann hafi þá séð hermennina marsera með byssur um 

öxl. Það var rigning og þeir voru með korktappa í hlaupinu og kannski voru þeir með 

tappann til þess að það rigndi ekki ofan í, hann veit það reyndar ekki.
168

 Báðar þessar 

sögur eru furðulegar. Gamlir norskir rifflar og byssur sem þola ekki rigningu. Fyrir 

Íslendinga verður hegðun hermannanna í frásögn Snorra hjákátleg. Byssur sem þola 

ekki rigningu þola varla mikil átök.  

Kristján kvaðst vita til þess að Bandaríkjamenn hafi sökkt einhverju af 

skotfærum í sjóinn þegar stöðinni var lokað. Hann heyrði að minnsta kosti að þeir 

hefðu farið eitthvað út fyrir víkina og síðan út fyrir Straumnes og sökkt skotfærum 

þar.
169

 Kristbjörn segir mér aðra sögu þar sem vopn koma við sögu. Kristbjörn og 

fleiri menn björguðu þremur mönnum sem höfðu verið sendir í tvísýnan leiðangur 

undir Straumnesfjall sunnanvert, þar lenda þeir í ógöngum vegna þess að þegar flæddi 

að urðu þeir strandaglópar á litlu flæðiskeri. Eftir björgun hermannanna, komst á kreik 

sá orðrómur að mennirnir hefðu haft skammbyssu meðferðis og þrjú skot ef vera 

kynni að þeir þyrftu að stytta sér aldur. Kristbjörn hefur nú ekki trú á því að þetta sé 
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satt.
170

 Þessar tvær sögur má flokka sem orðróm eða sagnir um vopnaburð. Engum 

þarf að koma á óvart að svona sagnaefni verði til; allt sem til þarf er til staðar: 

Herstöð, framandi fólk og siðir. 

Hinrik segir frá því að þegar Bandaríkjamenn voru að leggja veginn sumarið 

1953, þá hafi hann verið á skaki út af Straumnesinu ásamt öðrum. Þá var hann ekki 

farinn að vinna í Aðalvík. Vélin í bátnum hafi eytt svo miklu bensíni að þeir voru við 

það að verða bensínlausir en rétt sluppu að Látrum þar sem meiningin var að reyna að 

stela bensíni af Kananum. Þegar Hinrik var rétt kominn upp í fjöruna komu tveir 

Ameríkanar á bíl, annar með tvær skammbyssur. Hinrik segir að þeir hafi bara staðið 

þarna og starað á hann. Hinrik bauð þeim góðan daginn á íslensku og fór út eftir að 

húsinu þar sem hann átti einu sinni heima. Hann hugsaði að nú yrði hann að finna sér 

eitthvað erindi. Hann fór út eftir og náði í rabarbara. Þegar hann kom til baka með 

hann þá brostu Ameríkanarnir alveg út að eyrum og flýttu sér í burt. Þegar þeir voru 

horfnir upp að brúnni þá náði hann í bensín til þess að komast heim. Þetta var í eina 

skiptið sem hann sá skammbyssur fyrir norðan.
171

 Á þessum tíma voru eiginlegir 

hermenn ekki komnir í Aðalvík og má því gera ráð fyrir því að um herlögreglu hafi 

verið að ræða. Bandaríkjamenn eru þekktir fyrir kurteisi en kannski má bæta því við 

að mögulega hafi þeir verið fegnir að þurfa ekki að hafa afskipti af bensínþjófi og því 

brosað svona þegar þeir sáu að Hinrik var bara að ná í rabarbara.  

Fjórir hermenn svara þegar ég spyr hvort þeir hafi séð vopn á stöðinni. Þrír sáu 

aldrei vopn en Reed svarar svona þegar ég spyr hvort hann hafi séð vopn: „Já, við 

vorum með vopn og fengum skipanir um hvernig og hvenær [við ættum að nota þau]. 

Við áttum ekki að skjóta fyrst. Okkar stærsta vopn var orrustuflugvél sem gat tekið á 

loft á augabragði frá Keflavíkurflugvelli. Við þurftum ekki að nota vopnin.“
172

  

Af öllu að dæma má ætla að vopn hafi ekki verið öllum sýnileg á stöðinni þó 

þau hafi verið til á staðnum eins og hermaðurinn Reed segir. Mike, Jerry og Bob sáu 

aldrei vopn. Jerry gerir samt ráð fyrir því að einhver vopn hafi verið á staðnum og þá 

að kafteininn hafi haft yfirráð yfir þeim.
173

 Heimildir mínar benda til þess að meðal 

Íslendinga hafi gengið sagnir og orðrómur um vopnaburð. Kannski fannst mönnum 

lítill tilgangur í vopnlausri herstöð og sjálfsagt hafa gengið gamansögur um þessa 
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vopnlausu hermenn. Á hinn bóginn má líka skilgreina herstöðina sjálfa sem hluta af 

vopnabúri varnarliðsins, og vopnabúr varnarliðsins sem hluta af viðbúnaði 

herstöðvarinnar, þar með taldar orrustuflugvélar á Keflavíkurvelli.  

 Í nýútkominni skáldsögu sinni sviðsetur Finnbogi Hermannsson hugleiðingar 

fyrrverandi starfsmanns stöðvarinnar þegar hann lítur til baka:  

Sem ég sat þarna við stýrið í Rússanum hvarflaði að mér að vígbúnaður 

Ameríkana á Straumnesfjalli hafi kannski bara verið sjónarspil líkt og 

tréfallbyssur Bretanna í öndverðu hernámi í Reykjavík. Þegar aðgangur 

var leyfður að skjölum fyrir elli sakir vestur í Ameríku kom í ljós að 

aldrei hafði svo sem einn rússneskur flugvélavængur sést á ratsjá þeirra 

Straumnesinganna. Deplar sem komu á skjái líklega bjargfoglar og gott 

ef ekki maðkaflugur. Rússar hefðu líklega ekki átt nógu langdrægar 

flugvélar til að frekventera í Aðalvík eða á öðrum stöðum á Ísalandi.
174

  

Ég hafði samband við Finnboga og innti hann eftir því hvort hann hefði heimildir fyrir 

þessum kafla. Hann sagði svo vera og vísaði til Friðþórs Eydal sem þekkti til þessa 

máls.
175

 Friðþór sagði að þetta væri rétt. Sovétmenn höfðu ekki nægilega burði á 

þessum tímum og eignuðust ekki fyrr en seinna nægilega langdrægar vélar, um 1962. 

Stöðin hafi verið byggð of snemma og rekstri hennar verið hætt of snemma.
176

 Þessar 

skýringar miða þó allar við ógnina sem stafað gæti af rússneskum herflugvélum við 

Íslandsstrendur, en þegar hefur komið fram að stöðin var ekki byggð vegna þess, 

heldur var hún einn hlekkur í víðtækara eftirlitskerfi vegna hugsanlegrar 

kjarnorkuvopnaárásar á Bandaríkin. Mike vann við ratsjána frá janúar 1960 þar til 

starfseminni var hætt og ég spurði hann að því hvort hann hafi einhvern tímann séð 

rússneska flugvél í ratsjánni og hann svaraði því neitandi.
177

  

Á netinu fann ég spjallsíðu um ratsjárstöðvar víðsvegar um heim og þar skrifar 

Dave Dennis sem var í eitt ár á Straumnesfjallinu. Hann fór heim í október 1957 og þá 

var hvorki komin ratsjá né fjarskiptatæki á staðinn. Hann frétti að þeir hefðu fengið 

fjarskiptatæki en aldrei neina ratsjá. Hann segir jafnframt að flutningar á aðföngum 
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hafi verið erfiðir og stöðinni lokað fjórum árum síðar vegna endalausra vandamála.
 178

 

Samkvæmt mínum heimildum kom hins vegar ratsjá á staðinn. Engu að síðar gefur 

þetta til kynna með óyggjandi hætti að hermenn sem voru á staðnum á fyrstu árunum 

hafi eitthvað verið að velta þessum fyrrverandi vinnustað fyrir sér. Hvort starfsemin 

hafi farið í gang og hvernig henni reiddi af.  

 Vopn eru ekki bara byssur og sprengjur. Stöðin var fyrst og fremst 

vöktunartæki og sem slík hluti af vopnabúri kalda stríðsins. Ég spurði Friðþór einnig 

um þetta atriði og hann sagði að landherinn á Keflavíkurvelli hafi verið með 

viðbragðsáætlun ef árás yrði gerð á herstöðina á Straumnesfjalli. Hann man eftir því 

þegar hann var barn í Aðalvík að menn frá Keflavík hafi komið og skoðað 

aðstæður.
179

 Heimamenn virðast ekki hafa verið vel upplýstir um hlutverk 

stöðvarinnar. Þeir hafa búist við öðru en að sjá hermenn svo óvana vopnaburði og 

gamansagnir því skiljanlegar. 

Heragi og agavandamál  

Eitt ógleymanlegt atriði úr áramótaskaupi frá árinu 1984 er þegar leikkonan Margrét 

Helga situr í flugvél á leiðinni til útlanda þar sem hún snýr sér við og fer að skamma 

manninn sem situr fyrir aftan hana fyrir agaleysi. Hún endar skammarræðuna með því 

að segja að það sem íslenskir karlmenn þurfi á að halda sé að ganga í her. Hún á við 

að þar myndu þeir læra kurteisi og hlýðni. Ég nefni þetta eitt sinn við Jerry og segi að 

við Íslendingar séum oft sökuð um agaleysi og sú skýring stundum gefin að við lærum 

aldrei að taka við skipunum og hlýða þeim skilyrðislaust. Þetta gætum við lært í her. 

Jerry svarar mér og segir að hann telji að öll börn ættu að fara í her að minnsta kosti í 

tvö ár. Þar myndu þau læra aga og einnig að taka við skipunum.
180

  

 Tveir Íslendinganna segja frá samskiptaörðugleikum sem ég les sem dæmi um 

hversu fjarri heragi, með kröfunni um skilyrðislausa hlýðni, er þeim. Páll segir eina 

skemmtilega sögu: 

Hermenn máttu sem minnst vera í samskiptum við Íslendingana 

samkvæmt herstöðvarsamningunum. En það er nú svo að 

alþjóðasamningar þynnast út norður við heimskautsbaug og þess 

vegna blönduðust hóparnir saman í leikjum og dægrastyttingu. En 
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fulltrúi M.P. [Military Police – herlögreglan] skakkaði þó stundum 

leikinn, svona til að viðhalda sínum merkilegheitum. Því var það æði 

broslegt þegar fulltrúi M.P. datt óvart í það og ætlaði að heimsækja 

eldabuskurnar og var með hávaða fyrir utan náttstað þeirra. Þær voru 

fimm og ein þeirra kona um sextugt, ráðgjafi og móralskur stuðningur 

þeirra sem yngri voru. Sagði nú einni 17 ára orkukonu af 

Hornströndum og fara nú til dyra og kenna þessu fífli mannasiði. Sú 

unga tók á sig sömu rögg og hún væri að mæta bjarndýri. Snögg 

opnaði hún dyrnar og henti gæjanum fram af tröppunum. Aumingja 

M.P. kom illa niður og kom grátandi til okkar á verkstæðinu. 

Framhandleggurinn var brotinn, við settum spelkur á og lofuðum að 

ræða þetta ekkert frekar, því það hefði orðið strákgreyinu lækkun í 

sinni stöðu. Þetta er það eina sem misfórst í samskiptum innfæddra og 

hersins á þeim tíma er ég var þar.
181

 

Eftir því sem Páll segir blönduðust hóparnir vel saman bæði í leik. Það má 

hugsa sér að þetta atvik hefði getað hent margan Íslendinginn. Það sem verður 

minnisstætt er að hér er það sjálfumglaður fulltrúi agavaldsins sem er gerður 

hjákátlegur við aðstæður þar sem hann hefur ekkert vald og á svæði þar sem hann 

hefur engan yfirráðarétt. Vald var franska heimspekingnum Michel Foucault 

hugleikið. Hann skoðaði það sjónarmið, að þekking væri vald. Hann hélt því fram að 

vald skapaði þekkingu og öfugt. Þekking sem fólk öðlast í hversdagslegu umhverfi 

leiðir af sér eignarhald á valdi. Þekking er því skapari valds og vald skapari 

þekkingar. Þessi hugtök eru óaðskiljanleg og þess vegna bjó hann til orðasambandið 

vald/þekking.
182

  

 Við þær erfiðu aðstæður sem stöðin var rekin hlaut að koma að því að 

dómgreind þeirra sem þekktu til rækist á ákvarðanir þeirra sem höfðu mannaforráð. 

Einari Jónssyni og kafteini Smith lenti eitt sinn saman. Einar er stoltur af því að hafa 

staðið á sínu. Hann var nýkominn frá Ísafirði, þar sem hann hafði verið við drykkju og 

kvennafar. Umræddan dag fór hann þrjár ferðir upp á fjallið á ýtunni og þegar kvölda 

tók vildi hann ekki geyma hana á fjallinu vegna þess að veðurspáin var slæm. Hann 

vildi því fá að fara með ýtuna niður um kvöldið því ef hann festi hana væri betra að 
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keyra hana neðan frá en ofan. Einar segir að þetta laugardagskvöld hafi kafteinn 

Smith verið að drekka viský. Um leið og Einar ber upp erindi sitt reiðist kafteinninn. 

Einar svaraði honum og lét hann ekki vaða yfir sig: „Þú getur átt helvítis ýtuna. Ég er 

bara farinn, ég labba niður til Kristbjarnar“, segir hann og var alveg staðráðinn í því 

að hætta þarna á staðnum. Að sögn Einars lifir þessi saga og hann hefur heyrt að 

Íslendingar hafi sagt þessa sögu í Bandaríkjunum. Þar er Einar meðal annars sagður 

vera eini maðurinn í heiminum sem hefði sagt háttsettum yfirmanni í flughernum að 

„stinga helvítis jarðýtunni upp í rassgatið á sér.“
 183

  

Hermaður sem var vitni að orðaskiptum þeirra bað Einar að sofa upp frá um 

nóttina og ræða frekar við kaftein Smith morguninn eftir. Einar lét undan bón hans en 

hermaðurinn ítrekaði við hann að menn ættu að hlýða yfirmönnum sínum. Einari 

fannst ósanngjarnt að kafteinninn skyldi ekki nýta sér þekkingu hans á aðstæðum. Þeir 

sættust þó að lokum og Einar tekur sérstaklega fram að hann hafi alltaf fengið jólakort 

frá honum meðan hann lifði.
184

 Handhafi þekkingarinnar var ekki handhafi valdsins í 

þessu tilfelli. Með því að standa uppi í hárinu á kafteininum vinnur Einar sér inn 

virðingu hjá honum og stendur keikur eftir. 

Þekking getur gefið mönnum visst vald. Kristján segir frá hvernig staðið var 

að snjómokstri við flugbrautina. Þeir Jón áttu að moka brautina klukkan sex á hverjum 

morgni þó ekki hafi verið flogið daglega. Eftir því sem á leið þróaðist skipulagið í þá 

átt að þeir tveir tóku ákvörðunina um hvort mokað skyldi. Þeir vöknuðu klukkan sex 

daglega, spáðu í flugveður og mokuðu ef þeim þótti ástæða til. Hinrik bætir því nú við 

að Kaninn hafi nú stundum flogið í slæmum veðrum.
185

  

Tignarstaða í hernum tengist ákveðnum valdastrúktúr. Einar Róbert segir að 

það hafi verið mikið ævintýri fyrir ungan strák eins og hann að fá að vera þarna, fá að 

kynnast erlendu fólki og framandi hugsunarhætti. Hann segir að mjög háttsettir menn 

hafi komið í heimsókn í stöðina og hann hafi áttað sig á hvílíkur mannamunur var 

gerður. Hann sá ernina sem þeir báru á öxlunum og fann hvernig menn komu fram 

hver við annan. Hann var næmur á hvernig menn töluðu og hvernig menn svöruðu 

hver öðrum. Einar Róbert segir að bandaríski herinn hafi slakað á í ýmsu en 

greinarmunur á yfirmönnum og undirmönnum sé grundvallaratriði. Því séu alltaf 

starfræktir offiséra- og undirmannaklúbbar og þó slakað hafi verið á í ýmsu öðru eins 
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og til dæmis því að kvenmenn og svertingjar gangi nú í herinn og komist þar upp 

valdastigann, þá sé þessi skipan enn viðhöfð.
186

  

Íslendingarnir hafa í það minnsta litið á sjálfa sig sem sjálfstæðari 

einstaklinga, alla vega eftir á. Það kemur fram í viðtölunum við þá að þeir vildu ekki 

gangast undir heraga, heldur halda í sjálfstæði sitt og sjálfsmynd.  

Síðustu ábúendur hverfa á braut 

Haustið 1952 fluttu síðustu ábúendur frá Aðalvík og sumarið eftir hóf bandaríski 

flugherinn framkvæmdir á Látrum. Það má spyrja sig hvort þessi atburðarás hafi verið 

tilviljun en þeirri hugmynd hefur verið haldið á lofti að íslensk stjórnvöld hafi haft 

hönd í bagga og unnið með bandarískum stjórnvöldum að því að koma íbúum í burtu 

áður en herinn hæfi framkvæmdir. Í Þjóðviljanum 24. júní 1953 er hluti af frétt með 

fyrirsögninni: „Bandaríska innrásin á Vestfirði á að hefjast eftir kosningar“, en í sjálfri 

fréttinni stendur: 

Var það þess vegna sem Aðalvíkingar voru fluttir brott? – Á síðast liðnu 

hausti voru síðustu Íslendingarnir fluttir brott frá átthögum sínum. Hús 

þeirra stóðu auð og yfirgefin á ströndinni. Landsölublöðin felldu þá 

nokkur hræsnifull tár um samdrátt byggðarinnar. – En höfðu ráðherrar 

bandarísku leppstjórnarinnar kannske þá þegar samið við 

Bandaríkjastjórn um að afhenda þetta land?
187

  

Einn viðmælenda minna sem er fæddur og uppalinn á Látrum og var einn af þeim sem 

síðastur yfirgaf Látra er sannfærður um að Bandaríkjamenn hafi haft áhrif á 

búferlaflutninga fólks á svæðinu enda hafi Fagranesið áfram gengið í Djúpið og í 

Jökulfirðina þó það hætti að sigla til Aðalvíkur. „Mér fannst svo skrítið að það hitti 

akkúrat á þegar þeir eru að koma þarna“, segir hann, en vill ekki að nafn sitt komi 

fram í þessari umræðu. Íbúum hafði ekkert fækkað í fjögur til fimm ár á undan, það 

voru tvær fjölskyldur á Látrum, fimm fjölskyldur á Sæbóli og ein á Hesteyri. Hann 

segir að með engum fyrirvara hafi borist tilkynning um að skipið myndi hætta að sigla 

til Aðalvíkur og þau hafi þar með engan annan kost átt en að flytja: „Ég setti þetta 

alltaf í samband við Ameríkanann. Að þeir hefðu viljað losna við íbúana. Þetta var 
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komið til þótt við fréttum það ekki.“ Hins vegar veit hann ekki með vissu hvað 

raunverulega gerðist en er með þá tilgátu að herinn hafi viljað íbúana í burt.
188

  

Þegar ég ber þetta undir Friðrik Hermannson sem einnig var alinn upp á 

Látrum og vann við stöðina, segir Friðrik, að þessi ónefndi vinur sinn, hafi oft nefnt 

þetta við sig og í dag sé hann alveg sannfærður um það að hann hafi rétt fyrir sér.
189

 

Látramaðurinn Kjartan Theóphílus Ólafsson nefnir þetta einnig í grein sinni 

„Minningabrot úr Aðalvík.“ Kjartan setur þetta í samband við atburðina þegar 

Bandaríkjaher vildi fá land nyrst á Grænlandi í óþökk heimamanna, en þá hafi 

heimamenn verið fluttir á burt. Hann spyr sig hvort eitthvað svipað hafi verið uppi á 

teningnum í Aðalvík. Hann bætir síðan við: „Eitt er víst, að Djúpbáturinn neitaði að 

fara eina ferð í viðbót og taka Vagn Jónsson vestur. Hann varð að leigja sér bát undir 

búslóð sína og fjölskyldu og tók þá með sér gömlu systkinin Margréti og Hermann, 

sem þá bjuggu á Húsatúni. Annars hefðu þau orðið ein eftir og það vildi Vagn Jónsson 

ekki láta gerast.“
190

 Ég spyr Kristbjörn að þessu sama en hann er nokkuð sannfærður 

um að stjórnvöld hafi ekki haft hönd í bagga með þessu, en sagðist í sjálfu sér ekki 

vita neitt.  

Í beinu framhaldi af umræðum okkar segir sami viðmælandi sem ekki vill láta 

nafns síns getið í þessu samhengi frá því, að hann hafi eitt haust unnið á Heiðarfjalli á 

norðausturhluta landsins, þar sem herinn rak einnig ratsjárstöð. Hann segir að það hafi 

verið einkennilegt að útsýnið frá fjallsbrún Heiðarfjalls væri mjög svipað og þegar 

horft er niður í Rekavík við fjallsbrúnina þar sem ratsjárstöðin á Straumnesfjalli 

stendur. Hann vann þar með systkinum sem áttu heima á eyrinni í dalnum. Ungur 

maður úr þessum systkinahópi sagði honum að hart hefði verið lagt að föður sínum að 

bregða búskap og voru honum meðal annars boðnir peningar ef hann hætti. „Hann 

sagðist ekki láta bandaríska herinn hrekja sig í burt. Hann hefði ekkert leyfi til þess að 

reka sig af sinni jörð, hann ætti þetta. Og við það stóð.“ Hann þekkir ekki ástæðu þess 

að bandaríski herinn vildi ábúendurna burt en telur að þeir hafa kannski verið hræddir 

við árekstra á milli bænda og hersins þegar herstöð er byggð svona nálægt búrekstri. 

Ég hringdi í ónefnda manninn og við ræddum þetta betur. Hann sagði: „Þeir hafa 

verið hræddir við kýr og kindur.“ Trúlega hefur herinn viljað losna við dýr af 
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svæðinu.
191

 Tekið skal fram að maðurinn mundi hvorki nöfn á fólkinu né 

bújörðinni.
192

  

Það er greinilegt að bandaríski herinn hafði haft augastað á Straumnesfjalli, 

því menn á vegum hersins komu til að skoða staðinn skömmu áður en síðustu 

ábúendurnir fóru þaðan. „Það kom einu sinni þyrla,“ segir maðurinn.
193

 Friðþór Eydal 

staðfestir í grein frá 1999 að þyrla hafi komið norður til að leita að stað fyrir 

ratsjárstöð og bætir við: „Varla gat nokkurt þeirra [heimafólks] rennt grun í hverra 

umskipta mætti á næstu misserum vænta í þessari afskekktu eyðibyggð.“
194

  

Mikill fólksflótti var úr sveitum landsins til borgarinnar á þessum tíma. Í 

stuttum sjónvarpsþætti um ratsjárstöðina segir Friðþór Eydal að ef byggðin hefði ekki 

þegar verið komin í eyði þegar herinn kom norður hefði það kannski seinkað því í 

einhver ár en endirinn hefði alltaf orðið sá að þessi landshluti hefði farið í eyði.
195

  

Í sjálfu sér er erfitt að fullyrða um hvort þessi ónefndi maður hafi rétt fyrir sér í þessu 

sambandi. Samskipti íslenskra og bandarískra stjórnvalda voru flókin og erfitt að 

dæma um hvað rétt er eða rangt í þessum efnum.
196

 Eingöngu þeir viðmælendur sem 

aldir eru upp á Látrum eru að velta þessu fyrir sér og þótt Þjóðviljinn birti þessar 

getgátur 1953 þá segja viðmælendur mínir að þetta sé eitthvað sem þeir hafi á 

tilfinningunni nú í dag þegar þeir horfa til baka og endurmeta minningar sínar og 

atburðina sem þarna urðu. Þetta eru eðlilegar vangaveltur manna um afskipti 

stjórnvalda af lífi fólks. Umræða hefur verið í þjóðfélaginu um hvernig staðið var að 

málum við smíði herstöðvarinnar í Thule nyrst á Grænlandi. Árið 1953 voru um 100 

Grænlendingum gefnir fjórir dagar til að yfirgefa land sem forfeður þeirra höfðu búið 

á í 4000 ár. Þeir hafa ekki fengið að snúa til baka.
197

 Heimamenn töpuðu máli sínu 

fyrir hæstarétti 2004.
198

 Í sjálfu sér er ekkert óeðlilegt að með nýjum upplýsingum um 

þessi afskipti velti fólk fyrir sér sinni fortíð og endurmeti líf sitt með þær upplýsingar 

í huga.
199
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 Ég reyndi að grafast fyrir um þetta málefni en það eina sem ég komst að var að 

djúpbáturinn Fagranesið átti í miklum rekstrarerfiðleikum á þessum tíma samkvæmt 

skjölum sem ég fékk frá Samgönguráðuneytinu.
200

 Einnig fékk ég fundargerðarbækur 

frá félaginu sem rak Fagranesið. Það eina sem ég fann í þeim um ferðir til Aðalvíkur 

var að ákveðið var að fækka ferðum og fara aðeins eina ferð á hálfs mánaðarfresti á 

fundi þann 21. október 1951, tæpu ári áður en ferðum er alveg hætt.
201

 Þegar báturinn 

hættir siglingum um haustið 1952 var það ekki bókað í fundargerðarbækur, sem er að 

mörgu leyti furðulegt. Ég hringdi í Finnboga Hermannsson, höfund bókarinnar Virkið 

í vestri og nefndi þetta við hann. Hann var snöggur til og svaraði að ef þetta hefði 

verið svona þá finndist aldrei stafkrókur um það neins staðar.  

Hvort heldur stjórnvöld höfðu eitthvað um það að segja á sínum tíma að byggð 

lagðist af í Aðalvík eða ekki þá er nokkuð víst að umskiptin í Aðalvík næstu árin urðu 

gríðarleg og umhverfið mun lengi bera þess merki.  

Endalok stöðvarinnar  

Jú, jú, þetta var nú voðalega skrítið, þegar við flytjum svo vestur þarna, 

þá horfði ég út um eldhúsgluggann hjá pabba og mömmu og þá var allt í 

björtu báli. Þá var verið að kveikja í á Straumnesfjallinu. Þá var allt 

búið. Manni fannst þetta rosalega flott eins og þessar byggingar sem 

þeir voru að gera, þetta var allt flísalagt og böðin svo flott og flottir 

vaskar.
202

  

Svona kemst Sigfríð að orði þegar hún segir frá endalokum stöðvarinnar. Í upphafi 

viðtalsins segir hún: „Það var verið að flytja inn í þetta þegar þetta hætti.“ Starfsemi 

ratsjárstöðvarinnar var hætt fljótlega eftir að hún var fullbúin.
203

 Óhætt er að segja að 

margt sem tengdist herstöðinni á Straumnesfjalli hafi komið mönnum undarlega fyrir 

sjónir, staðsetning hennar og örlög.  

Nokkrir viðmælendur mínir gerðu lokun stöðvarinnar að umtalsefni. Einar 

Róbert segir skondið að herstöðinni hafi verið lokað svona fljótlega eftir að hún var 

byggð.
204

 Daníel spyr mig hvort ég viti hvers vegna henni var lokað svona snemma.
205
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Þegar ég hef reynt að svara eftir bestu getu segir hann: „Þetta hefur verið svo 

kolvitlaus ákvörðun í byrjun.“
206

 Í grein Friðþórs kemur fram að ástæða þess að stöðin 

var lögð niður svona fljótt hafi verið sú að ratsjártækni fór svo mikið fram á þessum 

tíma að tækjabúnaður stöðvarinnar hafi fljótlega orðið úreltur og aðrar stöðvar gátu 

tekið við starfseminni.
207

  

Viðfangsefnið í þessari rannsókn snýr þó miklu fremur að því að skoða hvað 

þau er þarna unnu hafa að segja um endalok stöðvarinnar en að reyna að skera úr um 

tæknilegar ástæður eða hvað gerðist á bak við tjöldin. Enn og aftur kemur í ljós að 

þeir sem ákvarðanirnar tóku láta sig litlu varða að upplýsa starfsfólkið um 

raunverulegar ástæður og því getur hver sem vill búið sér til skýringar. Ein skýringin 

er að kostnaður við rekstur stöðvarinnar hafi skipt meginmáli þegar ákveðið var að 

loka henni. Kristbjörn telur að starfsemin hljóti að hafa kostað gríðarlega mikið. Hann 

bendir á að sonur hans, Friðþór, hafi reynt á sínum tíma að fá uppgefinn kostnað við 

stöðina en aldrei fengið þær upplýsingar.
208

  

Niðurlag 

Minningarnar eru skapaðar í samtímanum, eða samdar í samtímanum er kannski 

frekar hægt að segja. Á Straumnesfjalli var ekkert vopnasafn sem minnti menn á 

hernað. Það er kannski mjög eðlilegt að allur hernaður sé horfinn úr minningunum, 

því það eru engin hernaðarkennileiti sem viðmælendur mínir geta stuðst við. Þeir eru 

ekki að velta því fyrir sér hvers vegna þeir voru þarna, þeir voru bara þarna. Ekki er 

hægt að horfa fram hjá þeirri staðreynd að það sem rifjaðist upp um hernað í 

viðtölunum hafði ég mikil áhrif á. Áhugi viðmælenda minna á hernaðarþættinum er 

ekki mikill og á ég þá bæði við Íslendingana og bandarísku hermennina. Hver dagur 

verður öðrum líkur og hversdagslegur og stóra samhengi veraldarsögunnar skiptir 

einstaklinginn kannski litlu. Þau atvik sem lifa í frásögnum og minni eru oft þau sem 

snerta einn einstakling. Þegar viðmælendur mínir líta til baka, er aðeins einn þeirra 

sem virðist sjá stöðina í svipuðu samhengi og sagnfræðingar nútímans. Fyrir 

Íslendingana sem horfa til baka virðist stöðin á margan hátt hafa verið hít sem í var 

ausið fjármagni og kröftum en framkvæmt af lítilli forsjá.  Ástæður þessa geta verið af 

ýmsum toga en ég tel að það liggi mikill sannleikur í svari Ingvars Gýgjars þar sem 
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hann segir að þeir hafi litla vitneskja fengið um framkvæmdirnar og því verði allar 

vangaveltur ágiskanir. Fyrir mörgu heimafólki gætu orð Guðmundar Inga 

Kristjánssonar frá árinu 1961 um herstöðina á Straumnesfjalli átt við, þar sem hann 

fjallar um hersetuna hérlendis og segir að hún sé ekki neinum til gagns: „Nærtækt 

dæmi fyrir Vestfirðinga er herstöð Bandaríkjamanna hjá Aðalvík. Þar var komið upp 

miklum mannvirkjum með ærnum tilkostnaði. En áður en stöðin var fullgerð, var hún 

lögð niður og yfirgefin. Var þá sagt, að hún væri úrelt orðin. Slíkar framkvæmdir 

líkjast verkum þeirra manna, sem ekki vita hvað þeir eiga að gera.“
209

  

Þegar minningar viðmælenda minna um hernaðinn eru bornar saman virðast 

þær um margt líkar. Nú að loknu kalda stríðinu og þeirri umræðu sem því fylgdi er 

ekki undarlegt hversu lítið er lagt upp úr gildi stöðvarinnar sem herstöðvar. 

