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ÁGRIP 

 

Þessi ritgerð byggist á rannsókn á áhrifum af hersetu bandamanna á Reyðarfirði í 

síðari heimsstyrjöld, bæði á samfélagið á staðnum og þá kynslóð sem upplifði 

stríðið. Auk þess er hér lýst þeirri mynd sem síðari kynslóðir  Reyðfirðinga hafa gert 

sér af hersetunni.  Fjallað er um aðdraganda hernáms Íslands, dreifingu herliðsins um 

landið og skiptingu Íslands í varnarsvæði með sérstöku tilliti til Austurlands. 

Nákvæm grein er gerð fyrir þeim herafla sem dvaldi á Reyðarfirði, umsvifum hans 

og búnaði. Samskiptum hermanna og heimamanna eru gerð skil auk þess sem sagt er 

frá helstu viðburðum sem urðu á Reyðarfirði á stríðsárunum og snertu setulið 

Bandamanna. Rannsóknin byggir á viðtölum við Reyðfirðinga á ýmsum aldri,  menn  

sem bjuggu á Reyðarfirði 1940-1945  en einnig fólk sem fætt er á næstu áratugum á 

eftir styrjöldina. Markmiðið með því að ræða við fólk af eftirstríðskynslóðum var að 

kanna  hvort og hvernig hersetan í heimabæ hefði markað uppvöxt þeirra. Lagt er 

mat á minningar samfélagsins út frá kenningum erlendra fræðimanna um sögu og 

minningar, t.d. um sameiginlegar minningar hópa. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að viðhorf heimamanna til hermanna  

var almennt jákvætt. Þó að hersetan sjálf hafi raskað ýmsu í nærumhverfi 

Reyðfirðinga kemur í ljós að hún bætti til muna efnahag þorpsbúa þar sem herinn var 

m.a. stór vinnuveitandi á staðnum. Tilkoma hins erlenda setuliðs hafði mikil áhrif á 

samfélagið og þeirra áhrifa gætir að einhverju marki enn í dag og mun gæta áfram á 

meðan Reyðfirðingar leggja rækt við minningarnar um það með árlegum 

hátíðarhöldum og Íslenska stríðsárasafninu.  
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INNGANGUR 

 

Þéttbýlið á Reyðarfirði stendur á og upp af tveimur eyrum innarlega í firðinum, annars 

vegar Búðareyri, sem þorpið var kennt við fram á miðja tuttugustu öld og 

Bakkagerðiseyri. Ofan byggðarinnar rísa tveir ávalir fjallatindar, Kollur eða 

Kollaleirutindur og Teigagerðistindur þar fyrir utan. Gegnt þorpinu gnæfir svo 

sviphreint Hádegisfjallið og inn í botni situr Áreyjartindur í öndvegi eins og höfðingi í 

skála sínum. Þessi fjöll, ásamt öðrum sem raða sér meðfram fjarðarströndinni, hafa 

staðið þarna um árþúsundir og orðið vitni að þróun byggðar og mannlífs.  Þær hafa 

eflaust verið tíðindalitlar fyrstu aldirnar frá því að menn gerðu fyrst vart við sig á 

þessum slóðum en í upphafi þeirrar tuttugustu fóru hjólin að snúast ögn hraðar og 

þéttbýlinu að vaxa fiskur um hrygg. 

Á miðju sumri ársins 1940 varð þessi friðsama byggð „svo langt frá heimsins 

vígaslóð“ skyndilega hluti af stærra sögusviði sem markaðist af síðari heimsstyrjöld. Því 

fer fjarri að það, sem fór þar fram næstu árin, hafi skipt sköpum fyrir framvindu 

hildarleiksins. En fyrir Reyðfirðinga var það á við byltingu þegar erlendir hermenn, 

margfalt fleiri en þorpsbúar, settust að í heimabyggð  þeirra. Það kollvarpaði tilveru 

Reyðfirðinga og ekkert varð sem fyrr.  

Á næstu síðum verður gerð grein fyrir uppbyggingu og umsvifum herliðs á 

Reyðarfirði og ljósi varpað á sýn Reyðfirðinga fyrr og nú á hersetuna og þau áhrif sem 

þeir telja að hún hafi haft. Hér var einkum stuðst við viðtöl sem tekin voru við eldri 

Reyðfirðinga árið 1994 í tengslum við undirbúning að stofnun Íslenska stríðsárasafnsins 

á Reyðarfirði. Þetta fólk var ýmist á barnsaldri eða ungmenni þegar herliðið kom og 

rifjaði upp samskipti hermanna við heimamenn og minnisverða atburði tengda 

setuliðinu. Þá voru ýmsar ritaðar heimildir rannsakaðar, þar á meðal dagbækur og 

minningar þriggja hermanna. Auk þess beindist  rannsóknin að minningum síðari 

kynslóða Reyðfirðinga. Rætt var við fólk sem fæddist næstu áratugi eftir lok 

heimsstyrjaldarinnar, með það fyrir augum að fræðast um hvort og hvernig liðin  

samfélagsumbrot höfðu mótað uppvöxt þeirra. 

Íslenska stríðsárasafnið, sem stofnað var árið 1995, var heimsótt og skoðað 

hvernig sýning safnsins tengist minningum heimamanna um hersetuna. Vikið verður að 

kenningum þeirra sem fjallað hafa um sögu og minningar, ýmist sem andstæður eða 

samspil. Þar verður sjónum einkum beint að þeim Maurice Hawbwachs sem fjallaði um 
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sameiginlegar minningar hópa og Pierre Nora sem setti fram kenningar um fyrirbærið 

„staði minninga“ (f. lieux de meomoire) en einnig Susan Crane sem aðhylltist það sem 

kallað er söguvitund (e. historical consiousness). 

Rannsókn þessi miðar að því að kanna hvaða áhrif umfangsmikið umrót á borð 

við hersetuna hafði á samfélagið á Reyðarfirði og hvort og hvernig þau áhrif vara enn. 

Einnig er ætlunin að bera saman viðhorf síðari kynslóða við reynslu hinna eldri.  
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I  REYÐARFJÖRÐUR 

 

1.1 Landfræðileg lýsing og landnám 

Reyðarfjörður er lengstur Austfjarða. Hann gengur inn úr austurströndinni og afmarkast 

af Krossanesi að norðan og Vattarnesi að sunnan. Fjörðurinn er um 30 km langur, 6 km 

að breidd við fjarðarmynni en mjókkar sem innar dregur. Inn úr Reyðarfirði 

norðanverðum gengur Eskifjörður þar sem samnefndur kaupstaður hefur staðið en er í 

dag einn af byggðarkjörnum sveitafélagsins Fjarðabyggðar. Lega fjarðarins frá 

fjarðarmynninu er til norðvesturs en þegar kemur inn fyrir svokallaða Grímutanga 

sveigir hann til vesturs og lokast þannig innsti hluti hans frá opnu hafi. Því gætir ekki 

úthafsöldu þar og það ásamt því að víða er aðdjúpt með ströndinni gerir það að verkum 

að hafnarskilyrði eru góð við fjörðinn, sérstaklega innst þar sem undirlendi er meira en 

gengur og gerist á Austfjörðum og þar hóf þéttbýli að myndast á síðari hluta 19. aldar.
1
 

Ekki er farið mörgum orðum um landnám og landnámsmenn á Reyðarfirði í 

fornum sögum.  Þó segir frá því í Landnámu að Naddoddur Færeyingur hafi villst vestur 

um haf og fundið „land mikit“. Hann hafi gengið á fjall eitt sem nú heitir Reyðarfjall, 

sem gnæfir yfir Vattarnesi, yst við fjörðinn að sunnanverðu, til að litast um.  Hvergi sá 

hann merki um byggð og sneri aftur til baka og segir sagan að þeir Naddoddur hafi 

lofað mjög landið sem hann nefndi Snæland.
2
 Nafn fjallsins, Reyðarfjall, er talið 

sprottið af því að það líkist reyðarhval af hafi og ber fjörðurinn nafn sitt af því.  

Landnáma segir líka af bræðrunum Brynjólfi og Ævari sem komu út í Reyðarfjörð og 

Eskifjörð, dvöldu þar en fóru svo „...upp um fjall“ sem þýðir að þeir fluttust upp á 

Fljótsdalshérað þar þeir festu bú.
3
 Þriðji landnámsmaðurinn sem getið er um var 

Krumur sem nam land frá Þernunesi að Hafranesi, við fjörðinn utan- og sunnanverðan, 

svo og úteyjarnar, þar á meðal Skrúð.
4
   

 

 

                                                 
1 Guðmundur M. H. Beck, „Sveitalýsing Reyðarfjarðarhrepps, Suður Múlasýslu“ Sveitir og jarðir í Múlaþingi III, 

Ritstjóri Ármann Halldórsson (Egilsstaðir 1976), bls. 136 – 175.  
2 Íslendingabók -  Landnámabók, I, síðari hluti, ritstjóri Jakob Benediktsson (Reykjavík: 1978) bls. 34. 

3 Sama heimild, bls. 296 – 298. 
4 Sama heimild, bls. 301.   
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1.2  Þéttbýlismyndun 

Í sóknarlýsingu Hólmasóknar frá árinu 1843 segir séra Hallgrímur Jónsson á Hólmum 

svo frá: 

Það er mér með öllu ókunnugt hvörnig farið hefur um sveit þessa frá 

landnámstíð og þangað til fyrir hér um bil 100 árum síðan, þar man ég 

ekki til að ég hafi séð þess getið í neinum sögum eða ritum sem fyrir 

mig hafa borið.
5
 

Samkvæmt þessu er fátt skrifað um byggð við Reyðarfjörð fram á 18. öld.  Í öðru 

bindi Eskju, sögurits Eskfirðinga getur þó Einar Bragi rithöfundur elstu heimildar um 

Hólmakirkju sem mun vera kirknatal Páls Jónssonar Skálholtsbiskups frá því um 1200.
6
   

 Reyðarfjarðarhreppur hinn forni náði yfir allan fjörðinn og Eskifjörð líka. Árið 

1907 var honum skipt upp í þrjá hreppa; Reyðarfjarðarhrepp, Eskifjarðarhrepp (síðar 

kaupstað) og Helgustaðahrepp.
7
 Sú skipting gilti allt til 1998 er sveitarfélagið 

Fjarðabyggð var stofnað með sameiningu þriggja sveitarfélaga við Reyðarfjörð og 

tveggja við Norðfjörð. Í þessum kafla einbeitum við okkur að byggðarþróun við þann 

hluta fjarðarins sem tilheyrði hinum nýja Reyðarfjarðarhreppi og þá fyrst og fremst 

kauptúninu Búðareyri sem liggur innst í firðinum.  

Ýmsar heimildir eru um erlenda kaupmenn í grennd við þann stað sem þéttbýlið 

er nú á dögum enda gefur nafnið Búðareyri til kynna að einhvers konar 

verslunarstarfsemi hafi verið stunduð þar. Í ferðabók Ólafs Olaviusar sem kom út árið 

1780 segir hann frá því að á Búðareyri hafi „verslunarhús írsku kaupmannanna [staðið] 

forðum“.
8
  Í sóknarlýsingu Hallgríms á Hólmum er hins vegar talað um 

Hamborgarkaupmenn.
9
  

 Ýmsir kostir hafa verið við staðsetningu kaupstaðar við Búðareyri. Áður hefur 

verið getið um skjól fyrir úthafsöldunni en ekki má gleyma því að Búðareyri er 

miðsvæðis, sérstaklega með tilliti til íbúa Fljótsdalshéraðs og Fáskrúðsfjarðar sem 

versluðu við Reyðarfjarðarkaupmann.
10

 Þrátt fyrir þetta voru löggiltir verslunarstaðir 

við fjörðinn utar, þ.e. í Breiðuvík við fjörðinn norðanverðan og Eskifjarðarkaupsstaður 

þar innar, en hann fékk sín réttindi árið 1789.  Í dag sætir það furðu að kaupmenn skuli 

                                                 
5 Hallgrímur Jónsson, „Hólmasókn”, Múlasýslur -  sýslu- og sóknarlýsingar, Finnur N. Karlsson, Indriði Gíslason og 

Páll Pálsson sáu um útgáfuna ( Reykjavík 2000), bls. 390. 
6 Einar Bragi, Eskja, sögurit Eskfirðinga II ( Eskifjörður 1977), bls. 14. 
7 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar 1883 – 2003  (Fjarðarbyggð 2003), bls. 16. 
8 Ólafur Olavius, Ferðabók, Steindór Steindórsson þýddi (Reykjavík 1965), bls. 126. 
9 Hallgrímur Jónsson, „Hólmasókn“, bls. 371. 
10 Einar Bragi, Eskja II, bls. 147. 
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hafa valið Breiðuvík sem stað fyrir verslun sína því þar voru hafnarskilyrði ekki góð. Sú 

skýring hefur verið gefin að sigling inn langa firði hafi ekki verið eftirsóknarverð af 

kaupmönnum og hafi þeir því tekið það fram yfir að vera fljótir til hafnar og úr höfn að 

nýju heldur en að leita lengra eftir skjólgóðu lægi.
11

 Hagsmunir viðskiptavina vógu 

greinilega ekki þungt á vogaskálum kaupmannanna í þessu máli frekar en öðrum.  

Það var ekki fyrr en undir lok 19. aldar að þéttbýli fór að myndast við innanverðan 

Reyðarfjörðinn. Árið 1883 hóf norskur kaupmaður Peter Randulf útgerð og verslun á 

Hrúteyri, innarlega við fjörðinn að sunnanverðu og fékk sú verslun löggildingu það ár.
12

 

Skömmu síðar komu bræðurnir Ottó og Friðrik Wathne til Reyðarfjarðar og settu þar 

upp útgerð og verslun á Bakkagerðiseyri, sem stendur litlu utar en Búðareyri. Árið 1890 

var löggilding Búðareyrar sem verslunarstaðar staðfest.
13

 

Á Reyðarfirði versluðu nokkrir kaupmenn fram yfir aldamótin en árið 1909 var 

tímamótaár í þróun þéttbýlisins.  Það ár var Kaupfélag Héraðsbúa stofnað en það hafði 

aðalstöðvar sínar á Reyðarfirði.
14

 Og sama ár var fyrsti akvegurinn yfir 

Austfjarðafjallgarð opnaður, vegurinn yfir Fagradal sem tengdi Reyðarfjörð við 

Fljótsdalshérað. Við þau tímamót færðist þungi verslunar við Fljótsdalshérað frá 

Seyðisfirði til Reyðarfjarðar.  

Upp úr þessu fór þorpinu að vaxa nokkur fiskur um hrygg og vógu samgöngur og 

þjónusta við efri byggðir Austurlands þungt. Svo var komið árið 1940 að íbúar 

Reyðarfjarðarhrepps voru orðnir 478.
15

  Þar af bjuggu 340 manns í þorpinu sjálfu.
16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Einar Bragi, Eskja II, bls 120. 
12 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 69. 
13 Sama heimild, bls .74. 
14 Sama heimild, bls. 100. 
15 Vef. Hagstofa Íslands. 

<http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveit

arf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi>  

17. september 2012. 
16 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 271. 

http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://hagstofa.is/?PageID=2593&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN02120%26ti=+Mannfj%F6ldi+eftir+sveitarf%E9l%F6gum+1901%2D1990+%26path=../Database/mannfjoldi/sveit_eldra/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
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II  HERNÁM ÍSLANDS 

 

2.1 Aðdragandi hernáms 

Í aðdraganda síðari heimstyrjaldarinnar töldu Bretar sig ekki þurfa á því að halda að 

koma sér upp herstöðvum á Íslandi kæmi til ófriðar við Þjóðverja. Viðbúnaður þeirra á 

norðanverðum Bretlandseyjum myndi nægja til að verja hafnbannslínur og hindra 

þannig að þýsk her- og kaupskip ættu greiða leið um Norður Atlantshaf.
17

 Þeir komust á 

aðra skoðun eftir reynslu af hafnbannseftirliti á fyrstu mánuðum stríðsins og ljóst er að í 

desember 1939 höfðu bresk heryfirvöld fullan hug á því að koma upp flota- og 

flugbækistöðvum á Íslandi til styrktar eftirlitinu. Þegar Þjóðverjar hernámu síðan Noreg 

9. apríl 1940 og komust að Atlantshafi töldu Bretar lífnauðsyn á því að koma hér upp 

bækistöðum á Íslandi. Ella gætu þeir ekki varið samgönguleiðir sínar á Atlantshafi fyrir 

árásum þýskra her- og víkingaskipa frá Noregi. Í kjölfar sóknar Þjóðverja í norðurátt 

falaðist breska ríkisstjórnin eftir aðstöðu hér á landi fyrir flugher og flota en íslensk 

stjórnvöld stóðu fast við hlutleysisstefnu sína, en tóku fram að þau treystu á óbeina 

vernd breska flotans. Bretar hurfu því frá samningaleiðinni og lögðu á ráðin um hernám 

Íslands. Áætlunin „forkurinn“ (Operation Fork) var sett saman í skyndi og tæpum 

mánuði eftir  innrás Þjóðverja í Danmörku og Noreg létu þeir til skarar skríða.
18

 

 

2.2   Ísland hernumið 

Þann 10. maí 1940 sigldi bresk flotadeild inn til Reykjavíkur. Þar fóru beitiskipin 

Berwick og Glasgow í fylgd tundurspillanna Fearless og Fortune.
19

 Þessi skip fluttu 

hingað hernámsliðið sem skipað var um 800 mönnum úr landgönguliðinu.
20

 Kjarninn í 

þessu liði var 2. herfylki konunglega landgönguliðsins, (2nd Battalion, Royal Marines) 

undir stjórn Roberts Sturges ofursta.
21

 Fyrstu aðgerðir hernámsliðsins miðuðu að því að 

tryggja stöðu þess og hófust landgönguliðar handa við að ná á sitt vald mikilvægum 

byggingum og stofnunum í Reykjavík. Á meðan þessu fór fram gekk breski 

sendiherrann Howard Smith, sem komið hafði með innrásarliðinu, fyrir ríkisstjórn 

Íslands þar sem hann afhenti trúnaðarbréf sitt og tók síðar við mótmælum 

ríkisstjórnarinnar vegna brots á hlutleysi landsins.  

                                                 
17 Þór Whitehead, „Hvers vegna hernámu Bretar Ísland”, Ný Saga 1 (1990), bls. 15. 
18 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum (Reykjavík 2002), bls. 9.  
19 Þór Whitehead, Bretarnir koma, Ísland í síðari heimsstyrjöld (Reykjavík 1999), bls. 9. 
20 Friðþór Eydal, Fremsta víglína (Reykjavík 1999),  bls. 13. 
21 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 10. 
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 Nú þegar Reykjavík hafði verið tryggð fóru Bretar að senda lið sitt til staða í 

nágrenni höfuðstaðarins. Upp úr hádegi birtist ein herdeild (platoon), um 30 menn 

austur í Ölfusi, nánar tiltekið á Kaldaðarnesi. Var hlutverk þeirra að varna þýskum 

flugvélum lendingu þar. Önnur deild úr sama fylki hafði orðið eftir á Sandskeiði þar 

sem hennar beið sama hlutverk.
22

  Bretar lögðu mikla áherslu á að verja innsiglinguna í 

Hvalfjörð og skiptu þeir einu undirfylki þannig að 40 manna deild þess fór með 

Laxfossi upp á Akranes til að annast varnir norðanmegin fjarðarins og afgangurinn kom 

sér fyrir á Músarnesi fyrir neðan Brautarholt á Kjalarnesi utan nokkrir menn sem urðu 

eftir að Hvammi í Kjós. Breski flotinn kom sér síðar upp bækistöð við þennan langa og 

djúpa fjörð. 

 Bretar hugðust senda lið landleiðina til Akureyrar sama dag og Reykjavík var 

hernumin. Sú leið reyndist hins vegar torsótt og var brugðið á það ráð að senda 40 

manna herflokk með varðskipinu Ægi sem var á leið norður í land og kom hann þangað 

17. maí. Eitt megin hlutverk þess flokks var að verja flugvöll á Melgerðismelum í 

Eyjafirði, innan Akureyrar.
23

 Þá hafði ein vélbyssudeild verið send til Hafnarfjarðar 

tveimur dögum áður.  

 

2.3  Landherinn kemur 

Viku eftir hernámið kom 147. fótgönguliðsstórfylki (Infantry Brigade) breska 

landhersins, til Íslands. Æðsti yfirmaður þess var George Lammie hershöfðingi eða 

brigadier.
24

 Fylkið skipuðu 2.500 menn ásamt 1.200 manna liðsauka iðnaðar- og 

hafnaverkamanna auk annarra stuðningsdeilda.
25

 Þessum herafla var ætlað að leysa af 

landgönguliðið og treysta varnir landsins frekar. Daginn eftir var 700 manna flokkur úr 

1/7 Duke of Wellington-herfylkinu (battallion) sendur til Hafnarfjarðar og tveimur 

dögum síðar kom 30 manna deild úr 1/5 West Yorkshire-herfylkinu til Akureyrar með 

tundurspillinum Foxhound sem flutti jafnstóra deild landgönguliða til baka til 

Reykjavíkur. Sams konar deild úr sama herfylki var síðan flutt með strandferðaskipinu 

Súðinni til Seyðisfjarðar. Hlutverk þess liðs var meðal annars að verja sæsímastrenginn 

sem lá frá Seyðisfirði til Bretlandseyja og var eina tenging Íslands við umheiminn utan 

                                                 
22 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 87. 
23 Sama heimild bls. 118.  
24 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 14. 
25 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 130. 
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loftskeytastöðva. Bretar óttuðust sem vonlegt var að ef kæmi til innrásar Þjóðverja þá 

myndu þeir leggja áherslu á að eyðileggja strenginn.
26

 

Lammie hershöfðingi og Howard Smith sendiherra Bretlands á Íslandi höfðu 

báðir miklar áhyggjur á litlum hernaðarmætti setuliðsins og þeim þótti sýnt að það gæti 

illa staðist þýsku innrásarliði snúning að óbreyttu. Lögðu þeir því hart að yfirvöldum í 

London að efla varnir Íslands til muna.
27

 Höfðu þeir erindi sem erfiði í þeim 

málaleitunum því ákveðið var að fjölga fótgönguliðum og senda hingað flugvélar og 

stórskotalið. Breska flotastjórnin hafði áhyggjur af vaxandi umsvifum Þjóðverja á 

Atlantshafinu og Sir A. Dudley P. R. Pound, yfirmaður hennar lagði áherslu á í 

minnisblaði til kollega sinna innan breska herráðsins að Ísland væri Bretum 

lífsnauðsynlegt til að halda vígstöðu sinni á hafinu. Það var í kjölfar þessa minnisblaðs 

sem herforingjaráðið samþykkti að vernda allt landið í stað þess að einbeita sér að 

mestu að suðvesturhorninu.
28

 Bresk yfirvöld leituðu eftir liðstyrk frá Kanada, enda var 

sótt að Bretum á fleiri vígstöðvum og þurftu þeir á öllum sínum mönnum að halda.
29

 

Fór það svo að við hernámsliðið bættist 146. stórfylkið breska auk kanadísks 

stórfylkis.
30

 Saman mynduðu þessi þrjú stórfylki 49. heimavarnarhersveitina (49th West 

Riding and Midland Infantry Division) og var merki hennar ísbjörn á svörtum grunni. 

Æðsti yfirmaður þessarar hersveitar og þar með alls breska setuliðsins á Íslandi var 

Harry S. Curtis hershöfðingi (major general). Þessu herliði var ætlað að varna 

Þjóðverjum að ná yfirráðum á Íslandi og var áherslan lögð á suðvesturhornið en einnig 

strandvarnir víða um land. 

 

2.4 Skipulag landvarna 

Meginhluti setuliðsins, tvö fótgönguliðsstórfylki af þremur, var staðsettur í Reykjavík 

og nágrenni einkum í Hvalfirði, Mosfellssveit, Hafnarfirði og í Kaldaðarnesi.
31

 

Reykjavík var aðalmiðstöð landsins með tilliti til samgangna á sjó og landi og því var 

allt varnarkerfi Breta sniðið að því markmiði að verja höfuðborgina.  

Hernaðarlegt mikilvægi suðvesturhluta landsins réðst einnig af  Hvalfirði. 

Konunglegi sjóherinn (Royal Navy) vildi koma sér upp birgðastöð þar fyrir 

Norðurgæsluna, sem var skipuð vopnuðum togurum og kaupförum og hafði það 

                                                 
26 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls.132. 
27 Sama heimild,150. 
28 Sama heimild, bls. 187. 
29 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 15. 
30 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls. 40. 
31 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 17. 
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hlutverk að hafa eftirlit með og eftir atvikum, verja hafnbannslínur austur af Íslandi. 

Einnig var gert ráð fyrir að meginflotinn (Home Fleet) gæti nýtt aðstöðuna þar þegar 

þess þyrfti með. Þá þurfti að verja fjörðinn fyrir innrás Þjóðverja.
32

 

Curtis hershöfðingi taldi einnig nauðsynlegt að koma í veg fyrir landgöngu 

Þjóðverja annars staðar á landinu. Beindi hann fyrst og fremst sjónum að stöðum þar 

sem hafnar- og lendingarskilyrði voru góð og vegasamband við Reykjavík.  Þrír 

landshlutar voru  þannig skilgreindir sem sérstaklega mikilvægir í hernaði; Eyjafjörður, 

Húnaflói og Austfirðir. Eyjafjörður var álitinn mikilvægastur en nauðsynlegt þótti að 

hafa einnig lið við Húnaflóa svo að varnarlína landsins yrði ekki rofin.
33

 

Bretar skiptu landinu í upphafi í þrjú umdæmi. Suðvesturumdæmi sem náði yfir 

Reykjanes, höfuðborgarsvæðið og allt upp í Hvalfjörð. Norðvesturumdæmi en undir það 

féll svæðið frá Borgarfirði og allt norður á Blönduós. Norðausturumdæmið var það 

þriðja en það náði frá Varmahlíð í Skagafirði, allt austur á firði þar sem Fljótsdalshérað, 

Reyðarfjörður, Seyðisfjörður og Eskifjörður féllu undir það.
34

  

Bretar komu sér upp strandvarðstöðum allt í kring um landið. Þær voru um 40 

talsins þegar mest var.
35

 Þessum stöðvum var ætlað að hafa eftirlit með skipa- og 

flugvélakomum, tundurduflum, veðrabrigðum, ástandi vega, grunsamlegum 

mannaferðum og svo framvegis, og senda viðeigandi herstjórnarmiðstöðvum 

upplýsingar um það símleiðis á degi hverjum. Þörfin fyrir þessar stöðvar minnkaði 

þegar leið á stríðið og fækkað þeim því nokkuð.
36

 Nánari upplýsingar um 

strandvarðstöðvar á Austfjörðum er að finna í 1.viðauka við þessa ritgerð. 

Til viðbótar þeim viðbúnaði sem lýst hefur verið hér að framan lögðu Bretar 

tundurdufl frá Orkneyjum til Íslands til að tryggja yfirráð sín yfir siglingaleiðum á 

Norður-Atlantshafi. Sú tundurduflagirðing náði upp að Austfjörðum auk þess sem dufl 

voru lögð fyrir vestan land og til Grænlands.
37

 

 

 

                                                 
32 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 137 - 141. 
33 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls.17. 
34 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls.62 
35 Sama heimild, bls. 45. 
36 Friðþór Eydal, Vígdrekar og vopnagnýr, bls. 30 – 31. 
37 „Tundurduflabelti frá Orkneyjum um Ísland til Grænlands“, Morgunblaðið 11. Júlí 1940, bls. 2. 

S. W. Roskill, The War at Sea 1939-1940 I, The Defensive, History of the Second World War (London 1954), bls. 

264, 266, 334, 390. 
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2.5  Austfirðir – andspænis ógninni 

Segja má að Austfirðir hafi verið fremsta víglína í vörnum landsins þegar tekið er mið 

af því að Þjóðverjar höfðu komið sér fyrir í Noregi og gátu herjað þaðan út á 

Atlantshafið. Bók Friðþórs Eydals sem fjallar um hernaðarumsvif á Austurlandi í síðari 

heimsstyrjöldinni ber einmitt heitið Fremsta víglína og vísar hann til þeirrar stöðu 

landshlutans í inngangi.
38

 Áður hefur verið minnst á að sæsíminn kom á land á 

Seyðisfirði og að tiltölulega gott vegasamband var frá Seyðisfirði og Reyðarfirði upp á 

Fljótdalshérað, að minnsta kosti á íslenskan mælikvarða. Þaðan mátti komast 

landleiðina til Akureyrar og áfram til Reykjavíkur. Það var því ekki óvarlegt að álykta 

að þessir hlutar fjórðungsins vektu áhuga óvinarins, það er Seyðisfjörður og 

Reyðarfjörður vegna hafnarskilyrða og Fljótsdalshérað þar sem aðstæður voru víða 

hagstæðar til lendinga flugvéla á Lagarfljóti. 

Menn þóttust jafnvel verða varir við Þjóðverja stefna til austurhluta landsins og 

kvittur komst á kreik um landgöngu þeirra. Þetta atvikaðist þannig að 5. júní 1940 barst 

skeyti frá hulduherskipinu Prunellu um að sést hefði til ókunnugra skipa sem stefndu til 

Íslands. Bretum stóð sannarlega ógn að þessu því eins og fram hefur komið var lið 

þeirra á Austfjörðum afar þunnskipað, einungis um 30 hermenn á Seyðisfirði. Einnig 

sáu þeir fram á það að vopnuð kaupför og togarar Norðurgæslunnar mættu sín lítils 

gegn þýskum vígadrekum. Því var mikilvægt að grípa til annarra ráðstafana. 

Eftirgrennslan Sunderland flugbáts hafði engan árangur borið en flotadeild sem skipuð 

var orrustubeitiskipunum Renown og Repulse, tveimur minni beitiskipum, Newcastle og 

Sussex og fimm tundurspillum, var stefnt frá bækistöðvum meginflotans (Home Fleet) á 

Orkneyjum til að hafa upp á þessum dularfullu skipum. Setuliðinu á Íslandi hafði verið 

gert aðvart og var það sett í viðbragðsstöðu ásamt ýmsum borgaralegum stofnunum svo 

sem  lögreglu og slökkviliði auk þess sem starfsmenn á símstöðvum voru til taks til að 

flytja boð til höfuðstaðarins ef Þjóðverja yrði vart.  

Mikil óvissa greip um sig hér á landi og fregnir flugu af þessum viðbúnaði í 

gegnum símalínur og menn bjuggust við landgöngu liðsmanna Hitlers þá og þegar. 

Daginn eftir, 6. júní, gerðist það að símtal tveggja stúlkna, annarrar staddrar á 

símstöðinni á Seyðisfirði og hinnar á heimili sínu á bænum Stakkahlíð í 

Loðmundarfirði, varð til þess að sögusagnir fengu vængi. Hafði sú síðarnefnda tjáð 

viðmælanda sínum að nóttina áður hefði verið „vakað yfir Þjóðverjum“.  Miskildi hin 

                                                 
38 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 7. 
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það og kallaði upp yfir sig hvort Þjóðverjarnir væru komnir. Nærstaddur maður heyrði 

það og gerði Bretum aðvart. Varð úr þessu mikill viðbúnaður og var flotadeildinni stefnt 

óðar norður með austurströndinni auk þess sem Sunderland flugbátur flaug yfir. Einnig 

fór flokkur setuliðsmanna frá Seyðisfirði yfir í Loðmundarfjörð til að grennslast fyrir. 

Engin árangur varð af leitinni, hvort sem var af landi, úr loft eða af sjó, enda engir 

Þjóðverjar á ferð hér á landi og engin skýring fékkst á hinum dularfullu skipaferðum.
39

  

 Ótti Breta við innrás Þjóðverja í Ísland var ekki ástæðulaus. Hitler brást ókvæða 

við fregnum af hernámi Breta, enda hafði framrás hans gegn þeim gengið hindrunarlítið 

fram að því. Hann hafði rætt þá hugmynd við hershöfðingja í aprílmánuði að senda 

innrásarlið til landsins og líkaði það illa að Bretar skyldu hafa verið fyrri til.
40

 Að 

skipun hans var hafist handa við að gera áætlun, kennda við Ikarus, um öflugan 

innrásarleiðangur með tveimur stórum farþegaskipum, Bremen og Europa, auk 

nokkurra kaupfara í fylgd orrustubeitiskipanna Scharnhorst og Gneisenau. Gerði 

áætlunin ráð fyrir landgöngu á suðvesturhluta landsins.
41

 Yfirmenn þýska flotans voru 

allan tímann efins um þessi áform og álitu að afraksturinn af slíkri innrás væri ekki í 

neinu samræmi við áhættuna. Svo fór að Ikarusaráætlunin var lögð til hliðar.
42

 

 Eins og áður hefur verið getið um, hafði breska herráðið ákveðið að senda 

hingað liðsauka tveggja fótgönguliðsstórfylkja, og skyldi annað þeirra verja Norður- og 

Austurland. Þann 26. júní 1940 kom skipalest til Reykjavíkur með 2.800 manna lið 146. 

breska stórfylkisins og níu flugbáta af Walrus gerð. Liðsflutningaskipið, Andes (26000 

lestir) sigldi vestur og norður fyrir land og kom til Akureyrar þann 28. júní þar sem sett 

voru í land tvö af þremur fótgönguliðsherfylkjum stórfylkisins; 4. Lincolnshire 

herfylkið (4th Battalion  Royal Lincolnshire Regiment) og Hallamshire-herfylkið, 

(Hallamshire Battalion of the York and Lancaster Regiment) auk stuðningssveita. 

Yfirstjórn 146. stórfylkisins kom sér einnig fyrir á Akureyri undir forystu  Charles C. 

Philips hershöfðingja. 
43

 Heildarfjöldi hermanna sem gekk á land á Akureyri þann dag 

var um 2.000 manns.44  

Andes hélt svo áfram austur fyrir land og kom til Seyðisfjarðar sunnudaginn 30. 

júní. Þar var komið upp höfuðstöðvum herfylkisins, sem átti að verja Austfirði, þ.e. 