Áherslurnar hefðu trúlega orðið aðrar ef rætt hefði verið við sömu einstaklinga um 

1970.  
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3. Líf bandarísku hermannanna  

 

Í þessum kafla ætla ég að bregða upp myndum af aðstæðum bandarísku hermannanna 

út frá viðtölunum. Ég ætla að máta þær við kenningar og hugtök sem þjóðfræðingar 

og aðrir fræðimenn nota í tengslum við hvernig við munum og segjum frá atburðum. 

Minningar eru skapaðar í samtímanum og ég reyni að greina hvað er minningabært og 

hvað það er sem gæti haft áhrif á að ákveðnir atburðir rifjast upp. Í upphafi þegar ég 

skoðaði rústirnar af stöðinni sá ég ekki hernaðarhlið stöðvarinnar, heldur bara líf 

venjulegs fólks. Hvernig var upplifun hermannanna sjálfra á aðstæðum sínum og 

hvernig sáu þeir Íslendingar sem „fylgdust“ með þeim líf þeirra?  

Í bókinni The Oakland Army Base er fjallað um lífið á Oakland flotastöðinni 

við San Francisco-flóann. Bókin er safn viðtala við fyrrum starfsmenn á ýmsum 

tímum. Einn viðmælandi segir að flestar herstöðvar séu eins og tilbúin samfélög, þar 

sem nánast allt er til staðar sem þarf. Það eru búin til lítil Bandaríki á hverjum stað, til 

dæmis er sama verslanakeðjan með allar matvörubúðir á öllum herstöðvum, PX með 

staðlað úrval, alls staðar eins.
210

  

Í kringum Straumnesstöðina var há girðing sem rammaði inn samfélagið. 

Innan girðingarinnar var búið til bandarískt samfélag, þar sem bandarísk lög giltu. 

Stöðin var reist eftir staðlaðri forskrift og tók eins lítið mið af aðstæðum og hægt var. 

Reynt var að gera starfsemina óháða náttúrunni í kring. Öll aðföng voru flutt á 

staðinn. Að því er ég fæ best séð var það nánast eingöngu vatnið sem var íslenskt eftir 

að stöðin var reist. Reyndar var vatnið klórbætt samkvæmt reglum hersins og þannig 

var lífríki umhverfisins líka dauðhreinsað.  

Girðingin utan um stöðina er táknræn. Hún gat tæpast skipt miklu máli frá 

praktísku sjónarmiði, þar sem stöðin var fjarri allri byggð. Þó Friðþór árétti að 

girðingar séu öryggisatriði á öllum herstöðvum í heiminum, þá segir hann jafnframt 

að það hafi verið gert grín að því að hún hafi nú þjónað einna best þeim „tilgangi að 

menn dræpu sig ekki fram af fjallinu.“
211

 Hann segir einnig að tilgangurinn hafi verið 

„að halda hinu óþekkta frá.“
212

 Hann útskýrir það ekkert nánar, en gera má ráð fyrir 

því að hann eigi við óvininn, í þessu tilfelli Sovétmenn.  
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Á vef þeim sem hermennirnir halda úti er að finna mynd af girðingunni og 

undir myndinni stendur: „Ég gat aldrei skilið tilganginn með girðingunni. Átti hún að 

halda okkur inni eða einhverjum öðrum úti?“
213

  

  

 

Mynd 9. Girðingin í kringum herstöðina 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/wtoy6570225936.jpg. Sótt 14. 

desember 2011. Höfundur ókunnur. 

Allar herstöðvar eru lokuð samfélög að einhverju leyti en aðstæður voru samt 

óvenjulegar á Straumnesfjalli. Um 100 karlmönnum, flestum um tvítugt, var kippt út 

úr sínu daglega lífi og gert að búa og starfa í um það bil eitt ár á einangruðum stað á 

fjallstindi á nyrsta hjara veraldar, innan girðingar og langt utan alfaraleiðar, án 

kvenfólks. Erfitt er að verjast samlíkingunni við fangelsi. 

Þarna voru einstaklingar sem ekkert þekktust áður og áttu ekkert sameiginlegt 

nema það að vera bandarískir þegnar. Stöðugt var í sköpun nýr hópur samansettur af 

mismunandi einstaklingum. Nýliðun var jöfn og þétt og líklegt að margir hafi lengi 

verið óöruggir innan hópsins. Hermennirnir voru yfirleitt á Straumnesfjalli í tæpt ár. Í 

heild tók Íslandsferðin venjulega eitt ár en þeir voru alltaf í eina til tvær vikur á 

                                                 
213

 „I never could understand the purpose of the fence. Was it to keep us in or someone out?“ Heimild: 
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Keflavíkurflugvelli áður en þeir héldu norður og aftur áður en þeir fóru heim til 

Bandaríkjanna.
214

 

 Í grein í tímaritinu Armed Forces & Society er fjallað um samheldni í 

bandaríska hernum og um hve miklu máli skipti að hermenn deili sameiginlegum 

gildum. Þeir þurfi að komast af við erfiðar aðstæður og treysta hver á annan.
215

 Hver 

hópur hefur auk þess sitt tungutak, sagnir og sína eigin brandara og þegar nýr hópur 

myndast verður til nýtt þjóðfræðaefni.
216

 Það skiptir miklu máli hvernig hópurinn 

viðheldur sér. Hann er samsettur af einstaklingum og hver og einn hefur sín áhrif en 

hópurinn sjálfur hefur líka sinn karakter. Með þessari stöðugu nýliðun breytist 

hópurinn stanslaust en heldur þó að einhverju marki áfram að vera sami hópurinn. 

Eins og gera má ráð fyrir eru ekki allir sammála um hvernig hermönnunum 

hafi liðið á Straumnesfjalli. Segja má þó að á heildina litið hafi flestum hermönnunum 

liðið vel hérna, að minnsta kosti draga þeir upp þá mynd í minningum sínum. Þegar 

talið berst að lífi hermannanna segir Kristbjörn að veran þarna hafi farið ákaflega 

misjafnlega í þá. „Sumir höfðu náttúrulega bara gaman að þessu og þá sérstaklega yfir 

sumartímann. Auðvitað var dvölin alveg hræðileg fyrir suma en aðrir skemmtu sér 

alveg ágætlega“, segir hann. „Þeir voru duglegir að veiða og gera ýmislegt sér til 

dægrastyttingar“, segir Kristbjörn jafnframt.
217

  

Ingvar Gýgjar hefur aðra sögu að segja og segir að hermönnunum hafi ekki 

liðið vel þarna í fyrstu, en hann leggur áherslu á í fyrstu. Veðrið hafi verið mjög slæmt 

og þeir flestir að koma beint úr sólinni, enda voru margir þeirra frá Suðurríkjum 

Bandaríkjanna. Ingvar Gýgjar segir að þeir hafi sagt að „ef það væri til helvíti þá hlyti 

það að vera þarna. Gæti ekki verið verra. Enda mikil viðbrigði fyrir þessa menn“, 

bætir hann hlæjandi við.
218

 Maður hefur á tilfinningunni að menn hafi öðrum þræði 

verið að gera grín að þeirri stöðu sem þeir voru komnir í. Þeir voru lentir á skrítnum 

stað og réðu engu um það sjálfir.  

William L. Bulineau lítur einnig á spaugilegu hliðarnar þegar hann lýsir dvöl 

sinni á Straumnesfjalli. Hann segir að yfirmaður stöðvarinnar hljóti að hafa gert 
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eitthvað mjög, mjög slæmt af sér til að verðskulda að vera sendur á þennan stað. 

Sjálfur hafi hann aldrei fengið að vita hvað hann hafði gert af sér.
219

  

Séra Róbert Jack var skoskur prestur sem heimsótti herstöðina og á vef 

hermannanna er að finna frásögn af heimsókn hans til stöðvarinnar. Hann segir 

skemmtilega sögu af því þegar honum fannst kafteinn Johnson horfa vonaraugum á 

eyðibýli í fjarska:  

 „Langar þig að kaupa býlið?“ spyr ég í einlægni. Kafteinninn 

svarar um hæl en með blik í augum: „Ertu brjálaður? Innan 

skamms er ég á leiðinni heim til Washington þar sem ég ætla að 

stikna [í sólinni] með konu minni og dóttur. Þú getur keypt þetta 

allt saman“, segir hann með vinalegt bros á vör.
220

 

Það er greinilegt að sumum tókst að gera grín að þeim aðstæðum sem þeir voru 

komnir í. Frásagnir Ingvars Gýgjars og Róberts rifja upp aðstæðurnar sem 

hermennirnir voru í á þessum tíma, en eru auðvitað ekki persónulegar reynslusagnir 

hermanna sjálfra.  

Það skín oft í gegnum frásagnir manna hvað þeir fengu lítið að vita um hvert 

þeir væru að fara. William segist ekkert hafa vitað hvert verið væri að senda hann. 

Hann hafi ekki vitað hvar stöðina væri að finna og þegar hann hafi reynt að grennslast 

fyrir um staðsetninguna virtist enginn vita neitt.
221

 Þeir upplifa sig „þekkingarlausa“ 

og maður veltir því fyrir sér hvort þetta sé með ráðum gert til þess að hafa þá einnig 

valdalausa, samanber orðasambandið vald/þekking hjá Michel Foucault.
222

  

Mike Cotsman segir mér að hann dreymi stundum ennþá að hann sé kominn 

aftur upp á herstöðina á Straumnesfjalli þar sem hann sitji fastur fjarri eiginkonu og 

börnum. Þegar hann var á fjallinu var hann einhleypur en draumurinn virðist eiga sér 

stað í samtímanum, því hann langi mikið til þess að ná sambandi við fjölskyldu sína. 

Það eru engir farsímar, ekkert net eða neitt því um líkt til staðar. Þegar hann vaknar þá 
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léttir honum alltaf mikið. Draumarnir eru ekki martraðir, segir hann, en þeir eru 

óþægilegir. Hann segir að kannski sé hægt að lesa úr þessum draumum að tíminn uppi 

á fjallinu hafi verið ömurlegur en það hafi ekki verið reyndin.
223

 Eins og Linda 

Dégh
224

 segir þá gefur það sögunni lit að hún er persónuleg, frásögn Mike býður upp á 

persónuleg kynni. En hann nær líka að bera saman lífið sem hann lifði þarna forðum, 

fyrir ríflega hálfri öld, við lífið eins og það gæti verið á fjallinu í dag með allri þeirri 

tækni sem samtíminn býður upp á.  

 

 

Mynd 10. Ratsjárstöðin í vetrarbúningi. 

http://www.usradarsitesiceland.org/photos.asp. Sótt 14. desember 2011. Höfundur 

ókunnur. 

Til enn frekari samanburðar lýsir bandaríski hermaðurinn Louis Marshall því í 

ævisögu sinni er hann dvaldi hérlendis á stríðsárunum og segir m.a. frá því þegar hann 

fer til Aðalvíkur til að sækja Breta sem höfðu dvalið á ratsjárstöð sem Bretar 

starfræktu í seinni heimsstyrjöldinni Sæbólsmegin í sex mánuði. Þeirra veruleiki var 
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allur annar, samskiptatækni og aðbúnaður af allt öðrum toga. Hermennirnir voru 

sendir þangað eftir að hafa verið í fremstu víglínu á meginlandinu. „Sumir höfðu 

fengið taugaáfall en aðrir voru einfaldlega útbrunnir og aðframkomnir af langvarandi 

ofþreytu.“ Fyrst um sinn voru þeir fegnir að fá hvíld en síðan urðu þeir leiðir á 

aðgerðarleysinu og vildu komast í burt.
225

  

Undir mynd 10 stendur: „Þarna stendur hún enn, án kúlunnar. ... Hver vill fara 

þangað aftur?“
226

 Mike svarar þessu reyndar í einu bréfi til mín, því hann segir að 

mikið vildi hann fá að komast aftur upp á fjallið í nokkra daga en ekki í átta mánuði 

eins og forðum. „Nei, takk,“ bætir hann við.
227

 

Það er eingöngu einn hermaður í hópa heimildamannaminna sem segir að 

honum hafi ekki liðið vel á Straumnesfjalli. Bob Haines segir: „Þetta var langt og 

erfitt ár. ...“
228

 Í minningu hans snérist lífið þarna eingöngu um baráttuna við að lifa 

af. Ef einhver hefði bundið fyrir augun á honum áður en hann var sendur á staðinn og 

síðan tekið frá augunum og spurt hann hvar hann væri, segir hann að svarið hefði 

verið, „á tunglinu“, því þarna var ekkert annað að sjá en grjót.
229

 En hann segir 

jafnframt í öðru bréfi til mín: „Ég er mjög þakklátur fyrir reynsluna af herstöðinni á 

Straumnesfjalli og það að vera á Íslandi. Það fá ekki allir að upplifa þetta.“
230

 Honum 

leið illa en þrátt fyrir það lítur hann á veru sína á stöðinni sem lífreynslu. Hann tekur 

einnig fram að hann var ánægður með að þurfta ekki að fara í stríð, því hann sinnti 

herskyldunni eftir Kóreustríðið og fyrir Víetnamstríðið.
231

 Af öllu að dæma þá er 

Víetnamstríðið sögulegt kennileiti sem er notað í bandarískum bókum, kvikmyndum 

menningu. Auðvitað eru bækur og myndir ekki minningar fólks en geta vísað 

minningum fólks í ákveðinn farveg. Það er oft á tíðum verið að minna á 

Víetnamstríðið. Aðeins tveir hermenn nefna sérstaklega í okkar samskiptum hvað þeir 

voru ánægðir að þurfa ekki að fara í stríð. Bob er annar þeirra. Ég hef á tilfinningunni 

að þegar hann beri sínar minningar af fjallinu saman við frásagnir hermanna sem voru 
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sendir á vígvöllinn finnist honum hann ekki hafa rétt á að kvarta. Trúlega eru 

minningar hans af óhamingjunni á Straumnesfjalli léttvægar í samanburðinum.  

 Öllum hinum hermönnunum sem ég hef verið í sambandi við leið að eigin 

sögn vel á fjallinu, en vel kann að vera að þeir hafi frekar svarað fyrirspurnum mínum 

en hinir sem leið illa þar og svörin gefa því ekki alveg óhlutdræga mynd af líðan 

hermannanna. Í minningum þeirra er sú (í)mynd góð. John Broughton segir í bréfi til 

mín að hann hafi verið svo heppinn að fá að eyða rúmu ári á Straumnesfjalli. Hann á 

góðar minningar úr Aðalvík og um það góða fólk sem hann kynntist á þessum tíma.
232

 

Jerry Golledge segir að hann eigi mjög góðar minningar frá dvöl sinni á 

Straumnesfjalli og úr 21 árs þjónustu sinni í hernum eigi hann sínar bestu minningar 

af fjallinu.
233

 Mike Cotsman segir að dvölin hafi ekki verið neitt æðisleg þannig séð 

en þetta hafi verið góð reynsla.
234

 Gerald Dorris segir að þetta hafi verið gott ár og 

hefur orð á því að hann hafi mikið unnið með Kristbirni og Bena. Hann tekur 

sérstaklega fram að hann hafi verið meira frá stöðinni en aðrir hermenn og hann hafi 

verið ánægður með það.
235

  

 

Mynd 11. Einkennismerki sem Reed Thomas sendi mér. Höfundur ókunnur. 

Róbert Jack segir að stöðin hafi verið á yfirgefnum og alveg fáránlegum stað. Hún var 

í einskis manns landi. Þar hafi eingöngu búið karlmenn. Annað hvort skildu þeir 

bernskuna eftir heima eða urðu að karlmönnum um leið og þeir komu á herstöðina. 
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Það hafi verið eins gott, því þetta hafi ekki verið staður fyrir drengi. Hermennirnir eru 

harðir menn og hetjur í hans huga.
236

  

Nokkrir hermenn nefna að lífið í Aðalvík hafi verið lærdómsríkt og þar hafi 

þeir lært hluti sem nýttust þeim alla ævi. Bill segir að Beni hafi kennt honum að 

splæsa saman vírum og sá lærdómur hafi nýst honum alla tíð síðan. Alltaf þegar hann 

splæsi saman víra hugsi hann til Bena.
237

 Kristbjörn segir að þegar hann fór út til 

Bandaríkjanna árið 2007 á endurfundina sem hermennirnir halda annað hvert ár í 

Missouri hafi hann skilið það á flestöllum „að þetta hafi verið þeim ákaflega 

lærdómsríkt í gegnum lífið, að hafa verið þarna.“
238

  

Reed sendi mér einkennismerkið sem sjá má á mynd 11. Ég hef aldrei spurt 

hann hvers vegna það er mörgæs á myndinni á ísjaka fyrir utan Straumnesfjallið. 

Hvort um sé að ræða þekkingarleysi eða hvort mörgæsin sé kannski táknræn: 

Hermennirnir hafi verið jafn framandi í íslenska umhverfinu eins og mörgæs. Þó mig 

gruni að um hið fyrra sé að ræða.  

Daglegt líf á stöðinni 

Í hverju fólst svo dagleg vinna hermannanna og hvernig var daglegu lífi þeirra háttað? 

Eins og á aðrar herstöðvar voru menn sendir á Straumnesfjall að beiðni ríkisins. Þar 

urðu menn að gegna ýmsum störfum og unnið var eftir forskrift hersins um hvernig 

verkaskiptingu skyldi háttað. Þarna voru meðal annars kokkar og bakarar, 

þungavinnuvélamenn og yfirmenn hvers sviðs, vélvirkjar, útvarps- og ratsjárvirkjar, 

skrifstofumenn og óbreyttir hermenn.
239

 Frá árinu 1957 til ársins 1960 voru um 

hundrað hermenn við stöðina á hverjum tíma. Bob Haines segir að mikill hluti vinnu 

hans hafi falist í flutningum á eldsneyti, vatni, mat og öðrum aðföngum. Um mitt ár 

1958 var lögð olíuleiðsla í land í Aðalvík sem náði úr landi út í skip og gerði að 

verkum að menn losnuðu við að landa olíutunnunum, en það sparaði mikinn tíma og 

fyrirhöfn.
240

  

Vinnan fólst hjá mörgum hermönnum í því að koma öllum birgðum upp á 

fjallið en það er stundum eins og það gleymist að hugsa um hvers vegna verið var að 

flytja þessi aðföng. Bob segir í einu bréfinu að hann vilji árétta þetta við mig og að 
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honum finnist mjög mikilvægt að það komi fram að hvern og einn hlut sem notaður 

var á stöðinni þurfti að flytja upp fjallið. Skipti þá ekki máli hvort um var að ræða litla 

hluti eða stóra, alla hluti varð að fara með eftir þessum erfiða vegi sem lá upp fjallið 

að stöðinni. „Þegar maður stoppar og hugsar um það og ef þeir hefðu séð veginn, þá 

myndu þeir segja að það væri kraftaverki líkast að verkið hafi verið unnið. Kraftaverki 

líkast.“
241

  

 

Mynd 12. Stafli af olíutunnum á Látrum. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/fdxh1813211947.jpg. Sótt 2. 

mars. 2012. Undir myndinni stendur. „Til vinstri er Redding og til hægri er Bittner 

með prammann hlaðinn af olíutunnum fyrir stöðina. ... 1957.“
242

 Höfundur ókunnur. 

                                                 
241

 „Once one stops and thinks about that and if they have ever seen that road they would say that is just 

amazing that feat was done. Just amazing...“ Heimild: Bob Haines, H-4 Memories, 21. maí 2011. 
242

„On the left is Redding, on the right is Bittner with the barge loaded with oil for the site - H-

4...1957.“ Heimild: http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/fdxh1813211947.jpg. Sótt 2. 

mars 2012. 
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Á vef fyrrum hermannanna er mynd 13 af tveimur hermönnum með gítar og 

harmonikku og undir henni stendur: „Ég veit ekki hverjir þetta eru en getið þið séð á 

hverju þeir halda? Hvernig komu þeir þessu upp á fjallið, þegar ljóst er að allt sem 

þarna var, kom með báti, var hlaðið á pramma, dregið á land, hlaðið inn í trukk og 

keyrt upp fjallshlíðina að stöðinni.“
243

  

  

 

Mynd 13: Ungir hermenn með gítar og harmonikku fyrir utan herstöðina. 

http://www.usradarsitesiceland.org/photos.asp. Sótt 14. desember 2011. Höfundur 

ókunnur. 

Menn notuðu ýmis ráð til að auðvelda sér vinnuna. William L. Bulineau segir frá því 

að hann hafi meðal annars unnið við að flytja olíu upp á fjallið, en hver ferð gat tekið 

um 45 mínútur og oftast þurfti að stoppa á leiðinni til að kæla niður vélina. Það var 

ekki hægt að sturta af bílunum og því voru þeir að reyna að finna góðar og einfaldar 

lausnir til að koma olíutunnunum niður af pallinum. Þeir brugðu á það ráð að bakka á 

fullri ferð og snögghemla á bjargbrúnni, en þá runnu tunnurnar af bílnum. Ef 

bremsurnar hefðu bilað hefði getað farið illa.
244
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 „I don't know who but can you see what they are holding ? How did they get those up there knowing 

everything up there had to be brought by boat, off loaded to a barge, towed ashore, loaded onto trucks 

and driven up the mountain to the site.“ Heimild: http://www.usradarsitesiceland.org/photos.asp. Sótt 

14. desember 2011. 
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 Boulineau, „My Assignment to 934th Radar Sq., Straumnes AFS, Iceland. September 1956 - August 

1957“ http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/docs/qoit4357173946.html. Sótt 28. nóvember 2011. 
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Mike er eini hermaðurinn sem ég hef verið í sambandi við sem vann við 

ratsjána. Hann vann á næturvöktum frá miðnætti til klukkan átta að morgni. Það var 

ekki mikið að gera hjá honum, að eigin sögn.
245

  

Snorri segir mér frá því að hermennirnir voru settir í ýmis verk og höfðu 

ekkert val um það. Hann segir svo frá:  

Þeir voru settir á alls konar svona verk. Það voru vörutalningar á hinu 

og þessu. Við vorum náttúrulega í samskiptum við þessa menn, þeir 

voru ekkert heimskir. Þegar þeir voru búnir og létu yfirmann fá blaðið, 

þá var þessu bara hent í ruslatunnuna. Þetta var bara til þess að fá þá til 

þess að hafa eitthvað fyrir stafni til þess að þeir sætu ekki og horfðu í 

gaupnir sér. Og við, okkur fannst þetta voða tilgangslítið og fyrir utan 

að þeir sáu þetta líka og þetta var niðurdrepandi en aginn var svo 

mikill, þér var skipað að gera þetta og hvort sem að þér líkaði verr, 

hversu vitlaust sem þér finnst það, þá verður þú að gera það. Það er 

heraginn.
246

  

Í bókinni Corporal Boskin´s Cold Cold War; a Comical Journey víkur bandaríski 

sagnfræðingurinn Joseph Boskin m.a. að þeirri óskráðu reglu að „spyrja ekki hvers 

vegna!“ Kaflinn þar sem hann fjallar um þessa reglu heitir: „Fangar okkar tíma“ og 

undirkaflinn heitir „Herstöð gagnlausrar vinnu“.
247

 Allt hljómar þetta kunnuglega og 

rímar ágætlega við frásagnir heimildamanna um herstöðina á Straumnesfjalli enda 

aðstæðurnar um margt keimlíkar. Hægt er að lesa úr þessum titlum og frásögn Snorra 

valdaleysi hermannanna.  

 Þegar hermennirnir voru ekki að vinna urðu þeir að finna sér eitthvað til 

skemmtunar. Kokkur einn sem starfaði á Látrum hafði það sér til dundurs að veiða 

tófu í ruslatunnu. Hann setti æti undir tunnu sem sneri öfugt og var með trékubb í 

bandi. Þegar tófan kom í ætið þá togaði hann í spottann. Hann veiddi eina eða tvær 

tófur en sleppti þeim síðan. Það voru nokkur ár í að hægt væri að horft á fótboltann í 

frítímanum, því urðu menn að finna sér eitthvað til dundurs eins og William Bulineau 
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 Mike Cotsman, Re: US radar Sites Iceland H-4, 25. febrúar 2011. 
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 Viðtal við Snorra Hermannson, 12. mars 2011, bls. 22. 
247

 „Don´t ask why!“ í kaflanum „Prisoners of Our Time“ og í undirkaflanum „Base Boondoggle“. 

Heimild: Boskin: Corporal Boskin’s Cold Cold War. A Comical Journey, bls. 9.  
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kemst að orði.
248

 Í bréfum sínum tala hermennirnir lítið um að þeir hafi ekki haft neitt 

við að vera. Frekar tala þeir um að þeir hafi unnið of mikið eða verið þreyttir eftir 

vinnu sína, sérstaklega þeir sem unnu við að koma vistum upp á fjallið. Fyrrum 

hermennirnir hafa allir svipaða sögu að segja um hvað þeir höfðu fyrir stafni í frítíma 

sínum. Bob Haines segist hafa hlustað á tónlist og lesið heimsfréttirnar. Hermennirnir 

ráku einnig útvarpsstöð sem var í gangi allan sólarhringinn, allt árið um kring.
249

 Á 

stöðinni var kvikmyndasalur þar sem horft var á kvikmyndir sem komu frá hinum 

ratsjárstöðunum á landinu, en þær komu alltaf síðast á Straumnesfjall vegna þess að 

þær gátu tafist þar vegna veðurs.
250

 Þegar veðrið var gott fóru þeir út og tóku myndir. 

Þeir lásu, spiluðu borðtennis, biljard, spiluðu á spil eða þvoðu þvottinn sinn. Stundum 

fóru þeir niður að vatni og veiddu silung. Sumir fóru út á víkina til að veiða. Fiskinn 

settu þeir í frysti og ef veður var gott þann 4. júlí grilluðu þeir fiskinn á ströndinni 

niðri að Látrum og spiluðu hafnarbolta.
251

 Hinir hermennirnir hafa svipaða sögu að 

segja. Á vefnum sem fyrrum hermenn halda úti má finna margar myndir, m.a. frá 

göngutúrum í nágrenninu og alla leið að Sæbóli og upp á fjallið Darra, þar sem Bretar 

voru með herstöð á tímum seinni heimstyrjaldarinnar.  

 Mike pantaði sér gítar og reyndi að æfa sig á hann en varð aldrei flinkur að 

eigin sögn enda var gítarinn mjög lélegur. Mike segir einnig að gaman væri að fá að 

komast aftur upp á bjargbrúnina þar sem þeir félagar voru vanir að henda niður 

steinum. Þeir hafi alltaf reynt að fylgjast með steinunum á leiðinni niður, en ævinlega 

misstu þeir fljótlega sjónar á þeim, skrifar hann.
252

  

Mike segir að hátíðisdagar eins og jólin og þjóðhátíðardagur Bandaríkjanna 4. 

júlí hafi komið og farið alveg eins og hverjir aðrir dagar. Það var auðvitað ekki eins 

og að vera heima en þó reyndu menn að gera sér dagamun.
253

 Til gamans má nefna að 

Mike benti mér á heimasíðu með gömlum myndbrotum úr lífi sínu og fjölskyldu 

sinnar en þar má finna smá filmubút frá Straumnesfjalli. Þar er einnig að finna langa 

kvikmynd sem var tekin á nýársnótt hjá fjölskyldu Mike þar sem allir dansa og slá 
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potta og gleðin skín úr hverju andliti.
254

 Þá er ekki líku saman að jafna að vera í 

fásinninu á Straumnesfjalli fjarri ástvinum og ættingjum.  