King‘s Own Yorkshire Light Infantry (KOYLI). Undirfylki (company) A, B og D voru 

                                                 
39 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls.154-165.  
40 Sama heimild, bls. 172. 
41 Sama heimild, bls. 177. 
42 Sama heimild, bls 180. 
43 Sama heimild, bls 208. 
44 Jón Hjaltason, Saga Akureyrar V, Vor Akureyri (Akureyri 2009), bls. 18 – 19.  
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sett á land auk undirfylkis sem sérstaklega var ætlað að verja höfuðstöðvar herfylkisins. 

Alls taldi þetta lið 454 menn,  þ.e. 430 fótgönguliða og 24 liðsforingja, þar af sex 

undirforingja (warrant officers). Einnig gengu á land minni liðseiningar svo sem 

birgðadeild skipuð einum liðsforingja og níu hermönnum, fimm óbreyttir hermenn úr 

þjónustudeild, (Royal Army Service Corps), tveir úr birgðadeild  (Royal Army Ordance 

Corps), sem sá um vopn, skotfæri og sprengjur, einn liðsforingi og 50 óbreyttir menn úr 

sjúkradeild hersins (Royal Army Medical Corps) og að endingu sex herlögreglumenn.  

Samtals voru því um 517 hermenn á Seyðisfirði.  

Andes hélt síðan áfram suður með Austfjörðum og öslaði inn Reyðarfjörð 

snemma morguns 1. júlí 1940. Á Eskifirði gekk á land undirfylki C sem skipað var 

fimm liðsforingjum, einum undirliðsforingja og 129 óbreyttum hermönnum. Þessu liði 

fylgdu fjórir herlögreglumenn og sjúkrabíladeild sem taldi einn liðsforingja og 20 

óbreytta hermenn. Alls voru því 159 hermenn á Eskifirði. Að þessu  loknu stefndi Andes 

fyrir Hólmanes inn að Búðareyri þar sem hafskipið lagðist við festar út af þorpinu um 

kl. 10 að morgni. Þar var skipað á land undirfylki D, fimm liðsforingjum og 128 

óbreyttum hermönnum, svo og sjúkrabíladeild sem taldi einn liðsforingja og þrjá 

óbreytta menn auk fjögurra herlögreglumanna. Það voru því samtals 142 liðsmenn sem 

komu sér fyrir tjöldum víðs vegar um þorpið en foringjar fengu inni í húsum eins og 

nánar verður getið um á næstu síðum. Foringi liðsins  var N. F. Mc Grath 

höfuðsmaður.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 NA, WO 176/335. King´s Own Yorkshire Light Infantry  (KOYLI), War Diary, 1. júlí 1940.  
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III  REYÐARFJÖRÐUR Í HERS HÖNDUM 

 

3.1 Uppbygging setuliðs 1940-1941  

Nokkrum dögum eftir landgöngu breska setuliðsins á Reyðarfirði var ákveðið að flytja 

159 liðsmenn undirfylkis C og hjálparliða frá Eskifirði til Reyðarfjarðar. Ástæðan fyrir 

þeim flutningi var sú að tveimur dögum fyrir hernámið hafði brúin á Eskifjarðará, fyrir 

innan kaupstaðinn, sópast í burtu í miklu roki og vatnsveðri og því sýnt að undirfylkið á 

Eskifirði yrði einangrað þar. Eftir komu liðsmanna til Reyðarfjarðar taldi setuliðið þar 

því um 300 manns eða álíka marga og alla þorpsbúa.  

Stöðugt fjölgaði hermönnum á staðnum fram eftir árinu 1940. Í júlímánuði kom 

flokksdeild (section) úr 273. stórskotaliðsherfylkinu (Field Battery), sem aðsetur hafði á 

Akureyri, til Reyðarfjarðar með tvær 88 mm (25 punda) vígvallarfallbyssur og 

dráttarbíla. Síðar um sumarið kom B undirfylki (troop) úr 74. stórskotaliðsherfylkinu til 

Seyðisfjarðar, setti þar upp höfuðstöðvar og hélt þar einni flokksdeild með tveimur 88 

mm vígvallarfallbyssum. Hin flokksdeildin, með sams konar vopnabúnað, var send til 

Reyðarfjarðar og leysti þar af hólmi flokksdeildina úr 273. stórskotaliðsherfylkinu.  

Síðar flutti stórskotaliðsundirfylki B höfuðstöðvar sínar frá Seyðisfirði til 

Reyðarfjarðar með flokksdeild sinni, þannig að sú liðseining var upp frá því öll saman 

komin á Búðareyri og nágrenni. Jafnframt kom nú til Seyðisfjarðar F undirfylki 273. 

stórskotaliðsherfylkisins, setti upp höfuðstöðvar í kaupstaðnum og hélt þar einni 

flokksdeild, en sendi hina flokksdeild sína til Reyðarfjarðar. Alls voru þá sex 

vígvallarfallbyssur á Reyðarfirði og tvær á Seyðisfirði.
46

  

Þessi stórskotaliðsundirfylki voru hluti af 69. stórskotaliðsstórfylkinu sem hafði 

aðaðstöðvar á Akureyri. Undir því voru þrjú herfylki hvert um sig með átta fallbyssur. 

Annað stórfylki, 143. Stórskotaliðsstórfylkið hafði höfuðstöðvar í Reykjavík og voru 

herfylki þess staðsett á Suður- og Vesturlandi utan eitt undirfylki, sem var í Hrútafirði 

með tvær fallbyssur. Alls voru því 56 vígvallarfallbyssur hér á landi á vegum 

stórskotaliðsins.
47

 Það var ekki síst ótti Breta við að Þjóðverjar kæmu sér upp 

kafbátabirgðastöð á Reyðarfirði sem rak þá nú til að efla stórskotalið þar umfram það 

sem var á Seyðisfirði veturinn 1940. Þetta er athyglisvert, því að áður höfðu Bretar 

einkum talið hættu á innrás á Austfjörðum að sumarlagi með það að markmiði að sækja 

                                                 
46 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 60-63.  
47 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls. 62 
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til Reykjavíkur. Nú var aftur á móti gert ráð fyrir möguleika á staðbundinni innrás, 

jafnvel að vetrarlagi.
48

 

Undirfylki C úr KOYLI-herfylkinu var flutt upp á Fljótsdalshérað stuttu eftir að 

það kom til Reyðarfjarðar frá Eskifirði en sneri aftur í september. Í októbermánuði var 

svo afráðið að flytja aðalstöðvar setuliðsins á Austurlandi til Reyðarfjarðar frá 

Seyðisfirði. Það var gert í kjölfar heimsóknar Gorts lávarðs marskálks (field marshal) en 

hann heimsótti meðal annars herliðið á Reyðarfirði og Seyðisfirði. Hann komst að þeirri 

niðurstöðu, eftir að hafa rætt við foringja eystra, að meira máli skipti að efla 

viðbúnaðinn á Reyðarfirði því innrásarlið ætti betra með að athafna sig þar.
49

   

Setuliðið eystra var að stofni til myndað af KOYLI-herfylkinu en auk þess naut 

það liðstyrks ýmissa stoðeininga sem önnuðust meðal annars braggabyggingar, bakstur, 

póstumsýslu og sjúkraflutninga, svo eitthvað sé nefnt. Þessar einingar lutu einnig 

herfylkisstjórninni á Reyðarfirði en yfirmaður hennar var Hugh Brownlow Hibbert 

undirofursti (lieutenant colonel). Æðsta stjórn setuliðsins á Norður- og Austurlandi var  

í höndum yfirstjórnar 146. stórfylkisins á Akureyri sem laut Charles C. Philips 

hershöfðingja eins og getið var um í 2. kafla. 

Í júnílok 1940 hafði flugvélaskip borið til Reykjavíkur 701. flugsveit úr flugliði 

breska flotans (Fleet Air Arm) og setti hún upp aðalbækistöð í Skerjafirði í Reykjavík. Í 

sveitinni voru níu tiltölulega litlir og hægfleygir Walrus-flugbátar. Aðalhlutverk 

sveitarinnar var að halda uppi eftirlitsflugi með ströndum landsins til að vara setuliðið 

við þýskum innrásarflota. Til að notfæra sér drægi vélanna til hins ítrasta kom 

flugsveitin upp útstöðvum á Akureyri og á Reyðarfirði í júlí 1940. Tveir flugbátar voru 

að jafnaði gerðir út frá hvorum stað fram á haustið.
50

  Í lok september 1940 komu til 

Reyðarfjarðar liðsmenn úr W. sjálfstæðu strandvarnafallbyssusveitinni (W. Independent 

Coast Battery), sem síðar hlaut einkennistöluna 175.
51

 Í desember fékk setuliðið á 

staðnum frekari liðsauka en þá komu fyrstu kanadísku hermennirnir til Reyðarfjarðar. 

Um var að ræða 3. undirfylki (company) kanadíska vélbyssuherfylkisins Cameron 

Highlanders of Ottawa.
52

   

                                                 
48 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 23. 
49 Walter Hingston, History of the King´s Own Yorkshire Light Infantry, 1919-1942 , V (London 1950), bls. 136-137. 
50 Eggert Norðdahl, Flugsaga Íslands í stríði og friði (Reykjavík 1991), bls.112. 
51 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 66.  
52 Sama heimild, bls. 67. 
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Þegar hér var komið sögu voru um 900 hermenn á staðnum og því tæplega 

þrefalt fleiri en þorpsbúar.
53

 Fjöldi hermanna í setuliðinu öllu hér á landi var um 27.000 

í júní 1941.
54

 

 

3.3 Umfang og búnaður breska herliðsins 

Eins og áður segir hafðist hluti setuliðsins fyrst við í tjöldum en síðar fóru að spretta 

upp braggabyggðir eins og annars staðar á landinu.  Hverfi Breta voru nokkuð dreifð, 

náðu frá Sandskeiði, skammt frá Sómastöðum við þjóðveginn til Eskifjarðar, og að 

Geithúsaá sem er um 4 kílómetra fyrir innan þorpið.
55

 Á síðarnefnda staðnum komu 

liðsmenn 274. stórskotaherfylkisins sér fyrir en þar fyrir utan, við Njörvadalsá, voru 

búðir undirfylkis A. úr KOYLI-herfylkinu. Enn utar var svo flokksdeildin úr 273. 

stórskotaliðsherfylkinu með búðir. 

 Undirfylki C úr KOYLI-herfylkinu var með búðir í Kvíagili rétt fyrir innan jaðar 

þorpsins en þar var einnig sjúkraskýli.
56

 Litlu innar og neðar, á Hjallbala voru búðir 

Kanadamanna en á áðurnefndu Sandskeiði reistu strandvarnafallbyssuliðar sínar 

bækistöðvar.
57

 Til viðbótar við það, sem upp er talið hér að framan, var talsvert reist af 

bröggum í þorpinu sjálfu og bar mest á því í kring um kirkjuna og ofan við kaupfélagið 

á sjálfri Búðareyrinni. Heimamönnum þótti það ógna öryggi sínu að hafa slík mannvirki 

nærri sér því óvininum þættu það eflaust kjörin skotmörk kæmi til loftárása.
58

  

 Fyrsti liðsaflinn sem kom til Reyðarfjarðar var, eins og áður segir, fótgöngulið 

og var vopnabúnaður þess hefðbundinn en fremur lítilfjörlegur. Fyrir utan riffla voru 

aðalvopnin sprengivörpur og léttar Bren-vélbyssur (.303 cal.). Þessum vélbyssum var 

einnig komið fyrir á litlum brynvögnum sem voru kenndir við vopnin (Bren Gun 

Carriers). Brynvagnadeildin var hluti af KOYLI-herfylkinu og átti samkvæmt stöðlum 

hersins að hafa yfir að ráða 10 slíkum vögnum.
59

  Kanadamenn komu með 12 vélbyssur 

auk smærri vopna.
60

 Það munu hafa verið Vickers-vélbyssur, sem voru öllu stærri en 

Bren-byssurnar, en slitnar. Áður hafa 273. og 274.stórskotaliðsherfylking verið nefnd 

og þær fallbyssur sem þeim fylgdu. Nokkur tilfærsla var á flokksdeildum stórskotaliðs–

herfylkjanna á milli staða, en búnaðurinn var alltaf sá sami. 

                                                 
53 Friðþór Eydal, Fremsta víglína bls. 68. 
54 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls. 62. 
55 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 242. 
56 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 62. 
57 Sama heimild, bls. 66. 
58 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 243. 
59 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls.48. 
60 Sama heimild, bls. 68. 
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 Sumarið 1941 leysti flokksdeild E (Troop) úr 448. stórskotaliðsherfylkinu 

flokksdeildir 273. og 274. herfylkjanna á Austurlandi af. Flokksdeild E var svo aftur 

skipt út í september sama ár fyrir flokksdeild D úr 274. herfylkinu.
61

 

 Úti á Sandskeiði var strandvarnastórskotaliðið með tvær fjögurra þumlunga 

fallbyssur.
62

 Þeim var ætlað að verja fjörðinn og innsiglinguna til Eskifjarðar fyrir 

óvinaskipum og innrásarliði með skothríð. Upphaflega stóð til að hafa þessar byssur 

fyrir utan kaupstaðinn á Eskifirði en horfið var frá því þegar Eskifjarðará hreif með sér 

brúna í vatnavöxtum. Þá voru uppi áform um að setja þær niður á Hólmahálsi, enda gott 

útsýni þar yfir bæði Eskifjörð og Reyðarfjörð, en þar þótti jarðvegurinn heldur laus í sér 

til að hægt væri að koma svo öflugum byssum fyrir. Varð þá úr að koma þeim fyrir á 

Sandskeiði.
63

 Tveir togarar breska flotans, einkum vopnaðir litlum fallbyssum héldu 

uppi varðgæslu í tengslum við strandvarnafallbyssuliðið og lónuðu þeir ýmist um 

fjörðinn eða lágu inni á Eskifirði til varnar bænum.
64

  Þá voru á Reyðarfirði nokkrir 

norskir hermenn sem þjálfuðu Breta í vetrarhernaði, þá einkum á skíðum.
65

 

Áður hefur verið getið um hluta 701. flugsveitarinnar sem send var til 

Reyðarfjarðar. Hún hafði á sínum snærum tvo Walrus-flugbáta, eins hreyfils tvíþekjur, 

sem notaðir voru við könnunarflug fram á haustið 1940. Í ljós kom að flugbátar þessir 

myndu ekki reynast gagnlegir þegar vetur skylli á og var öll flugsveitin send til 

Bretlands um haustið.
66

  

 Í apríl 1941 hvarf kanadíska vélbyssuundirfylkið úr landi en í stað þess kom 

undirfylki úr 1/9 vélbyssufylki Manchester-herfylkisins (1/9 Battalion Manchester 

Regiment MG). Þetta undirfylki, 176 menn, dvaldi á Reyðarfirði fram á haustið þegar 

undirfylki E úr 2. Kensington-vélbyssuherfylkinu leysti það af hólmi. Þá höfðu 

Manchester-menn lent í miklum hrakningum þegar húsið sem flestir þeirra dvöldust í 

brann til grunna og með því hluti af búnaði þeirra og persónulegum munum. Einnig 

munu einhverjir liðsmenn sveitarinnar hafa slasast alvarlega.
67

 

Síðla sumars árið 1941 bárust fyrstu loftvarnarbyssurnar til Austfjarða þegar 

menn úr 77. létta loftvarnabyssuherfylkinu (Light Anti Aircraft Battery) komu með tvær 

40mm Bofors loftvarnabyssur til Reyðarfjarðar.  Byssur þessar voru á hjólum og var 

                                                 
61 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls. 98. 
62 Sama heimild, bls. 47. 
63 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 19. 
64 Þór Whitehead‚ Ísland í hers höndum, bls. 67. 
65 Hingston, History of the King´s Own Yorkshire Light Infantry, 1919-1942 , V, bls. 137.  
66 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 66. 
67 B. V. C. Harpur, B. R. Wood og fl., The Kensington´s Princess Louise´s Kensington Regiment. Second World War 

(Aylesbury 1951), bls. 266-267. 
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annarri þeirra komið fyrir á Búðareyri við verslunarhús kaupfélagsins en hin stóð ýmist 

á Búðarmel, upp af eyrinni eða upp af Bakkagerðiseyri yst í þorpinu.
68

  

Um mitt ár 1942 var ákveðið að flytja bæði KOYLI-undirfylkin, sem skipað  

hafði verið á niður á Reyðarfirði og Seyðisfirði til Akureyrar. Þess í stað var 4. Lincoln-

herfylkið flutt frá Akureyri austur á firði. Voru aðalstöðvar setuliðsins á Austurlandi 

sem fyrr á Reyðarfirði og var yfirforingi liðsins  R. L. de Brisay undirofursti, yfirmaður 

Lincoln-herfylkisins.
69

   

Breskt herlið dvaldist á Reyðarfirði fram á haustið 1942 en þá var það leyst af 

hólmi af Bandaríkjamönnum eins og skýrt verður frá í þar næsta undirkafla. 

 

3.4. Norska flugsveitin 

Veturinn 1940-1941 voru engar herflugvélar á Reyðarfirði. Það breyttist haustið 1941 

þegar þrjár eins hreyfils sjóflugvélar af Northrop-gerð komu austur ásamt 47 

liðsmönnum C-deildar (C-Flight) 330. (N) flugsveitarinnar. Þessi sveit var skipuð 

Norðmönnum enda vélarnar í eigu norska flughersins og var yfirmaður deildarinnar á 

Reyðarfirði Carl J. Stansberg lautinant. Lautinantinn Wesvolod Bulukin tók síðan við 

stjórninni 1. febrúar 1943.
 70

  

Norðmenn byggðu sér búðir ofan við svonefnt Oddatún, kennt við húsið Odda í 

miðju þorpinu en vélarnar lágu við bólfæri neðan við kaupfélagsbryggjuna.
71

Á eyrinni 

þar fyrir ofan komu þeir sér upp loftvarnabyssum auk þess sem þeir beittu vélbyssum í 

vélunum sjálfum til loftvarna ef þær komust ekki á loft til að eiga við óvinavélar.
72

 Ári 

síðar voru vélarnar orðnar fjórar og 1. september 1942 þegar flugsveitin hvarf frá 

Reykjavík og Akureyri og hélt til Skotlands, var C-deildin eftir á Reyðarfirði með sex 

flugvélar og 66 liðsmenn. Allar flugvélarnar hurfu síðan frá Reyðarfirði um mitt ár 

1943.
73

  

Norsku flugdeildinni var ætlað að stunda könnunarflug út af Austfjörðum og leit 

hún jafnframt eftir kafbátum.  Eftirlitsferðir gátu staðið í margar klukkustundir.  

Nánar verður gerð grein fyrir einstökum atvikum sem drifu á daga þessarar 

norsku flugsveitar í næsta kafla þar sem einnig verður fjallað um afstöðu heimamanna 

                                                 
68  Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 97. 
69  The History of the 10th Foot 1990-1950, ritstjóri Jan Griffin (Aldershot 1953), bls. 62. Hingston, History of the 

King´s Own Yorkshire Light Infantry, 1919-1942 , V, bls 141. 
70 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 88 - 94. 
71 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 253. 
72 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 91. 
73 Sama heimild, bls. 96. 
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til Norðmanna og raktar minningar Reyðfirðinga sem voru í sambýli við þá og aðra 

setuliðsmenn. 

 

3.5. Bandaríkjamenn koma – umsvif og búnaður 

7. júlí 1941 tóku Bandaríkin við vörnum Íslands samkvæmt herverndarsamningi sem 

ríkin tvö höfðu gert á milli sín. Skiptin frá bresku hernámi til bandarískrar herverndar 

gengu nokkuð hægar fyrir sig en ætlað var í upphafi. Fyrstu bandarísku sveitirnar sem 

gengu hér á land voru skipaðar landgönguliðum úr flotanum.
74

 Þeim var ekki ætlað að 

vera hér á landi til langframa en það var ekki fyrr en á vordögum árið 1942 að 

landgönguliðar  hurfu á braut.
75

  Þá kom til landsins lið úr bandaríska landhernum sem 

var að meginuppistöðu skipað mönnum úr 5. fótgönguliðsherdeildinni (5th Infantry 

Division) og 118. fótgönguliðastórfylkinu (118th Infantry Regiment) auk stuðnings–

sveita. Æðsti yfirmaður Bandaríkjamanna hér á landi var Charles H. Bonesteel 

hershöfðingi (major general).
76

   

Á Norðurlandi og Austfjörðum gengu umskiptin enn hægar en syðra. Í ágúst 

1942 lagði breska liðsflutningaskipið Duchess of Bedford loks upp frá Reykjavík, 

norður fyrir land með liðsaflann sem leysa skyldi af hólmi breska setuliðið norðan lands 

og austan. Í bandaríska heraflanum voru 118. fótgönguliðsstórfylkið auk 115. stórskota–

liðsherfylkisins (Field Artillery Battalion) og 26. strandvarnafallbyssuherfylkið (Coastal 

Artillery Battalion). 

Bandaríkjamenn gerðu breytingar á því landvarnaskipulagi sem Bretar höfðu 

komið á, þannig að landinu var nú skipt upp í  tvö varnarsvæði, vestur- og austur-

svæðið. Aðalstöðvar austursvæðisins voru á Akureyri og fór W. W. Chambers 

hershöfðingi (brigadier general) með æðstu stjórn þess. Svæðinu var skipt niður í 

norður- og austurumdæmi og voru höfuðstöðvar þess síðarefnda á Reyðarfirði.
77

  

Bandaríkjamenn fólu, líkt og Bretar einu fótgönguliðsherfylki varnir Austfjarða 

og kom það í hlut 1. herfylkis 118. stórfylkisins. A og B undirfylki þess komu til 

Reyðarfjarðar 6. september 1942 ásamt höfuðstöðvum herfylkisins. Þá tók A undirfylki 

úr 26. strandvarnafallbyssufylkinu við fallbyssunum á Sandskeiði. Einnig gengu á land 

á þessum septemberdegi B undirfylki úr 115. stórskotaliðsherfylkinu ásamt stoð- og 

þjónustusveitum auk flokksdeildar úr 699. strandvarnafallbyssufylkinu sem tók við 

                                                 
74 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls. 104. 
75 Sama heimild, bls. 113. 
76 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 123. 
77 Sama heimild, bls. 113. 
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loftvarnabyssum Breta. Að endingu má nefna hjúkrunarlið 15. herspítalans (15th Station 

Hospital) og liðsmenn ratsjárstöðvar sem tóku til starfa á Vattarnesi. Alls gengu því um 

2.000 Bandaríkjamenn á land á Austurlandi 6. september 1942  þar af um 1.200 á 

Reyðarfirði.
 78

 Mestur fjöldi bandarískra hermanna á Íslandi var 39.305.
79

 

Þetta lið kom sér að mestu fyrir í skálahverfum sem  byggð voru af undirfylki A 

úr 5. byggingafylkinu (5th Engineer Battalion) á Haga, rétt utan þorpsins og nokkuð 

fyrir innan strandvarnafallbyssustöðina á Sandskeiði, en þeir notuðu líka breska bragga 

á síðarnefnda staðnum. Einnig var ráðist í byggingu hersjúkrahúss fyrir ofan þorpið, var 

það nokkuð umfangsmikil framkvæmd, að miklu leyti unnin af íslenskum 

verkamönnum. Sambærilegan spítala reistu Bandaríkjamenn á Seyðisfirði en hann var 

með 75 sjúkrarúmum og 60 manna starfsliði.
80

  Aðalstöðvar bandaríska setuliðsins á 

Reyðarfirði voru staðsettar í skálahverfi á sjálfri Búðareyrinni en þar reisti  bandaríski 

herinn einnig vörugeymslur.  Þá voru braggar byggðir í Kvíagili fyrir ratsjársveitir svo 

og á Hafnartanga.
81

   

Það er til þess tekið að allur búnaður Bandaríkjamanna á Íslandi var mun betri en 

sá sem Bretar höfðu, auk þess sem þeir komu hér fyrir fleiri stórskotaliðsvopnum og 

réðu yfir öflugri farartækjum.
82

 Þetta gildir um bandaríska liðsaflann á Reyðarfirði.  Þó 

að bandarískar sveitir tækju við vopnabúnaði Breta, þ.e. loftvarnabyssum sem og 

strandvarnafallbyssum á Sandskeiði, þá betrumbættu þeir vistarverur sem Bretar höfðu 

byggt þar. Einnig  voru Bandaríkjamenn mun betur búnir hlífðarfötum, sem kom sér vel 

í kaldri og vætusamri veðráttu landsins.
83

 

Bandaríkjamenn dvöldu ekki lengi á Reyðarfirði. Á vormánuðum 1943 var 

ákveðið að 5. fótgönguliðshersveitin skyldi halda til Bretlands til að taka þátt í   

innrásinni  miklu í Frakkland sem fyrirhuguð var 1944. Hvarf þá bandaríska setuliðið að 

mestu frá Norður- og Austurlandi, fótgöngu- og stórskotaliðar yfirgáfu Reyðarfjörð og 

Seyðisfjörð en lítill hluti herliðsins sat eftir á Akureyri. Þá voru einnig skildir eftir  

liðsmenn ratsjár- og fjarskiptastöðva og undirfylki sem mönnuðu strandvarnafallbyssur 

á Seyðisfirði og Eyjafirði.  

Liðsmenn 15. herspítalans fluttu sig um set og tóku til starfa á herspítalanum í 

Hrafnagili við Eyjafjörð. Strandvarnafallbyssurnar á Sandskeiði voru fluttar á brott 

                                                 
78 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 125. 
79 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum, bls. 128. 
80 Sama heimild, bls.128. 
81 Sama heimild, bls.126. 
82 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum,  bls. 113. 
83 Friðþór Eydal, Fremsta víglína bls. 127.  
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ásamt öðrum búnaði þeim tilheyrandi. Eftir sat aðeins byggingaflokkur úr undirfylki F 

sem sá um að búa tæki og annan búnað til flutnings og ganga frá herskálunum. Um 

haustið 1944 fóru þeir svo alfarnir hinir síðustu menn í setuliði Bandamanna á 

Austfjörðum.
84

 Þeir skildu eftir sig minjar í umhverfinu sem enn sér stað víða í þorpinu 

á Reyðarfirði og í nágrenni þess við upphaf 21. aldar. Eftir sitja minningar í hugum 

þeirra sem eftir lifa af stríðsárakynslóðinni á Reyðarfirði. Minningar sem flust hafa til 

næstu kynslóða þar á eftir og lifa enn í dag.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 129-131. 



23 

 

IV  SAMBÝLIÐ VIÐ HERINN 

 

Þrír næstu kaflar verða helgaðir minningum fólks sem bjó á Reyðarfirði á stríðsárunum. 

Þeir eru byggðir á viðtölum sem tekin voru árið 1994 af hópi sem undirbjó uppsetningu 

Íslenska stríðsárasafnsins á Reyðarfirði.
85

 Einnig er notast við viðtöl sem 

ritgerðarhöfundur tók auk þess sem leitað verður fanga í ýmsum prentuðum heimildum. 

Áður en vikið verður að minningum Reyðfirðinga er rétt að fara fáeinum orðum um 

kenningar nokkurra fræðimanna í sagnfræði og félagsfræði um sögu og minningar.  

 

4.1 Saga og minningar 

Segja má að minningar séu viðtekin viðhorf til liðinna atburða sem hafa gjarnan verið 

slípaðir til og lagaðir að hugarfarinu sem ríkir á hverjum tíma. Hugir manna eru síkvikir 

og minningarnar eru mjúkar í hendi. Þannig mótast þær stöðugt um leið og þær færast 

mann fram af manni. Minningar spretta af reynslu og kalla fram mynd af henni eftir því 

sem við fjarlægjumst uppsprettuna. Samspil sögu og minninga hefur verið mönnum 

hugleikið og á fyrri hluta tuttugustu aldar setti franski félagsfræðingurinn Maurice 

Halbwachs fram kenningar um sameiginlegar minningar (collective memory). 

Samkvæmt þeim leggur samfélagið þær skyldur á herðar okkur að við endurskoðum 

ekki einungis liðna atburði í huga okkar heldur lagfærum þá, styttum og fullkomnum án 

þess að efast um að þessar endurunnu minningar séu nákvæmar. Við hefjum þær þannig 

upp umfram það sem þær verðskulda í raun og veru.
86

  

Halbwachs leggur áherslu á að minningar tengist fyrst og fremst tilteknum 

hópum manna þannig að hver og einn kallar þær fram með því að tengjast hópnum á 

einhvern hátt. Þannig aðlagast sá hinn sami sjónarhorni heildarinnar og gerir það að 

sínu. Fjölskyldur hafi til dæmis tilhneigingu til að framkalla minningar og laga þær að 

sínum veruleika hverju sinni og gildir þá einu hvort um sé að ræða eldri minningar eða 

nýrri.
87

 Halbwachs var gagnrýndur nokkuð fyrir áherslur sínar á hópminningar og þótti 

gefa einstaklingsbundnum minningum of lítið vægi.  

Annar franskur félagsfræðingur, Pierre Nora, fjallaði um það sem hann nefndi 

staði minninganna (lieux de memoire). Það eru staðir sem hafa tekið við sameiginlegum 

                                                 
85 Sá hópur var á vegum Hástoðar, fyrirtækis í eigu háskólanema. Frekari grein verður gerð fyrir þeim hópi og vinnu 

hans í umfjöllun um Íslenska stríðsárasafnið í kafla 6.3. 
86 Maurice Halbwachs, On Collective Memory (Chicago and London 1992),  bls. 51. 
87 Sama heimild, bls. 52. 
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minningum hópa, svo sem söfn og minnismerki. Nora heldur því fram að með 

nútímavæðingu hafi minnið horfið og sagan tekið við því. Eftir standi minningarbrot 

sem við varðveitum á sérstökum stöðum, stöðum sem væru ekki til ef sagan hefði ekki 

sópað minningunum í burt. Minni og saga eru andstæður að hans mati. Minni lifir 

stöðugt í samtímanum og er í stöðugri þróun á meðan sagan vinnur að endursköpun þess 

sem var en er ekki lengur. Minni er fyrirbæri líðandi stundar á meðan sagan stendur 

fyrir hið liðna.
88

   

Susan Crane, bandarískur prófessor í sagnfræði, segir að sagan sé  meira en 

eitthvað sem gerðist í fyrndinni. Hún sé líka það sem ritað er um, bæði í fortíð og nútíð, 

og í hvert sinn sem við hugsum um sögu þá gerum við það um leið og við minnumst 

hins liðna.  Crane segir að það hafi verið tilhneiging á meðal sagnfræðinga á tuttugustu 

öldinni að aðskilja sögu og minningar. Það hafi leitt til aðgreiningar ýmissa gerða 

minnis, þannig að samhliða sögu og jafnvel í samkeppni við hana hafi sameiginlegar 

minningar þróast. Crane aðhyllist söguvitund (historical consciousness) sem nokkurs 

konar málamiðlun og tekur undir með fræðimanninum Amos Funkenstein sem segir að 

vestræn söguvitund sé ekki andstæða við sameiginlegt minni heldur frekar þróuð og 

skipuleg gerð af því.
89

 Crane talar um upplifun (lived experience), sjálfmeðvitaða 

reynslu einstaklings, sem hluta af hópi, sem verður hluti af sameiginlegum minningum 

hópsins.
90

 

Kaflarnir hér á eftir eru, eins og áður sagði, byggðir á minningum Reyðfirðinga 

um stríðsárin, um leið og þær eru bornar saman við aðrar heimildir af atburðum. Það er 

áhugavert að hafa kenningar framangreindra fræðimanna í huga þegar þessar minningar 

eru skoðaðar og sjá hvort þau einkenni, sem kenningarnar lýsa, komi fram í 

frásögnunum. 

 

4.2 1. júlí 1940 

Þorgeir Þorsteinsson, fyrrverandi sýslumaður á Keflavíkurflugvelli (f. 1929), ólst upp á 

Reyðarfirði. Hann man glögglega eftir hernámsdeginum þegar Andes sigldi inn á 

                                                 
88 Pierre Nora, Realm of Memory: Rethinking the French Past (New York 1983), bls. 404. 
89 Susan Crane, „Writing the Individual Back into Collective Memory“,  The American History Review, CII:5 (1997), 

 bls. 1372-1385. 
90 Sama heimild, bls. 1377. 
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Reyðarfjörð. Hann var ásamt fleiri unglingum að reka kýrnar upp í Svínadal fyrir ofan 

þorpið og er það honum í fersku minni hve heitt var í veðri.
91

  

Anna Frímannsdóttir (f. 1930) var stödd í Ásbyrgi, húsi rétt utan Búðarár. Hún 

man eftir herflokki þramma í fylkingu í átt að skólanum þar skammt frá.  Hún rifjar upp 

að kona nokkur sem var á leið til vinnu sinnar mætti fylkingunni og stóð keik og virtist 

óhrædd þrátt fyrir að ganga fram á vígbúinn hóp manna.
92

  

Sigurjón Ólason (f. 1930 – d. 2012) nefnir líka hafskipið stóra, Andes, sem hann 

sá þar sem hann var staddur við Teigagerði rétt fyrir utan þorpið.
93

 Lára 

Guðmundsdóttir (f. 1923) var á svipuðum slóðum og segir að þar hafi farið „enginn 

smáræðis koppur“.
94

  

Aðeins einn viðmælenda minnist á óvissu um hverrar þjóðar herliðið hefði verið 

en það var Helgi Seljan, fyrrverandi alþingismaður (f. 1934). Hann bjó í Seljateigi, bæ 

um þrjá kílómetra fyrir innan byggðina. Faðir hans hafði verið virkur í verkalýðsmálum 

og stofnandi nýs vinstriflokks, Sósíalistaflokksins. Mikill léttir var meðal allra á bænum 

þegar ljóst var að þar væru Bretar á ferð en ekki Þjóðverjar.
95

 

Áður hefur verið getið um það hvernig setuliðsmenn bjuggu fyrstu vikur 

hernámsins; óbreyttir hermenn í tjöldum en foringjar í íbúðarhúsum. Í endurminningum 

sínum rifjar Sigfús Kristinsson bílstjóri upp að yfirmaður heraflans, Henderson að nafni 

hafi, ráðið sig til að aka með hann um þorpið að leita að hentugu húsi til búsetu. Sigfúsi 

var þessi bílferð sérstaklega eftirminnileg því sá breski sat í aftursæti bifreiðarinnar og 

beindi byssu sinni að höfði hans þar sem þeir óku á milli húsa.  Einkaþjónn foringjans 

hafði hins vegar það hlutverk að kanna aðstæður fyrir húsbónda sinn. Fór það svo að 

þeir fundu hentugt húsnæði á Grímsstöðum eins og áður sagði.
96

 Nafn foringjans hefur 

líklegast verið misminni Sigfúsar, nema um hafi verið að ræða annan mann, því að eins 

og fram kom í þriðja kafla hét yfirmaðurinn á Reyðarfirði N. F. McGrath.  