 

 

Mynd 14. Hafnarboltaleikur að Látrum. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/zxrc8681165412.jpg Sótt 14. 

desember 2011. Undir myndinni stendur: „Fyrsti boltaleikurinn í Aðalvík, takið eftir 

grjótinu á vellinum! ... Ái! H-4 árið 1957.“
255

 Höfundur ókunnur.  

Einhverjir hermannanna áttu konu og börn heima í Bandaríkjunum. Kristbjörn segir 

að margir þeirra hafi fengi strákana sína lánaða. Þeir hafi farið með þá í göngutúra um 

nágrennið. Einn hermaðurinn, Bill að nafni, sagði eitt sinn við Kristbjörn að hann 

vonaðist til þess að það kæmi aldrei sjónvarp á Íslandi, því börn í Bandaríkjunum væri 

                                                 
254
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255

 „First ball game at Adalvik. Notice the rocks on the playing field !....OUCH ! - H-4 1957.“ Heimild: 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/zxrc8681165412.jpg. Sótt 14. desember 2011.  

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/zxrc8681165412.jpg
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hætt að leika sér eftir að sjónvarpið kom þangað.
256

 Hann horfði á syni Kristbjarnar 

leika sér eins og hann gerði í sínum uppvexti en sá fram á að börnin sín færu á mis við 

saklausa leiki æskunnar og fengju ekki að upplifa veröldina án sjónvarps. 

Hermennirnir draga fram einfalda og meinhæga mynd af lífinu á fjallinu. Þeir fundu 

sér ýmsa hluti til að eyða sínum frítíma í. Vinnan reyndist sumum létt en öðrum erfið, 

allt eftir því hvað menn voru látnir gera.  

Kvenmannslaus í kulda og trekki  

Algengt er að sjá hermenn lesa bréf að heiman eða skrifa bréf heim í bandarískum 

stríðsbíómyndum- og skáldsögum. Oftast eru þeir að skrifa konunni í lífi sínu, 

unnustu, eiginkonu, mömmu eða jafnvel ömmu. Það má velta því upp hvort þessar 

senur í myndum og bókum hafi mótandi áhrif á minningar viðmælenda minna. Hvort 

þyrsti þá svo í samskipti við ættingja og vini eða hafa senurnar búið til þetta kennileiti 

í minningum þeirra?  

Einar gerði löngun hermanna í bréf að heiman að umtalsefni í minnisblaði sem 

ég fékk frá honum: „Ég minnist þess að strax eftir að 934. deildin kom hvað mér 

fannst hermennirnir leggja mjög mikla áherslu á að fá bréf, fannst það fullmikið til að 

byrja með en skildi það svo mæta vel síðar.“
257

 Bréf að heiman verða eins og líflína, 

vissan um að það sé heimur þarna fyrir utan, að veröldin sem eitt sinn var verði enn til 

staðar þegar þeir fá að snúa til baka. Friðþór segir frá því að ein jólin hafi 

jólapósturinn komið af himnum í fallhlíf. Póstur að heiman var ómissandi á 

Straumnesfjalli rétt eins og á öðrum herstöðvum „til þess að halda uppi baráttu -og 

siðferðisþreki liðsmanna í Bandaríkjaher,“
258

 segir Friðþór í grein sinni sem hann 

skrifaði um „Ratsjárstöðvar í Aðalvík“, og bætir við: „Er rekstur Beaver-flugvélanna 

tveggja, sem einungis höfðu það hlutverk að sinna póstflutningum til Aðalvíkur, til 

marks um það.“
259

 

Stundum var ekki flogið og þá kom pósturinn með flugi til Ísafjarðar og síðan 

með bátnum til Aðalvíkur. Veðrið gat verið slæmt svo dögum skipti, en þá var 

stundum reynt að henda pósti út úr flugvél. Það kom fyrir að hann lenti í sjónum og þá 

gat verið mikil sorg á stöðinni.
260

 Bréfin skiptu Gerald Dorris greinilega miklu máli 

því hann segir mér að vegna veðurs hafi ekki komið póstur til þeirra í tvo mánuði, 
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allan nóvember og næstum því allan desember, en síðan hafi komið póstur á jóladag 

sem hent var úr flugvél.
261

 Á vefnum er að finna mynd 15 sem sýnir hermenn niðri að 

Látrum að bíða eftir pósti og undir henni stendur: „H-4 – talandi um hæga 

póstþjónustu. Beðið eftir að pósturinn komi.“
262

  

 

Mynd 15. Hermenn að bíða eftir pósti. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/vsnx6470114257.jpg. Sótt 14. 

desember 2011. Höfundur ókunnur. 

Heimildamenn mínir úr röðum hermanna upplifðu margir hverjir þessa einangrun og 

fjarveru frá ástvinum. Jerry Golledge segir að allir hafi verið með dagatal og merkt 

við það á hverjum degi til að telja dagana þar til þeir gætu hitt ástvini sína á ný.
263

 Bill 

Boulineau hafði verið giftur í tvær vikur þegar hann kom til Íslands. Hann segir frá 

því í bréfi að hann ásamt öðrum hermönnum hafi ætlað að heimsækja foreldra 

Buettner, eina hermannsins sem lést á herstöðinni. Þegar þeir komu aftur til 
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 Gerald Dorris, sendibréf, 23. febrúar 2010.  
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 „H-4 - Talk about slow mail ! Waiting for the mail to come in.“ Heimild: 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/vsnx6470114257.jpg. Sótt 14. desember 2011. 
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 Jerry Golledge, H4 Memories, 18. febrúar 2011. 
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Bandaríkjanna hafi það hins vegar verið þeirra eigin fjölskyldur sem voru þeim efstar 

í huga.
264

  

Ég fæ ekki betur séð en að flestir hermennirnir hafi farið eitthvað frá stöðinni 

en ekki í löng frí, heldur í stuttar ferðir til Ísafjarðar eða til Keflavíkurflugvallar. 

Friðþór nefnir í grein sinni um ratsjárstöðina að hermenn hafi átt einn mánuð í 

sumarfrí og flestir hafi tekið fríið áður eða eftir að þeir voru hérlendis.
265

 Ég spurði 

Reed út í þetta og hann segir að efnahagur hafi haft mikið að segja. Fæstir ungu 

hermennirnir hafi haft efni á að fara í ferðalag.
266

 Í næsta bréfi bætti hann við að 

yfirmenn hans hafi farið oftar frá stöðinni en óbreyttir hermenn. Sjálfur fór Reed einu 

sinni til Keflavíkur þetta ár sem hann var á stöðinni.
267

 Hann hafði ekki efni á því að 

fara í lengra ferðalag.
268

 Bob segir að hermennirnir hafi verið mjög einangraðir frá 

Íslendingunum. Einu Íslendingarnir sem töluðu við hann og félaga hans voru 

skipstjórinn og áhöfnin á bátnum Gylli.
269

 Saga sem Bob segir finnst mér lýsa þessari 

einangrun og afskiptaleysi vel. Þá þyrsti svo í samtöl að þeir reyndu að blanda sér inn 

í einkasamtöl: 

Til að bæta einni sögu í ritgerðina þína, þá man ég að 

útvarpsmennirnir á staðnum sögðu okkur að þeir gátu heyrt í enskum 

fiskiveiðimanni tala við konu sína, þegar hann væri að veiða við 

strendur Íslands. Þeir voru að reyna að tala við þau hjónin en þau 

vildu aldrei svara, þau sögðu hvort við annað: „þykjumst ekki heyra í 

þessum Könum þarna á fjallinu“ og áttu þá við okkur á 

ratsjárstöðinni á bjargbrúninni.
270

 

Samskipti íslenskra kvenna og hermanna hafa víða verið gerð skil, sérstaklega hinu 

svokallaða „ástandi“ á stríðsárunum.
271

 Strangar reglur giltu á þessum tíma um 
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 Bill Boulineau, Úr bréfum frá Bill Boulineau sem var í Aðalvík á árunum 1956 – 1957.  
265

 Friðþór Eydal: „Ratsjárstöðvar í Aðalvík. Síðari hluti. Kalda stríðið“, bls. 74. 
266

 Reed Thomas, H-4, 2. september 2011. 
267

 Reed Thomas, H-4, 3. september 2011. 
268

 Reed Thomas, H-4, 5. september 2011. 
269

 Bob Haines, Re: H-4 Memories, 4. júní 2011.  
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samskipti bandarískra hermanna við Íslendinga að kröfu Íslendinga.
272

 Mike skrifar 

aðeins um íslenskar konur. Hann segist vita að Íslendingarnir vildu ekki að þeir 

heimsæktu Ísafjörð og hann viti að ástæðan var að Íslendingar vildu ekki að 

bandarískir hermenn væru í samskiptum við íslenskar konur. Yfirmaður stöðvarinnar 

hafi gefið þá skýringu, að hermönnunum þættu íslensku konurnar fallegar og 

Íslendingarnir hefðu áhyggjur af að þeir myndu fara með þær til Bandaríkjanna. Mike 

segist alveg skilja viðhorf Íslendinganna.
273

 Hann nefnir þó í þremur bréfum hvað 

honum hafi fundist leiðinlegt að fá ekki að fara oftar til Ísafjarðar og fá tækifæri til 

þess að kynnast landi og þjóð betur. 

Í áðurnefndri bók eftir Joseph Boskin um herstöðina á Thule á Grænlandi segir 

hann frá því að þar hafi verið fjögur til fimm þúsund karlar og ein kona. Ekki 

heilbrigð uppskrift að samfélagi, að mati höfundarins. Konan var eiginkona dansks 

skrifstofumanns. Hún lék sér stundum úti með börnum sínum tveimur og þá sátu 

hermennirnir og horfðu á „fallegustu konu heims“. Eitt sinn hafði hann á 

tilfinningunni að hún tæki eftir sér. Hann veifaði ósjálfrátt og hún veifaði til baka. 

Hann varð ofsakátur en hugsaði síðan, „við erum bæði fangar okkar tíma“. Hann segir 

einnig frá því er franskir vísindamenn komu eitt sinn á stöðina og spurðu strax við 

komuna: „Hvar eru konurnar?“ Þegar þeim var bent á einu konuna á staðnum svöruðu 

Frakkarnir: „Þið Ameríkanar eruð villimenn.“ Reyndar greinir höfundurinn frá því að 

fleiri konur hafi bæst við eftir að hann fór frá Thule. 
274

 Þó er greinilegt að á þessum 

tíma var þetta reglan. Konur voru ekki á þessum afskekktu herstöðvum.  

Ég spurði fjóra hermenn hvort þeir hefðu einhvern tíma orðið varir við konur á 

stöðinni og Mike var sá eini sem hafði rétt séð glitta í þær. Hann segir að af öllu að 

dæma þá hafi þær verið þarna til að skemmta yfirmönnum og segir hann þetta vera 

ágætt dæmi um forréttindi yfirmanna.
275

 Hann telur rangt að útiloka óbreytta hermenn 

frá svona skemmtun en í sjálfu sér veit hann ekki til hvers þær voru komnar á staðinn. 

Það hjálpaði ekki upp á móralinn að mismuna mönnum svona.
276

 Bob segir að hann 

hafi aldrei séð konur á staðnum en vill árétta að þeir hafi verið mjög einangraðir frá 

öllum Íslendingum. 
277
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 Valur Ingimundarson: „Sögulegt minni og pólitískt vald“, bls. 302 – 318. 
273

 Mike Cotsman, Re: US Radar Sites Iceland H-4, 2. mars 2011. 
274

 Boskin: Corporal Boskin’s Cold Cold War. a Comical Journey, bls. 8 – 9.  
275

 RHIP skammstöfun á ‘rank has its privilege’ sem gæti útlagst á íslensku tign gefur þér forréttindi. 
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 Mike Cotsman, Re: US Radar Sites Iceland H-4, 11. maí 2011. 
277

 Bob Haines, Re: H-4 Memories, 4. júní 2011. 
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Mynd 16. Í herbergi hermanns. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/ywqa758119130.jpg. Sótt 14. 

desember 2011. „Undir myndinni stendur: Dæmigert herbergi á H-4 ... 1958.“
278 

Höfundur ókunnur.  

Í grein Friðþórs um stöðina á Straumnesfjalli er kvæði eftir William Shelton og félaga 

þar sem kvenmannsleysið verður þeim yrkisefni, en kvæðið nefna þeir, „Leið mín til 

helvítis“, en þar segir meðal annars:  

Þar sem ekkert kvenfólk finnst, 

Og ekkert dýr reikar um, 

Í miðju hvergi-landi, 

Fimm þúsund mílur að heiman. 

 

Og síðar segir: 

                                                 
278

„A typical Dorm Room at H-4...1958.“ Heimild: 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/ywqa758119130.jpg. Sótt 14. desember 2011.  

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/ywqa758119130.jpg
http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/ywqa758119130.jpg
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Þar eigum við eingöngu minningar, 

Án stúlknanna okkar, 

Og vonum að þær muni ekki giftast,  

Besta vini okkar.
279

 

 

Söknuður eftir stúlkunum þeirra verður þeim að yrkisefni úti á kvenmannslausum 

hjara veraldar. Það er þó ekki alls kostar rétt að herstöðin hafi verið með öllu 

kvenmannslaus. Hermenn fengu nefnilega að hengja upp myndir af fáklæddum 

konum í herbergjum sínum. Enda segir George H. Rice sem þarna starfaði sem 

hjúkrunarfræðingur að það hafi verið gott fyrir móralinn. Hann greinir frá því að 

yfirmaður stöðvarinnar hafi farið einu sinni í viku til að athuga hvort ekki væri allt í 

röð og reglu í herbergjum hermannanna, en telur að hann hafi nú líka verið að gá 

hvort nýjar myndir af fáklæddum konum væru á veggjum. Í grein Friðþórs segir að 

þegar George þessi var að kveðja lækni sem hafði verið á fjallinu um skamma hríð 

hafi læknirinn spurt hvort hann ætti að senda honum eitthvað í jólagjöf. George 

svaraði því til að hann vildi fá dúkku og átti þá við kynlífsdúkku í kvenmannslíki. 

Eitthvað misskildi læknirinn hann hins vegar, viljandi eða óviljandi því um jólin fékk 

George pakka en í honum var lítil dúkka, sem fékk nafnið Koko.
280

  

Kvenmannsleysið hrjáði hermennina á fjallinu. Það hlýtur að vera sérstakt 

samfélag þar sem um 100 karlmenn búa einir. Þrátt fyrir það er Mike sá eini sem gerir 

kvenmannsleysið að umtalsefni í bréfaskriftum sínum til mín. Bob sagði mér aftur á 

móti sögu um samskipti íslenskra kvenna og hermanna hérlendis, en sú saga sem ber 

mikinn keim af flökkusögnum:  

Jæja, sagan um 18/40 klúbbinn eins og ég man hana er ... Okkur 

flugliðum í flughernum var sagt að margar íslenskar konur vildu 

                                                 
279

 „Where there are no girls,  

Or any animals roam,  

Right in the middle of nowhere, 

Five thousand miles from home.“  

 

og síðar segir  

„Living with our memories,  

Parting with our gals,  

Hoping they won´t marry,  

One of our best pals;“  

Friðþór Eydal: „Ratsjárstöðvar í Aðalvík. Síðari hluti. Kalda stríðið“, bls. 78 – 79.  
280

 Friðþór Eydal: „Ratsjárstöðvar í Aðalvík. Síðari hluti. Kalda stríðð“, bls. 55. 
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yfirgefa land sitt og fara til Bandaríkjanna. En til þess að geta það 

urðu þær að borga íslenska ríkinu samtals 5,000 dollara. Þess vegna 

voru margar þeirra að reyna að kynnast bandarískum hermönnum og 

giftast þeim þannig að þær gætu farið með þeim til Bandaríkjanna. 

Ef þær giftust ekki en urðu óléttar eftir Bandaríkjamann, þá varð 

hann að borga 40 dollara í 18 ár til íslenska ríkisins vegna barnsins. 

Móðirin fékk ekki 40 dollarana sjálf heldur ríkið. Þess vegna var 

þetta kallað 18/40 klúbburinn. Á þessum tíma voru 40 dollarar um 

það bil hálf mánaðarlaun hermanns. Þetta fékk okkur ungu mennina 

til að hugsa um hvað við gerðum. Ef ófrísk íslensk stúlka sagði að 

ákveðinn hermaður hefði gert hana ófríska og sannað var að parið 

hefði sést saman opinberlega, þá þurfti ekki meira til þess að negla 

hermanninn. Það þurfti ekki blóðprufu. ... Það gekk ein saga um 

hermann sem var ákærður fyrir að hafa barnað íslenska stúlku en 

áður en íslenskur dómur dæmdi hann var hann sendur í flugi heim til 

Bandaríkjanna. Flugvélin lenti í erfiðleikum með eldsneyti og varð 

því að snúa aftur til Íslands og maðurinn sat í súpunni; hann var 

orðinn nýr meðlimur í 18/40 klúbbnum. Ég þekkti aldrei neinn sem 

gekk í klúbbinn en ég þekkti nokkra sem skemmtu sér með 

íslenskum stúlkum.
281

  

Bob á trúlega hér við hermenn á Keflavíkurvelli, þar sem hann skrifar mér í bréfi að 

hann hafi aldrei séð kvenmann á fjallinu. Þessi sögn sendir skýr skilaboð: Látið 

íslenska kvenfólkið vera, eða þið hafið verra af. Íslendingar voru harðir á reglum um 

samskipti við herinn og það hefur kannski spurst út og endað með þessari sögn, sem 

                                                 
281

 „Well, the story about the“18 - 40 Club“ as I remember it is......We airmen were told that many 

Icelandic girls would like to leave your country and go to the United States. In order to do that they 

would have to pay the Icelandic Government the sum of $5,000.00. So a lot of them were trying to 

meet an American service man and marry them so they would be taken back to the United States with 

the service man. If they did not get married to an American and became pregnant; the American service 

man had to pay $40.00 for 18 years to the Icelandic Government for that child. The mother did not get 

the $40,00; the government did. So it became know as the“18/40 Club“. At that time $40.00 was about 

1/2 of a Serviceman's monthly pay. It really made a young man think about what he was doing. ... If a 

pregnant Icelandic girl said that this serviceman made her pregnant and it was proven that the couple 

had been seen in public together is all that it took for the serviceman to be hooked. No blood tests 

needed. ... There was this one story about this serviceman was charged with being the future father but 

before the Icelandic Court ruled on it the service man was placed on a plane to return to the United 

States. The plane developed engine trouble and had to return back to Iceland and the man got nabbed; a 

new“18/40 Club“ member. I never knew anyone that had joined that club but I did know of some that 

played around with some of the girls.“ Heimild: Bob Haines, Re: US Radar Sites Iceland H-4, 27. maí 

2011.  
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hægt er að flokka sem viðvörunarflökkusögn. Hvort þessi sögn sé til á öðrum stöðum 

þar sem Bandaríkin eru með herstöðvar og um sé að ræða alþjóðlega flökkusögn, veit 

ég ekki.  

Í grein um sögulegt minni og pólitískt vald gerir Valur Ingimundarson m.a. 

grein fyrir takmörkunum á útivist hermanna að kröfu Íslendinga og stífum reglum um 

að engir svertingjar þjónaðu hér í bandaríska hernum. Í greininni segir Valur að 

Íslendingar hafi verið stífari á þessum reglum en aðrar þjóðir.
282

 Sögnin um „18/40 

klúbbinn“ endurspeglar þessa stífni ágætlega, gefur dauðum bókstaf lifandi búning. 

Til gamans má geta að Hinrik og Kristján segja mér að svertingjar hefði verið á 

fjallinu en hann var þar kokkur.
283

  

Í bréfi til mín minnist Bob þess að hafa eingöngu einu sinni fengið bros frá 

íslenskri stúlku en það var í klúbbi í Keflavík þegar hann var búinn með árið sitt á 

Straumnesfjalli og var á leiðinni heim til Bandaríkjanna. Þetta bros skipti hann 

greinilega máli, því hann man enn eftir því hálfri öld síðar.
284

 

Einveran fjarri ættingjum og vinum verður sameiginleg minning fyrrum 

hermanna, kennileiti hvers og eins í sínum eigin minningum. Samfélagið getur mótað 

ytri ramma minninganna og getur þannig leitt hvern og einn einstakling að einhverri 

ákveðinni minningu. Þar tekur einstaklingsminnið við og hver og ein minning verður 

einstök. Þessi minningarbrot verða mönnum kannski enn minnisstæðari vegna þess að 

þegar þeir horfa á myndir eða lesa bækur um líf annarra hermanna er alltaf verið að 

leiða huga manna að þessum minningarbrotum.  

Barinn 

Barinn og áfengisdrykkja eru áberandi umtalsefni viðmælenda minna enda fóru 

félagsleg samskipti mikið fram á barnum. Áfengi kemur upp aftur og aftur í 

viðtölunum og í bréfaskriftum mínum við fyrrum hermenn þó margir nefni eingöngu 

drykkju annarra. Það voru tveir barir á Straumnesfjalli, einn fyrir yfirmenn, 

svokallaður offiséraklúbbur, og annar fyrir undirmenn, „Airmen‘s Club“. Að sögn 

Einars Róberts sem starfaði hjá hernum í 40 ár hefur bandaríski herinn losað um ýmis 

höft, má þar nefna atriði sem snúa að svertingja og kvenfólki. Enn hafa þeir þó ekki 

heimilað að undirmenn og yfirmenn sitji við sama barinn. Eins og Einar Róbert segir: 

„Þeir voru mjög harðir á því og þeir lögðu sérstaklega áherslu á það ef það voru 
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 Valur Ingimundarson: „Sögulegt minni og pólitískt vald“, bls. 342 – 361.  
283

 Viðtal við Hinrik Vagnsson og Kristján Lyngmó, 11. mars 2011, bls. 19. 
284

 Bob Haines, Re: H-4 Memories, 4. júní 2011. 
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einhver styrjaldarátök eða eitthvað svoleiðis. Að offisérar og þeir óbreyttu umgangist 

ekki hvern annan nema þegar þeir eru að vinna sína vinnu.“
285

  

 

Mynd 17. Lífið á barnum á Straumnesfjalli. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/sqlv5468233343.jpg. Sótt 14. 

desember 2011. Höfundur ókunnur. 

Eins og sést á myndinni hér fyrir ofan gat greinilega verið líf á barnum. Undir 

myndinni stendur: „Tími fyrir Miller á H-4 ... 1958“, og er þá átt við Miller-bjór.
286

 

Ekki er annað að sjá en að menn skemmti sér ágætlega. Myndin virðist hafa verið 

tekin í kringum jólin ef marka má jólatréið upp á skápnum. Í grein Friðþórs segir 

aðeins frá lífinu á barnum en við barborðið gátu setið um 10 manns en einnig voru 

nokkur borð í salnum. Segir frá því í greininni að bjórinn á undirmannabarnum hafi 

eitt sinn klárast og viskíbirgðirnar hafi einnig staðið tæpt. Yfirmaður stöðvarinnar sá 

þá að betra væri að hafa mennina á offiseraklúbbnum áfengislausa heldur en 

undirmennina. Hann kæmist frekar af án yfirmannanna en undirmenn sína yrði hann 

að hafa góða.
287

 Þó frásögnin sé gamansöm má lesa milli línanna að áfengi skipti 

miklu máli hjá hermönnunum. Auðvitað voru þarna margir menn og allstaðar er 
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 Viðtal við Einar Róbert Árnason, 19. janúar 2011, bls. 22. 
286

 „Miller Time in H-4...1958.“ Heimild: 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/sqlv5468233343.jpg. Sótt 14. desember 2011.  
287

 Friðþór Eydal: „Ratsjárstöðvar í Aðalvík. Síðari hluti. Kalda stríðið“, bls. 55. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/sqlv5468233343.jpg
http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/sqlv5468233343.jpg
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misjafn sauður í mörgu fé. Í grein Friðþórs segir að Hugo Schott yfirmaður á stöðinni 

hafi undrað sig á því að ekki hafi allir hermennirnir orðið alkóhólistar þarna í 

fásinninu á Straumnesfjalli.
288

   

Þegar við Kristján Lyngmó komum til Hinriks Vagnssonar í Hnífsdal var það 

fyrsta sem hann sagði við okkur: „Hvað, ætlar hún að fara að skrifa um hvaða bjór 

þeir voru mest að drekka þarna á barnum?“ Hinrik hefur sína skýringu á því hvers 

vegna hermennirnir drukku svona mikinn bjór. Herinn hafi eyðilagt vatnið með því að 

klórbæta það eins og er víst reglan hjá Bandaríkjaher alls staðar í heiminum. Kristján 

bætti því við að um hafi verið að ræða bergvatn sem var sótt langt niður í jörðu. 

Hinrik smakkaði vatnið áður en það var klórblandað og var það hið besta vatn að hans 

sögn. Hann smakkaði það einnig klórbætt og segir að þá hafi það verið alveg 

ódrekkandi. „Og því höfðu þeir ekkert að drekka nema viskí og bjór,“ segir Hinrik. 

„Þetta var alveg fáránlegt. Þeir gerðu helling af mönnum þarna að drykkjusjúklingum. 

Að drekka þennan bjór alltaf.“
289

 Hér má minna á að Hinrik er fæddur og uppalinn í 

Aðalvík og vanur hreinu og ómenguðu vatni frá fyrri tíð og því verður þessi fáránlega 

regla honum minnisstæð. Framandleikinn í menningu hersins verður honum 

minnisstæður.   

Einar bjó uppi á fjallinu og er ég spyr hvort hann hafi sjálfur farið mikið á 

barinn segist hann hafa farið dálítið á barinn, en bætir svo við eftir svolitla umhugsun 

að trúlega hafi hann farið of mikið á barinn en hann hafi samt alltaf mætt til vinnu. 

Hann segir að sumir hermenn hafi fengið sér eitthvað á barnum á hverju kvöldi.
290

 

Drykkjan barst einnig í tal er ég ræddi í síma við Finnboga Hermannsson sem skrifaði 

sögulega skáldsögu þar sem herstöðin kemur við sögu.
291

 Finnbogi sagði mér að hann 

hafi hitt Róbert Jack fyrir utan Hótel Borg einu sinni og Róbert hafi haft sömu sögu að 

segja: Það var mikil drykkja á hermönnunum þarna og mikið volæði.
292

 Þó annað sé 

að sjá á myndunum í þessum kafla getur auðvitað volæði fylgt mikilli drykkju. Róbert 

fór sem prestur og sáluhjálpari á stöðina og hafði kannski þar af leiðandi aðra sýn á 

líðan manna sem þar dvöldu.  
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 Friðþór Eydal: „Ratsjárstöðvar í Aðalvík. Síðari hluti. Kalda stríðið“, bls. 95. 
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 Finnbogi Hermannsson: Virkið í vestri.  
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 Finnboga Hermannsson, símaviðtal, 28. nóvember 2011.  
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Mynd 18. Skemmtun á Straumnesfjalli. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/hfzj102413144.jpg. Sótt 14. 

desember 2011. Höfundur ókunnur. 

Mynd 18 er að finna á vef hermannanna sem þarna störfuðu. Undir myndinni stendur: 

„Dansandi stelpupartý á Straumnesfjalli árið 1959, ... Ég vissi alltaf að heilt ár á 

herstöðinni myndi fyrr eða síðar gera menn brjálaða...“
293

 Ekki þarf að efast um að 

þarna hafi oft verið gaman en einhvern veginn er ekki hægt annað en að velta því fyrir 

sér hvar þeir fengu kvenmannsundirfötin. Ég spurði Jerry reyndar ekki um 

kvennærfötin heldur um myndina og hann svaraði því til að hann sé viss um að menn 

hafi haft mikið áfengi um hönd þegar hún var tekin. Hann segir jafnframt að honum 

hafi fundist mikið drukkið á barnum. Hann hafi ungur ákveðið að bragða aldrei áfengi 

því hann hafi verið alinn upp af alkóhólistum.
294

 Mike tekur í sama streng og Jerry og 

segir að þarna hafi verið bar en á þessum tíma hafi hann lítið drukkið, en menn hafi 

                                                 
293

 “The Dancing Party Girls at H-4 in 1959.......I always knew serving a year at H-4 would sooner or 

later make you crazy....“ Heimild: 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/hfzj102413144.jpg. Sótt 20. ágúst 2011.  
294

 Jerry Golledge, H4 Memories, 23. febrúar 2011. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/hfzj102413144.jpg
http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/hfzj102413144.jpg
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drukkið mikinn Heineken bjór. Hann bætir við að hann myndi nú ekki slá hendi á 

móti bjórnum í dag.
295

  

Hvers vegna verður barinn miðstöð minninga? Á vef þeim sem hermennirnir 

halda úti er mikið myndasafn frá hermönnum. Margar myndir eru teknar á barnum, 

hvað svo sem maður leyfir sér að lesa úr því. Það er erfitt að ráða í það hvort menn 

drukku eitthvað meira á stöðinni á Straumnesfjalli en á öðrum herstöðvum. Í grein um 

áfengisnotkun og fíkniefnanotkun í bandaríska hernum frá 1991 segir að hermenn 

drekki meira en almennir borgarar í Bandaríkjunum. Mestu ráði þar fjarveran frá 

fjölskyldu þegar hermenn þjóni á erlendri grundu.
296

 Auðvitað voru menn að drekka á 

barnum en trúlega hefur hann einnig verið helsti samkomustaðurinn, þar fór stór hluti 

félagslegra samskipta fram. Þarna voru til dæmis seldir hamborgarar og trúlega var 

þetta fyrsti skyndibitastaðurinn á Vestfjörðum.
297

 Yfir vetrartímann, þegar bæði var 

dimmt og kalt úti, höfðu menn kannski ekki marga aðra staði að sækja enda sóttu 

menn í félagsskap annarra á barnum.  