 Í þeim ritum, þar sem minnst er á hernám bandamanna á Reyðarfirði, kemur 

ekkert fram um að hermenn hafi sést þar fyrir 1. júlí 1940. Þvert á móti er tekið fram að 

daginn sem Ísland var hernumið hafi enginn Breti stigið þar á land, ólíkt því sem gerðist 

á Seyðisfirði og Eskifirði. Vopnaður breskur togari hafi að vísu siglt inn fjörðinn en 

                                                 
91 Viðtal. Hástoð við Þorgeir Þorsteinsson, 1994.  Viðtöl Hástoðar sem tekin voru árið 1994 eru ekki dagsett. Þau eru 

í vörslu Íslenska stríðsárasafnsins á Reyðarfirði. 
92 Viðtal. Hástoð við Önnu Frímannsdóttur, 1994. 
93 Viðtal. Hástoð við Sigurjón Ólason, 1994. 
94 Viðtal. Hástoð við Láru Guðmundsdóttur, 1994. 
95 Viðtal. Hástoð við Helga Seljan, 1994. 
96 Vilhjálmur Einarsson, Dömur, draugar og dándimenn (Reykjavík 1982), bls. 101.  
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ekki lagst að bryggju. Annað kemur þó fram í máli Kristins Þ. Einarssonar fyrrum 

skólastjóra á Reyðarfirði (f. 1925), en hann er fæddur þar og uppalinn og man vel eftir 

atburðum hernámsins. Í viðtali við ritgerðarhöfund skýrði hann frá því að viku fyrir 

hernámið hafi um átta manna lið undir stjórn liðsforingja komið til Reyðarfjarðar með 

togara. Kristinn var staddur í eldhúsinu heima hjá sér og varð þess áskynja að eitthvað 

var um að vera við skólann sem var þar skammt frá. Forvitnin rak hann til að kanna 

hvað það væri og sá hann þá hóp hermanna fyrir utan skólahúsið en foringinn var inni 

að kanna aðstæður. Hann segir þá hafa staldrað stutt við, einungis í um það bil 

hálftíma.
97

  

Ekkert kemur fram um þetta atvik í öðrum viðtölum en ein samtímaheimild 

staðfestir þessa lýsingu Kristins. Það er dagbók Páls Pálssonar sem bjó í Gimli, húsi í 

miðju þorpinu. Hann skráði í bók sína 23. júní 1940: „Komu enskir hermenn af 

Seyðisfirði til að líta eftir aðsetri hér fyrir 150 hermenn.“  Áður, eða 15. maí, fimm 

dögum eftir landgönguna í Reykjavík, segir hann: „Kom enskur fallbyssutogari að 

athuga Frans klæðskera, sem er þýskur“.  Klæðskeri þessi hét fullu nafni Franz Jezorski 

og var, eins og réttilega er getið í dagbók Páls, þýskur að uppruna. Hann veitti forstöðu 

saumastofu Kaupfélags Héraðsbúa á Reyðarfirði og þurfti á meðan hernáminu stóð að 

gefa sig daglega fram við foringja setuliðsins sem höfðu aðsetur í Valhöll.
98

  Það hefur 

án efa verið betra hlutskipti en þeir Þjóðverjar sem Bretar handtóku máttu þola, þ.e. 

brottflutning til Bretlands og gæsluvist.  

Fyrsta reynsla Reyðfirðinga af hernámsliðinu er í takt við lýsingar Reykvíkinga á 

liðsmönnum sem stigu fyrst á land á Íslandi sex vikum áður. Sigríður Gunnarsdóttir (f. 

1924) lýsti þeim þannig að þeir hefðu verið „eins og miðlungs fermingardrengir, gráir 

og guggnir“.
99

 Þorgeir Þorsteinsson sagði hermennina hafa verið unga menn, sem 

dregnir hefðu  verið upp úr kolanámum í Yorkshire.
100

 „Þetta virtist vera óþjálfað lið“ 

sagði Kristinn Einarsson og bætti við að hernámsliðar hafi verið hálf höfuðlaus her sem 

kunni ekki til neinna verka. Það hafi þó batnað þegar byggingadeild hersins kom á 

staðinn.
 101

 Aðrar lýsingar á Bretum eru á sama veg og ekki þóttu aðstæður þeirra góðar. 

 

                                                 
97 Viðtal. Höfundur við Kristin Einarsson, 5. október 2012. 
98 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 236.  Dagbók Páls er i vörslu sonarsonar hans; Páls Elíssonar á 

Reyðarfirði. 
99 Viðtal. Hástoð við Sigríði Gunnarsdóttur, 1994. 
100 Viðtal. Hástoð við Þorgeir Þorsteinsson, 1994. 
101 Viðtal. Höfundur við Kristin Einarsson, 5. október 2012. 
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4.3 Samskipti hernámsliðsins og heimamanna 

Hinn mikli fjöldi hermanna þurfti ýmsa þjónustu frá heimamönnum. Allmargar konur 

fengu til dæmis vinnu við að þvo af þeim klæðnað og var móttaka fyrir þvott meðal 

annars í verslun Kristins Magnússonar.
102

 Í viðtölum við Reyðfirðinga kemur líka fram 

að Bretar  hafi leitað beint til kvenna með þvott á plöggum sínum. Stundum kom einn 

hermaður til skila þvotti fyrir sig og marga félaga sína eins og fram kemur hjá Önnu 

Frímannsdóttur. Þó segir Anna að  aðstaða til að taka við þvotti  hafi verið bágborin á 

mörgum heimilum.
103

  

Kristinn Einarsson minnist þess að móðir hans hafi tekið sig saman með annarri 

konu við Bretaþvotta og nýttu þær þvottahúsið heima hjá honum.
104

 Þá kom það fram í 

máli Sigríðar Gunnarsdóttur að þvottur foringjanna hafi verið fjölbreyttari en þeirra 

óbreyttu, sem samanstóð aðallega af nærfötum og sokkaplöggum. Það voru hins vegar 

þjónar yfirmannanna sem sáu um að flytja þvottinn til og frá þvottakonum.
105

  

Vigfús Ólafsson rifjaði upp samskipti hermanna við fjölskyldu hans og hefur það 

eftir systur sinni að móðir þeirra hafi þvegið af 116 hermönnum þegar mest var. Allt 

hafi verið þvegið í höndunum í Búðaránni sem rann fyrir vestan hús fjölskyldunnar, 

Dvergastein. Hann segir einnig frá því að hermenn hafi keypt egg, mjólk og rjóma hjá 

fjölskyldunni og alltaf þegið góðgerðir þegar þeir komu. Mikill vinskapur hafi myndast 

við nokkra hermenn og nefnir hann nöfn þeirra Caullis Coopers, Normans Robertsons 

og Arthurs Tinkers. Vigfús varðveitir enn barnabók sem sá síðastnefndi gaf honum.
106

 

Nokkuð var um að hermenn sæktust eftir kunningsskap við heimamenn. Þeir 

virðast hafa farið þá leið að nýta sér hve börn geta verið opinská því að þeir mynduðu 

fyrst sambönd við þau og komust þannig inn á heimili þeirra. Sigríður Gunnarsdóttir 

orðar það þannig að hermenn  hafi verið „skæðir að koma sér í hús með krökkunum og 

komu kvöld eftir kvöld.“
107

 Þessar heimsóknir virðast aðallega hafa verið á 

kvöldmatartíma.  Sigurjón Ólason tekur í svipaðan streng, hermenn hafi komist í kynni 

við Reyðfirðinga í gegnum börnin og víða verið heimagangar. Þeir hafi verið afar 

kurteisir enda öndvegismenn upp til hópa þó vissulega hafi verið „einn og einn 

drullupjakkur“ innan um.
108

   

                                                 
102 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 246.  
103 Viðtal. Hástoð við Önnu Frímannsdóttur, 1994. 
104 Viðtal. Höfundur við Kristin Einarsson, 5. október 2012. 
105 Viðtal. Hástoð við Sigríði Gunnarsdóttur, 1994. 
106 Þorsteinn J. Vilhjálmsson, Veturhús (Reykjavík 2012), bls. 42. 
107 Viðtal. Hástoð við Sigríði Gunnarsdóttur, viðtal 1994. 
108 Viðtal. Hástoð við Sigurjón Ólason, 1994. 
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 Á meðan hersetu bandamanna stóð hér á landi var mikil umræða um ástandið 

svokallaða, þ.e. samdrátt erlendra hermanna og íslenskra stúlkna. Stjórnvöld reyndu 

beint og óbeint að sporna við þessum samdrætti og vísa afvegaleiddum stúlkum á rétta 

braut. Í viðtölum við eldri Reyðfirðinga kemur fram að hermenn og íslenskar stúlkur á 

Reyðarfirði hafi dregið sig saman líkt og annars staðar. Þrjú börn af erlendu faðerni 

fæddust á árum hersetunnar, tvö af bresku og eitt af norsku. Einnig var eitthvað um að 

stúlkur sem kynnst höfðu hermönnum annars staðar á landinu hafi fylgt þeim austur og 

freistast til að fá vinnu á Reyðarfirði svo þær gætu verið nærri unnustum sínum.
109

 

Þorgeir Þorsteinsson segir Norðmenn hafa verið „drjúgir við ástandið“. Þeir hafi átt 

„greiðari aðgang“ en aðrir hermenn að landsmönnum.
110

 Almennt má segja að viðhorfið 

sem birtist í frásögnum eldri Reyðfirðinga til samskipta íslenskra stúlkna við erlenda 

hermenn sé jákvætt, enda sé ekkert óeðlilegt við samdrátt fólks af ólíku kyni. Til dæmis 

segir Helgi Seljan „að þau sambönd sem þarna mynduðust og til dæmis þar sem börn 

urðu til, það voru sambönd sem að áttu í raun og veru að geta varað ...“.
111

 Og Sigríður 

Gunnarsdóttir bendir á að fólk kynnist við mismunandi aðstæður.
112

   

 Ekki var mikið um árekstra á milli Reyðfirðinga og setuliðsins. Jón Úlfarsson á 

Vattarnesi (f. 1920) komst þó í hann krappan eitt sinn. Eins og áður hefur komið fram 

var nokkur liðssafnaður á Vattarnesi. Á þessum árum var búið á þremur bæjum á nesinu 

og kvöld eitt að haustlagi árið 1940 tók Jón upp á því að morsa kveðju til vinar síns á 

næsta bæ og bauð honum þannig gott kvöld. Bretar urðu varir við þennan ljósagang og 

áður en varði var knúið dyra á bænum og úti fyrir stóðu vopnaðir hermenn sem höfði 

uppi ógnandi tilburði. Það var Jóni til happs og kom í veg fyrir handtöku hans að á 

bænum bjó enskumælandi kona. Hún  hafði búið í Ameríku, og gat leiðrétt 

misskilninginn. Jóni var því sleppt en var gert að gefa sig fram við Breta daginn eftir. 

Hann skýrir þessi hörðu viðbrögð þeirra með þeim hætti að honum hafi lent saman við 

breskan merkjamann í leik daginn áður. Sá hafi viljað ná sér niður á honum og túlkað 

skilaboðin þannig að þeim væri beint að þýskum kafbáti úti á firði. Þá telur Jón að það 

hafi ekki síður vakið tortryggni Breta gagnvart sér að mágur hans hafi verið fánaberi 

þjóðernissinna í Reykjavík fyrir stríð. Þessi fullyrðing Jóns hefur ekki verið sannreynd 

en til eru listar yfir menn sem Bretar hugðust handtaka ef hætta yrði á innrás Þjóðverja. 

                                                 
109 Viðtal. Hástoð við Sigríði Gunnarsdóttur, 1994. 
110 Viðtal. Hástoð við Þorgeir Þorsteinsson, 1994. 
111 Viðtal. Hástoð við Helga Seljan, 1994. 
112 Viðtal. Hástoð við Sigríði Gunnarsdóttur, 1994. 
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Þeir eru reyndar frá árunum 1942 og 1944 og spanna því ekki öll stríðsárin.
113

 Nafn 

Jóns er ekki á þessum listum, hins vegar má finna þar nöfn Jóhanns Kristjánssonar á 

Vattarnesi og Þorsteins Jónssonar á Reyðarfirði, sennilega kaupfélagsstjóra. Engin 

skýring liggur fyrir á því hvers vegna þeirra er getið þar.
114

   

  

4.4 Mismunur á hermönnum eftir þjóðernum 

Eins og fram hefur komið, voru á Reyðarfirði hermenn af fjórum þjóðernum, þ.e. 

Bretar, Bandaríkjamenn, Kanadamenn og Norðmenn. Hér að framan var því lýst 

hvernig Bretar komu heimamönnum fyrir sjónir, þeir þóttu ekki miklir fyrir mann að 

sjá. Sigríði Gunnarsdóttur þótti öðru máli gegna um Kanadamenn, þeir hafi verið stærri 

og öflugri og virst vera vanari hvers kyns vinnu.
115

 Í svipaðan streng tekur Þorgeir 

Þorsteinsson.
116

 Anna Frímannsdóttir minnist Kanadamanna þegar þeir marseruðu í 

hátíðarskrúða og tengir það útför kanadíska hermannsins sem lést af voðaskoti og áður 

hefur verið minnst á. Að öðru leyti er ekki minnst mikið á Kanadamenn í viðtölum.
117

 

Helgi Seljan bar hins vegar saman Breta og Bandaríkjamenn í viðtali. Að hans 

áliti lá munurinn í því að breskir foringjar náðu  tign í hernum fyrst og fremst fyrir stöðu 

sína í þjóðfélaginu en Bandaríkjamenn þurftu að vinna til hennar. Helga fannst bresku 

foringjarnir vera hrokafullir og voru heræfingar á þeirra vegum oft ofsafengnar og 

óskipulagðar. Hann kunni betur að meta óbreytta, breska hermenn, þeirra á meðal voru 

jafnvel hámenntaðir menn og nefnir hann einn sem var með doktorspróf í bókmenntum. 

Óbreyttir Bandaríkjamenn voru hins vegar „oft ruslaralýður“ en í Bandaríkjunum voru 

vandræðamenn iðulega sendir í herinn. Helgi lýsir Bretum þó almennt sem kurteisum 

mönnum í alla staði og barngóðum. Hafi þeim greinilega oft verið að hugsa til eigin 

barna heima fyrir.  Bandaríkjamenn  hafi hins vegar verið frakkari, t.d. við ungar 

stúlkur.
118

  Bæði Þorgeir og Sigurjón Ólason skýra minni samgang við Bandaríkjamenn 

með því að braggahverfi þeirra voru reist fyrir utan þorpið. Segir Sigurjón að 

Bandaríkjamenn hafi verið frjálslegri og yfirmenn þeirra alþýðlegri.
119

  

Almennrar samúðar virðist hafa gætt í garð Breta á meðal Reyðfirðinga og enn 

meiri í garð Norðmanna sem voru flóttamenn frá hernumdu landi. Hermenn af þessum 

                                                 
113 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 248. 
114 Sama heimild, bls. 291. 
115 Viðtal. Hástoð við Sigríði Gunnarsdóttur, 1994. 
116 Viðtal. Hástoð við Þorgeir Þorsteinsson, 1994. 
117 Viðtal. Hástoð við Önnu Frímannsdóttur, 1994. 
118 Viðtal. Hástoð við Helga Seljan, 1994. 
119 Viðtal. Hástoð við Sigurjón Ólason, 1994. 
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tveimur þjóðernum lifðu í stöðugri óvissu um afdrif fjölskyldna sinna. Noregur var 

hernuminn og litlar fréttir bárust þaðan í fyrstu af kjörum almennings. Um sama leyti 

héldu Þjóðverjar uppi stöðugum loftárásum á breskar borgir og það vakti að sjálfsögðu 

ugg og óvissu á meðal breskra hermanna. Anna Frímannsdóttir rifjaði upp sögu af 

breskum hermanni sem kom að heimili sínu sem rjúkandi rúst eftir sprengjur sem kostað 

höfðu konu hans og börn lífið.
120

  ,,Frændurnir“, Norðmenn, voru taldir nokkuð líkir 

Íslendingum og þótti það bæði gott og slæmt. Steinþór Eiríksson listmálari (f. 1915 – d. 

1998) segir líkindin meðal annars hafa falist í því að þeir hafi slegist á böllum.
121

 

Þorgeir Þorsteinsson segir að Norðmenn hafi verið drykkjusamir og óstýrilátir og 

gjarnan klætt sig sem óbreytta borgara til að komast inn á böllin sem ekki voru ætluð 

hermönnum. Þeir hafi þó átt betra með að aðlagast umhverfinu en Bretar, þeir voru fimir 

á skíðum og kenndu Reyðfirðingum á þau.
122

 Þrátt fyrir einhvern núning var viðhorfið 

til Norðmanna nokkuð gott. Valborg Gísladóttir (f. 1915 – d. 2002) átti góð samskipti 

við þá og fannst þeir vera eins og vinir og frændur og áleit að þeir ættu bara „.rétt á að 

vera þarna.“
123

  

 

4.5   Aðrar minningar heimamanna  

Mikil umsvif fylgdu hernáminu og gífurlegar sviptingar urðu í fábreyttu atvinnulífi 

Austfjarða. Fljótlega hófst vinna við byggingu herbúða og þá fengu menn skyndilega 

peninga í hendur en þeir höfðu verið sjaldséðir áður.
124

 Rolf Johansen stórkaupmaður 

(f.1933 – d. 2007) sagði frá því að fyrir stríð hefði faðir hans haft 200 krónur í 

mánaðarlaun en í Bretavinnunni hefðu 16 ára strákar fengið í laun 400 krónur á viku.
125

 

Fjölmennt lið íslenskra iðnaðar- og verkamanna kom víða að af landinu til að vinna við 

braggabyggingar á Reyðarfirði og var það gjarnan nefnt ,,íslenska setuliðið“.  

Jafnaldrar Þorgeirs Þorsteinssonar unnu sem handlangarar hjá setuliðinu og 

fengu þeir 46 krónur á dag. Árið 1942 unnu Þorgeir og eldri bróðir hans hins vegar við 

byggingu símstöðvar á Reyðarfirði fyrir íslenska ríkið og var kaup Þorgeirs 13 krónur á 

dag en bróðir hans sem var eldri fékk 18 krónur í sinn hlut. Faðir þeirra, Þorsteinn 

                                                 
120 Viðtal. Hástoð við Önnu Frímannsdóttur, 1994. 
121 Viðtal. Hástoð við Steinþór Eiríksson, 1994. 
122 Viðtal. Hástoð við Þorgeir Þorsteinsson, 1994. 
123 Viðtal. Hástoð við Valborgu Gísladóttur, 1994. 
124 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 246. 
125 Viðtal. Hástoð við Rolf Johansen, 1994.  
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Jónsson kaupfélagsstjóri, bannaði þeim að vinna hjá setuliðinu þó að það borgaði betur 

því að hann taldi að svo hátt kaup innrætti þeim rangt mat á peningum.
126

   

 Sitthvað var gert til að létta hermönnum lífið í fásinninu á Reyðarfirði. Eitt af 

því voru reglulegar kvikmyndasýningar. Georg Magnússon, sem stofnað hafði ferðabíó 

árið 1939, keypti eða leigði bragga fyrir utan Valhöll og hóf þar fastar sýningar sem 

stóðu fram á vorið 1943.
127

 Kristinn Einarsson vann við að rífa af miðum við 

innganginn. Hann minnist þess að liðsmenn norsku flugsveitarinnar hafi keypt upp tvo 

bekki og þurfti Kristinn oft að reka Breta úr þeim svo að Norðmenn kæmust fyrir. Það 

gerði hann jafnvel þó að enginn Norðmaður væri í húsinu.
128

  

Víða spruttu upp veitinga- og kaffihús, sem buðu upp á fisk og franskar kartöflur 

eða fish and chips. Þessi veitingahús voru í Gröf, Ekru og í sjóhúsi neðan við Sjólyst. Þá 

var eitt á Framnesi, skammt frá Sandskeiði.
129

 Sigurjón Ólason man eftir ölstofu i 

Johansenshúsi. Hann sagði að það hafi verið eftirsóknarvert fyrir Íslendinga að komast 

þar inn.
130

 

 Fjöldi setuliðsmanna á Reyðarfirði var umtalsverður, þó ekki eins mikill og 

minningar heimamanna gefa til kynna. Í hugum fólks virðist talan 3.000 vera nokkuð 

föst og heyrðist hún oft nefnd í  viðtölum. Hún kemur líka fyrir í Sögu Reyðarfjarðar.
131

 

Heimildir gefa ekki til kynna að breskir hermenn hafi verið mikið fleiri en um 1.000 á 

staðnum og Bandaríkjamenn um 1.200 eftir að þeir tóku hér við hervernd.  

 

4.6 Sambýlið frá sjónarhóli gestanna 

Hér að framan eru lýsingar Reyðfirðinga af samskiptum sínum við setuliðsmenn og nú 

verður vikið að hinni hlið mála, þ.e. hvernig hinir erlendu hermenn upplifðu veru sína á 

Reyðarfirði og sambýlið við þorpsbúa. 

Dæmi er að mikill vinskapur myndaðist á einstakra fjölskyldna á Reyðarfirði og 

hermanna sem boðnir voru velkomnir á heimili í þorpinu. Sá vinskapur entist gjarnan 

um áratugaskeið. Svo er að minnsta kosti farið með kynni breska hermannsins Douglas 

C. Thompson og hjónanna Guðmundar Magnússonar og Önnu Frímannsdóttur. Þegar 

Guðmundur vann að gerð Sögu Reyðarfjarðar, bað hann þennan velska vin sinn að taka 

saman minningarbrot um veru sína hér á landi  og voru þau birt að hluta í bókinni. Þar 

                                                 
126 Viðtal. Hástoð við Þorgeir Þorsteinsson, 1994. 
127 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 250. 
128 Viðtal. Höfundur við Kristin Einarsson, 5. október 2013. 
129 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 246. 
130 Viðtal. Hástoð við Sigurjón Ólason, 1994.  
131 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 239. 
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lýsir Thompson meðal annars samskiptum sínum við tvo drengi sem kenndu honum 

ýmislegt gagnlegt m.a. þann sjálfsagða íslenska sið að fara úr skónum þegar gengið er 

inn á heimili.
132

 Þá segir hann frá því hvernig hann og félagi hans komust í kynni við 

heimilisfólk í Brautarholti, rétt fyrir neðan Dvergastein, þar sem þeir sömdu um þvotta á 

plöggum sínum og mynduðu þar góð kynni sem stóðu þann tíma sem þeir dvöldu á 

Reyðarfirði.
133

 Thompson segir ýmislegt hafa varðveist í minningunni frá þessum árum 

einkum það ánægjulega. Enn fremur segir hann: 

Dvöl minni á Reyðarfirði gleymi ég aldrei, því þar eignaðist ég góða vini 

bæði meðal hermanna og þorpsbúanna, sem reyndust okkur ungum breskum 

eyjaskeggjum vel.
134

 

Áður hefur verið minnst á heimilisvinina í Dvergasteini og samskipti þeirra við 

fjölskyldu Vigfúsar Ólafssonar, sem þar ólst upp. Vigfús hefur varðveitt ýmislegt frá 

þessum árum, þar með talið sendibréf, póst- og jólakort frá Norman Robertsson og 

eiginkonu hans sem vitna öll um hlýhug í garð fólksins í Dvergasteini. 

 Einn af norsku flugmönnunum, Oluf Reed Olsen, komst í góð kynni við íslenska 

fjölskyldu þegar hann dvaldi á Reyðarfirði. Sérstaklega varð drengur á heimilinu, 

Kristinn Ásgeirsson, hændur að þeim norska og sóttist eftir félagsskap hans þegar færi 

gafst á. Olsen skrifaði tvær bækur um ævintýri sín í síðari heimsstyrjöldinni og gerir í 

annarri þeirra grein fyrir veru sinni hér á landi. Þar rifjar hann upp þegar Kristinn bauð 

honum heim til sín og lýsir gestrisni og vinarþeli sem hann naut á heimilinu.
135

 Olsen 

segir að annað viðmót hafi mætt Norðmönnum en hermönnum af öðru þjóðerni á 

Reyðarfirði og skýrir það af frændsemi norrænu þjóðanna tveggja.
136

 

 Minningar Rons Davies, liðsmanns í Kensington vélbyssuherfylkinu, eru 

frábrugðnar þeim sem Thompson og Olsen rifja upp. Hann hélt dagbók allan tímann 

sem hann dvaldi hér á landi, frá október 1941 til september 1942. Þar segir hann fyrst 

og fremst frá daglegu lífi við æfingar og aðrar skyldur, auk dægrastyttinga sem hann átti 

á meðal félaga sinna, einkum við spil og handverk ýmiss konar. Ekki er að sjá að 

Davies hafi sótt inn á heimili á Reyðarfirði og skilja má á dagbók hans að þeir félagarnir 

hafi annast þvottinn sinn sjálfir. Í þau fáu skipti sem hann getur um heimamenn, vísar 

hann til þeirra sem „Íslendinga“ (Icelanders) en ekki með nafni. Það gefur til kynna að 

                                                 
132 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 274.  
133 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 275.  
134 Sama heimild, bls. 272. 
135 Oluf Reed Olsen, Vi kommer igjen (Oslo 1945), bls. 206 – 207. 
136 Sama heimild, bls. 219 – 220. 



33 

 

hann hafi ekki komist í kynni við Reyðfirðinga þann tíma sem herdeild hans var í 

þorpinu.
137

  

 Þess má geta að heimildir eru til fyrir því að liðsmenn úr KOYLI-herfylkinu hafi 

haft það á tilfinningunni að Austfirðingum mislíkaði hernámið.138  

 

 

 

  

                                                 
137 Davies, R.E G., Diversion to Iceland 1941-43, (Útgáfustaður ókunnur 2008). 
138 Walter Hingston, History of the King’s Own Yorkshire Light Infantry 1919-1912 V, bls. 130.  
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V  HAMFARIR OG HETJUDÁÐIR 

 

Hér verður haldið áfram að ausa úr minningabrunni Reyðfirðinga. Í þessum kafla verður 

í forgrunni einn afdrifaríkasti atburðurinn sem tengist hernáminu eystra, þ.e. hamfarir 

breskra hermanna á Eskifjarðarheiði. Þá verður getið um það þegar pakkhús á Bakka 

brann, en í því húsi höfðust nokkrir setuliðsmenn við. Að endingu verður sagt af því 

þegar Kanadamaður lést af voðaskoti. 

 

5.1 Hrakningar á Eskifjarðarheiði 

Um fáa atburði, sem tengjast hersetunni á Reyðarfirði, hefur verið meira rætt hin síðari 

ár en hrakningar breskra hermanna á Eskifjarðarheiði og björgunarafrekið sem ábúendur 

á bænum Veturhúsum í Eskifirði drýgðu. Þessi kafli er einkum byggður á viðtölum við 

heimafólk í Veturhúsum og reynslu tveggja breskra hermanna auk þess sem nokkrir 

Reyðfirðingar rifja upp minningar sínar af þessum hamförum. 

 Árið 1942 var hlutverk 49. hersveitarinnar á Íslandi endurskilgreint og hófu 

liðsmenn undirfylkja KOYLI og Kensington-vélbyssuherfylkisins á Reyðarfirði þjálfun 

í fjallahernaði. Þeir sóttu fyrirlestra og námskeið og aukin áhersla var lögð á skíðaiðkun, 

fjallgöngur og útilegur.
139

  Ferðin örlagaríka var hluti af þessari þjálfun en þegar henni 

lauk hafði hún kostað átta mannslíf.  

 Það var 20. janúar 1942 að hópur hermanna úr undirfylki KOYLI lagði af stað 

frá Reyðarfirði í góðu veðri.
140

 Var ferðinni heitið til Eskifjarðar og lá leiðin upp 

Svínadal ofan Búðareyrar. Til stóð að fara um svokölluð Hrævarskörð yfir á 

Eskifjarðarheiði og ganga þannig niður að Eskifjarðarkaupstað. Þegar kom að 

Hrævarskörðum voru þau illfær vegna svellalaga og harðfennis, þannig að ákveðið var 

að halda áfram inn Svínadal og fara um Tungudal en sú leið er talsvert lengri.
141

 Grípum 

niður í lýsingu Freds Nortons á atburðum: 

Er líða tók á daginn fór veður versnandi. Lagðist yfir ísköld hrímþoka sem 

breyttist í slyddurigningu eftir því sem ofar dró. Þegar við komum upp á 

háheiðina var skollið á aftakaveður með geysimikilli úrkomu. Var dagur að 

kveldi kominn og enn langt til byggða. Höfðum við storminn í fangið allan 

                                                 
139 Friðþór Eydal,  Fremsta víglína, bls. 106.  
140 Fred Norton, „Liðþjálfi á Norðfirði – og kunni nákvæmlega ekkert í hermennsku“,  Lesbók Morgunblaðsins 8. júní 

1983, bls. 2. 
141 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 107. 



35 

 

tímann og svo fór, að hópurinn tvístraðist. Farið var að halla undan fæti og 

þar sem áður höfðu seytlað fjallalækir, streymdu nú stórfljót. Við óðum 

krapaelginn í hné og vorum nær örmagna af kulda og þreytu. Þegar hér var 

komið, höfðu sumir gefist upp og voru lagstir í snjóinn nær dauða en lífi.
142

 

Til er greinargóð frásögn Bergþóru Pálsdóttur í Veturhúsum af atburðum þessarar 

nætur. Þar segir hún frá því að Páll bróðir hennar hafi ætlað að vitja gripahúsa og gá 

hvort ekki væri allt með felldu þar enda var ofsarok og mikil rigning þá um nóttina. 

Bergþóra segir svo frá því hvers Páll varð var: 

Er hann kom að fjárhúsunum var þar allt í góðu lagi, og ætlaði hann þá að 

ganga við hjá hesthúsinu, sem var vestan við bæinn. En er hann átti skamma 

leið þangað, sá hann að hann var að ganga á einhverja dökk þúst, sem þó 

hreyfðist. Hann hélt að þetta væri eitthvað, sem fokið hefði en er hann gætti 

betur að, sá hann, að þetta þokaðist móti veðrinu. Hann sá enga skílsmíð á 

þessu í myrkrinu og andartak datt honum í hug að leggja af leið og láta þetta 

eiga sig, en bægði fljótt frá sér hjátrú og lítilmennsku og gekk nær til þess 

að sjá, hvað þetta væri. Hann beygði sig svo niður að þessu og sá að það var 

maður, sem skreið á fjórum fótum, en datt alltaf öðru hvoru. Maðurinn varð 

ekki Páls var fyrr en hann tók á honum og reisti hann upp. Þá sá Páll að 

þetta var hermaður. Páll gat ekki losað byrðina af manninum úti, af því að 

allar ólar voru orðnar svo þrútnar af bleytu, að þær gengu ekki í gegnum 

hringjurnar. Varð  hann því að bera manninn til bæjar með því, sem hann 

hafði meðferðis. Þau Kristín klæddu hann nú úr blautu fötunum og í önnur 

þurr, en móðir okkar klæddist og fór niður, hitaði kaffi og sá honum fyrir 

næringu.
143

  

Þessum þrekaða hermanni tókst að gera þeim það skiljanlegt að fleiri menn væru 

hjálparþurfi úti við og bjóst því Páll út aftur ásamt Magnúsi bróður sínum og hófu þeir 

leit að hermönnunum. Svo fór að þeir bræður voru á ferðinni alla nóttina og þegar yfir 

lauk höfðu þeir komið 48 mönnum í hús en töldu að níu hefðu látist.
144

 Tölur um fjölda 

hermanna sem lögðu upp í þetta ferðalag eru nokkuð á reiki og án efa er missagt um 

                                                 
142 Norton, „Liðþjálfi á Norðfirði“, bls. 3. 
143 Bergþóra Pálsdóttir, „Hrakningar brezkra hermanna á Eskifjarðarheiði“,  Lesbók Morgunblaðsins 15. mars 1964, 

bls. 8. 
144 Sama heimild, bls. 9. 
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fjölda þeirra sem létust því ljóst er að átta breskir hermenn hvíla í kirkjugarðinum á 

Reyðarfirði og einn kanadískur en hann lést hins vegar af slysaskoti.  

Magnús Pálsson (1926) segir frá því að allur matur í húsinu hafi klárast þessa 

nótt, svo og eldiviður og hefði Páll bróðir hans því farið út og höggvið nokkra 

girðingarstaura í eldinn. Vosklæðin höfðu verið dregin af hinum þrekuðu hermönnum 

og þeir færðir í þann fatnað sem til var á heimilinu, hvort sem um var að ræða 

karlmanns- eða kvenföt. Rúmföt og teppi voru einnig notuð í þessu skyni. Þessu voru 

hermenn ýmist klæddir eða vafðir þegar þeir voru sóttir daginn eftir en ekkert af þessum 

fatnaði skilaði sér aftur að Veturhúsum.  