Menningarárekstrar 

Mike fékk eitt sinn að gista á Ísafirði eftir að bátur sem hann var á varð að snúa við á 

leiðinni til Aðalvíkur vegna veðurs. Á Ísafirði hittu þeir mann, sem hann minnir að 

hafi heitið Óli. Sá tók smápening og setti hann á úlnliðinn, síðan gerði hann einhverja 

hreyfingu með hendinni og þá hoppaði peningurinn á úlnliðnum. Hann gat jafnvel 

látið peninginn snúast í hring á leiðinni. Hann sagðist gefa hverjum þeim sem gæti 

þetta 1000 krónur. Á meðan maðurinn talaði við hina hermennina sem voru með 

honum í för, reyndi Mike ítrekað að láta peninginn hoppa á úlnliðnum. Í fyrstu náði 

hann að láta hann hreyfast aðeins á úlnliðnum. Sér til mikillar furðu náði hann svo á 

endanum að láta peninginn snúast í loftinu. Þegar hann sýndi Óla hvað hann gat gert, 

hló hann við en borgaði honum aldrei krónu, hvað þá 1000 krónur. Hann ákvað að 

gera ekki mál úr þessu en hann segir það hafa verið vonbrigði að ekki var staðið við 

gefin loforð.
298
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Mynd 19. Tveir hermenn á góðri stund. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/vtoy6570162853.jpg. Sótt 14. 

desember 2011.Undir myndinni stendur: „Á H-4 Antonio Lazzaro og Chuck 

Bargerstock ...Skál í botn...“
299

 Höfundur ókunnur. 

Ég fann fyrir gremju hjá Mike og segi við hann að þetta væri okkur Íslendingum líkt, 

þetta væri meira orðatiltæki en loforð að segja svona. Við notum orðið veðja á allt 

annan hátt, við værum vön að veðja en stæðum síðan ekki við það sem við segðum. Í 

sjálfu sér er þetta eina frásögnin sem ég fékk frá bandarískum viðmælendum mínum 

um árekstur við framandi menningu. Þeir nefna ekkert annað sem kom þeim spánskt 

fyrir sjónir hjá Íslendingum en þeir nefna margt úr umhverfinu sem fjallað verður um 

í næsta kafla. Í þessu endurspeglast auðvitað fátækleg kynni þeirra af íbúum landsins 

en ríkuleg kynni af náttúruöflunum.  

                                                 
299

 „H-4 (L-R) Antonio Lazzaro & Chuck Bargerstock ...Bottoms Up....“ Heimild: 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/vtoy6570162853.jpg. Sótt 14. desember 2011.  
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Einar segir mér að fyrra bragði að Beni vinnufélagi hans hafi nú ekki alltaf 

verið hrifinn af matnum hjá kokknum þarna uppi á fjalli og hann og Kristbjörn hlægja 

dátt þegar þeir hugsa um Bena. Hann hafði víst ekki mætur á niðursoðnum 

hamborgurum en Einar svarar því játandi þegar ég spyr hann hvort honum hafi fundist 

þeir góðir.
300

  

Ég get ekki horft fram hjá því að Einar er sá eini sem beinir sjónum sínum að 

matarháttum Bandaríkjamanna án þess að ég spyrji sérstaklega. Frásögn Einars um 

Bena tel ég eingöngu sagða í þeim tilgangi að skemmta og ekki má vanmeta þann 

tilgang frásagna almennt. Þessi frásögn af niðursoðnum hamborgurum gerði að 

verkum að ég fór að spyrja um þá matarmenningu sem Íslendingarnir kynntust á 

Straumnesfjalli og í Aðalvík.  

Það er áhugavert að heyra að margir réttir sem eru sjálfsagður hluti af íslenskri 

matarmenningu í dag komu íslenskum viðmælendum mínum spánskt fyrir sjónir á 

sínum tíma. Hver hafði sína skoðun á því hvað var gott og hvað vont. Á þessum árum 

voru hamborgarar og annar skyndibitamatur Íslendingum framandi. Egg og beikon, 

dósamjólk, þurrmjólk og gervirjómi eins og einn viðmælandi minn nefnir trúlega 

jurtarjóma, eru einnig á meðal þess sem viðmælendur mínir nefna að Bandaríkjamenn 

hafi borðað en þeir höfðu ekki séð áður. Það er samt greinilegt að margir þeirra hafa 

smakkað matinn með opnum huga eins og Kristbjörn. Honum fannst maturinn sem 

hann fékk hjá Bandaríkjamönnum oft góður og nefnir hann sérstaklega stórar rækjur 

sem voru flattar út og settar í rasp og steiktar á pönnu. Honum þóttu þær svakalega 

góðar. Hann nefnir sérstaklega að Bandaríkjamenn hafi margir hverjir borðað mikið 

franskbrauð, allt að 10 sneiðar á dag. Hann hafi ekki séð þess neytt í svo ríkum mæli 

áður.
301

 

Hrátt kjöt og hráan fisk nefna viðmælendur mínir einnig sem dæmi um 

framandi matarmenningu sem þeir höfðu ekki kynnst áður. Snorri segir að eitt sinn 

hafi þeir prufað að draga fyrir plóg, það er að segja veiða kúfisk með plóg. Þeir 

ætluðu að beita kúfisknum fyrir þorskinn. Þegar þeir komu með aflann í land og 

Bandaríkjamenn sáu hann sögðu þeir: „Ostrur, ostrur.“ Þeir voru með sterkar sósur og 

svo gleyptu þeir þetta hrátt, þannig að Snorra leist bara ekkert á blikuna. Hann man 

eftir því að kúfiskurinn hafi verið eldaður þegar hann var barn að alast upp á Látrum 

og hann minnist þess ekki að hann hafi verið vondur. Þarna var hann hins vegar 
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borðaður beint úr skelinni og það hafi hann ekki séð áður. Í hádeginu var stundum vel 

blóðugt nautakjöt og þegar skorið var í kjötið lagaði úr því blóðið. „Eldri 

Íslendingarnir gátu ekki borðað kjötið svona hrátt,“ segir Snorri og grettir sig við 

tilhugsunina.
302

  

 

Mynd 20. http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/jhbl2034162646.jpg. 

Sótt 14. desember 2011. Undir myndinni stendur: „Jerry Beach „góð veiði“ á H-4 

1957.“
303

 Höfundur ókunnur. 

Það var gjarnan fiskur í matinn allavega einu sinni í viku og þá fóru heimamenn 

stundum á sjóinn að sækja þorsk. Stutt var að fara út á víkina en margir Ameríkanar 

höfðu ekki séð sjó fyrr en þeir komu til landsins. Það fannst Íslendingunum skrýtið 

því þeir voru allir alvanir sjónum. Annað sem Snorri nefnir er að margir 

Bandaríkjamenn höfðu aldrei séð fisk áður og fannst það merkilegt. Enda fannst þeim 
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 „S/SGT Jerry Beach “GOOD FISHING“ @ H-4...1957.“ Heimild: 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/jhbl2034162646.jpg. Sótt 14. desember 2011. 
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skrítið að sjá Bandaríkjamenn mynda fiskinn í bak og fyrir þegar þeir komu með hann 

í land.
304

 Það verður framandi fyrir Íslendingana að sjá hve fiskur beint úr sjónum 

kom fyrir Bandaríkjamönnunum ókunnuglega fyrir sjónir. Þeir höfðu aldrei séð fisk, 

en Íslendingarnir höfðu aldrei séð fólk sem hafði ekki séð fisk.  

Niðri á Látrum stóðu eldhús Íslendinganna og eldhús Bandaríkjamanna hlið 

við hlið fyrstu árin. Ég spurði Sigfríð hvernig henni hefði fundist maturinn sem 

Bandaríkjamenn voru með, því hún gat séð hvað þeir voru að sýsla í eldhúsinu. Hún 

talar ekki um matinn sem eitthvað framandi enda er þetta allt matur sem hún hefur 

kynnst síðar á lífsleiðinni og er ekki lengur framandi í hennar augum. Hún segir að 

þeir hafi verið með öðruvísi mat, hún hafi verið forvitin um hvað þeir voru með og oft 

fengið að smakka matinn. Þeir voru mikið með greip sem að hún þekkti ekki á þessum 

tíma, egg og auðvitað beikon. Einnig voru þeir með mikið af rosalega sterkum 

sósum.
305

  

 Hinrik kemur með allt annað sjónarhorn á matarhætti Bandaríkjamanna. Hann 

segir að það hafi verið merkilegt hvað Kaninn hafi verið lífhræddur við allt sem var 

meinlaust. Þeir voru mjög hræddir við alla sýkla og þeir hafi til dæmis óttast mjólkina. 

Þeir máttu ekki fá mjólk frá Ísafirði því hún var eitruð, en á þessum tíma var ekki 

farið að gerilsneyða hana. En þeir voru ekkert hræddir við að vera sendir þangað sem 

að þeir gátu verið skotnir um leið og þeir stigu á land. „Það var svo skrítið, að þeir 

voru ekki hræddir við það,“ segir Hinrik.
306

 

Á Straumnesfjalli og í Aðalvík mættust ólíkir menningarhópar og 

viðmælendur mínir sögðu mér sögur um ýmsa hluti sem þeim þóttu sérstakir. Til 

dæmis kom það Sigfríð sérkennilega fyrir sjónir að niðri á Látrum var bandarískur 

maður af norskum ættum sem spilaði gjarnan á kvöldin á harmonikku eða spann band 

á norskan rokk.
307

 Ekki átti ég von á því að heyra um slíkt í þessum viðtölum.  

Bandaríski herinn kom með ýmsa hluti og áhrif sem voru spennandi og 

framandi í augum Íslendinganna eins og tvær eftirfarandi frásagnir bera með sér. Einu 

sinni kom til Aðalvíkur lítil sjóflugvél frá bandaríska hernum á Keflavíkurflugvelli til 

að sækja slasaðan hermann. Einar Róbert man eftir því að flugvélin var með tvær 

einskonar eldflaugar utan á búk vélarinnar. Þær áttu að koma vélinni fyrr á loft. Að 

öllum líkindum voru þær notaðar til þess að koma í veg fyrir skemmdir á vélinni í 
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ölduganginum í víkinni, segir hann. Það er Einari Róberti minnisstætt að horfa á 

raketturnar spúa eldi og sjá hversu fljótt flugvélin tók á loft.
308

  

Ratsjárkúlur höfðu Íslendingarnir heldur ekki séð fyrr, enda langaði einhverja 

Íslendingana mikið til þess að fá að skoða þær. Það var engin grind í kúlunum heldur 

var það einungis þrýstingur innan í þeim sem hélt þeim uppi. „Til þess að komast inn 

var sérstakur talnalás eins og tíðkast í fyrirtækjum í dag,“ segir Snorri en á þessum 

tíma hafði hann aldrei séð svoleiðis tækni. Allir urðu að fara fyrst inn í sérstakan klefa 

þar sem lofti var dælt út til þess að fá sama þrýsting og inn í kúlunni og þá var hægt 

að opna inn í hana. Honum fannst það mikil upplifun að fá að skoða hvernig þetta 

virkaði, þó að enginn ratsjá væri kominn á þessum tíma.
309

  

Seinna sumarið sem Einar Róbert vann fyrir norðan þá var hann orðinn betri í 

enskunni og var því orðinn roggnari með sig. Hann sagði mér frá því að flestir 

mannanna sem þarna unnu við herstöðina, áður en sjálfir hermennirnir komu, hafi 

verið frá Norðurríkjum Bandaríkjanna og margir reyndar af norrænum ættum. Eitt 

sinn voru Einar Róbert og pabbi hans að sækja menn í bátnum. Hann átti ekki í 

neinum erfileikum með að skilja þá, enda töluðu þeir þessa fínu ensku. Síðan tekur 

einn mannanna til máls og þá skilur Róbert ekki orð af því sem hann segir. Þá fóru 

hinir að skellihlæja og sögðu að það væri ekki von að hann skildi þennan mann, hann 

væri frá Texas og talaði auðvitað með Suðurríkjahreim. „Suðurríkjamenn tala dálítið 

öðruvísi“, segir Einar Róbert og hinir urðu að túlka það sem maðurinn sagði fyrir 

hann.
310

 Við sjáum hér í þessari persónulegu reynslusögn hvernig nýir hlutir sem 

birtast okkur sem ókunnir kippa undan okkur fótunum, þó við teljum okkur vera orðin 

veraldarvön. Það er áhugavert að velta því fyrir sér hvers vegna Íslendingarnir segja 

frekar sögur um það sem þeim þótti framandi heldur en Bandaríkjamenn. Ástæðan 

gæti að nokkru leyti verið sú að hér á landi var þjóðfélagið einsleitara en bandarískt 

samfélag á þessum tíma, siðirnir fábreyttari og sjóndeildarhringurinn þrengri.  

Samskipti við heimamenn 

Eins og fyrr segir giltu ákveðnar reglur um ferðafrelsi hermanna hérlendis.
311

 Þessum 

reglum var fylgt eftir á Straumnesfjalli þannig að hermönnunum var óheimilt að fara 

til Ísafjarðar. En þeir höfðu þó ferðafrelsi í kringum stöðina. Þeir voru ekki alveg 
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lokaðir innan girðingarinnar. Þau samskipti sem hermennirnir áttu við Íslendinga voru 

því bundin við þá sem þarna störfuðu. Einhverju sinni þegar nýr yfirmaður kom til 

starfa vissi hann ekki af þessum reglum og leyfði nokkrum hermönnum að fara í 

helgarleyfi til Ísafjarðar sér til skemmtunar en þegar málið var útskýrt fyrir honum 

lögðust þessi leyfi af.
312

 Engum blöðum virðist um það að fletta að þau samskipti voru 

góð á báða bóga. Bæði íslensku viðmælendurnir og bandarísku hermennirnir bera 

hvorir öðrum vel söguna. Einn viðmælandi minn talar reyndar um að einn bandaríski 

yfirmaðurinn hafi verið óttalegt merkikerti, en tekur sérstaklega fram að það hafi nú 

bara verið þessi eini.  

Kristbjörn segir að hermennirnir hafi farið til Keflavíkur ef þeir þurftu að leita 

læknis. Síðustu árin var alltaf lítil flugvél sem flaug þaðan beint norður að Látrum. 

Þegar hermennirnir voru ekki á vakt máttu þeir fara út af stöðinni og gera hvað sem 

var í nágrenninu. Þeir voru duglegir við það sérstaklega yfir sumartímann. Kristbjörn 

segir jafnframt að þeir hafi verið mikið niðri á Látrum hjá honum.
313

  

 Einar Róbert man eftir því að bandarísku mennirnir sem störfuðu við byggingu 

stöðvarinnar hafi farið í helgarfrí til Ísafjarðar. Hann á við verkamenn sem voru hér 

áður en herinn kom með sína menn. Einar Róbert segir að þeir menn sem unnu hér við 

byggingu stöðvarinnar hafa verið ánægðir. Þeir hafi verið með ágætis laun en á 

þessum árum var hálfgert kreppuástand í Bandaríkjunum. Menn voru bara ánægðir að 

komast í vinnu þó það væri á einhverju útskeri á miðju Atlantshafi. Hann veit ekki 

betur en þeim hafa líkað vel í Aðalvík, þrátt fyrir einangrun. Þarna var mikið af 

„síviljum“, sem eru óbreyttir amerískir borgarar sem vinna hjá hernum, að sögn 

Einars Róberts. Það voru margir smiðir og alls konar þungavélavinnumenn. Þeir hafi 

sjálfsagt klárað sína herskyldu í seinni heimsstyrjöldinni og komið svo norður að 

vinna.
314

 Hann minnist þess ekki að það hafi verið kvennafar á þeim, ef hægt er að 

orða það svo: „Eitthvað var farið á böll og ástandið oft skrautlegt,“ að hans sögn án 

þess að hann útskýri það nánar.
315

 Ætla má að aðrar reglur hafi gilt um þessa menn 

sem þarna unnu áður en hinir eiginlegu hermenn komu á staðinn. Enda er Einar 

Róbert ekki sá eini sem talar um að þeir hafi farið til Ísafjarðar í helgarleyfi. 

Á viðmælendum mínum er ekki annað að heyra en að öll samskipti hafi verið í 

mesta bróðerni. Sumir hermannanna voru að reyna að læra íslensku og einhverjir náðu 
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að segja örfá orð. Íslendingarnir voru greinilega misgóðir í enskunni, sumir mjög 

góðir. Þegar Bob Haines kom hingað í nóvember 1957 var honum og öðrum 

hermönnum sagt að halda sig í fjarlægð frá Íslendingum, þar sem að Íslendingarnir 

væru að hallast að kommúnismanum en það væri hlutverk þeirra að vernda Ísland 

fyrir Rússunum. Bob talar um að þess vegna hafi honum ekki fundist Íslendingarnir 

mjög vinalegir og hafi hann því látið þar við sitja. Hann bætir við að auðvitað viti 

hann að ég vilji heyra annað um samlanda mína, en svona hafi þetta verið.
316

  

Samkvæmt blaðinu Frjáls þjóð komu tveir hermenn í kennslustund í 

gagnfræðaskólann á Ísafirði. Um gamalt vinstri  blað er að ræða en segir þar: „Öllum 

má kunnugt vera að samskipti landsmanna og hernámsliðsins eru miklu meiri en hollt 

er, og enginn getur lokað augunum fyrir því, hve óbætanlegt tjón hefur hlotizt af þeim 

samskiptum.“
317

 Ég hef ekki aðrar upplýsingar um þetta atvik, en gera má ráð fyrir að 

þarna hafi einhverjir verið að reyna að láta bæði Ísfirðinga og hermennina njóta góðs 

af veru hermannanna í Aðalvík. Í dag er ekki annað hægt en að brosa út í annað 

munnvikið, jafnvel bæði. En fréttin lýsir vel svart/hvítum skoðunum manna á þessum 

tíma. Samkvæmt þessari frétt geta landsmenn orðið fyrir óbætanlegu tjóni af 

samskiptum sínum við óbreytta hermenn.  

Hermang 

Umdeilt var hvort yfirhöfuð ætti að leyfa einhverja íslenska starfsmenn í Aðalvík, 

segir Friðþór, og tekur fram að væntanlega hafi það verið vegna samskipta 

Bandaríkjamanna við heimamenn. Hætta var á smygli og þvílíku. „Fjarlægðin við 

hernað var náttúrulega svo mikil þarna fyrir vestan,“ segir hann jafnframt. Það voru 

ýmsar hugmyndir í gangi um hvað færi fram fyrir norðan og sögurnar um hermangið á 

Keflavíkurflugvelli höfðu kannski áhrif á þær.
318

  

Franski fræðimaðurinn Michel de Certeau fjallar um þau brögð sem fólk beitir 

gegn ráðagerðum og reglum valdhafanna. Ákveðin lög og reglur giltu í Aðalvík en 

þeir sem unnu þar sveigðu lögin að hugmyndum sínum. Michel de Certeau segir að í 

stuttu máli sé hægt að segja að brögðin séu list þeirra sem ekki hafa völdin.
319

 

Hermang eru brögð þeirra sem þarna unnu. Fyrir norðan viðgekkst að 

Bandaríkjamenn keyptu hluti fyrir Íslendinga og einnig öfugt. Í öllu tali viðmælenda 
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minna er þetta svo sjálfsagður og eðlilegur hluti af mannlífinu þarna að engum kemur 

til hugar að kalla það svik þótt auðvitað hafi í ströngum skilningi verið um hermang 

að ræða. Frásagnir Kristbjarnar og Kristjáns sem koma hér á eftir eru til dæmis um að 

samskiptin á milli þessara tveggja hópa fóru að sumu leyti fram á jafnréttisgrundvelli.  

 Kristbjörn segir að Íslendingarnir hafi fengið að kaupa bjór af 

Bandaríkjamönnum. Hann minnir að kassinn hafi verið á 130 krónur en á þessum tíma 

voru þeir með 50 – 60 krónur á tímann í kaup. Bjórinn var því „skít-billegur“ eins og 

Kristbjörn orðar það. Þeir fengu að kaupa svona tvo til þrjá kassa á mánuði en 

Bandaríkjamenn máttu ekki selja þeim bjórinn. „Það var auðvitað bannað,“ segir 

Kristbjörn.
320

 Það var greinilega eitt og annað sem Bandaríkjamenn keyptu fyrir 

Íslendingana. Kristbjörn segir mér frá því að eitt sinn hafi hann og Beni beðið 

hermann um að panta segulbandstæki fyrir þá, en slík tæki voru eftirsótt á þessum 

árum. Hann segir mér einnig spaugilega sögu um ólögleg kaup hermanns fyrir 

Íslending en hann hló innilega þegar hann sagði mér þessa sögu. Kristján, skipstjóri á 

Gylli, bað hermann að nafni Bill að kaupa svakalega flott nærföt á konu sína í 

jólagjöf. Bill hafði gantast við son Kristbjarnar, Friðþór, núna nýlega um að hann 

hefði nú ekki vitað hvað hann hefði gert ef hann hefði lent í eftirliti, en þá þurftu 

óbreyttir hermenn að opna allar hirslur fyrir yfirmönnum sínum eldsnemma að 

morgni. Hvað hefðu þeir haldið þegar kvennærfötin hefðu komið í ljós?
321

 

 Hinrik og Kristján segja mér að fyrsta kjörbúð Vestfjarða hafi verið á 

Straumnesfjalli. Þetta var gjafavörubúð, að sögn Hinriks, en þar var hægt að fá 

myndavélar, sígarettukveikjara, sælgæti og ýmislegt fleira. Kristján segir okkur frá 

frænda sínum sem hafði mikinn áhuga á myndavél sem fékkst þarna en frændinn átti 

þessi svokölluðu „scrips“, mynt sem var notuð á bandarískum herstöðvum um allan 

heim og lítur út alveg eins og dollaraseðlar. Kristján fékk peningana hjá frændanum 

en það varð að fá sérstakt leyfi til þess að kaupa vélina. Hinrik var hins vegar ekki í 

vandræðum með að versla í þessi tvö skipti sem hann fór þarna inn. Kristján segir 

samt að þeir hafi oft lent í basli með að kaupa bjór vegna þess að þeir hafi auðvitað 

ekki fengið borgað í „scripsum“. Á Ísafirði voru til snyrtilegir kuldaskór úr leðri sem 

náðu alveg upp á legg og þessa skó ágirntust Bandaríkjamenn. Því keyptu 

Íslendingarnir eitt og eitt par af skóm fyrir þá. Í staðinn fengu þeir „scrips“ og gátu 

með þeim keypt sér bjór á barnum uppi á fjallinu. Kristján bætir síðan við að kannski 
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hafi hermennirnir eingöngu verið að gera Íslendingunum greiða með þessum 

skókaupum. „Kanarnir voru almennilegir,“ að hans sögn, og voru oft að gefa þeim 

bjór. „Bjórinn var billegur,“ segir Kristján, kostaði 20 cent dósin að hann minnir.
322

  

 Nokkrir viðmælenda minna sögðu mér sögur af sviksemi. Snorri segir sögu 

pilts sem vann við að búa um rúm Bandaríkjamanna á Látrum. Bandaríkjamennirnir 

voru vanafastir að sögn Snorra, en þeir drukku ávallt kaffi um tíuleytið að morgni og 

fengu sér þá gjarnan einn viskí-sjúss og vatnssopa á eftir. Í einum kaffitímanum urðu 

þeir þess varir að pilturinn sem átti að búa um rúmin var ekki mættur til vinnu. Þeir 

leituðu hans án árangurs og spurðu Íslendingana hvort þeir hefðu orðið varir við hann. 

Hafin var leit að piltinum og að lokum fannst hann sofandi undir rúmi þar sem hann 

hafði fundið sér dýnu og búið um sig. „Bandaríkjamennirnir létu hann nú aldeilis 

heyra það“, segir Snorri.
323

 Snorri segir mér líka frá öðrum manni sem vann við að 

þvo þvotta á Látrum og var á launum frá hernum við það. Þegar nýir menn komu í 

Aðalvík sagði þessi maður, sem talaði ágæta ensku, að hann gæti þvegið þvott fyrir þá 

gegn vægu gjaldi. „Hann hafði gott upp úr þessu,“ segir Snorri að lokum um þennan 

ágæta mann.
324

  

Eina sögu heyrði ég til viðbótar um að menn væru að reyna að fá sem mest út 

úr samskiptum sínum við Bandaríkjamenn. Þeir sem áttu land þarna fyrir norðan 

fengu borgað fyrir allt, ofaníburð, steypuefni og leigu á túnum. Snorri telur að það 

hafi nú ekki verið mikið, einhverjar krónur eins og hann segir. Eitt sinn var búið að 

stafla upp timbri á tún sem Bandaríkjamenn voru með á leigu og timburendarnir náðu 

yfir á tún sem þeir voru ekki með á leigu. Snorri tekur fram að timbrið hafi ekki snert 

jörðina heldur stóðu endarnir bara út og voru yfir öðru túni. Eigandinn kom, sá þetta 

og sagði einfaldlega að þeir væru ekki með þetta tún á leigu og yrðu að borga. Til þess 

að sleppa við að borga leiguna var bara sagað af endunum. Hann nefnir einnig að einu 

sinni hafi verið farið á jarðýtu á tún sem ekki var leigt og Bandaríkjamenn urðu að 

tyrfa það tún allt saman. Það var ekkert gefið eftir þegar kom að Bandaríkjamönnum. 

Snorri segir að ekki hafi sama átt við um Íslendingana því hann endar á því að segja: 

„Þannig var aðhaldið gagnvart Ameríkananum. Þegar hann var þarna frá 1952 til 

1954. En 1955 þegar Íslenskir aðalverktakar komu, þá fóru þeir út um allt.“
325
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Það er svolítið merkilegt til þess að hugsa að menn hafi gert aðrar kröfur til 

Bandaríkjamanna heldur en íslensku verktakanna eins og Snorri segir. Samkvæmt 

Friðrik töldu menn sig vera að vinna upp undir 20 tíma á dag. Þegar ég spyr um hvers 

vegna hann segi að menn hafi talið sig vinna svo langan vinnudag svarar hann. „Þetta 

var ekkert nema sviksemi, eins og var í kringum Bretana og Kanana.“ Þeir sem þarna 

unnu hafi svo sannarlega fengið laun fyrir vinnu sína og hann sjálfur þar á meðal. 

Hann taldi sig ekki betri en alla hina.
326

 Í bók Gunnars M. Magnúss Virkið í norðri má 

finna svipaðar frásögur, t.d. eina um rithöfund sem var með sinaskeiðabólgu og alveg 

auralausan. Hann fékk lánaða múrskeið og fékk vinnu hjá Bretanum og þar með var 

fjárhagnum borgið.
327

  

Ég hitti ungan mann sem er alinn upp í Keflavík og fór síðar að vinna á 

vellinum. Hann segist kannast mjög vel við hermang af ýmsu tagi. Hann vissi t. d. um 

heimili í Keflavík þar sem öll heimilistæki voru amerísk. Hann segir jafnframt að 

þegar hann fari upp á Keilissvæðið þá sé hann af gömlum vana með augun í 

hnakkanum, vegna þess að þar hafi allt gengið út á svindl.  

Það má nefna í þessu sambandi að tvö íslensk fyrirtæki sáu framkvæmdir 

herstöðvarinnar og flestir viðmælendur mínir nefna helmingaskipti á milli ráðandi 

stjórnmálaflokka. Íslenskir aðalverktakar voru á vegum Sjálfstæðisflokksins og 

Reginn á vegum Framsóknarflokksins. Báðir flokkarnir „urðu að fá sitt“, eins og 

Einar Róbert komst að orði.
328

 Að sögn Óla var rígur á milli fyrirtækjanna. Til dæmis 

voru starfsmenn Regins gjarnan kallaðir Regin-fífl.
329

 Fleiri viðmælendur mínir nefna 

þessi helmingaskipti og segja þetta mjög skýrt dæmi um þá pólitík sem hefur 

viðgengist hérlendis um langa hríð. Þessi helmingaskipti eru þó í sjálfu sér ekki atriði 

sem viðmælendum voru ofarlega í huga, heldur líta þeir á þau sem sjálfgefin sannindi 

úr sögu kaldastríðsáranna.  

Karlar í krapinu 

Það var með ólíkindum hvað þessir grannholda og stæltu menn voru 

sterkir og duglegir. Ég hafði aldrei séð menn eins duglega til vinnu þar 

sem þeir tóku stóra þunga hluti og færðu yfir í lítinn bát sem þeir síðan 
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réru í land og affermdu. Hvað svo sem Bandaríkjaher kann að hafa 

greitt þeim í laun, er ég viss um að þeir hafi átt meira skilið.
330

 

Svo segir í grein Friðþórs Eydal um ratsjárstöðina, en þessi orð hefur hann eftir 

Gerald Roy Hall, fyrrverandi hermanni á Straumnesfjalli, sem þarna lýsir 

Íslendingunum sem störfuðu við stöðina sem körlum í krapinu. Það eru ekki eingöngu 

Bandaríkjamenn sem fara fögrum orðum um þá sem þarna unnu. Guðmundur 

Einarsson verkfræðingur sem vann við framkvæmdirnar segir að fá slys hafi orðið á 

mönnum í Aðalvík og telur að skýringin sé að menn sem þarna unnu voru fæddir á 

staðnum. „Þeir virtust vera í mjög góðu jarðsambandi við staðinn og þekkja hinar 

náttúrulegu aðstæður. Ekkert kom þeim á óvart, hvorki í fjörunni né fjallinu, og aðrir 

nutu góðs af því.“ Guðmundur segir að honum hafi óað við öllum þeim hættum sem 

þarna var að finna og þegar hann horfi til baka sjái hann hvað þessir heimamenn sem 

voru fæddir og uppaldir á Látrum skiptu miklu máli.
331

 Það er merkilegt til þess að 

hugsa hvað bandarísku hermennirnir muna vel eftir þeim Íslendingum sem þarna 

störfuðu og enn í dag eru nokkrir í sambandi við Kristbjörn og Friðþór son hans.  

 Friðþór segir mér að tilgangurinn með því að hafa Íslendinga í vinnu í Aðalvík 

hafi verið að hafa staðkunnuga menn á staðnum, menn sem kunnu á sjóinn. Það hafi 

auðveldað hermönnum lífið á staðnum gríðarlega. Hann telur samt að þetta hefði ekki 

verið óyfirstíganlegt án Íslendinganna, Bandaríkjamenn hefðu alltaf getað sent á 

staðinn menn úr strandgæslunni eða sjóhernum, sem þekktu aðstæður við sjóinn. 

Hann segir jafnframt að þekking manna sé alltaf afstæð, þar ráði hverju menn eru 

vanir og við hvað þeir eru aldir upp.
332

 Kristbjörn fór út til Bandaríkjanna árið 2007 

og hitti nokkra fyrrum hermenn á Straumnesfjalli sem sögðu honum að þeir hefðu 

ekki lifað þetta af ef Íslendingarnir hefðu ekki verið til aðstoðar. Kristbjörn telur að 

það sé nú ofsagt.
333

  

Snorri segir sögu af bandarískum hermanni sem vann oft niðri á Látrum og var 

meðal annars með Íslendingum í uppskipun. Hann var áhugasamur um að læra 

íslensku og vildi vingast við Íslendingana. Íslendingarnir klæddust klofbússum þegar 

þeir sigldu skektunni út í skipin. Hermaðurinn vildi vera eins og keypti sér klofstígvél. 

Eitt sinn þegar verið var að lenda varð hann svo ákafur að hann stökk upp og út fyrir 

                                                 
330

 Friðþór Eydal: „Ratsjárstöðvar í Aðalvík. Síðari hluti. Kalda stríðið“, bls. 71. 
331

 Guðjón Baldvinsson: „Efnið og andinn. Rætt við Guðmund Einarsson verkfræðing“, bls. 280.  
332

 Viðtal við Friðþór Eydal, 8. október 2010, bls. 17. 
333

 Viðtal við Kristbjörn Eydal, 20. september 2010, bls. 10. 



 122 

en hafði gleymt að bretta upp stígvélin. Í þetta skipti fyllti hann stígvélin af söltum 

sjó.
334

  

Allir bandarísku hermennirnir mundu eftir þeim Íslendingum sem störfuðu 

lengst á stöðinni. Reed Thomas nefnir þessa samvinnu milli þeirra sem urðu að dvelja 

á Straumnesfjalli og telur að án hennar hefði verið ógerningur fyrir þá að vera uppi á 

fjallinu.
335

 Þá voru bræðurnir Vilhjálmur og Kristján á bátnum Gylli einnig nefndir. 

Eitt sinn fékk ég til að mynda bréf frá Tony og í því stóð: „Hefur þú heyrt talað um 

„skipstjórann“? Skipstjórinn átti veiðiskip sem kom með aðföng til okkar á stöðina. 

Hann vann þakklátt starf af hugrekki í ógurlegu vetrarveðri og kom með póst til okkar 

og önnur aðföng yfir háveturinn.“
336

 

 Þjóðfræðingurinn Richard Dorson segir að í staðbundnum sögnum séu 

aðalsögupersónurnar oft máttarstólpar nærsamfélagsins, það er að segja þessa 

staðbundna samfélags sem er til umfjöllunar. Frásagnirnar spretta upp úr jarðvegi 

samfélagsins á svæðinu og persónurnar koma þaðan. Þarna liggur áhugi fólksins í 

nærsamfélaginu.
337

 Óhætt er að segja að það á við í viðtölum mínum við 

viðmælendur mína. Fjórir menn, Jón, Beni, Einar og Kristbjörn sem voru fastráðnir 

hjá hernum voru allir nefndir af flestum viðmælendum mínum.  

Það er greinilegt að Bandaríkjamennirnir sóttu í Bena sem Bandaríkjamenn 

kölluðu Benny. Hinrik nefnir einnig að hermenn hafi sótt í Bena og segir hann frá því 

að Buettner, hermaðurinn sem lést við uppskipunina, hafi sótt mikið í Bena en þeir 

hafi ekki skilið hvorn annan. Beni sagði því oft við hann á íslensku: „Farðu að drulla 

þér heim, kallandskoti,“ þegar honum fannst hermaðurinn hafa hangið of lengi yfir 

sér.
338

 Bill Boulineau segir frá því hvaða áhrif Beni hafði á sig. Beni sagði Bill frá því 

hvernig lífið var á Látrum þegar hann var að alast upp, hvernig hann veiddi seli í 

víkinni með riffli, lét strauminn bera þá í land og fláði þá svo. Bill kunni vel við Bena, 

„en það var eitthvað blik í augunum eins og hann tæki aldrei neinu of hátíðlega.“
339
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Mynd 21. Íslenskir starfsmenn ásamt hermanni. Jón Vagnsson, Vilhjálmur 

Magnússon, Bill Boulineau, Kristján Magnússon, Friðþór Eydal, Kristján Lyngmó, 

Guðmundur Eydal og Kristbjörn Eydal. Mynd í eigu Kristbjarnar Eydal. Höfundur 

ókunnur.  

Sú frásögn sem ég heyrði hvað oftast, var af því þegar Jón Vagnsson fór niður á 

jarðýtunni sinni. Guðmundur Einarsson segir svona frá atvikinu í sínum 

endurminningum: 

Tilfellið með jarðýtuna sem fór niður fjallið var þannig að ýtustjórinn 

var að hreinsa burt snjó af veginum á fjallsbrúninni. Hann sneri við á 

ýtunni og bakkaði óvart út á falskan kant sem hann hafði búið til í 

snjónum, kanturinn brast undan ýtunni og hún húrraði niður. Það varð 

honum til happs að hann gerði tvennt sem var það eina rétta í stöðinni, 

hann skipti vélinni í hlutlaust og setti ýtutönnina niður sem varð til 

þess að hún stýrði sér sjálf. Ýtan hrapaði niður 200 metra í snarbrattri 

hlíðinni, stoppaði síðan á syllu, þar sem vélamaðurinn, Jón Vagnsson, 

sem var þarna að vestan, steig út úr henni og gekk í kringum hana en 

hélt svo bara áfram með hana niður, á meðan þeir sem fyrir neðan voru 
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og höfðu orðið vitni að atburðinum, voru í óða önn að leita að 

sjúkrabörunum. Förin eftir jarðýtuna sjást ennþá þarna í hlíðinni og 

menn höfðu á orði eftir á að þarna hefði verið sett heimsmet í hraða á 

jarðýtu, nánar tiltekið stærstu gerð sem þá var til af Caterpillar D8.
340

 

Það er enginn spurning að Jón hefur vissan hetjuljóma yfir sér. Margir tala um Jón 

sem besta ýtumann Vestfjarða og þó víðar væri leitað. Óli nefnir til að mynda að hann 

hafi farið með tönnina langt fram af þegar hann var að henda drasli fram af fjallinu. 

Óli segir jafnframt að það hafi farið margar sögur af Jóni: „Hann var ekki stór maður 

en hægur og öryggið uppmálað.“
341

 Óhætt er að segja að Jón hafi upplifað 

breytingarnar í verklagi í sveitinni sinni með komu Bandaríkjamanna þangað, en Jón 

var einn sona Vagns og Jakobínu, hjónanna sem síðast fóru frá Látrum. Jón hafði 

starfað við vegagerð við veg sem lá að Hesteyri tíu árum áður og þá hafði hann borið 

á bakinu ofaníburðinn.
342

 Þegar Daníel segir mér söguna af Jóni og jarðýtunni segir 

hann: „þeir sögðu að hann væri farið að langa í kaffi,“ og hlær við og á við að hann 

hafi tekið þessa ákvörðun um að spara sér krókinn og því látið sig bara vaða niður. 

Daníel segir að Jón hafi alveg vitað hvað hann var að gera en Bandaríkjamennirnir 

hafi orðið alveg hreint klikkaðir eins og hann orðar það sjálfur. Jón lenti í 

yfirheyrslum út af þessu atviki þar sem hann sagði að hann hefði nú einfaldlega bara 

bakkað aðeins of langt og slapp hann víst með það. Það eru ekki bara Íslendingar sem 

nefna þessa ferð Jóns því í bréfi frá Tony gerir hann ferðina hans Jóns að umtalsefni 

og nefnir að honum hafi nú brugðið við þetta atvik.
343

 Kristbjörn segir mér að honum 

hafi verið eignuð þessi ferð Jóns. Menn hafi komið til hans og sagt: „Þú ert þessi 

maður sem fór niður í ýtunni í Aðalvík“. Hann segist nú leiðrétta það. Hann segir 

jafnframt að svona sé um frásagnir manna, þær breytist í meðförum og lítið við því að 

gera.
344

 

Til þess að setja sig inn í þær aðstæður sem hermennirnir voru í þá var 

kannski ekki hátt á þeim risið þegar þeir komu til Aðalvíkur, ég tala nú ekki um ef 

sjóferðirnar hafa verið eins og Bob Haines lýsir hér fyrr. Það er ekki skrýtið að þeir 

líti upp til Íslendinganna, þeir voru flestir aðeins eldri en þeir sjálfir og veraldarvanir í 

þessu umhverfi.  

                                                 
340

 Guðjón Baldvinsson: „Efnið og andinn. Rætt við Guðmund Einarsson verkfræðing“, bls. 280. 
341

 Viðtal við Óla Guðbjartsson, 6. maí 2011, bls. 3. 
342

 Friðþór Eydal: „Ratsjárstöðvar í Aðalvík. Síðari hluti. Kalda stríðið“, bls. 71. 
343

 Tony D‘Aloisio, Latrar Air Force Station, 16. maí 2011.  
344

 Kristbjörn Eydal, símaviðtal, 30. apríl 2012. 
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Niðurlag 

Mig langar til þess að rifja hér upp grein sem ég nefni í aðferðafræðikaflanum eftir 

Katherine Borland þar sem hún deilir við ömmu sínu um túlkun á frásögnum. Mér 

finnst viðhorf ömmunnar ekki mega gleymast. Þarf að finna dýpri merkingu í sögum? 

Aðaltilgangur frásagnarinnar getur verið að skemmta, þó auðvitað sé einhver lykill að 

fyndninni. Ég hef oft velt því fyrir mér hvers vegna þessir fyrrum hermenn gefi sér 

tíma til að svara mér. Svarið er kannski að finna í orðum Söndru Dolby Stahl sem 

segir að fólk segi persónulegar reynslusagnir einfaldlega vegna þess að fólk vilji láta 

hlusta á sig og það vilji gefa af sér. Hugmyndin um að eitthvað af þeirra persónulegu 

reynslusögnum lifi áfram hér á Íslandi í rituðu máli hefur væntanlega áhrif á að þeir 

skrifi mér. 

Erfitt er að segja til um hvað gerðist í lífi hvers og eins fyrir og eftir árið á 

Straumnesfjalli og hvernig tíminn þar var í samanburði við önnur tímabil í lífi þeirra. 

Sú mynd sem þeir draga upp af lífinu á Straumnesfjalli er jákvæð, að undanskildum 

upplifunum Bob í einhverju mæli. Þó frásagnir Íslendinganna séu ekki alveg í 

samræmi við þetta, þá eru þær samt sagðar í gamansömum tón og vinalegum. Ég verð 

að ætla að í stórum dráttum hugsi menn jákvætt til þessa tíma. Það sem ég tel 

mikilvægast í þessu sambandi er að menn áttu ekki í beinum hernaðarátökum. Ég tel 

að Kóreustríðið og sérstaklega Víetnamstríðið hafi haft áhrif á minningar fyrrum 

hermanna á Straumnesfjalli og hvernig þeir minnast atburða þar. Hið ömurlega 

uppgjör við valdbeitingu sem bandarískt samfélag hefur þurft að eiga við snertir mína 

viðmælendur ekki beint, það gefur þeim allt aðra möguleika á að sættast við framlag 

sitt. Þeir þurfa ekki að horfa á þá mynd sem Mary Kaldor dregur upp, að sjá sjálfa sig 

sem morðingja.   
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4. Í stríði við náttúruöflin 

 

Lífið innan veggja herstöðvarinnar var meinhægt, menn sóttu barinn, unnu, létu sér 

leiðast, söknuðu kvennanna í lífi sínu og reyndu að fylla tímann innihaldi. Þó lífið 

innan húss gæti verið algjörlega óháð umhverfinu varð alltaf að koma vistum og 

mönnum milli staða og þar liggja margar minningar viðmælenda minna.  

 „Eitthvað segir mér að tungumálið hafi einmitt vafist fyrir mönnunum sem 

þarna bjuggu, þ.e. tungumál þess umhverfis sem þeim var kastað inn í. Ekki er hægt 

að lá þeim að hafa verið úr takt við þetta umhverfi“,
345

 segir Róbert Jack 

heimspekingur og barnabarn séra Róbert Jacks sem hefur oft komið upp að stöðinni 

og er hann hér að velta fyrir sér lífi þeirra hermannanna. Í síðasta kafla var fjallað um 

líf hermannanna á fjallinu, mest lífið innan veggja herstöðvarinnar. Í þessum kafla 

reyni ég að skilja hvernig hermennirnir og Íslendingarnir upplifðu umhverfið á 

Straumnesfjalli og í nágrenni þess. Oft er því fleygt fram að „náttúran eigi alltaf 

síðasta orðið“, það er að segja að við ráðum ekki við náttúruna nema upp að vissu 

marki. Ég spurði Bob að því hvað hann vildi að kæmi fram í ritgerðinni minni og 

hann svaraði um hæl: „Í ritgerðinni mættirðu láta koma fram, frá bandarískum 

hermanni sem er fæddur og alinn upp í sólinni í Kaliforníu og vissi ekki hvað snjór 

var þar til hann kom til Íslands: Ég sá eitthvað af fegurð Íslands en þar sem ég var 

sendur á einangraða ratsjárstöð sá ég líka hve grimm og hrjúf móðir náttúra getur 

verið. Það þarf glaðværa sál til að komast af í landi eins og Íslandi. Þetta var mikil 

lífsreynsla og hana mun ég ekki upplifa aftur. Lífsreynsla sem ég mun aldrei 

gleyma.“
346

 Bob átti í erfiðleikum með að venjast umhverfinu, enda umskiptin mikil.  

Þegar ég spurði hermennina og Íslendingana opinna spurninga á borð við, 

„hvað er eftirminnilegast frá veru þinni á Straumnesfjalli?“, tengdust svörin oft 

náttúrunni og veðurfarinu. Menn nefndu norðurljósin, fannfergið, erfiðar sjóferðir og 

miklar vindhviður. Náttúran er mönnunum greinilega eftirminnileg.  

                                                 
345

 Róbert Jack, Fjarstæðan á Straumnesfjalli, 26. júlí 2011. Greinin var á vefnum haddi.is en þeim vef 

var lokað og sendi Róbert Jack mér greinina í tölvupósti. 
346

 „For your paper you could say. Coming from a US AIRMEN who was born and raised in Sunny 

California and did not know what Snow was until coming to Iceland. I saw some of the beauty of 

Iceland but being station at the remote Radar site of H-4, I saw how cruel and harsh Mother nature can 

be. It takes a very hearty soul to survive the likes of Iceland. I had the experience of a lifetime never to 

be seen again. One that I will never forget.“ Heimild: Bob Haines, Mt. Straumnes, 7. mars 2012. 
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Mynd 22. Sólarupprás eða sólsetur. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/pnhr425715157.jpg. Sótt 12. 

mars 2012. Undir myndinni stendur: „H-4, Sólarupprás eða sólsetur ... gæti verið 

bæði ... byrjun eða endir af degi á Íslandi ...“
347

 Höfundur ókunnur. 

Páll Skúlason heimspekingur segir í bók sinni Hugleiðingar við Öskju: „Sé einhver 

fótur fyrir því að menn skapi menningu sína á grundvelli sameiginlegrar afstöðu til 

náttúrunnar, þá væri sönnu nær að segja að þeir líti á hana sem sinn sameiginlega 

óvin. Mótun menningar er samkvæmt þessu sigur mannsins á öflum náttúrunnar. Sá 

sigur er að vísu aldrei endanlegur, en málið snýst heldur ekki um það hvernig allt fer 

að lokum.“
348

 Það er munur á því hvernig Íslendingarnir og bandarísku hermennirnir 

tala um þau náttúruöfl sem mættu þeim fyrir norðan. Afstaðan gagnvart náttúrunni er 

mismunandi. Bandarísku hermennirnir tala frekar en Íslendingarnir um náttúruna sem 

eitthvað sem þeir þurftu að berjast gegn í sameiningu, þar sem náttúran er 

sameiginlegur óvinur sem menn reyna að sigra, eins og Páll Skúlason lýsir henni. Bob 

Haines segir þannig: „Mín reynsla er sú að um var að ræða baráttu um að lifa af alveg 

frá byrjun. ... Stríðið við móður náttúru uppi á fjallinu snérist hreinlega um að lifa 

                                                 
347

 „H-4 Sunrise or Sunset...could be either...Beginning or the Ending of a day in Iceland at H-4....“ 

Heimild: http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/pnhr425715157.jpg. Sótt 12. mars 2012.  
348

 Páll Skúlason: Hugleiðingar við Öskju, bls. 30. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/pnhr425715157.jpg
http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/pnhr425715157.jpg


 128 

af.“
349

 Hann gerir náttúruna að andstæðingi sínum í stríði, hann átti í baráttu sem gat 

kostað hann lífið.  

Í blaðinu The White Falcon sem gefið er út af hermönnum sem þjónuðu á 

Íslandi er fjallað um stöðina og þar segir að hún hafi verið ein erfiðasta og 

einangraðasta stöð í heimi. Í blaðinu er talað við Reed Thomas og hann segir að án 

samvinnu allra sem urðu að dvelja á Straumnesfjalli hefði verið ógerningur fyrir þá að 

vera uppi á fjallinu. Í blaðinu segir jafnframt að sveitin hafi þurft að þola margar 

mannraunir sem flestar hefðu verið vegna veðurs. Vindurinn hafi verið verstur.
350

 Hér 

skírskotar Reed í það hvað hópsamvinna í hernaði skiptir miklu máli, samvinna 

manna gegn náttúruöflunum. Allir verði að vinna saman til þess að verkið vinnist. Það 

tala ekki allir hermennirnir á þessum nótum. Þannig minnist Tony D‘Aloisio fremur 

fegurðar norðurljósanna og bjartra sumarnátta sem hann segist hafa elskað. Dimmir 

vetur voru vissulega niðurdrepandi, að sögn Tonys, en hann talar aldrei um náttúruna 

sem einhvern andstæðing sem hann hafi þurft að berjast við.
351

  

Skoskur prestur að nafni Róbert Jack heimsótti herstöðina árið 1957, eins og 

áður er getið, og í grein sem ég fann á vef hermannanna lýsir hann með dramatískum 

hætti lífsreynslu þeirra. Hann nefnir sérstaklega einangrunina og baráttu þeirra við 

veðrið. Vindhviðurnar kallar hann „old friend Gus“, Gust frænda, sem gat valdið usla 

og skemmdum og haldið þessum útlægu hermönnum uppteknum við vinnu sína. Í 

hvert skipti sem Gustur frændi kom í heimsókn, sem var um það bil 300 daga á ári, 

skildi hann eftir sig skemmdir og óreiðu. Veðrið átti alltaf síðasta orðið og stjórnaði 

því hvort vegurinn upp að stöðinni væri fær eður ei. Þetta var að sögn prestsins 

erfiðasti vegur upp að stormasömustu herstöð norðursins. Þessir menn voru ekki í 

stríði í okkar skilningi heldur áttu þeir í baráttu við veðrið hver og einn. Engan sem 

hann talaði við langaði til þess að framlengja dvöl sína á þessum útkjálka.
352

 Róbert 

lýsir stríði hermannanna með sama hætti og margir þeirra lýstu því fyrir mér, hann 

stillir hermönnunum upp í andstöðu við náttúruna.  

                                                 
349

 „From my experience there it was a struggle for survival from the very beginning. ... Battling 

Mother nature on top of the mountain was purely a matter of survival.“ Heimild: Bob Haines, Re: US 

Radar Sites Iceland H-4, 4. febrúar 2011.  
350

 The White Falcon. 20. júlí, 2006. „Former 934th Air Control Squadron Airmen visit former duty 

station.“, bls. 1.  
351

 Tony D‘Aloisio, Latrar Air Force Station, 15. maí 2011. 
352

 Róbert Jack, „Minnisblað frá Róberti Jack“ 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/docs/fcxh08131369.txt.  

Sótt 14. desember 2010.  

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/docs/fcxh08131369.txt
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Mynd 23. Mynd af ýtunum tveimur á leiðinni niður veginn. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/gdyi1823164422.jpg. Sótt 17. 

janúar 2012. Undir myndinni stendur: „H-4 – á veturna þurfti tvær ýtur til að komast 

upp á fjallið. Önnur til að ýta og hin með sleða með birgðir og olíu.“
353

 Höfundur 

ókunnur. 

Íslendingarnir tala ekki síður um umhverfið fyrir norðan en hermennirnir. Þeir tala 

samt ekki um náttúruna sem eitthvað sem þeir börðust við. Kannski má segja að þeir 

tali um náttúruna af meiri auðmýkt. Margir viðmælenda minna eru aldnir upp á 

svæðinu og höfðu auðvitað fengið að heyra frásagnir forfeðra sinna af lífsbaráttu 

þeirra. Þeir stilla náttúrunni ekki upp sem andstæðing sínum þó þeir tali ekki síður um 

slæm veður. Sumir segja að við herstöðina hafi þeir lent í þeim verstu veðrum sem 

þeir hafi komist í á ævinni. Þeir hafa meira að segja einhverjir orð á því að þeir hafi 

nú reynt margt síðar á ævinni, sumir verið til sjós til margra ára, en að versta veðrið 

hafi þeir upplifað á Straumnesfjalli hér áður fyrr. Þegar ég spyr Einar ýtumann hvað 

                                                 
353

 „H-4 - During the Winter, it took 2 CATS to go up the mountain. One to plow, the other to pull the 

sled loaded with suppplies or oil.“ Heimild: 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/gdyi1823164422.jpg. Sótt 17. janúar 2012.  

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/gdyi1823164422.jpg
http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/gdyi1823164422.jpg
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honum er minnisstæðast frá veru sinni þarna segir hann einfaldlega: „Fannfergið, 

fannfergið. Það var rosalegt“.
354

 Það er ekki þessi sterka afstaða gegn náttúrunni í 

orðum Íslendinganna. Mynd sem 23 sýnir jarðýturnar segir sitt, þó einhvern veginn 

hafi maður á tilfinningunni að hún sýni bara brot af því sem átti sér stað. 

Friðrik nefnir að eitt sinn hafi hann verið að moka snjó á fjallinu að næturlagi 

þegar ýtan sem hann var á bilaði. Úti var hið versta veður, ef ekki það versta sem 

hann kynntist á sínum langa starfsferli. Hann var kannski um 100 – 200 metra frá 

húsunum uppi á fjallinu og varð að skríða á fjórum fótum að þeim og skilja ýtuna 

eftir. Á meðan verstu hviðurnar gengu yfir lagðist hann á magann og beið þær af 

sér.
355

 Sigfríð minnist þess að einu sinni hafi þakið á húsinu lyfst upp í einni 

vindhviðunni. „Það gátu orðið alveg snarbrjáluð veður,“ eins og Sigfríð orðar það.
356

 

Hinrik segir að verktakabraggarnir hafi fokið í stórviðri eftir að þeir voru yfirgefnir og 

er brak af þeim að finna á víð og dreif í Rekavík. Hinrik minnist þess einnig að hann 

ásamt fleiri mönnum hafi fokið marga metra í loft upp í einni hviðunni. „Það var fullt 

af drasli fjúkandi þarna um, maður,“ segir Kristján og á þá við að olíutunnur voru að 

fjúka og brjóta rúður í stöðinni, krani mölvaðist, beltabíll fór á hliðina og einhverjir 

vagnar fuku til. Hinrik bætir við að bíll hafi fokið niður Öldudalinn.
357

  

William Boulineau segir frá því að í einu óveðrinu hafi tómar olíutunnur farið 

af stað og valdið miklu tjóni. Tómu tunnurnar lentu á rörinu sem tengdist tanknum og 

brutu það með þeim afleiðingum að olía lak út um allt. Skrifstofuhúsið varð verst úti 

og varð allt gegndrepa af olíu. Hann efast um að lyktin af olíunni hafi nokkurn tímann 

farið úr húsinu. Rokið eyðilagði einnig talstöðvarloftnetið en engin flugvél gat komið 

með varahlut í þessu veðri. Þá var brugðið á það ráð að kveikja í nokkrum olíutunnum 

til að flugmennirnir áttuðu sig á því hvar þeir gætu varpað niður varahlutum í 

talstöðina. Annað vandamál kom einnig upp, öll olía var hér um bil að klárast á 

staðnum. Til að spara orku voru allir látnir sofa í sama skálanum og slökkt á öllu 

nema einni ljósavél. Vegurinn upp á fjallið var oftast opinn, tókst þeim því að fylla á 

olíutankinn og áttu því olíu hvern dag en aldrei aukabirgðar. Sögusagnir fóru af stað 

meðal hermannanna um að stöðinni yrði lokað og allir krosslögðu fingur. Ég er ekki 

                                                 
354

 Viðtal við Einar Jónsson og Kristbjörn Eydal, 27. október 2010, bls. 10. 
355

 Viðtal við Friðrik Hermannsson, 13. apríl 2011, bls. 1. 
356

 Viðtal við Sigfríð Lárusdóttur, 18. maí 2011, bls. 4. 
357

 Viðtal við Hinrik Vagnsson og Kristján Lyngmó, 11. mars 2011, bls. 28 - 29. 
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viss hvort allir krosslögðu fingur í von um að stöðinni yrði lokað og allir kæmust burt 

eða í þeirri von að þeim tækist að halda áfram þrátt fyrir óhöpp.
358

  

 

 

Mynd 24. Mynd af skemmdum í húsunum. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/sqku5368175132.jpg Sótt 20. 

febrúar 2012. Undir myndinni stendur: „Skemmdir vegna vinds á verkstæðinu á 

herstöðinni árið 1957.“
359

 Höfundur ókunnur. 

Það er erfitt að átta sig á aðstæðum hermannanna á Straumnesfjalli. Náttúran skipaði 

stóran sess í daglegu lífi þessara manna. Það felur að vissu leyti í sér afneitun á 

umhverfinu að byggja herstöð á þessum stað. Ég held að mér sé óhætt að fullyrða að 

engum Íslendingi hefði komið til hugar að byggja sér bústað uppi á fjallinu. Það er í 

sjálfu sér mjög skrítið að enginn hafi gerst svo berorður í viðtölunum að segja 

einfaldlega að þetta hafi verið glapræði frá upphafi og hefði ekki getað farið öðruvísi.  

Búskaparhættir Íslendinganna sem bjuggu í smáum kotum og lifðu af landsins 

gæðum eru sláandi ólíkir lífsháttum og mannvirkjagerð Bandaríkjamannanna. Í 

Hornstrendingabók lýsir Þórleifur Bjarnason lífsbaráttu þeirra sem bjuggu þarna á 
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fyrri tímum. „Þegar vetur lagðist að með hríðarbyljum, fannkyngi og frosti, varð hver 

afskekkt vík vetrarheimur þeirra fáu persóna, sem þar bjuggu“
360

, segir hann meðal 

annars. Lífsbaráttan hefur alltaf verið erfið á Hornströndum.  

Þegar Bandaríkjamenn komu norður var ekkert tillit tekið til umhverfisins 

þegar ákveðið var hvar skyldi byggja. Þeir lifðu ekki af landinu og komust reyndar 

fljótlega að raun um að þeir yrðu að byggja ganga á milli allra bygginganna til þess að 

enginn þyrfti að fara undir bert loft þegar vont væri veður. Innangengt var á milli allra 

húsa á fjallinu en að sögn Kristbjarnar var ekki gert ráð fyrir slíku í upphaflegri 

teikningu arkitektsins. Gangarnir á milli húsanna voru byggðir úr timbri síðar.
361

  

Í viðtali við fréttamann á Stöð 2 segir fyrrum hermaður á Straumnesfjalli, 

Mike Mangone, þegar hann heimsótti stöðina aftur, að stundum hafi komið fyrir að 

þeir gátu ekki farið út vegna þess hve vindurinn var mikill. Hann bætir síðan við að 

snjórinn hafi líka stundum verið svo mikill að hermennirnir hafi orðið að fara út um 

lúgur á þökum húsanna. Hann segir að hann sé ekki að grínast, það sé hægt að sjá 

lúgurnar.
362

 Þessir gangar voru greinilega nauðsynlegir, án þeirra hefðu íbúar ekki 

komist úr sínum skála jafnvel svo dögum skipti. 