Einu formlegu þakkirnar sem bárust frá yfirmönnum setuliðsins var bók sem 

Páli var gefin. Um er að ræða 700 síðna skáldverk á ensku sem Páll las aldrei enda 

kunni hann ekki ensku. Í þessa bók ritaði R. C. Fernel majór þessi orð: „Í þakklátri 

minningu um gestrisni og liðveislu sem þú veittir mönnum mínum á neyðarstund.“
145

 

Ekki er ljóst hvort  þessar þakkir voru frá setuliðinu eða persónulegur þakklætisvottur 

majórsins.  

Páll Pálsson (f. 1910 – d. 1999) rifjaði upp í viðtali að einhverjir af þeim 

hermönnum sem þau á Veturhúsum komu í skjól hafi gert tilraun til að heimsækja þau 

og færa þeim þakkir síðar: 

Ég vissi það að einu sinni sáum við að það kom bíll ... það var náttúrulega 

vegleysa bara inn eftir til okkar og það var nú sú tilviljun að við sáum þegar 

þessi bíll kom og hann setur sig fastan í á sem að var rétt fyrir utan hjá 

okkur og þegar þeir voru að brasa þar, þá kemur annar á þessari djöfulsins 

ferð til þeirra og þá voru þeir akkúrat búnir að losa. Þá voru þessir menn, 

ætluðu að skjótast til okkar en hinir komist að því að þeir voru farnir og eltu 

þá.
146

 

Það kemur glöggt fram í viðtölum við Magnús Pálsson, bæði hljóðupptökum sem 

ritgerðarhöfundur hefur undir höndum og því sem birtist í bók Þorsteins J. 

Vilhjálmssonar að honum gramdist fálætið sem þeim systkinum var sýnt af hálfu 

breskra yfirvalda. Magnús nefnir þó, að þegar breskir hermenn hafi komið í Veturhús að 

sækja eigur sínar, hafi þeir fært þeim lítilræði af dósamat og einnig koks sem reyndar 

var ekki hægt að brenna í kolaeldavélinni á bænum.  

                                                 
145 Páll Pálsson, „Þeir átu allt nema slátrið”, Vikan XXXIX (1985), bls. 12.  
146 Viðtal. Hástoð við Pál Pálsson, 1994. 
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Í viðtalinu við Magnús innir spyrjandi hann eftir því, sem komið hafði fram hjá 

Páli bróður hans, að Bretar hafi ráðgert að halda skemmtun á Reyðarfirði og skyldi 

ágóði hennar renna til heimilisfólks á Veturhúsum. Magnús kannast við þær ráðagerðir 

en sagði að ekkert hafi orðið úr þeim.
147

 Í upptöku af viðtali við Pál sem 

ritgerðarhöfundur hafði undir höndum heyrðist ekkert minnst á slík áform Breta.  

Þegar Páll dvaldi á Reykjalundi við endurhæfingu eftir slys sem hann varð fyrir 

mörgum árum síðar, komst hann hins vegar í kynni við enskan sjúkraþjálfara, unga 

konu sem hreifst af sögu hans og systkina hans. Hún lét þýða frásagnir Bergþóru systur 

hans, sem birst höfðu á prenti, og viðbrögðin létu ekki á sér standa því Páli tók að berast 

fjöldi þakkarbréfa, allt að fjórum á dag þegar mest var, og taldist honum til að þau hafi 

orðið um 300 talsins.
148

 Að sögn Magnúsar voru þessi bréf Páli bróður hans mikils virði 

og eina raunverulega umbunin sem hann fékk fyrir unnin afrek þessa janúarnótt árið 

1942.
149

  

Áðurnefnd bók Þorsteins J. Vilhjálmssonar kom út í tengslum við samnefnda 

heimildarmynd um þessa atburði. Í undirbúningi að gerð hennar var m.a. rætt við breska 

sendiherrann hér á landi og varð það til þess að breska ríkisstjórnin færði þeim 

bræðrum, Magnúsi og Páli, systrum þeirra Kristínu og Bergþóru, að ógleymdri 

Þorbjörgu móður þeirra, formlegar „þakkir fyrir hugrekki þeirra, óeigingirni, ákveðni og 

samúð hina örlagaríku aðfaranótt 21. janúar 1942“.
150

 Magnús Pálsson, sá eini þeirra 

sem var á lífi, veitti þessari viðurkenningu viðtöku í janúar 2012, 70 árum eftir 

björgunarafrekið mikla. 

Þeim, sem rifja upp þennan atburð, ber saman um að þarna hafi verið um 

feigðarflan að ræða af hálfu liðsforingja og mörg mistök verið gerð. Það skýri að miklu 

leyti þá leyndarhulu sem yfirmenn setuliðsins vildu hjúpa þessa atburði og það fálæti 

sem þeir sýndu fjölskyldunni að Veturhúsum en hefði þeirra ekki notið við hefðu án efa 

fleiri farist þessa nótt.
151

   

Steinþór Eiríksson bjó á Reyðarfirði fyrstu ár hersetunnar. Hann sagðist hafa verið 

staddur á Eskifirði um kvöldið og frétt að hópur af Bretum væri að þvælast upp á fjalli. 

Það var vont veður og illt útlit. Hann sagðist hafa farið að varðstöð Breta þar og reynt 

                                                 
147 Viðtal. Hástoð við Magnús Pálsson, 1994.   
148 Páll Pálsson, „Þeir átu allt nema slátrið”, bls. 15. 
149 Viðtal. Hástoð við Magnús Pálsson, 1994. 
150 Þorsteinn J. Vilhjálmsson, Veturhús, bls. 49.  
151 Viðtal. Hástoð við Magnús Pálsson, 1994. 
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að fá upp úr þeim hvort rétt væri en þeir kváðu það hernaðarleyndarmál. Það sagði hann 

hafa verið vitleysu, því það hefði verið hægt að safna liði og fara á móti þeim.
152

   

Atburður þessi kom skiljanlega við fólk sem bjó í nábýli við þessa hermenn og átti 

þá jafnvel að vinum. Sigríður Gunnarsdóttir minnist þess að fólk hafi verið slegið yfir 

þessum atburðum og í dagbók sína skrifaði Elís Pálsson á Gimli: 

Nokkurs kala gætti meðal ýmissa Reyðfirðinga, sem áttu gjarnan kunningja 

og jafnvel heimilisvini meðal þeirra er fóru í leiðangurinn, út í yfirmenn 

herliðsins vegna tómlætis við að skipuleggja hjálparstarf og leiðangur, þegar 

veður breyttist svo mjög síðdegis. Einhverjir munu hafa leitað viðbragða 

þeirra í þá átt, en án þess að tekið væri tillit til þess.
153

  

Einn heimilisvinurinn sem varð úti þessa nótt var Caullis Cooper, sá sem kom oft í 

Dvergastein og minnst var á í 4. kafla.Valgerður Vigfúsdóttir, húsfreyja í Dvergasteini, 

tók að sér að hirða um leiði hans í kirkjugarðinum og lét smíða kassa með glerloki, sem 

komið var fyrir á leiðinu, og blóm sett í hann. Fjölskylda hennar var í bréfasambandi við 

ekkju hins látna hermanns í Englandi og sendi henni mynd af leiðinu. Ekkjan sendi 

innilegt þakkarbréf til Valgerðar og varðveitir Vigfús Ólafsson, sonur hennar, það enn 

ásamt öðrum bréfum sem minnst hefur verið á. Mynd af bréfinu má finna í 3. viðauka 

við ritgerð þessa. Vigfús minnist þess að móðir hans og afi hafi verið afar ósátt við að 

hermennirnir skyldu hafa verið sendir í þetta afdrifaríka ferðalag.
154

 

Það eru ekki bara heimamenn sem lýsa óánægju með þetta feigðarflan í 

minningum sínum; hennar gætir einnig í dagbókarfærslu Ron Davies. Eftir að hafa gert 

lauslega grein fyrir hamförum landa sinna segist honum svo frá: 

Ein sagan greinir frá því að tveir Íslendingar, sem voru þarna á skíðum, hafi 

varað þá við að fara lengra þar sem óveður væri í aðsigi. Bara ef foringjarnir 

hefðu tekið mark á veðurspám!  Þetta atvik hefur aukið á óvildina sem hefur 

verið ríkjandi á milli okkar hersveitar og liðsmanna KOYLI  frá því að 

Wray majór magnaði keppnisanda í þjálfuninni.
155

 

Í lok dagbókar sinnar bendir Ron Davies á þá kaldhæðnislegu staðreynd að þrátt fyrir 

áherslu á vetrarþjálfun og fjallamennsku, komust liðsmenn Kensington-herfylkisins 

                                                 
152 Viðtal. Hástoð við Steinþór Eiríksson, 1994. 
153 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 266. Dagbók Elísar er í vörslu sonar hans; Páls Elíssonar á 

Reyðarfirði.  
154 Þorsteinn J. Vilhjálmsson, Veturhús, bls. 42-43. 
155 R. E  G. Davies, Diversion to Iceland 1941-43, bls. 55.  
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fyrst í tæri við óvininn þegar þeir gengu á franska strönd þann 12. júní 1944 í heitu 

veðri.  

 

5.2 Slysaskot á bryggjunni 

Dag einn sumarið 1941 kom strandferðaskipið Esja til Reyðarfjarðar. Meðal farþega var 

10 ára gamall drengur, Ingi Sig. Erlendsson frá Reykjavík, sem kominn var austur til að 

dvelja í sveit á Eyri við Reyðarfjörð, þar sem hann átti frændfólk. Þegar hann var 

nýstiginn í land hlupu skot úr byssu nærstadds hermanns og hæfði eitt þeirra Inga í 

fótinn. Ingi var í hópi viðmælenda Hástoðar en þá segulbandsupptöku fékk 

ritgerðahöfundur ekki í hendur. Hins vegar er brot úr viðtalinu birt í skýrslu Hástoðar 

þar sem Ingi segir frá þessum atburði. Einnig minnast nokkrir aðrir viðmælendur 

Hástoðar á þennan atburð og meðal þeirra var einn sjónarvottur að því sem gerðist. 

Samkvæmt frásögn Inga komu skotin úr stórri vélbyssu á fæti  í varðstöð við 

bryggjusporðinn. Hann hafi verið drifinn á sjúkrahús hersins í  Kvíagili þar sem gert var 

að sárum hans. Illa gekk að fá sárin til að gróa því margsinnis greri í þeim og Ingi þurfti 

að gangast undir margar aðgerðir á fætinum. Þegar lá fyrir að hann þyrfti lengi að liggja 

rúmfastur, leigðu Bretarnir herbergi á efri hæð húss Kaupfélags Héraðsbúa skammt frá 

bryggjunni og var hann þar í góðu yfirlæti undir eftirliti hermanna. Hann frétti síðar að 

foringinn sem bar ábyrgð á skothríðinni hafi verið lækkaður í tign og sviptur öllum 

heiðursmerkjum vegna slyssins. Ingi segist eftir á hafa hugsað mikið til drengsins, sem 

slasaðist í loftárás Þjóðverja á Seyðisfjörð í september 1942, en taka þurfti af honum 

fótinn vegna sáranna sem hann hlaut. Ingi velti fyrir sér hvort skipt hafi máli hverrar 

þjóðar kúlurnar hafi verið.
156

  

 Þarna vísar Ingi í atvik sem varð þann 5. september 1941 er þýsk flugvél varpaði 

tveimur sprengjum  að skipi sem lá á Seyðisfirði. Ekki fór betur en svo að önnur þeirra 

lenti í landi, skammt frá fjórum drengjum sem voru þar að leik. Slösuðust þeir allir en 

mismikið þó. Sá sem mesta áverka hlaut var sjö ára drengur, að nafni Grétar Hervald 

Oddsson, en taka þurfti af honum fótinn fyrir ofan hné.
157

 

Einar Pétursson (f. 1913 – d. 2000), sem á stríðsárunum var ráðsmaður hjá 

Gunnari Gunnarssyni rithöfundi á Skriðuklaustri, var meðal farþega á Esjunni og sá 

þegar þessi ósköp dundu yfir. Honum og konu hans mun hafa þótt drengurinn 

umkomulaus á ferðalaginu og því litið til með honum. Einar var því nærstaddur þegar 

                                                 
156 Birna Mjöll Sigurðardóttir og fleiri, Stríðsárasafn á Reyðarfirði – Grundvöllurinn, bls. 112-113. 
157 „Tvær flugvélar komu yfir Seyðisfjörð“, Vísir 7. september 1941, bls. 1 
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drengurinn hljóp í land og segist hann hafa heyrt þrjú skot. Mikið hafi glumið í skipinu 

þegar kúlurnar skullu á því og sá Einar drenginn falla til jarðar. Hermenn hafi komið 

með bíl og flutt hann  snarlega á sjúkrahús. Einar segist hafa hugsað mikið um afdrif 

hermannsins sem skaut, því á meðan hann beið Esjunnar á Reyðarfirði nokkrum 

mánuðum áður, hafði hann orðið vitni að því þegar verið var að refsa hermönnum fyrir 

einhverjar yfirsjónir. Þeim var gert að hlaupa með þunga poka fram og til baka og voru 

þeir að niðurlotum komnir. Yfirmennirnir hafi staðið yfir þeim með svipur, reiðubúnir 

að berja þá áfram.
158

 

Kristinn Ásgeirsson var á líku reki og Ingi og man glögglega eftir slysaskotinu. 

Hann hafi oft heimsótt Inga þar sem hann lá á kaupfélagsloftinu undir hervernd. Það 

hafi verið eftirsóknarvert því Ingi var alltaf birgur af sælgæti sem hinn ólánssami 

hermaður gaf honum.
159

 Bóas Hallgrímsson og Jónas Jónsson minntust á þetta atvik í 

viðtali. Bóas man að það sá á brúnni á skipinu eftir skothríðina. (Hann talaði reyndar um 

Heklu). Þeir sögðu að það hafi verið óvenju fátt á bryggjunni þetta skiptið og hafi það 

forðað stærra slysi.
160

 

 

5.3 Frekara manntjón 

Þann 14. ágúst 1941 er lítil frétt í Morgunblaðinu svo hljóðandi: „Húsbruni. S.l. 

sunnudag brann á Reyðarfirði stórt pakkhús, eign Þorvarðar Sölvasonar. Breskir 

setuliðsmenn höfðu húsið til afnota.“
161

  Þessi frétt lætur ekki mikið yfir sér en þennan 

atburð ber oft á góma þegar eldri Reyðfirðingar rifja upp stríðsárin. Lýsing Guðmundar 

Karls Stefánssonar, sem var lögregluþjónn á Reyðarfirði þegar húsið brann, er öllu 

dramatískari: 

Það var hörmulegt, þarna brunnu nokkrir hermenn inni. Aðrir sluppu mikið 

brunnir. Einum man ég eftir sem henti sér í sjóinn af bryggju logandi, en 

það var fjara og hann hálsbrotnaði. Annar kom einnig logandi út og var 

slökkt í klæðum hans af nærstöddum. Ég, eins og aðrir er eitthvað gátum 

gert vorum í og við logandi húsið að hjálpa út hermönnum.
162

 

                                                 
158 Viðtal. Hástoð við Einar Pétursson, 1994. 
159 Viðtal. Hástoð við Kristin Ásgeirsson, 1994.  
160 Viðtal. Hástoð við Bóas Hallgrímsson og Jónas Jónsson, 1994. 
161 „Húsbruni”, Morgunblaðið 14. ágúst 1941, bls. 7.  
162 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 240. 
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Hér er um að ræða húsið sem vélbyssuundirfylki úr Manchester-herfylkisins lagði undir 

sig og sagt var frá í kafla 3.3. Þessi atburður var rifjaður upp í tveimur vitölum. Sigríður 

Gunnarsdóttir hefur eftir sjónarvottum að hræðilegt hafi verið að fylgjast með þessum 

bruna, mikið hafi gengið á við að bjarga mönnum úr húsinu og hafi nokkrir reynt að 

bjarga sér með því að stökkva út um glugga. Einn hafi hálsbrotnað við það. Sigríður 

telur að minnsta kosti einn, ef ekki tveir hafi látist.
163

 Kristinn Einarsson telur að þarna 

hafi verið franskættaðir Kanadamenn og tengdi þá við Walrus-flugvélarnar. Hann segist 

hafa heyrt að einhverjir hafi látist: „Annars frétti maður aldrei neitt sem gerðist hjá 

hernum.“
164

  Það eru orð að sönnu, í það minnsta er títt minnst á það í viðtölum sem 

vitnað er í, að ýmsar ófarir setuliðsmanna voru gjarnan sveipaðar hulu og heimamenn 

höfðu litlar spurnir af þeim. Það hefur eflaust verið skrýtin tilhugsun fyrir Reyðfirðinga 

að setuliðið sem gisti heimabyggð þeirra var í raun lokað samfélag sem laut eigin 

lögmálum. Þetta gerði það að verkum að mönnum bárust óljósar fréttir af atvikum sem 

óbreyttir borgarar voru ekki beinlínis vitni að.  