Gangarnir hafa orðið ferðamönnum sem koma upp á fjallið umhugsunarefni. Á 

netinu fann ég eina bloggfærslu frá Jönu Páls frá árinu 2006, þar sem hún segir 

ferðasögu sína frá Hornströndum í máli og myndum:  

Tengibyggingar tengja svo öll húsin saman svo hægt var að komast á 

milli allra bygginganna án þess að fara nokkurn tímann út. Hver haldið 

þið að ástæðan fyrir því sé? Jú því svo margir hermenn fuku fram af 

klettunum í vetrarstorminum. Maður getur rétt ímyndað sér hvernig það 

hefur gerst því stöðin stendur alveg á Skorarbrúninni og þaðan er 

þverhnípt niður beint niður í sjó. Af þessari ástæðu voru settar 

tengibyggingar á milli allra húsanna til að minnka afföllin af 

hermönnum.
363
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Mynd 25. Ratsjárstöðin á Straumnesfjalli. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/zxrb7681151048.jpg. Sótt 14. 

desember 2011. Ratsjárkúlan sést vel á þessari mynd, einnig hve umfang bygginganna 

var mikið. Takið eftir göngum sem tengja allar byggingar saman. Undir myndinni 

stendur: „Þessi mynd er tekin árið 1959 af yfirmanni á flugi yfir stöðinni á L-20 

vél...“
364

 Höfundur ókunnur. 

Ég fann einnig athugasemd undir mynd sem Hrafnhildur Ben tók 2009 af rústum 

stöðvarinnar: „göng voru byggð á milli húsa svo hermennirnir fykju ekki fram af 

fjallinu í vondum veðrum.“
365

 Það er gaman að rýna í hugmyndir fólks um stöðina. 

„Til að minnka afföllin“ gefur ákveðna hugmynd um virði mannslífa hjá bandaríska 

hernum. Hugmyndin um að nokkrir hafi fengið að fjúka áður en gerðar voru 

ráðstafanir er í besta lagi fyndin. Ég hef eingöngu heyrt þessar skýringar á byggingu 

ganganna á þessum tveimur stöðum, en á víða á netinu er að finna ferðasögur fólks frá 

Hornströndum og göngu þess upp að stöðinni og ótal margar myndir af rústunum.  
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 Skemmtilegt er að lesa lýsingar Þórleifs Bjarnasonar í Hornstrendingabók á 

húsum á Hornströndum: „Úr bæjargöngum var venjulega hægt að ganga í eldhús, 

hlöðu og fjós, eftir að hætt var að hafa kýr á baðstofugólfi. Úr eldhúsi lá rangalinn út í 

vatnsbólið, svo ekki þyrfti út að vetri til þess að ná í vatn.“
366

 Bjarni hefur orð á því að 

þægilegast hafi mönnum fundist að hafa sem flest húsin sambyggð til þess að enginn 

þyrfti að fara út þegar veðrið gat verið vont.
367

 Óneitanlega minna lýsingar Þórleifs á 

híbýlum manna áður fyrr á ljósmyndir af húsakynnum hermannanna. Hvort tveggja 

íslenskir íbúar fyrri tíma og bandarísku íbúarnir á miðri 20. öld reyndu hvað þeir gátu 

til að komast hjá því að fara undir bert loft þegar veðrið var slæmt.  

Bandaríkjamenn þekkja ekki aðstæður í Aðalvík 

 „Það var svolítið sérstakt.“ Þannig byrjar frásögn Snorra af því þegar 

Bandaríkjamenn komu að Látrum sumarið 1953. Þá voru ekki næg húsakynni fyrir 

allan þann mannskap sem þarna var kominn svo þeir urðu meðal annars að gera sér að 

góðu fjárhús við Iðuvelli til að byrja með. Þeir klæddu fjárhúsin að innan og settu 

krossvið undir grindurnar en áttuðu sig síðan ekki á lyktinni sem gaus upp í húsunum 

um sumarið því þeir höfðu gleymt að moka kindaskítnum út sem nú var undir 

grindunum. Flórinn fór að ilma þegar hitna fór í húsunum um sumarið. Snorri tekur 

sérstaklega fram að það hafi verið Ameríkanar sem gerðu þessi mistök en ekki 

Íslendingar. „Heimamenn hefðu nú brosað yfir þessu en Kaninn var alltaf að vesenast 

með alls konar ilmvötn, trúlega út af lyktinni“,
368

 segir Snorri hlæjandi.  

Annað dæmi um mistök Bandaríkjamanna eru vegaframkvæmdirnar sem þeir 

réðust strax í og Einar Róbert segir mér frá. Þeir völdu fyrst ranga staðsetningu fyrir 

veginn upp að stöðinni. Vegurinn upp á fjallið byrjar á Látrum og fer upp hálsinn sem 

skilur á milli Aðalvíkur og Rekavíkur. Þeir ætluðu í fyrstu að halda áfram hlíðina sem 

er Rekavíkurmegin en lentu þar í botnlausri mýri og réðu ekki við eitt né neitt. 

Staðsetningin var einnig óheppileg vegna þess að þar var mjög bratt upp og þeir áttu 

enga möguleika á því að leggja veginn skáhallt þannig að hann næði upp á brúnina. 

Þeir virtust ekki hafa þekkingu á umhverfinu en þegar Íslendingar sem þekktu 

staðhætti bentu þeim á lausnir breyttu þeir vegstæðinu.
369

  

                                                 
366

 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Land og líf, bls. 151. 
367

 Þórleifur Bjarnason: Hornstrendingabók. Land og líf, bls. 152. 
368

 Viðtal við Snorra Hermannsson, 12. mars 2011, bls. 1. 
369

 Viðtal við Einar Róbert Árnason, 19. janúar 2011, bls. 3. 



 135 

 

Mynd 26. Í hafnlausri Aðalvík. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/igak202411194.jpg. Sótt 2. maí 

2012. Undir myndinni stendur: „H-4 – enginn hafnaraðstaða – flutningar voru með 

leigðum fiskibát.“
370

Höfundur ókunnur.  

Íslensku viðmælendurnir mínir nefna oft þekkingarleysi Bandaríkjamanna á 

umhverfinu í Aðalvík og uppi á Straumnesfjalli. Atvikið með fjárhúsin á Iðuvöllum er 

meinlaust og vegstæðinu mátti breyta en hafnleysið vó þyngra til langs tíma lítið. 

Guðmundur Einarsson verkfræðingur nefnir í viðtali í tímaritinu Heima er bezt, að 

frumvandamál í öllu í Aðalvík hafi verið hafnleysið. Bandaríkjamenn hafi ætlað að 

spara sér að byggja höfn og hafi í staðinn notað pramma við alla flutninga.
371

  

Hinrik nefnir einnig hafnleysið og segir skrýtið til þess að hugsa að stórar 

þjóðir eins og Bretar og Bandríkjamenn hafi byggt herstöðvar í sinn hvorum endanum 

á víkinni þar sem hafnaraðstaða var engin. Líkt og margir viðmælendur mínir telur 
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Hinrik byggingu og rekstur stöðvarinnar hafa verið afar kostnaðarsaman. Hann telur 

trúlegt að menn hafi ekki áttað sig á því í upphafi að framkvæmdir yrðu svo miklar 

við að byggja ratsjárstöð á þessum tiltekna stað og segir jafnframt ótrúlegt að láta sér 

detta í hug að byggja svona mikil mannvirki án þess að hafa neina hafnaraðstöðu í 

landi. Það var reynt að byggja brýr og grjótgarða í Aðalvík en þeir eyðilögðust 

auðveldlega í vonsku veðrum. „Ég hélt að Kaninn væri mikil tækniþjóð en allt varð 

þetta miklu dýrara án hafnaraðstöðu“,
372

 segir Hinrik.  

 

Mynd 27. Flutningar á árabát. Mynd í eigu Friðþórs Eydal. Höfundur ókunnur.  

„Þetta var vanþekking,“ bætir Hinrik við. Þeir höfðu bara eitthvað grjót sem þeir 

notuðu hingað og þangað. Svo var settur ofaníburður, bara svona uppfyllingarefni og 

svo trébryggja fyrir innan. Það gerði svo mikið brim þarna í vestanáttinni sem sópaði 

þessu öllu í burtu“.
373

 Hinrik bendir á að hægt hefði verið að reisa stóra höfn að 

Látrum, því ekki vantaði byggingarefnið. Hins vegar er hægt að velta því fyrir sér 

hvort herinn hafi verið með nógu góð tæki til þeirra framkvæmda því Hinriki fannst 

þeir oft sparir á tæki. Hann nefnir dæmi máli sínu til stuðnings. Hraustur hermaður 

bað hann eitt sinn að taka undir tæki með sér og segir að það sé dálítið þungt. Hinrik 

tekur eftir því að tækið vegur 600 kíló og spyr manninn hvort þeir tveir ráði við slíkan 
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þunga. Það sem er athyglisvert við þennan atburð er að rétt hjá þeim stóð krani sem 

hefði verið auðvelt að nota til verksins. Einhverra hluta vegna „átti að taka það upp 

með höndunum“,
374

 segir Hinrik jafn hissa á vinnubrögðum þessara manna nokkrum 

áratugum síðar.  

Hugmyndir voru uppi um að leggja veg frá Hesteyri eða Heklueyri upp að 

herstöðinni. Þar var síldarstöð áður og er mjög aðdjúpt. Kristbjörn minnist þess að 

fyrsti yfirmaður stöðvarinnar, kafteinn Smith, hafi verið sendur um vorið til Hesteyrar 

til þess að skoða aðstæður fyrir hafnarstæði þar ásamt tveimur hermönnum. Þeir lentu 

í miklum hremmingum og Kristbjörn ásamt öðrum Íslendingum sóttu þá á báti svo 

þeir þyrftu ekki að ganga til baka, en ekkert varð úr áformunum um að byggja höfn á 

Hesteyri.
375

  

Það er einungis Snorri sem nefnir að hann hafi séð teikningar af höfn sem 

Bandaríkjamenn hugðust byggja í Aðalvík. Ætlunin var að setja brimbrjót sem náði 

langt út í víkina. Þó að teikningarnar virtust vera tilbúnar og efni og tækjakostur 

kominn á hafnarbakka í Reykjavík var hætt við þessa framkvæmd. Að sögn Snorra 

átti þetta sér stað annað hvort árið 1957 eða árið 1958. Snorri fann um leið á sér að 

herstöðin yrði aldrei eins og til var stofnað þegar hætt var við byggingu hafnarinnar 

þótt haldið væri áfram byggingu stöðvarinnar.
376

 Ég hringdi í Einar Má Guðmundsson 

rithöfund til þess að fá leyfi að nota kvæði hans, Vopnin kvödd, en þá sagði hann mér 

að hann hafi heyrt að stjórnvöld í Bandaríkjunum hafi verið búin að ákveða að leggja 

niður stöðina áður en framkvæmdum lauk. Samt var tekið ákvörðun um að klára 

verkið. Fyrst þeir voru byrjaðir þá gátu þeir ekki hætt.
377

 Þetta kemur heim og saman 

við frásögn Snorra.  

Snorri nefnir að ef brimbrjóturinn hefði orðið að veruleika hefði hann nýst 

smábátasjómönnum, því það hefði verið mikið öryggi fyrir þá að komast í lífhöfn.
378

 

Þar sem ekkert varð úr þessum áformum var hafnlaust í Aðalvík allan þann tíma sem 

herinn var þar, og er enn þann dag í dag.  

Guðmundur Einarsson nefnir tvo hönnunargalla á húsum sem voru báðir 

lagfærðir þegar Bandaríkjamönnum var bent á þá. Herinn var reyndar búinn að kanna 

aðstæður áður en húsin voru hönnuð en eingöngu þegar veðrið var gott og menn gerðu 
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sér því ekki grein fyrir hversu slæmt veðrið gæti orðið upp á fjallinu. Fyrri gallinn var 

sá að allar hurðir opnuðust út, sem var algjört skilyrði hjá hernum vegna brunahættu 

þar sem svo margir áttu að búa í þessum húsum. Aftur á móti kom fljótlega í ljós að 

snjó skóf oft alveg upp að þakkanti húsanna og því hefði enginn komist út þó kviknað 

hefði í. Síðari gallinn var að díselmótorar gátu ekki kælt sig nægilega því þeir blésu 

heitu lofti beint í skaflana við húsin sem gerði að verkum að snjórinn bráðnaði en 

fraus síðan í kuldanum.
379

  

Í upphafi þegar staðurinn var valinn og byrjað var að hanna og byggja húsin 

var ekki leitað til staðkunnugra manna. Herinn tók greinilega ekki mið af staðháttum í 

upphafi. Greinilegt var að ýmislegt var lagfært eftir á þegar heimamenn voru búnir að 

benda á mistök. Þekking á aðstæðum var auðvitað meiri hjá heimamönnum, ég hef þá 

tilfinningu að þeir hafi haldið sig til hlés en hugsað sitt. Þeir muna eftir þessu rúmum 

50 árum síðar og ástæðan gæti verið sú að þeir vildu halda því til haga að þarna höfðu 

þeir meiri þekkingu en herinn.  

Erfiðar vinnuaðstæður vegna umhverfisþátta  

Þegar herinn valdi herstöðinni stað var þekking þeirra á nærliggjandi umhverfi ekki 

nægilega mikil. Aðrir menn en þeir sem komu að staðarvalinu urðu síðar að vinna 

þarna við erfiðar aðstæður. Vinna manna við að koma aðföngum og mönnum á milli 

staða þar sem sjórinn, brekkan upp á fjallið og veðrið koma við sögu eru efni í margar 

frásagnir viðmælenda minna. Veðrið spilar mjög stórt hlutverk í frásögnum þeirra. 

Sjórinn býður hættunni heim og vegurinn upp á fjallið var erfiður. Samspil þessara 

þátta er forsenda margra frásagna. Minningar Íslendinganna og frásagnir gerast flestar 

niðri í Aðalvík og upp á fjallveginum en mun síður í herstöðinni sjálfri.  

Tekin var ákvörðun um að ráða fjóra Íslendinga til þess að sjá um flutninga 

eins og fyrr segir. Benedikt og Kristbjörn sáu aðallega um uppskipunarvinnu og 

huguðu að bátum og prömmum en Einar og Jón sáu um að halda veginum upp á 

fjallið opnum. Kristján Lyngmó og Halldór Valdimarsson tóku síðan við af þeim 

Einari og Jóni.
380

  

Fyrsta tímabilið sem herinn hafði vetursetu var útbúnaður til að taka á móti 

vörum ekki merkilegur, að sögn Kristbjarnar. Þá þurfti meðal annars að taka á móti 
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300 olíutunnum. Kristbjörn segir mér frá hvernig vinnan við að koma olíutunnunum í 

land var:  

Við höfðum engan útbúnað til að taka á móti þessu annan en við 

fórum bara á árabát fram í þennan bát sem lagðist fram í legufæri og 

lagðist við akkeri og brugðum bandi um hverja tunnu og hífðum þær í 

sjóinn og kippuðum saman 15 tunnum í kippu, rérum síðan í land á 

árabátum og drógum síðan tunnur á höndum í land. Þar var krani í 

fjörunni og jarðýta með sleða aftan í og þeir tóku nú, það var hægt að 

nota hermenn við það, sko, þeir tóku við tunnunum í fjörunni og hífðu 

þær á sleða aftan í jarðýtu. Og svo dró jarðýtan þetta 15 eða 20 tunnur 

í ferð upp á fjall, sko. Svona gekk þetta allan veturinn.
381

  

 

Mynd 28. Mynd af prammanum sem Gerald Dorris sendi mér. Myndina tók Gerald 

Dorris. 

Á síðari tímum var farið að dæla olíu beint upp úr skipunum og á tanka sem voru á 

Látrum. Að sögn Kristjáns og Hinriks breyttist margt til batnaðar með þessu. „Þessar 

olíutunnur voru alveg að drepa mann“, segir Hinrik, og bætir við: „Þetta var algjör 
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lúxus þegar þessu var bara dælt beint á tankana í landi.“
382

 Í þessum frásögnum er 

erfitt að gera sér í hugarlund aðstæðurnar sem þeir urðu að vinna við en víst er að 

verklagið var frumstætt og vinnuverndarsjónarmið máttu sín lítils. 

Vegna þess að engin höfn var byggð í Aðalvík gerast margir atburðir í 

frásögnunum í fjöruborðinu og úti á víkinni, þar sem innrásarprammar léku stórt 

hlutverk. Þeir voru notaðir til flutninga á aðföngum frá skipum að landi. Prammarnir 

eru mjög áberandi í frásögnum manna. Mér áskotnaðist mynd 28 af prammanum sem 

Gerald Dorris sendi mér og þegar ég sýndi íslensku viðmælendum mínum myndirnar 

var engu líkara en að þar færi gamall félagi.
383

 Snorri sagði við mig þegar ég sýndi 

honum myndirnar: „Þetta er hann og öflugar vélar. Djöfulli öflugar vélar. Þetta var 

eins og hraðbátarnir í dag.“
384

 

 Tveir stórir prammar voru notaðir til að ferja allt efni, vistir og mannskap. 

Daníel segir mér að prammarnir hafi hvor um sig tekið þrjúhundruð tonn sem var 

gríðarlegur burður, að hans mati. „Þetta voru svona forfæringar,“ segir Daníel, því 

pramminn lagðist upp að skipum sem komu inn á víkina.
385

 Þegar starfsfólk fékk frí 

aðra hvora helgi var leigður bátur frá Ísafirði og hann lagður upp að prammanum úti í 

víkinni. Guðmundur lýsir þeim flutningum á eftirfarandi hátt: „Þegar ég í fyrsta sinn 

tók mér far með þessum farartækjum þá hreinlega greip ég fyrir augun þegar ég sá 

allar hætturnar sem þessum flutningum fylgdu. Þarna voru 150 manns að hoppa á 

milli prammans og bátsins sem báðir gengu upp og niður í sífellu í ölduganginum. Og 

ég skil ekki enn í dag hvernig í ósköpunum komist var hjá því að slys yrði þarna við 

þessar aðstæður, því ekki voru nú alltaf allir upp á sitt besta, a.m.k. ekki þegar þeir 

voru að koma til baka.“
386

  

 Margar frásagnir Kristbjarnar fjalla um prammann og vinnuna við flutninga á 

aðföngum. Þeir sáu um að koma varningi sjóleiðis upp á land. Til að byrja með var 

þetta mikil vinna, segir Kristbjörn. Prammana sem þeir höfðu fyrst rak gjarnan upp í 

sandinn svo legufærin slitnuðu. Þeir voru allan veturinn að koma þeim saman. Síðar 

fengu þeir nýja innrásarpramma, sem reyndust miklu betur og urðu allir flutningar 

auðveldari eftir það. Þeir gátu lent nýju prömmunum í sandinum í fjörunni og flutt 

aðföngin beint í land.  
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Mynd 29. Mynd af prammanum. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/yvqa7581174327.jpg. Sótt 17. 

janúar 2012. Höfundur ókunnur. 

Að sögn Kristjáns fór pramminn að minnsta kosti tvær til þrjár ferðir til Ísafjarðar til 

að sækja jarðýtur og snjóbíla. Hinrik minnist þess að hafa farið einu sinni á 

prammanum til Ísafjarðar og hann hafi aldrei verið eins hræddur á sjó eins og þá, þrátt 

fyrir að hafa kynnst ýmsu. Pramminn var breiður á stjórnborða og ef einhver alda var 

að ráði þá urðu höggin mikil og hefðu skotið flestum skelk í bringu.
387

 

Sigfríð nefnir að þegar hún var í Aðalvík hafi verið farið á milli til Ísafjarðar 

með bátnum Val og þá var mannskapurinn ferjaður með skektu út í Valinn. Hún 

minnist þess að hafa orðið alveg rosalega sjóveik eitt sinn. Þá hafi hún þurft að fara til 

tannlæknis á Ísafirði í mjög vondu veðri. Hún hafi blotnað á leiðinni út í bátinn, kalt 

var í bátnum og þegar kveikt var upp í kamínunni þá gaus upp þessi líka leiðinda lykt. 

Í góðu veðri var þetta fínt bætir hún við, enda segist hún nú aðallega muna það góða, 

hún sé alltaf svo glöð í sinni.
388

 Greinilegt er að fleiri urðu sjóveikir en bandarísku 

hermennirnir.  
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Sjórinn er sögusvið fleiri frásagna. Kristján lenti eitt sinn í óhappi en slasaðist 

sem betur fer ekkert. Hann stóð á einni bauju og það var búið að festa skipið og þeir 

fara að strekkja kaðlana, en þá fór baujan að snúast og hann náði að hoppa af. Þá 

hefur verið einhver snúningur á keðjunni, sem varð til þess að hún fór að snúast og 

baujan með henni en mennirnir í skipinu ekkert tekið eftir því.
389

 Kristján skellihlær 

þegar hann segir frá þessu í dag, þó hann hafi kannski orðið hræddur rétt á meðan á 

þessu stóð.  

Það er eðlilegt að sjórinn leiki stórt hlutverk. Þarna fór mikill hluti af vinnu 

mannanna fram og eftirminnilegir atburðir áttu sér stað þar, því sjórinn býður 

hættunni heim ef ekki er farið varlega. Innrásarprammarnir voru framandi fyrir 

Íslendingana og eru þess vegna í frásögur færandi. Eftir að hafa heyrt frásagnirnar 

getur maður ekki annað en tekið undir með Guðmundi – hætturnar voru allsstaðar. 

Þegar búið var að flytja aðföng upp á land átti eftir að flytja þau upp í stöð og 

þar eiga margar frásagnir sér stað. Snorri segir að Bandaríkjamenn hafi vandað sig 

mikið við að búa til veginn og segir hann að vegurinn líti nokkuð vel út í dag tæplega 

sextíu árum síðar.
390

 Snjórinn og færðin vega þungt í sögum sem viðmælendur mínir 

segja af þessari brekku upp fjallið. Guðmundur Einarsson nefnir líka í 

endurminningum sínum að bílar sem þarna voru hafi vart staðist álagið því brekkan 

upp á fjallið hafi verið einhver brattasti og hættulegasti vegur landsins.
391

 Það er erfitt 

að gera sér í hugarlund hve mikil vinna var að flytja vistir upp á fjallið.  

 Kristbjörn man eftir því að ýtumennirnir, Einar Jónsson og Jón Vagnsson, 

voru allt að 11 klukkustundir að komast rúma 11 kílómetra upp að stöðinni. Önnur 

ýtan fór á undan til að moka snjóinn og hin dró birgðirnar á sleða. Engar olíubirgðir 

voru uppi á fjallinu en á þessum tíma voru þó hermennirnir komnir á fjallið og voru 

með ljósavélar og kynditæki, svo mikið reið á að koma þessum birgðum upp að 

stöðinni.
392

 Ingvar minnist einnig á þessar ferðir upp á fjall og segir að vegurinn hafi 

verið snarbrattur og oft á tíðum hafi verið teflt á tæpasta vað. Það var vandaverk að 

ryðja veginn og stundum þurftu Bandaríkjamennirnir að komast fljótt niður af fjallinu 

en þá var sleði settur aftan á jarðýtuna og menn urðu að sitja úti.
393
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Mynd 30. Vegurinn eins og hann var fyrir um það bil 50 árum síðan. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/vtny6570002.jpg. Sótt 17. janúar 

2012. Höfundur ókunnur. 

Kristján nefnir eitt atriði sem honum fannst mjög skrýtið þegar hann vann við að 

moka snjó af veginum. Stundum kom það fyrir að Bandaríkjamennirnir urðu að 

komast niður að Látrum, kannski til þess að hafa mannaskipti. Þá varð hann stundum 

að moka í svo þreifandi byl að ekki sá út úr augum. Þá vildu Bandaríkjamenn að 

einhver gengi á milli bíls og ýtu. Hann skilur ekki hvernig hann á ýtunni hefði frekar 

átt að sjá gangandi ljóslausan mann á eftir sér heldur en bílinn sjálfan. Bíllinn var þó 

með ljós en ekki maðurinn. Hvaða gagn maðurinn átti að gera veit Kristján ekki og 

Hinrik bætir því við að þetta hafi nú bara verið stórhættulegt. „En svona var þetta og 

við gátum ekkert verið að skipta okkur af því“, segir Kristján að lokum.
394

 Enn og 

aftur rekst ég á regluna „ekki spyrja“, sem hefur verið nefnd hér áður. Eins og Hinrik 

segir var þetta stórhættulegt, en reglan var engu að síður virt.  
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Mynd 31. Vegurinn eins og hann var árið 2010. Mynd tekin af höfundi, 1. ágúst 2010. 

Veðrið hefur einnig bein áhrif á vinnu manna. Kristján segir mér frá því þegar 

báturinn Gyllir kom eitt sinn með aðföng að hausti í kolniðamyrkri. Hann og fleiri 

menn fóru út á skektunni til að flytja pakka í land. Fyrirvaralaust brýtur á bátnum og 

skektan hopar frá. Þeir ná henni og halda fast í hana en eftir annað brot slitnar hún frá 

og hverfur mannlaus út í myrkrið. Farið var á Gylli að Sæbóli en þar var ógjörningur 

að lenda svo ákvörðun var tekin um að sigla til Ísafjarðar í „helvítis veltingi“, eins og 

Kristján orðar það. Veðrið gekk niður eftir tvo eða þrjá daga og þá var loks hægt að 

sigla norður í Aðalvík.
395

 Vindurinn hefur greinilega bein áhrif á vinnu þeirra, eins og 

frásögn Kristjáns ber með sér, því þeir unnu ekkert á meðan þeir voru fastir á Ísafirði. 

Þegar veðrið var gott var lítið að gera hjá Einari ýtumanni enda segir hann mér frá því 

að það hafi komið tímar sem lítið var að gera, enginn snjór til að moka eða annað. Þá 

hafi hann haldið til á verkstæðinu niðri á Látrum og þá mest verið að kjafta við 

karlana þar.
396
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Mynd 32. Þokan á Straumnesfjalli. Mynd tekin af höfundi, 1. ágúst 2010.  

Margir íslensku viðmælenda minna tala jafnframt um þokuna sem lá oft yfir fjallinu. 

Þeir segja að það hafi verið sérstakt hvernig þokan hafi oft legið úti á Skorum þar sem 

herstöðin stendur þótt glampandi sól hafi verið niðri á Látrum. „Það gat mikill kuldi 

fylgt þessari þoku og hún gat legið yfir í marga daga í einu“, segir Hinrik.
397

 Sumir 

viðmælendur mínir unnu eingöngu að sumri til og kynntust ekki fannferginu sem 

þarna gat verið að vetri til. Halldór nefnir að menn hafi verið í regngöllum heilt sumar 

því rigningarúði var allt það sumarið.
398

 Snorri segir mér eina sögu þar sem þessi 

rigningarsúld kemur við sögu. Eitt sinn voru hann og nokkrir aðrir smiðir sendir til að 

vinna við spennustöðina sem er spölkorn frá herstöðinni. Það var rigningarúði og þeir 

áttu að vera úti við vinnu sína. Það stytti ekki upp allan morguninn og þeir fóru ekkert 

út að vinna heldur biðu af sér rigninguna. Rétt fyrir hádegi sáu þeir að þeir gátu ekki 

hitt meistara sinn svona skraufþurrir. Þeir fóru því út og stóðu undir þakbrúninni því 

það lak stanslaust ofan af þakinu og þeir urðu rennandi blautir á augabragði. Síðan 

kom meistarinn að sækja þá og sagði við þá: „Ja, ekki hélt ég að þið hefðuð verið úti 
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að vinna. Ég hélt að þið kæmuð allir þurrir, hefðuð farið inn.“ Snorri hlær við og segir 

að þeir hafi nú aldrei sagt meistaranum sannleikann.
399

  

En veðrið gat einnig verið gott eins og Sigfríð minnist og segir að það hafi 

verið „yndislegt að liggja í sólbaði þarna uppi á fjalli, sjávargolan og hitinn gat nú 

bara verið alveg ofboðslega mikill þegar það var logn.“
400

  

Viðhorf til efnisnýtingar og umhverfisins  

Ingvar Gýgjar vann við að reisa stöðina og hann segir mér merkilega frásögn um 

hvernig herinn hugsaði um efnisnýtingu á þessum tíma. Eitt sinn var hann að vinna 

við að þétta þök á stórum skemmum herstöðvarinnar með efni sem kallaðist mastík. 

Ingvar veit ekki til þess að efnið hafi verið notað hérlendis nema hjá hernum. Efnið 

þótti undraefni því það hafði mikla viðloðun og var flutt á milli staða í stórum 

tunnum. Eitt sinn þegar hann var að sækja sér efni og tunnan var tæplega hálfnuð, 

kemur verkstjóri úr hernum sem hann var málkunnugur og vill fá tunnuna. Hann 

sagðist vera að henda alls konar timbur rusli og þar á meðal tómum tunnum. Ingvar 

sem hafði alist upp við sparsemi og nýtni vildi klára úr tunnunni áður en henni væri 

hent. Þá klappaði maðurinn honum á öxlina hans og sagði:  

Ingvar minn, sko, við bara tökum þessa tunnu með, það er svo lítið eftir í 

henni. Við hendum þessu bara með hinu. Þetta er allt í lagi, ég hef 

fyrirmæli um að það megi henda þessu, þó að það sé eitthvað eftir því nú 

er lítil atvinna heima í Ameríku og eftir því sem að við eyðum meira af 

efni hérna, eftir því verður meira að gera heima í Ameríku. Það er bara í 

lagi að henda þessu.  

Ingvar segist ekki hafi heyrt slíkum rökum fleygt áður. Þessi atburður fannst Ingvari 

ótrúlegur vegna þess að ávallt vantaði byggingarefni á Íslandi. Hver spýta var 

verðmæt og þótti firra að henda slíku efni. „Hugtakið náttúruvernd þekktist ekki á 

þessum árum“, bætir hann við.
401

 Kristbjörn segir mér að starfsmenn hafi ekki mátt 

hirða efni sem var afgangs.
402

 Ég sagði föður mínum, Þorsteini, þessa sögu og þá 

sagði hann að þegar hann vann í stuttan tíma á Keflavíkurflugvelli árið 1952 þá hafi 

hann upplifað sama hugsunarhátt. Til þess að halda hagkerfinu gangandi varð að 
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framleiða hluti og þeir voru sendir t.d. hingað til lands, þó engin not væru fyrir þá. 

Hann hefur heyrt mikið af frásögnum þar sem svipað kemur fram.  

Ekkert umhverfismat eða því um líkt þekktist á þessum tíma. Þó má kannski 

deila um það hvort við förum betur með náttúruna núna, t.d bílanotkun og virkjanir. 

Friðþór nefnir til dæmis í grein sinni að sú hugmynd hafi komið upp „að ryðja allri 

jarðvegsþekjunni ofan af klöppinni og fram af fjallsbrúninni“ vegna þess að 

jökulleirinn varð að kviksyndi í rigningunni sem var oft þarna. Það olli því  að vinnan 

á fjallinu gekk oft hægt. Af þessu varð þó ekki.
403

 Annað dæmi segir Matthildur 

Guðmundsdóttir mér en hún ólst upp á Látrum. Hún man eftir sjávarbörðum á 

svæðinu þegar hún var barn, eins konar garði sem var kallaður Grjótoddi. Hann var 

gerður úr sjávarbörðum steinum sem voru upp á sandi. Hann var jafnaður við jörðu 

við byggingu herstöðvarinnar, trúlega notaður í vegi, að sögn Matthildar.
404

  

Í Alþýðublaðinu segir frá því að meðan á framkvæmdum stóð í Aðalvík þá 

hafi verið komið niður á mannabein þegar unnið var að skurðgreftri með ýtum. Þarna 

voru bein af frönskum sjómönnum en franskt skip hafði komið í land í Aðalvík og 

nokkrir franskir sjómenn jarðaðir þar einhvern tímann á öldum áður. Í blaðinu kemur 

einnig fram að það hafi gengið sagnir um að sumarið áður hafi menn líka komið að 

beinum á slóðum sem enginn vissi að bein ættu að vera. Segir enn fremur að 

bandarísku verkamennirnir hafi mokað yfir þau aftur því þeir hafi ekki viljað raska 

neinu. Blaðinu er ekki kunnugt um hvort Þjóðminjavörður hafi athugað beinin.
405

 

Enginn af viðmælendum mínum talaði um þessi bein að fyrra bragði en ég spurði 

Kristbjörn um þau og sýndi honum blaðagreinina. Hann svaraði því til að hann myndi 

eftir þessum beinum frá því hann var barn að alast upp á Látrum og bætir síðan við: 

„Amma mín hafði þann sið að þegar ótíð var á sumrin, eða þegar það var ekki 

þurrkatíð, það var rigningarsamt, þá hét hún á þessi bein. Það vildi alltaf blása sandinn 

ofan af þessum beinum og þetta var nú tilfellið, að það voru franskir sjómenn grafnir 

þarna. Þetta voru mannabein.“
406

 Sjávarbörðin og beinin eru minjar sem eru alveg 

horfnar í dag.  

 Hinrik og Kristján segja mér frá tveimur ruslahaugum sem voru uppi á 

fjallinu. Þar var öllu rusli frá hernum hent. Þeir segja frá því að einu sinni þegar 

Friðþór var lítill drengur hafi hann farið með Bena upp á fjall. Beni var orðinn 
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sígarettulaus og biður því drenginn að fara á haugana til að athuga hvort hann finni 

sígarettur fyrir sig. Friðþór snéri til baka með þrjá pakka og einn öskubakka. „Svona 

verðmæti voru einskis metin þarna hjá þeim, virtust ekki kosta neitt. En er mikill 

peningur í dag. Keyrt bara út á haugana“
407

, segir Hinrik. Í dag eru engin ummerki um 

þessa hauga.    

 Uppstreymi við fjallsbrúnina var töluvert og léku menn sér að því að henda 

þaðan fram af brúninni krossviðarbútum eins og fram hefur komið. Snorri minnist 

þess að stundum hafi jafnvel hálfum krossviðarplötum verið hent fram af brúnni en 

ávallt hafi þær svifið til baka upp á fjallið. Á fjallinu voru margar bensíntunnur sem 

voru aldrei alveg tæmdar heldur var alltaf skilin eftir smá lögg. Menn léku sér að því 

að setja að tunnum bensínrák, stilla þeim upp við fjallsbrúnina og kveikja í rákinni. Þá 

þeyttust tunnurnar eins og flugeldar fram af fjallinu. Snorri endar þessa frásögn á 

þessum orðum: „Svo það var ýmislegt fiktað þarna.“
408

 Ekki má gleyma því að þessar 

krossviðarplötur og olíutunnur voru bara lítið brot af því sem fór niður hamrana á 

Straumnesfjalli.  

 Í gamalli þjóðtrú verða tröllin að steini og ná ekki til heimkynna sinna áður en 

sólin kemur upp í austri. Hinrik og Kristján segja mér frá því að Bandaríkjamenn hafi 

oft farið að veiða í Rekavíkurvatni og þá hafi þeir haft með sér alls konar dót, 

neyðarkort, dósamat, hnífa og gaffla og síðan skilið þetta allt saman eftir við vatnið. 

„Þarna er huldufólkið kannski komið í ljós“, segir Hinrik og við Kristján hlæjum 

bæði. „Er það ekki í huldusögunum? Þá voru þetta bara Ameríkanar“, segir Hinrik. 

„Þeir voru með dósamat og svona og hafa ekki nennt að bera þetta til baka“, bætir 

Kristján við. Hinrik segir að þeir hafi einfaldlega verið helvítis sóðar en Kristján 

maldar í móinn og segir að þeir hafi farið nokkuð oft og þetta hafi ekki alltaf verið 

sömu mennirnir.
409

Snorri segir mér einnig frá þessu. Hann segir: „Og Íslendingarnir, 

margir hverjir, voru nú fljótir að fatta þetta. Þeir fóru þarna og hirtu þetta eftir þá. 

Maður sko hélt að þetta væri einhverjar sögusagnir, ég fór í eitt skipti og skoðaði 

þetta. Þá var þetta alveg rétt.“  
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Mynd 33. Bjargbrúnin á Straumnesfjalli. 

http://www.usradarsitesiceland.org/uploads/photos/zwrb7681235231.jpg. Sótt 2. maí 

2012. Undir myndinni stendur: „1958 við H-4 ... Leiðin niður er löng...“
410

 Höfundur 

ókunnur. 

Af þessum frásögnum að dæma var viðhorfið til umhverfisins þannig, að menn máttu 

ganga um náttúruna eins og þá lysti. Eins og Ingvar Gýgjar segir var hugtakið 

náttúruvernd ekki til. Það eru allir börn síns tíma og þó að þetta sé slæm umgengni við 

náttúruna á okkar mælikvarða, verður að hafa í huga að á þessum tíma var svæðið 

ekki flokkað sem ein af náttúruperlum landsins, eins og til dæmis Þingvellir.  

Það eru eingöngu Íslendingarnir sem tala um umhverfisvernd. Þegar ég skoða 

þessar frásagnir er ég lituð af umhverfisverndarumræðu síðustu ára. Íslensku 

viðmælendurnir mínir eru sjálfsagt líka litaðir af þeirri umræðu. Ég tel þó að þeim sé 

frekar minnisstæð framandi eyðslusemi Bandaríkjamanna, þar sem Íslendingarnir 

voru aldir upp við mikla sparsemi og nýtni. Íslendingarnir fegra ekki mynd 

                                                 
410
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minninganna um þessi málefni. Í bréfum bandarísku hermannanna til mín nefna þeir 

aftur á móti aldrei umhverfismál og eru ekki að velta því fyrir sér hvort þeir hafi farið 

illa með umhverfið.   

Eftir standa húsin  

Allir viðmælendur mínir eru sammála um að herinn skildi illa við þegar stöðin var 

yfirgefin haustið 1961. „Helvítis aumingjarnir“,
411

 segir Óli Guðbjartsson og er 

berorður þegar við ræðum um viðskilnaðinn. Í grein sinni „Ratsjárstöðvar í Aðalvík“, 

segir Friðþór Eydal að herinn hafi látið flytja á brott þann búnað og tæki sem þóttu 

nothæf og Sölunefnd varnarliðseigna hafi fengið ýmislegt til sölu. Það var hins vegar 

talið of dýrt að flytja byggingarnar og reisa þær aftur annars staðar. Húsin og önnur 

mannvirki voru verðlaus og voru því gefin íslenska ríkinu. Herinn var þar með laus 

allra mála.
412

 Það er erfitt að segja hver ber ábyrgð á því hvernig skilið var við 

svæðið. Það má ekki gleyma því að um 50 ár eru síðan þessir atburðir áttu sér stað og 

samfélagið allt annað. Jarðir voru til að mynda nánast verðlausar á þessum tíma. Í 

Þjóðviljanum þann 11. janúar 1955 var jörðin Þverdalur I í Aðalvík auglýst til sölu.
413

 

Ég sýndi Kristbirni auglýsinguna og hann man ekki til þess að jörð á þessu svæði hafi 

verið á sölu svo áratugum skiptir.
414

 Þetta er gott dæmi um breyttan tíðaranda: Jarðir 

sem voru verðlausar fyrir um 50 árum síðan eru ekki einu sinni falar í dag. Enda eru 

Hornstrandir ein af náttúruperlum landsins.  

Sagnfræðingar hafa skrifað margt um samskipti íslenskra stjórnvalda við 

bandaríska herinn.
415

 Erfitt er að segja hvers vegna illa var skilið við svæðið þegar 

herinn fór. Einar Róbert starfaði hjá hernum hér á landi í um 40 ár og hann segir að: 

„Það var ekki hugsað mikið um það að láta hreinsa til. Ríkisstjórnin hefur annað hvort 

verið hugsunarlaus eða ekki kunnað við að beita sér gegn Kananum. Það var heldur 

ekki hugsað mikið um þetta.“ Hann á þá við að það var lítið farið að hugsa um 

mengun og umhverfisvernd. Hann segir mér einnig frá því að herinn hafi verið langt á 
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undan okkur Íslendingum, herinn fór t.d. að urða öll mengandi efni áratugum á undan 

okkur. Viðhorfið til þessara mála hjá hernum hafi verið allt annað en var hérlendis.
416

 

Að sögn Friðþórs tók bandaríski herinn með sér ákveðin tæki sem hægt var að 

nota annars staðar. Nokkrir verktakar sáu um að flytja tæki, búnað og vörur. 

Varnarliðið afhenti íslenska ríkinu svæðið og áttu húsin að vera greiðsla fyrir 

landleigu. Samkvæmt Friðþóri seldi Sölunefndin undir lokin aðgang að niðurrifi. Þá 

fóru menn norður og hirtu það sem þeir vildu gegn ákveðinni greiðslu.
417

 Friðþór 

segir um viðskilnaðinn: 

Þegar því lýkur, að hirða draslið sem nýtilegt þótti sem að lýkur sumarið 

eða haustið ´62, þá var þetta náttúrulega bara eins og eftir loftárás. Það 

var búið að rífa og tæta og brjóta allar rúður og rífa og tæta allt út um 

allt, innviðir út um allt svæðið, timbur, járn og hvaðeina, svo mikið af 

þessu fauk út um, út í buskann, af fjallinu. Það er nánast sama hvar þú 

kemur þarna í víkinni, alveg frá Rekavík og yfir að Sæbóli, að þú finnur 

allstaðar ræfil af olíutunnum til dæmis. Þær fuku út um allt. Tómar 

olíutunnur og þær voru í hundraða eða þúsunda vís á sandinum á 

Látrum.
418

  

Kristbjörn tók þátt í að taka til á svæði stöðvarinnar og vann á vörubíl hluta af sumrinu 

1961. Sölunefnd varnarliðseigna tók við öllu því sem hirt var úr byggingunum. Honum 

þótti furðulegt að allur tækjabúnaður hersins, t.a.m. ratsjárnar, tæki í símstöðinni og 

loftskeytastöðinni var eyðilagður þegar herinn yfirgaf svæðið. Tækin slegin í sundur 

með exi. Síðar heyrði hann að tækjabúnaðurinn hafði verið eyðilagður að kröfu 

framleiðendanna til þess að koma í veg fyrir að aðrir gætu nýtt sér hann. Sölunefndin 

seldi margt nýtilegt þrátt fyrir þetta, eins og lampa, þétta og fleira. Hins vegar tók 

herinn með sér ljósavélar og bíla.
419

  

Matthildur Guðmundsdóttir er með annað og áhugavert sjónarhorn á 

viðskilnað hersins á svæðinu. Hér er Matthildur að tala um húsin niðri að Látum en 

ekki herstöðina sjálfa uppi á fjallinu. Hún kom ásamt föður sínum árið 1965 til 

Aðalvíkur í fyrsta skipti eftir að herinn fór. Hún var vonsvikin og segir: „Ég kem 

þarna með pabba mínum að Látrum 1965 sem ég sé þann ófögnuð sem skilinn var 
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eftir í minni yndislegu sveit.“
420

 Hún segir jafnframt að ólíku sé saman að jafna þegar 

Bretinn var með herstöð á fjallinu Darra sunnan til í Aðalvík, í seinni 

heimsstyrjöldinni. Á þeim tíma var byggð á svæðinu og því telur Matthildur að breski 

herinn hafi gengið betur um svæðið. Síðustu ábúendur á Látrum fóru haustið 1952 og 

sumarið 1953 hófst bygging herstöðvarinnar. Starfsmenn urðu að hafa einhvern 

samastað.
421

  

Hús sem faðir Matthildar byggði árið 1934 var notað undir verkstæði hersins 

og bar þess merki þegar þau heimsóttu Látra árið 1965, en hráolía var á gólfi þess og 

annars konar ummerki eins og búast má við á verkstæði. Faðir Matthildar fékk leyfi til 

þess að brenna húsið. Hann gat ekki hugsað sér að sjá það grotna niður og að efni sem 

þar voru myndu fjúka um sveitina og valda ómældum náttúruspjöllum. Áður en húsið 

var brennt tóku menn besta viðinn og stöfluðu honum vandlega í stæðu. Faðir 

Matthildar byggði einnig timburhús sem eyðilagðist en allar rúður voru brotnar og 

einn gafl þess fauk af því. Hún var unglingur á þessum árum og fylgdist ekki með 

gangi mála. Hún furðar sig á því hvernig menn gátu leyft sér að ganga svo illa um 

eignirnar. Að öllum líkindum var ekki skrifað undir leigusamninga og því má áætla að 

húsin hafi verið notuð í leyfisleysi, að sögn Matthildar.
422

 Í Alþýðublaðinu frá þessum 

tíma var fjallað um nokkur hús sem voru notuð í leyfisleysi fyrst um sinn en þar segir 

jafnframt að leigusamningur hafi síðar verið gerður við eigendurna þegar herinn áttaði 

sig á því að hann hafði notað húsin í leyfisleysi. Það er tekið sérstaklega fram að hlutir 

hafi verið eyðilagðir í Aðalvík, þar á meðal bátur. En einnig er tekið fram að ekki sé 

vitað hver hafi eyðilagt hann, enda hafi Íslendingar sem voru við veiðar einnig komið 

að Látrum.
423

  

Matthildur telur víst að Íslendingar sem heimsóttu Aðalvík hafi í nokkur ár 

eftir að herinn fór hirt lauslega hluti úr yfirgefnum húsum á svæðinu, þar á meðal 

viðinn úr húsi föður hennar sem þarna hafði verið staflað. Hún segir: „Það var gengið 

í húsin, fólk fór frá húsum sínum og átti ýmsa muni í þeim, því það ætlaði kannski að 

koma aftur.“
424

 Hins vegar veit hún til þess að nokkrir gættu húsa sinna og gátu forðað 

þeim frá eyðileggingu. Hún segir sögu þriggja fjölskyldna sem komu að eyðilögðum 

                                                 
420

 Viðtal við Matthildi Guðmundsdóttur, 11. nóvember, bls. 2. 
421

 Viðtal við Matthildi Guðmundsdóttur, 11. nóvember, bls. 2 - 3. 
422

 Viðtal við Matthildi Guðmundsdóttur, 11. nóvember, bls. 3 - 5. 
423

 Alþýðublaðið. 9. ágúst 1953. „Hús í Aðalvík brotin upp og eignir þeirra, sem fluttu, skemmdar“, bls. 

1 og 3 og Alþýðublaðið. 23. ágúst 1953. „Ameríska byggingafélagið viðurkennir að hafa notað 3 hús í 

Aðalvík í heimildarleysi“, bls. 1.  
424

 Viðtal við Matthildi Guðmundsdóttur, 11. nóvember, bls. 3 - 4. 



 153 

húsum sínum. Þar á meðal var fjölskyldan sem síðust fór frá Látrum. Tveir bræður, 

Hinrik og Jón Vagnssynir unnu við herstöðina og þeir pössuðu það hús að sögn 

Matthildar en húsið þeirra var hins vegar eyðilagt eftir að herinn fór. Talið er víst að 

Íslendingar hafi eyðilagt það þegar þeir voru að reyna að finna eitthvað verðmætt á 

staðnum eftir að herinn fór.  

Samkvæmt Matthildi fóru menn í skipulagðar ferðir til að finna nothæfa hluti 

eftir að herinn fór frá Látrum. Nokkrir sáu tækifæri til þess að hagnast á því að 

starfsemin var lögð niður. Því miður virtust þeir ekki gera greinarmun á eigum hersins 

og eignum fyrrverandi ábúanda á Látrum.
425

 Matthildur veit ekki betur en að 

hermennirnir hafi verið undir ströngu eftirliti og aga á meðan á dvöl þeirra stóð á 

herstöðinni og ekki haft ferðafrelsi. Þess vegna liggi beinast við að álykta að það hafi 

verið Íslendingar sem unnu eignarspjöllin á svæðinu.
426

  

Eingöngu Snorri nefnir að það hafi verið menn í andstöðu við hernám sem hafi 

komið þarna og spreyjað allt, brotið og skemmt. Segir hann síðan: „Það eru 

Íslendingar sjálfir sem að opna þetta fyrir Kára.“
427

 Hér á Snorri við herstöðina uppi á 

fjallinu en ekki húsin niðri að Látrum eins og Matthildur.  

Hreinsun á vegum bandaríska hersins fór fram á svæðinu árið 1991. Þá var 

grafið óhemju magn olíutunna að Látrum í fjörunni. Einnig voru grafin brot af 

löndunarprömmum sem höfðu tæst í sundur í briminu í fjörunni. Að mati Kristbjarnar 

er ástandið þokkalegt í dag þó enn megi finna afganga af flekum sem herstöðin var 

byggð úr í brekkunni að Látrum.
428

  

Kristján telur aftur á móti að hreinsunin árið 1991 hafi bara verið 

sýndarmennska. Hinrik tekur í sama streng og segir meðal annars: „Það voru 

einhverjir ráðherrar þarna með. Því var þetta svona vitlaust.“ Komið var með gröfu 

sem hékk niður af risastórri þyrlu. Grafan var eins og leikfangagrafa í samanburði við 

þyrluna því hún var svo stór. Ekki voru flekarnir niðri að Látrum teknir heldur 

eingöngu teknar smá fjalir. Stórir steypuflekar og annað drasl sem vegur mörg tonn 

var skilið eftir að Látrum. Að sögn Hinriks voru fjalir frá verktakabragganum teknar 

en bragginn fauk og brak hans dreifðist niður Öldudalinn og inn í Rekavíkina. Þegar 

gengið er úr Rekavík og upp á Straumnesfjall má sjá spýtnadrasl úr bragganum 

hvarvetna.  
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Rústirnar 

Bandaríski herinn skildi eftir sig rústir, bæði við byggðina á Látrum og á fjallinu, en 

lausir hlutir frá hernum hafa líka fokið um allt friðlandið á Hornströndum. Núna 50 

árum síðar standa rústirnar eftir og ekki hægt að hreyfa við þeim. Á þessari hálfu öld 

hefur veðrið sett svip á staðinn og fólk hefur gengið um rústirnar eftirlitslaust. 

Rústirnar uppi á fjallinu bera vitni um þessa sögu. Í grein eftir Jónas Haraldsson í 

Fréttatímanum í mars 2012 um rústirnar af ratsjárstöðinni á Heiðarfjalli á Langanesi 

er sagt: „Eignin er enn í notkun og það í heimildaleysi. Þarna er geymslustaður fyrir 

úrgang, spilliefni og drasl.“
429

 Mikill styr hefur staðið um hver eigi að ganga frá eftir 

herinn á Langanesi og samkvæmt framangreindri grein eru þessi mál enn óleyst. 

Stöðin á Langanesi var starfrækt í 16 ár.
430

 Landeigendur á Straumnesfjalli hafa ekki 

farið fram á að bandaríski herinn gangi frá á Straumnesfjalli. Sama má segja um 

rústirnar á Straumnesfjalli, enginn veit hvað þær hafa að geyma. Stöðin á 

Straumnesfjalli var þó aðeins starfrækt í um 3 ár og því ósennilegt að jafn mikið að 

efnum sé að finna þar í jörðu og á Heiðarfjalli. 

Matthildur Guðmundsdóttir ólst upp á Látrum og á þar hús í dag. Hún hefur á 

tilfinningunni að ýmiskonar drasli hafi verið hent út í víkina. Hún bætir þó við að 

eitthvað hafi verið flutt burt af svæðinu. Hún veltir fyrir sér hvort ekki hafi verið 

eftirlit með verktökunum sem tóku að sér hreinsun á staðnum. Því miður beri þeir sem 

eiga eignir á svæðinu skaðann.
431

  

Andri Snær Magnason gerir ratsjárstöðina á Stokksnesi að umfjöllunarefni í 

bók sinni Draumalandið. Þar segir hann: „Ef einhver saga getur kallast saga þeirrar 

kynslóðar sem nú byggir landið þá er það líklega saga kalda stríðsins.“
432

 Hann segir 

stuttu síðar: „Á Stokksnesi gerist saga sem þó gerðist eiginlega ekki, þarna fóru fram 

orrustur án blóðsúthellinga. Stöðin var hluti af ástandi sem hafði áhrif á líf allra á 

norðurhveli jarðar og í ratsjárstöðinni koma allir þessir þræðir saman.“
433

 Stöðin var 

rifin niður og Andri nefnir dæmi um hvað hefði verið hægt að gera við þau hús sem 

þar stóðu. Hann kemur með margar hugmyndir. Hann telur það þröngsýni að hún hafi 

verið rifin. „Við lifum á gullöld gröfunnar,“
434

 segir hann að lokum.  
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Mynd 34. Séð inn í eitt húsanna á Straumnesfjalli. Mynd tekin af höfundi 1. ágúst 

2010. 

Eins og Andri kom ég á Stokksnes áður en byggingarnar voru jafnaðar við jörðu. Það 

er ekki hægt annað en að vera sammála honum um að það hafi verið mikil skammsýni 

að rífa þessar byggingar. Nær hefði verið að viðurkenna og byggja á þessum 

menningararfi. Steinunn Kristjánsdóttir fornleifafræðingur fjallar um gildi rústa á 

mismunandi tímum í grein sinni „Sameiginlegt og félagslegt minni í fortíð og nútíð.“ 

Þar segir hún meðal annars: „Rústir eða gripir sjálfir segja okkur ekkert um fortíð 

vegna þess að fortíðin er liðin. Forn mannvirki verða eins konar staðir minninga sem 

leika mismunandi hlutverk á mismunandi tímum í takt við þjóðfélagsþróun.“
435

 Hún 

nefnir sem dæmi Stonehenge á Suður-Englandi og telur að byggingarnar hafi ekki 

sömu merkingu nú og þegar þær voru reistar. Sama má segja um rústirnar á 

Straumnesfjalli, þær gegna ekki sama hlutverki og fyrir rúmum 50 árum síðan.  

Í viðtalinu við Matthildi berst talið að húsunum uppi á fjallinu eða 

steinkumböldunum, eins og hún kallar þau. Að hennar sögn er stöðugur straumur 

fólks upp á fjallið til þess að skoða rústirnar. Hún leggur áherslu á orðið stöðugur. Það 
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virðist ekki skipta máli hvernig viðrar, það er ávallt sami straumur fólks upp á fjallið 

til þess að skoða kumbaldana. Hún veltir fyrir sér hvaða aðdráttarafl 

steinkumbaldarnir hafi. Eitthvað hljóti það að vera. Umhverfið mun ávallt bera merki 

herstöðvarinnar sem er hluti af sögu svæðisins.
436

 Friðrik á hús í Aðalvík og er 

sammála Matthildi um áhuga ferðamanna á svæðinu á að skoða rústirnar og segir að 

allir sem komi að Látrum fari til að skoða rústirnar uppi á fjallinu.
437

 

 

 

Mynd 35. Rústirnar af herstöðinni. Mynd tekin af höfundi 1. ágúst 2010.  

 Það má spyrja sig hvort rústirnar hljóti í dag ekki að vera skilgreindar sem 

menningararfur. Samkvæmt Valdimar Hafstein þjóðfræðingi er menningararfur ekki 

síst ákveðið sjónarhorn á tilveruna. Hann segir að þegar farið sé að líta á hlut sem 

menningararf fari fólk að umgangast hann sem eins konar táknmynd sjálfs sín. 
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Valdimar nefnir útsaum sem dæmi. Saumi maður út til þess að viðhalda 

menningararfi leggur sá hinn sami annan skilning í sporin sem hann saumar og setur 

þau í annað samhengi en fyrirrennarar hans gerðu. Hluturinn hefur fengið 

framlengingu á lífi sínu sem arfur, hann lifir í samtíð sinni sem sérstakur snertiflötur 

við fortíð þar sem hann gegndi öðru hlutverki en að vera eigin táknmynd.
438

 

Samkvæmt skilgreiningu Valdimars má segja að rústirnar séu menningararfur því í 

dag standa þær sem táknmynd sjálfs sín. Þær eru látnar afskiptalausar og óáreittar af 

öllum nema af veðri og vindum sem hafa umbreytt þeim í rúmlega 50 ár. 

 Þjóðfræðingurinn Barabara Kirshenblatt-Gimblett hefur jafnframt sýnt fram á 

að menningararfur sé ekki sjálfsagður heldur hafi orðið að kenna fólki að eiga 

menningararf og að umgangast hann sem slíkan.
439

 Ég held hins vegar að fáir líti á 

rústirnar sem sérstök verðmæti en þarna er kannski verk að vinna að breyta viðhorfum 

fólks. Friðrik hefur til dæmis orð á því að honum finnist undarlegt að friðlýsa svæði 

þar sem allt er í drasli. Hann bætir þó við að kannski sé þetta í lagi vegna þess í hve 

skamman tíma á hverju ári ferðamenn heimsækja svæðið.
440

 Þetta sýnir að honum 

finnst rústirnar meira drasl en menningararfur. 

Bryndís Björgvinsdóttir skrifaði MA-ritgerð sína í þjóðfræði við Háskóla 

Íslands um menningararf, en þar segir hún m.a.: „Viðmælendur mínir töluðu minna 

um menningararfinn í samhengi við þjóðleg gildi en ég bjóst við, en því meira í 

samhengi við átök, vandræði og vangaveltur tengdar samtíma okkar.“ Síðar segir hún 

„Hvað er það sem kallar á allar þessar deilur? Eitt af vandamálum þess að eiga, eða 

eignast, menningararf eru skilgreiningar á upphafi hans og endi: Hvaða atferli, hlutir 

eða ummerki eru menningararfur og hver eru það ekki?“
441

 Það eru í raun eingöngu 

heimamenn sem eru að velta rústunum fyrir sér og sjónarmið Matthildar og 

Kristbjarnar stangast á hvað varðar það sem herinn skyldi eftir á Látrum. Kristbjörn 

segir: „Það er dálítið þarna af afgöngum úr þessu schobeton, eða flekum sem húsin 

voru byggð úr, það er svolítið af því á brekkunni, ég lít bara á þetta sem 

minjagripi.“
442

 Matthildur er ekki sammála Kristbirni en hún nefnir einnig steinvegg 

og steinstólpa niðri að Látrum sem reistir voru undir olíutank. Hún segir að tankurinn 
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hafi verið fjarlægður en stólparnir standi ennþá, öllum til ama. „Það ber mikið á þeim 

og þeir eru ljótir“, segir Matthildur.
443

  

 

Mynd 36. Höfundur við rústir bygginganna sumarið 2010. Mynd tekið af Ingunni 

Þorsteinsdóttur, 1. ágúst 2011. 

„Menningararfur ... skírskotar til einhverrar afurðar sem rekja má til forfeðra eða –

mæðra tiltekins hóps, afurðar sem hefur sérstakt gildi fyrir þann hóp umfram aðra“,
444

 

skrifar Ólafur Rastrick sagnfræðingur um menningararfinn. Það má spyrja sig hverjir 

fengu rústirnar í arf og frá hvaða forfeðrum eða – mæðrum. Matthildur telur í góðu 

lagi að láta þær standa sem minjar um þetta tímabil. Hins vegar er erfitt að skilgreina 

hver eigi að hirða um svæðið. Eins og Matthildur orðar það sjálf: Þetta er „eitthvað 

sem enginn á eða við öll. Það gerir enginn hvorki eitt né neitt með þetta, það er 

vont.“
445

 Hvað er þetta þá sem þarna liggur? Þetta sem ferðamenn fara að skoða en 

enginn vill kannast við að eiga?  

Róbert Jack heimspekingur og barnabarn Róberts Jack, prestsins sem áður er 

getið, skrifaði grein 2006 um herstöðina sem heitir „Fjarstæða á Straumnesfjalli“. Í 

greininni veltir Róbert því fyrir sér hvaða merkingu húsin á Straumnesfjalli hafi. Hann 
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segir: „Þau eru ekki merki um uppbyggingu, hagvöxt og sigur tækninnar. Þau eru miklu 

heldur merki um tæknivilja og valdaþrá sem hlupu fram úr sér og döguðu uppi eins og 

ánamaðkar í sólinni.“ Hann segir síðan:  

Á Hornströndum eru mörg dásamleg fjöll sem kalla má óspillt af 

mannavöldum, en stemmingin sem húsin á Straumnesfjalli skapa er 

einstök og það er mikil upplifun að koma að þeim. Sem þessi fjarstæða 

sem þau eru á þessum stað eru þau sérstakt og þarft minnismerki um 

ósigur og útmörk tækniviljans, um hvernig maðurinn getur verið fjar-

stæður umhverfi sínu og um leið sjálfum sér. Þau eru minnismerki um 

hvernig við getum verið svo blinduð af tæknivaldi og framfaravilja að við 

sjáum ekki að þarna þrífst einfaldlega ekki mannlegt líf – það býr enginn 

heilvita maður á Straumnesfjalli. 

Róbert segir síðar: „Í raun þyrfti að byggja þarna rústir.“
446

 Rústirnar á fjallinu eru 

sýnilegar. Það þarf að tryggja öryggi þeirra sem skoða rústirnar og partur af því er að 

rífa niður þök af húsunum, segir Matthildur. Hún hefur ákveðnar hugmyndir um þetta 

og segir jafnframt að best væri að fjarlægja öll þök og veggi nema skilja eftir eins 

metra veggi sem gætu sýnt umfang húsanna sem þarna stóðu. Framkvæmdirnar á 

fjallinu eru hluti af sögu svæðisins. Þeir sem þekkja til gætu síðan sagt til um 

húsaskipan; staðsetningu matsalarins, kvikmyndahússins, vistavera hermannanna og 

húsnæði ratsjánna. Þá væri ef til vill hægt að kalla rústirnar minjar. Slíkar 

framkvæmdir kalla á fjármagn og „hver gefur pening í það?“, spyr Matthildur og hlær 

við.
447

  

 Rústirnar gegna ákveðnu hlutverki, sem áhugaverður staður fyrir ferðamenn 

og geyma að hluta sögu þessa tímabils á svæðinu. Á netinu fann ég athugasemd 

Ómars Ragnarssonar fréttamanns um bloggfærslu Kára Harðarsonar um herstöðina, 

þar sem hann segir meðal annars:  

 Þegar kaninn kom á þyrlum til að hreinsa í og við stöðina hitti ég einn 

af þáverandi nefndarmönnum í Náttúruverndarráði. Hann taldi mikla 

nauðsyn til að halda verkinu áfram og jafna stöðina við jörðu og sjá 

svo um að engin ummerki væru eftir hana, - allt yrði eins og áður var. 
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Ég spurði hann hvers vegna ætti að gera þetta. Hann svaraði því til að 

þessar rústir væru svo leiðinlegar fyrir allan þann fjölda fólks sem færi 

í gönguferðir út á fjallið. Ég spurði hann hvort hann vissi hvers vegna 

svona margir gengju þarna upp og út eftir. „Væntanlega vegna 

útsýnisins“ svaraði hann. „Ó, ekki“ svaraði ég. Fólk fer hingað nær 

eingöngu til að skoða þetta einstæða minnismerki um Kalda stríðið og 

fær gott útsýni í kaupbæti. Ég lagði það fyrir verkfræðing, sem ég 

þekkti, hvað lausn væri ódýrust í þessu efni. Hann sagði að lang 

eðlilegasta og lang ódýrasta lausnin væri að koma í veg fyrir að veggir 

stöðvarinnar hryndu með því að styrkja festingarnar sem halda þeim 

saman. Hér gæti verið verk að vinna fyrir bandaríska klúbbinn og 

Íslendinga. Ratsjárstöðvarnar sitt hvorum megin við Aðalvíkina, þessi 

og sú breska á Darra, eru stórmerkar minjar, ekki síður en Skansinn í 

Vestmannaeyjum.
448

 

Það eru greinilega skiptar skoðanir um hvað réttast er að gera.  

Niðurlag 

Náttúran og umhverfið lifa í minningum hermannanna og Íslendinganna. Þegar ég 

spyr „hvað er eftirminnilegast frá veru þinni á Straumnesfjalli?“ þá minnast 

viðmælendur mínir oft umhverfisins. Það er hægt að finna sameiginleg kennileiti í 

þessum frásögnum. Bæði slæm veður og fegurð náttúrunnar voru mönnum 

minnisstæð. Erfiðar sjóferðir og baslið við að koma aðföngum upp á stöðina verða að 

frásögnum. Vandasamara er aftur á móti að færa í frásögn fegurð norðurljósanna, það 

er bara hægt að segja að það hafi verið einstök upplifun að fylgjast með þeim. Þó ég 

finni að bak við margar frásagnirnar liggi erfiði og kannski slæm líðan þá er þær 

oftast sagðar í gamansömum tón, tilgangur þeirra er líka að skemmta.  

 Heimamenn velta því frekar fyrir sér hvernig herinn skildi við, þó aðrir 

íslenskir viðmælendur hafi spurt mig hvernig væri umhorfs fyrir norðan. Fyrrum 

hermönnunum fannst mjög gaman að fá sendar myndir sem ég tók úr ferðalagi mínu 

sumarið 2010 og fá að sjá hvernig svæðið lítur út núna. Það er skiljanlegt að það sé 
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erfitt að sjá verðmæti í rústunum. Það verður aldrei hægt að má stöðina alveg út, 

umhverfið mun lengi bera einhver merki um veru bandaríska hersins á fjallinu.  
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5. Lokaorð 

 

Frásögn sem Snorri sagði mér er dæmigerð fyrir margt sem ég fékk að heyra í 

upprifjun þeirra er voru í Aðalvík á því tímabili sem hér er fjallað um. Félagi hans frá 

Ísafirði ákvað eitt sumarið að hafa með sér andarunga í Aðalvík. „Það voru alls konar 

matarafgangar frá Ameríkukananum og því nóg af fæðu fyrir fuglana“, segir Snorri. 

Hann var með fimmtán til tuttugu unga sem voru orðnir mjög gæfir og enginn var að 

amast út í þá. Þetta sama sumar var þarna Bandaríkjamaður sem hafði lært hrafl í 

íslensku. Hann hafði ekki hugmynd um að fuglarnir væru alifuglar. Hann sér endurnar 

á sundi úti á víkinni og kallar til þeirra; „koma hjenna, koma hjenna.“ Þegar þær 

komu til hans skaut hann þær og gaf sjómönnum á hollensku skipi til matreiðslu. 

„Þegar þetta komst allt upp, þá fékk Íslendingurinn andarungana margfalt bætta,“ 

segir Snorri og við hlæjum bæði dátt að þessari frásögn.
 449  

Í fyrsta lagi er mikill húmor í þessari frásögn, en margar frásagnirnar eru 

gamansögur og viðmælendur mínir eru næmir fyrir spaugilegum smáatriðum. Það er 

gaman að því að Bandaríkjamaðurinn skuli tala íslensku við endurnar. Margir af 

mínum viðmælendum sjá hluti sem þarna gerðust í spaugilegu ljósi og oft var hlegið 

dátt í viðtölunum. Ég hef þá tilfinningu gagnvart öllum mínum viðmælendum að þeir 

eigi fyrst og fremst góðar minningar frá þessu tímabili. Þeir horfa til baka og hugsa: „Í 

þá gömlu góðu daga..., þegar ég var á Straumnesfjalli.“  

Í öðru lagi sést greinilega sá menningarmunur sem var í þessu nýmyndaða 

samfélagi í Aðalvík. Fólk kunni ekki alveg að lesa í umhverfið og samfélagið og það 

sannast á nýkomnum Bandaríkjamanni. Íslendingar og Bandaríkjamenn voru margir 

að veiða, til að mynda silung og þorsk. Þessa fugla mátti maðurinn hins vegar ekki 

skjóta en auðvitað sagði enginn honum það. Tungumálaörðugleikar speglast í þessari 

frásögn, þó maðurinn hafi greinilega viljað læra íslensku er það ekki talið honum til 

tekna í sögunni, síður en svo. Hann vissi að andarungarnir kunnu ekki ensku, en 

reyndi að tala íslensku við þá. Kannski fannst honum Íslendingarnir tengdari 

umhverfinu og hefur þess vegna gert ráð fyrir því að endurnar skildu frekar íslensku 

heldur en ensku. Margar frásagnir fjalla um tilraunir Bandaríkjamanna til að kynnast 

bæði umhverfinu í Aðalvík og Íslendingunum.  
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 Í þriðja lagi er frásögnin dæmigerð fyrir viðbrögð hersins við ágreiningi. 

Íslendingurinn fékk skaðann margfalt greiddan til baka. Öllu var bjargað með 

peningum og reynt að slétta yfir ágreiningsatriði.  

Í fjórða lagi er einstaklingurinn þurrkaður út og eftir stendur „Kaninn“ eða 

„Ameríkukaninn“, eins og margir sögðu, eingöngu staðalmyndin stendur eftir. Það var 

auðvitað málvenja hérlendis að tala um „Kanann á Vellinum“, þegar talað var um 

bandaríska herinn á Keflavíkurvelli.  

Í fimmta lagi birtist hér sú ofgnótt sem var af öllu hjá Bandaríkjaher í Aðalvík, 

t.d. mat, byggingarefni og fleiru, heilir pakkar af óreyktum sígarettum fara á haugana. 

Frásögnin skírskotar líka til viðhorfs íslensku viðmælendanna, sem allir eru fæddir um 

1930. Þeir hafa margir orð á því hve illa var farið með efni. Andabóndinn sá kjörið 

tækifæri að nýta matarafganga frá Bandaríkjamönnum. Andstæðurnar, ofgnóttin hjá 

hernum og nýtni Íslendinganna, eru sláandi.  

Í sjötta lagi er ekkert sem minnir á hernað í frásögninni, sem er mjög dæmigert 

fyrir flestallar frásagnir viðmælenda minna.  

Í sjöunda lagi er frásögnin sjálfstæð, hún getur auðveldlega staðið ein og sér 

sem sögn.  

Í áttunda lagi er minnst á erlenda sjómenn sem Íslendingar höfðu greinilega 

mikil samskipti við á þessum tíma og í gegnum tíðina. Hér er það reyndar 

hermaðurinn sem gefur þeim mat, en nálægð erlendra sjómanna er greinileg í mörgum 

sögum. Viðmælendur mínir tala um hollensk, færeysk og rússnesk skip sem komu inn 

í Aðalvík á þessum tíma, að ógleymdum frönsku sjómönnunum sem voru grafnir í 

víkinni. Þó sveitir landsins hafi verið einangraðar voru samskipti við útlenska 

sjómenn mikil víða um land. 

Það er mikilvægt að muna að í þessari ritgerð er sjónum beint að því hvernig 

fólk man þann tíma sem það dvaldi í Aðalvík og á Straumnesfjalli, en ekki endilega 

að því sem gerðist þar. Rannsóknin snýst um frásagnir heimildamanna um eigin fortíð 

og hvernig þeir muna hana. Sameiginlegar minningar eru ekki áberandi. Miklu frekar 

finnst mér hægt að tala um sameiginlega gleymsku í sambandi við stöðina. Nefna má 

ógnina úr austri. Það er eins og hún hafi ekki verið til sem alvöru ógn í frásögnum 

viðmælenda minna. Þegar ég spyr um hana er oft gert grín að henni og látið eins og 

hún hafi verið léttvæg.  

Hernaður kemur ekki mikið við sögu í frásögnum viðmælenda minna. Ég tel 

að um áhugaleysi hjá hverjum og einum einstaklingi sé að ræða. Þegar ég skoða 
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frásagnir viðmælenda minna út frá einstaklingsminninu finnst mér nær að segja að 

áhugasvið hvers og eins ráði áherslunni. Má þar nefna að sumir viðmælendur mínir 

hafa mikinn áhuga á bílum og alls konar vélum og í viðtölum við þá kemur þessi 

áhugi berlega í ljós.  

Margar frásagnirnar bera keim af því að menn sjá og muna hið fagra og 

einfalda í hversdaglífinu. Frásögn Páls af því þegar vinur hans spilar lagið „Hér stóð 

bær með burstir fjórar“ verður myndræn og jafnvel hljóðræn, maður sér Aðalvík á 

fögru kvöldi og heyrir lagið leikið á trompet þó maður hafi aldrei heyrt það spilað 

þannig. Þessi uppáhaldssaga mín gerir meira, hún fær mann einnig til að rifja upp 

sínar eigin minningar um fögur kvöld úti í náttúrunni á allt öðrum stöðum. Með 

þessari frásögn lætur Páll manni líða vel en skilin á milli hans minninga og minna 

verða óljós. Jafnvel lagið „Hér stóð bær með burstir fjórar“ hefur smokrað sér inn í 

mínar minningar.  

Það kom stundum fyrir þegar viðmælendur mínir voru að segja mér frá 

persónulegum atriðum að feimnissvipur kom á andlit þeirra þegar þeir voru að segja 

mér reynslusagnir. Þeir voru að gefa meira af sér, þó engin viðkvæm málefni hafi 

verið til umræðu. Þegar ég talaði við tvo í einu urðu persónulegar sögur færri og meira 

bar á frásögnum í þriðju persónu. Gamlir félagar voru að hittast og ég var þriðja 

hjólið. Þeir voru meira að velta fyrir sér hvað varð um þennan eða hinn gamla félaga 

sinn.  

 Hér vil ég rifja upp fyrstu rannsóknarspurninguna: Hvernig lýsa íslenskir 

starfsmenn og bandarískir hermenn upplifun sinni af þeirri hernaðarstarfsemi, sem 

þeir kynntust á Straumnesfjalli? Ég hef mikið hugsað um það hvers vegna enginn talar 

um hernað að fyrra bragði. Hvers vegna þarf ég alltaf að spyrja og jafnvel þráspyrja 

um allt sem snýr að hernaði? Eina svarið sem ég á er einfaldlega að fólkið hefur ekki 

áhuga á hernaði og það á ekki síður við bandarísku hermennina sem ég hef verið í 

samskiptum við. Það má spyrja sig hvers vegna fólk hafi ekki áhuga á hernaði? Hafði 

fólk ekki áhuga á að afla sér upplýsinga um stöðina eða lágu engar upplýsingar á 

lausu? Var það reglan „ekki spyrja“ sem þarna lá að baki? Stöðin hefði allt eins getað 

verið veðurathugunarstöð, vegna þess að þá starfsemi sem fór þarna fram bar aldrei á 

góma nema þegar ég spurði.  

Eins og fram hefur komið þurfti ég að spyrja sérstaklega um allt sem snýr að 

hernaði, m.a. um vopnaburð. Það talaði enginn um vopn af fyrra bragði heldur spyr 

ég: „Sástu einhvern tíma vopn?“. Vopnaburður hermanna er gerður hjákátlegur í 
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frásögnunum. Í umhverfi þar sem vopn nýtast eingöngu til þess að skjóta refi og 

andarunga er kannski ekki við öðru að búast. Sú hugmynd að þarna kæmu einhverjir 

Sovétmenn er mjög fjarri mönnum, að minnsta kosti í minningum þeirra. Það er erfitt 

að fullyrða að menn hefðu sagt það sama um Rússaógnina hefðu þeir verið spurðir 

sömu spurningar fyrir rúmum 50 árum. Það er auðvitað lykilatriði í þessari rannsókn 

að ég er að kanna hvað fólk man en ekki að leita að samtímaviðhorfum.  

Ég fann ekki fyrir áhuga á hernaði meðal hermannanna. Þeir eru aldir upp í 

Bandaríkjunum, sem er herveldi, þeir hafa fengið herþjálfun og þjónað landinu sem 

hermenn og heiðurinn er þeim mikilvægur. Ég veit ekki hvort þeir eiga yngri eða eldri 

bræður sem börðust í seinni heimsstyrjöldinni, Kóreu eða Víetnam. Eða frændur eða 

vini sem jafnvel fórust þar eða örkumluðust? Það er erfitt að bera saman erfiðleikana á 

Straumnesfjalli og hörmungar stríðsátaka. Frásagnirnar um slæmar bátsferðir þar sem 

sjóveikin herjaði á menn eru sagðar með léttum undirtóni, þeir gera grín að þeim 

aðstæðum sem þeir komust í. Það er greinilegt á bátferðasögum hermannanna að þeir 

eru ekki að segja þær í fyrsta sinn, formið er fast í þeim, þær eru þéttar og hiklausar, 

tónninn meitlaður af mörgum flutningnum. 

Hermönnum var skylt að dvelja á Straumnesfjalli í eitt ár. Því rifja ég upp 

næstu rannsóknarspurningu: Hvernig lýsa íslenskir starfsmenn og bandarískir 

hermenn lífi hermanna á herstöðinni? Ein lykilaðferð þjóðfræðinnar er samanburður. 

Hér eru minningar nokkurra einstaklinga frá afmörkuðu tímabili fyrir 50 árum síðan 

teknar og bornar saman. Þegar minningar viðmælenda minna eru settar í samhengi 

hver við aðra eru þær um leið teknar úr samhengi við aðra atburði í lífi viðmælenda 

minna. Ég veit í sjálfu sér fátt annað um líf þessara einstaklinga.  

Í frásögnunum verður bar hinna óbreyttu hermanna oft miðdepillinn og 

drykkjan sem þar fór fram. Enda var þar samkomustaður manna. Þar tala myndirnar 

sínu máli en ófáar myndir voru teknar á barnum. Ef maður reynir að greina svipbrigði 

manna af myndunum þá sést gleði í andlitum þeirra frekar en depurð. Sama finnst mér 

einkenna minningarnar. Auðvitað eru myndirnar sem ég fékk teknar á góðri stund en 

frásagnirnar styðja þessa túlkun.  

Aðeins einn hermaður hefur orð á því hve lífið á fjallinu hafi verið erfitt, 

öðrum leið vel. En það er erfitt að álykta út frá því að meirihlutanum hafi liðið vel, 

vegna þess að gera má ráð fyrir því að þeim sem leið vel á fjallinu hafi svarað mér og 

viljað rifja upp tímann þarna. Bob er sá hermaður sem hefur verið duglegastur að 

skrifa mér og mér finnst hafa opnað sig mest gagnvart mér. Hann segir mér frá 
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vanlíðan sinni en það er eins og hann sjái um leið eftir því og finnist tæpast rétt að 

kvarta því hann hafi losnað við öll stríðsátök. Þegar myndir af Bob eru skoðaðar á 

netinu er ekki annað hægt en að sjá gleði skína í gegnum andlit hans á þeim mörgu 

myndum sem þar eru. 

Draumfarir Mike um Straumnesfjall sem sýna lífið án möguleika til samskipta 

við sína nánustu og enn frekar lýsingar Louis á ömurlegum aðstæðum bresku 

hermannanna í Aðalvík á tímum seinni heimstyrjaldarinnar sýna hve margt hefur 

breyst. Þar vega fjarskiptatækin þungt og svo auðvitað húsakynnin, en ekki umhverfið 

sjálft sem hefur ekkert breyst.  

Síðasta rannsóknarspurningin er: Hvernig upplifðu bandarískir hermenn og 

íslenskir starfsmenn náttúru og umhverfi fyrir norðan? Í sjálfu sér er ekki til einfalt 

svar við þessari spurningu. Þegar ég spurði opinna spurninga eins og til dæmis „Hvað 

finnst þér eftirminnilegast frá dvöl þinni á Straumnesfjalli?“, var svarið nánast alltaf 

tengt náttúrunni og veðrinu og atvikum þeim tengdum. Átökin sem menn gera að 

umtalsefni eru fyrst og fremst í náttúrunni en ekki samfélaginu. Það er þó 

blæbrigðarmunur á lýsingum Íslendinganna og bandarísku hermannanna. Náttúran 

gerir ekki mannamun, hún reynist Íslendingunum ekki léttari. En þeir þekkja hana og 

vita hvernig þeir eiga að bregðast við. Íslendingarnir tala líkt og að þeir séu hluti af 

náttúrunni, þeir þekkja þá baráttu sem fyrri íbúar háðu. Margir hverjir höfðu auðvitað 

fengið með móðurmjólkinni lýsingar forfeðra sinna á þeirri lífsbaráttu sem þeir háðu á 

Hornströndum. Náttúran er ekki í stríði við manninn. Það er meiri stríðshugur í 

lýsingum hermannanna. Þeir voru hermenn áður en þeir komu hingað til lands og 

höfðu ákveðna grunnþjálfun í hernaði.
450

 Það er byggður kastali eftir forskrift uppi á 

fjalli, opinn fyrir veðrum og vindum, ruddur vegur og í raun furðu lítill gaumur gefinn 

að aðstæðum.  

 Byggðin á Hornströndum hafði nýverið fjarað út þegar herinn hélt innreið sína 

norður. Nútíminn kom kannski aldrei til Aðalvíkur meðan Íslendingar bjuggu þar. 

Þangað hafði aldrei komið dráttarvél eða jarðýta. Hvort Bandaríkjaher hafi haft 

eitthvað um það að segja að síðustu íbúarnir þurftu að fara er erfitt um að dæma en 

sumir eru sannfærðir um að svo sé. Þó aðeins hafi liðið fáeinir mánuðir frá því að 

byggðin fór í eyði þar til Bandaríkjamenn hófu að reisa herstöðina er ólíku saman að 
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jafna, gömlu og nýju byggðinni. Bandaríkjamenn tóku ekki tillit til umhverfisins á 

fjallinu en Íslendingar áttu allt sitt undir náttúrunni.  

Á Straumnesfjalli reis annar heimur, lítil Bandaríki samkvæmt staðlaðri 

forskrift hersins, staður sem var óháður umhverfinu. Hermennirnir lifðu ekki á 

landsins gæðum, heldur voru öll aðföng flutt að heiman, matur, eldsneyti, tæki, vopn, 

kvikmyndir, áfengi og margt fleira. Flutningarnir voru veiki hlekkurinn – þeir 

aftengdu stöðina frá umhverfi sinu. Þegar göngin milli húsanna voru byggð þurftu 

þeir sem þarna dvöldu ekki lengur að fara út fyrir hússins dyr, en það auðveldaði þeim 

lífið til muna í vondum veðrum og þungri færð. Flest bendir til þess að stöðinni hafi 

verið lokað vegna þess að hún var orðin úrelt, bæði vegna þess að ratsjárnar urðu 

langdrægari og varnarlína Bandaríkjanna breyttist. Maður spyr sig samt hvort 

umhverfið hafi ekki haft eitthvað með þá ákvörðun að gera. Menn hafi einfaldlega 

gefist upp fyrir náttúrunni. Öll vinnan við að koma aðföngum að stöðinni hafi ekki 

borgað sig þegar upp var staðið. Minna má á að Bandaríkjamenn ráku fjölda slíkra 

stöðva og kostnaður við rekstur þeirra hlýtur að hafa verið gífurlegur. Þessi eina stöð 

er hluti af enn stærri hít. 

 Þegar ég hringdi fyrst í Hinrik Vagnsson til að falast eftir viðtali, sagði Hinrik 

við mig: „Þeir fóru illa með allt“,
451

 og átti við bandaríska herinn á Straumnesfjalli. 

Ég svaraði: „Já, þú ert kannski búin að segja allt sem segja þarf, svona í stórum 

dráttum.“ Ég held að ég geti fullyrt að allir séu sammála því að herinn fóru illa með 

umhverfið á Straumnesfjalli. Þeirri fortíð verður ekki breytt. Eftir standa minjar frá 

veru hans, rústir stöðvarinnar á fjallinu og menjar um endalok stöðvarinnar um 

nærliggjandi sveitir. Ekki má gleyma í þessu samhengi tíðarandanum. Frásögn Boga 

sem vitnað var til í upphafi, þar sem hans síðasta verk hérlendis sem norskur 

hermaður var að sökkva ýmsum byggingarvörum, lýsir bara rétt byrjuninni á því sem 

koma skyldi.  

Nú er gaman að kasta þeirri spurningu fram hálfri öld síðar hvort rústirnar á 

fjallinu séu menningararfur eða rusl? Eða eitthvað þar á milli? Þær eru auðvitað allt 

þetta, sínum augum lítur hver á gullið. Sér einhver tækifæri í því sem þarna liggur? 

Frá hverjum fékk hver þennan arf? Það er kannski ein af stóru spurningunum sem er 

ósvarað í tengslum við herstöðina. Hvaða hópur manna gerir tilkall til þessara minja 
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úr fortíðinni? Hingað til hefur enginn gert það, en á ekki hermaðurinn sama tilkall til 

þeirra og Íslendingurinn?  

Staðsetningin býður ekki upp á að húsin verði notuð í dag og þau eru það illa 

farin að ekki er raunhæft að endurbyggja þau. Eða hvað? Jónas G. Allansson segir í 

blaðagrein frá árinu 2004 að Bandaríkjastjórn hafi áhuga á að byggja aftur upp 

varnarmannvirkin á Thule í tengslum við „Stjörnustríðsáætlunina“, en þar á að greina 

ferðir óvinaeldflauga.
452

 Má búast við einhverju svipuðu á Straumnesfjalli? 

Menningararfur er eitthvað sem við viljum halda á lofti, við aðlögum það sem við 

veljum úr fortíðinni að hugmyndum okkar, hinu gleymum við. Varðveisla 

sameiginlegra minninga er bara eitt hlutverk menningararfsins, hann er ekki síður til 

þess fallinn að tryggja sameiginlega gleymsku samfélagsins. Í sjálfu sér eru rústirnar 

bara það sem þær eru. Þeim er hvorki hampað né er verið að fela þær. Kannski er það 

einmitt það sem heillar mann mest við þennan stað. Það er ekki búið að matreiða neitt 

ofan í mann, maður fær bara mjólkina beint frá kúnni, ógerilsneydda.  

Það er einstök upplifun að koma á Straumnesfjallið. Minjarnar eru til merkis 

um stórhug mannsins en ekki síður um ósigur mannsins fyrir öflum náttúrunnar. Mér 

leið eins og ég stæði á gati þegar ég kom fyrst á þennan stað. Það var eitthvað 

fáránlegt við hann og ég skildi ekki af hverju viðmælendur gerðu það ekki að 

umtalsefni. Það var eins og staðurinn væri þegar orðinn eðlilegur hluti af minningum 

þeirra. Eins og ekkert væri eðlilegra. Forvitni mín kviknaði af framandleika þessa 

fyrirbæris mitt í kunnuglegri íslenskri náttúru. Ég hef greint og túlkað gögnin eftir 

minni bestu getu og vona að ég hafi borið virðingu fyrir þeim persónulegu heimildum 

sem viðmælendur deildu með mér.  

 „Ég gæti aldrei sagt sögu hermannanna á Straumnesfjalli eins og ætti að gera 

það“,
453

 skrifar Reed Thomas til vinar síns, þar sem hann segir frá ferðalagi sínu til 

Íslands árið 2006. Þá sneri Reed aftur upp á Straumnesfjall eftir 50 ár fjarveru. Það 

má fjalla um þennan stað, þetta tímabil og þau atvik sem þarna urðu á marga vegu. 

Hér hefur verið tæpt á einhverjum þeirra. Og auðvitað hafa margar frásagnir - þó þær 

hafi ekki ratað til mín - verið sagðar ættingjum og vinum og lifa jafnvel enn í 

munnlegri geymd þess hóps. Þó leitar sú hugsun á mig að mörg atvik sem þarna urðu 

hafa aldrei verið færð í frásögur.  
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 Ritgerðin byggir aðallega á persónulegum reynslusögnum úr hversdagslífinu. 

Á bak við þær liggur frásagnargleði heimildamanna minna, tilgangur sagnanna var 

meðal annars að skemmta og hrífa. Og það er kannski það sem hefur komið mér mest 

á óvart hve margar skemmtilegar sögur búa í rústunum sem mér þótti svo ljótar í 

upphafi.  
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