Dæmi um þetta er þegar kanadískur hermaður lét lífið eftir að hann varð fyrir 

byssuskoti í búðum sínum. Á þetta atvik er minnst í fjórum viðtölum sem vitnað hefur 

verið til í þessari ritgerð. Það er gjarnan talað um að tveir menn hafi átt í hlut og hafi 

kúla hlaupið úr byssu annars í félaga hans sem lét lífið. Kristinn Ásgerisson segir svo 

frá:  

Svo lenti einn í því að það hljóp skot úr byssunni hans og í félaga hans, hann 

dó ...  hann gat ekki hugsað sér að koma heim aftur... og vita þetta að hann, 

þó þetta væri óviljandi sko, hann hengdi sig. Þeir voru báðir jarðaðir í 

kirkjugarðinum á Reyðarfirði. 

Sigríður Gunnarsdóttir heyrði af þessum sviplega atburði. Talað var um að þetta hafi 

annaðhvort verið slysaskot eða það að hinn látni hefði fyrirfarið sér, en „maður veit 

ekkert um svoleiðis“, svo vitnað sé beint í hana.
165

  Anna Frímannsdóttir telur að um 

voðaskot hafi verið að ræða. Hún hafi rætt við marga sveitunga sína sem voru sama 

sinnis enda var álitið að hermaðurinn hafi ekki verið einn þegar þetta varð og því 

útilokað að hann hafi haft ráðrúm til að taka eigið líf. Hún segir að yfir þessu hafi hvílt 

mikil leynd.
166

 

                                                 
163 Viðtal. Hástoð við Sigríði Gunnarsdóttur, 1994. 
164 Viðtal. Hástoð við Kristin Einarsson, 1994. 
165 Viðtal. Hástoð við Sigríði Gunnarsdóttur, 1994. 
166 Viðtal. Hástoð við Önnu Frímannsdóttur, 1994. 
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 Eins og sjá má af þessum frásögnum eru útgáfurnar af sögunni misjafnar og ekki 

ólíklegt að leyndarhulan sem hvíldi yfir atburðinum hafi ýtt undir sögusagnir. En það er 

víst að í kirkjugarðinum á Búðarmel, skammt frá gröfum Bretanna átta sem urðu úti á 

Eskifjarðarheiði, hvílir kanadískur hermaður.  
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VI Á VÆNGJUM 

 

6.1 Frændur á flugi  

Norska útlagastjórnin, sem sat í London, ákvað fljótt að endurreisa flugher Norðmanna 

og skipa hann flugliðum sem höfðu flúið til Englands eftir að Þjóðverjar hernámu Noreg 

1940. Skömmu fyrir stríð höfðu Norðmenn samið um smíði 24 Northrop sjóflugvéla í 

Bandaríkjunum og var brugðið á það ráð að senda þær til Kanada þar sem flugliðarnir 

fengu þjálfun. Þessi norska flugsveit var undir breskri stjórn og var afráðið að senda 

sveitina til Íslands þar sem vélarnar myndu nýtast við  ýmiss konar könnunarflug.
167

 

Hluti hennar var settur niður á Reyðarfirði eins og áður greinir og var dvöl hennar þar 

ekki áfallalaus. Hér verður skýrt frá atburðum tengdum flugsveitinni og hvernig fólk á 

Reyðarfirði minnist þessara frænda okkar. 

 Kristinn Ásgeirsson, sem áður hefur verið nefndur, átti mikil samskipti við 

Norðmenn  eins og fram kom í kaflanum á undan, þá sérstaklega áðurnefndan Oluf 

Reed Olsen. Sá norski segir frá því, í bók sinni Two Eggs on My Plate, hvernig norska 

útlagastjórnin hvatti alla flugmenn í Noregi til að flýja þaðan hið snarasta og ganga til 

liðs við hinn endurreista flugher.
168

 Hann hafi ásamt félögum sínum Kåre Moe og Rolf 

Gabrielsen, ákveðið að hlýða þessu kalli og hófu þeir ævintýralegan leiðangur á 

seglbátnum Håpet (Vonin).
169

 Velktust þeir fram og til baka um Norðursjó og hrepptu 

hin verstu veður á ferð sinni.  Fór það svo á endanum að þeir voru teknir um borð í 

breska tundurspillinn Bedouin eftir um tveggja vikna hrakningar.
170

 Þeir gengu síðan á 

land í Skotlandi. 4. október 1940 og þaðan fóru þeir síðan til móts við landa sína í 

Kanada þar sem þeir voru þjálfaðir í að fljúga áðurnefndum Northrop vélum.
171

  

 Það var alls ekki óþekkt að Norðmenn flýðu hersetið heimaland sitt á alls kyns 

bátum. Þann 10. maí 1940 komu tíu norskir sjómenn til Seyðisfjarðar á 24 lesta fiskibát, 

Sandoy.
172

 Og 17. júní sama ár sigldi eitt strandferðaskip og tvö flutningaskip inn 

Seyðisfjörð og voru alls 59 flóttamenn um borð.
173

 Sigríður Gunnarsdóttir getur um að 

áhöfn norsks hvalveiðiskips, sem var á veiðum þegar Þjóðverjar hernámu Noreg, hafi 

                                                 
167 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 87. 
168 Oluf Reed Olsen, Two Eggs On My Plate (London 1953), bls. 42.  
169 Sama heimild, bls. 63. 
170 Sama heimild, bls. 85. 
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172  „10 flóttamenn frá Noregi“, Morgunblaðið 10. maí 1940, bls. 3.  
173 „59 norskir flóttamenn til Seyðisfjarðar“, Morgunblaðið 20. júní 1940, bls. 3. 
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gengið til liðs við breska herinn. Skip þeirra hafi verið notað til flutninga fyrir norsku 

flugsveitina á Reyðarfirði.
174

  

Ævintýralegasta lýsingin af flótta Norðmanna er sú sem kemur fram í viðtali við 

Steinþór Eiríksson. Segir hann svo frá, að nokkrir af norsku flugmönnunum hefðu læðst 

um borð í varðbát sem Þjóðverjar höfðu náð undir sig, skorið varðmennina á háls, hent 

líkum þeirra í sjóinn og haldið rakleiðis til Íslands að því loknu.
175

 Skemmst er frá því 

að segja að engar heimildir sem ritgerðarhöfundur rannsakaði staðfesta þessa frásögn. 

Það er hins vegar ástæða til  að geta hennar hér sem dæmi um vafasamar minningar 

fólks um löngu liðna atburði.  

 Áður hefur komið fram að Norðmenn þóttu nokkuð líkir Íslendingum og er þeim 

ýmist lagt það til lofs eða lasts, allt eftir því hver segir frá. Olsen hinn norski telur að 

það hafi ekki skemmt fyrir honum og félögum hans að þeir gátu komið heimamönnum 

til hjálpar þegar koma þurfti veiku fólki undir læknishendur fjarri heimili þeirra. Þá 

reyndust norsku flugvélarnar vel.
176

  Hann segir einmitt frá einu slíku flugi í bók sinni, 

þar sem veik kona var flutt frá Eskifirði til Reykjavíkur í febrúar 1942. Allhvasst var að 

austri þennan dag og vegna skýjafars þurfti að fljúga lágt. Það gerði það að verkum að 

ókyrrt var alla leiðina og var ferðin erfið fyrir sjúklinginn sem þeir fluttu. Konunni var 

mjög ómótt og kastaði hún stöðugt upp en engir pokar voru um borð í vélinni til að taka 

við spýjunni, þannig að loftskeytamaðurinn varð í staðinn að fórna bæði flughettu sinni 

og stígvélum. Það dugði ekki til og var verkunin á flugvélinni slæm þegar komið var til 

höfuðborgarinnar og lyktin um borð eftir því. Það segir af sjúklingnum að honum var 

heldur seint komið undir læknishendur og lést konan skömmu síðar.
177

 Þór Whitehead 

segir frá þessu sjúkraflugi í bók sinni Íslandi í hers höndum og þar er birt mynd sem 

tekin var stuttu eftir komu vélarinnar til Reykjavíkur.
178

  

 Dvöl norsku flugsveitarinnar á Reyðarfirði var síður en svo stórslysalaus. 

Fljótlega eftir komuna urðu Norðmenn fyrir óhappi þegar verið var að koma fyrir 

djúpsprengju undir einni flugvélinni. Svo óhönduglega fór að sprengjan féll í sjóinn og 

sprakk undir vélinni sem sökk til botns. Ekkert manntjón varð í sprengingunni þótt 

ótrúlegt megi virðast.
179

 Annað óhapp varð 4. febrúar 1942 þegar einni Northrop vél 

hlekktist á í lendingu. Olsen rifjar þetta atvik upp í bók sinni. Hann segir frá því að um 

                                                 
174 Viðtal. Hástoð við Sigríði Gunnarsdóttur, 1994. 
175 Viðtal. Hástoð við Steinþór Eiriksson,1994. 
176 Oluf Reed Olsen, Vi kommer igjen,bls. 220.  
177 Olsen, Vi kommer igjen, bls 211. 
178 Þór Whitehead, Ísland í hers höndum,  bls. 210. 
179 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 252. 
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morguninn, þegar vélin hafði lagt upp í könnunarflug, hafi veðrið verið með besta móti 

en rúmlega sex klukkustundum síðar, þegar búist var við henni til baka var komið 

austan rok. Þegar sást loks til vélarinnar fljúga inn fjörðinn, sveiflaði rokið henni til og 

frá og skelfingu lostnir sáu Olsen og félagar hvernig hún bókstaflega snerist ítrekað á 

hvolf áður en hún hrapaði í sjóinn á um 150 kílómetra hraða á klukkustund. Þriggja 

manna áhöfn vélarinnar var bjargað um borð í hraðbát sem kom fljótt á vettvang og 

sluppu flugmennirnir með skrekkinn frá þessari raun.
 180

  

Anna Frímannsdóttir var á skíðum við rafstöðina þegar hún sá flugvélina koma 

fljúgandi út fjörðinn í björtu og góðu veðri og skella í sjóinn út af Björgum utan 

þorpsins. Vélin sökk ekki en Anna minnist þess að hafa séð einn mann skríða upp á 

væng hennar.
181

 Flakið var síðan dregið á land, rifið og notað í varahluti í aðrar vélar. 

Annað flotholt hennar fékk hins vegar nýtt hlutverk en það var notað sem kamar við 

norska kampinn.  

 Ekki fór eins vel þegar þriðja vélin fórst á Vattarnesi 17. september 1942 og 

með henni þrír menn.
182

  Jón Úlfarsson, sem þar bjó, var ásamt öðrum á báti skammt 

undan nesinu að leggja línu. Hann var vitni að slysinu og lýsir því svona: „[vélin] flýgur 

svona yfir Vattarnesið og svo allt í einu stinga þeir sér svona niður með fjallinu og ætla 

sjálfsagt að taka þetta sem kallað er bakfallslykkja ... en eru of lágt og lenda bara beint 

ofan í túnið.“ Hann telur líklegt að þetta hafi verið á sunnudagsmorgni því færeyskir 

sjómenn sem réru frá Vattarnesi hafi verið í landi þegar þetta gerðist. Mikill fögnuður 

hafi gripið um sig meðal þeirra í fyrstu því að þeir voru þess fullvissir að vélin væri 

þýsk. Sá fögnuður hafi snúist í grát þegar í ljós kom að þarna hafi Norðmenn verið á 

ferðinni.
183

 

 

6.2 Komur þýskra flugvéla 

Nokkuð var um að þýskar flugvélar legðu leið sína til Reyðarfjarðar á stríðsárunum og 

var þeim oft mætt með skothríð af jörðu niðri. Það þótti fljótlega ljóst að íbúar hins 

hernumda þorps þyrftu að geta leitað skjóls ef til loftárása kæmi. Þjóðstjórnin, undir 

forsæti Hermanns Jónassonar, hafði sett bráðabirgðalög í ágúst árið 1940 um loftvarnir 

þar sem ábyrgð bæjar- og sveitastjórna var skilgreind. Var meðal annars kveðið á um að 

                                                 
180 Olsen, Vi kommer igjen, bls. 214. 
181 Viðtal. Hástoð við Önnu Frímannsdóttur, 1994. 
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183 Viðtal. Hástoð við Jón Úlfarsson, 1994.  
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kostnaður við varnirnar skyldi að hálfu leyti greiddur úr ríkissjóði.
184

 Í bókinni Saga 

Reyðarfjarðar gerir Guðmundur Magnússon ágætlega grein fyrir þeim 

loftvarnaráðstöfunum sem gripið var til á Reyðarfirði. Sérstök loftvarnanefnd sem 

skipuð var fjórum mönnum, þar af einum fulltrúa setuliðsins, mat að byggja þyrfti fimm 

loftvarnabyrgi innan Búðarár, önnur tíu utan ár auk þess sem geymslur og 

miðstöðvarklefar í kjöllurum tiltekinna húsa yrðu styrk sértaklega með sandpokum. Í 

tillögum þessum var ekki getið um loftvarnabyrgi í útbænum sem svo er nefndur eða 

þeim hluta þorpsins sem er utan Oddnýjarheiðar. Í fyrrnefndri bók Guðmundar 

Magnússonar kemur fram að fulltrúi setuliðsins hafi sett sig upp á móti því þar sem þau 

hús stóðu utan víggirðingar og talið að íbúar þeirra gætu leitað skjóls í byrgjum innan 

girðingar. Ljóst er að ekki var farið að þeim tilmælum því auk þeirra byrgja sem nefndin 

lagði til að byggð yrðu, voru reist að minnsta kosti fjögur byrgi í útbænum.
185

 

Kostnaður við gerð byrgjanna var greiddur að hálfu úr ríkissjóði lögum samkvæmt en 

hreppsnefndin ásamt sýslusjóði lagði til um þriðjung fjárins. Afgangsins var aflað með 

svokölluðum skyldudagsverkum á hvern verkfæran mann.
186

 

Það kom á daginn að full þörf var fyrir þessi mannvirki því þegar leið á stríðið 

gerðust komur þýskra flugvéla nokkuð tíðar.  Þær voru sendar til Íslands frá flugvöllum 

í Noregi til að kanna siglingaleiðir á Norður-Atlantshafi og stundum var gætt að 

viðbúnaði bandamanna á Íslandi. Þegar siglingar skipalesta Bandamanna hófust til 

Norður Rússlands árið 1941 var komið upp aðstöðu fyrir fylgdarskip lestanna í 

Hvalfirði. Einnig komu slík skip við í Eyjafirði og á Seyðisfirði og voru þá oft á ferðinni 

bryndrekar og flugmóðurskip.
187

 Það gefur því augaleið að Þjóðverjum hafi þótt 

mikilvægt að hafa gætur á þessum herskipum og skipunum sem fluttu vistir til 

Rússlands, vistir sem sovéskum hersveitum voru mjög gagnlegar í baráttu sinni við 

þýska innrásarherinn. Könnunarflugvélar Þjóðverja tóku iðulega mið af Snæfugli, ysta 

fjalli við Reyðarfjörð norðanverðan, og flugu þaðan til þeirra staða sem kanna átti úr 

lofti.
188

 Hér á eftir verður sagt frá nokkrum komum óvinaflugvéla til Reyðarfjarðar. 
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47 

 

6.3 Flugvélin á fjallið 

Þann 21. maí árið 1941 lagði þýsk könnunar- og sprengjuflugvél að gerðinni Heinkel 

HE-111 upp frá Værnesflugvelli í Þrándheimi. Tilgangur ferðar hennar var að svipast 

um eftir breskum herskipum vegna leiðangurs þýsku bryndrekanna Bismarcks og Prinz 

Eugens en þeim var ætlað að gera árásir á skipaleiðum bandamanna.  Lá leið 

flugvélarinnar meðal annars upp að austurströnd Íslands. Heimafólk á bænum 

Krossanesi, yst við Reyðarfjörð norðanverðan, heyrði í vélinni þar sem hún flaug 

nokkrum sinnum yfir fjörðinn. Þegar síðar heyrðist sprenging og sást í rauðan bjarma 

hélt bóndinn á bænum að Þjóðverjar hefðu sleppt sprengju. Það var ekki fyrr en ellefu 

dögum seinna, er hann var að vitja um fé við svokallaðan Valahjalla innan við bæinn, að 

hann gekk fram á brak úr flugvélinni og eitt lík. Í framhaldinu voru gerðir leiðangrar að 

flakinu og kom í ljós að alls hefðu fjórir menn farist í slysinu. Við brakið fannst einnig 

ósprungin sprengja. Lík þýsku flugmannanna voru flutt inn á Reyðarfjörð og jarðsett í 

kirkjugarðinum á Búðarmel þar sem bresku leiðangursmennirnir af Eskifjarðarheiði 

voru síðar lagðir til hvílu.
189

  

Jónas Jónsson (f. 1918 – d. 2006) bjó á Eyri við sunnanverðan Reyðarfjörð, man 

glögglega eftir ummerkjum eftir vélina í fjallinu. Í viðtali við hann og Bóas 

Hallgrímsson á Grímsstöðum (f. 1924 – d. 2012), kemur fram að íbúar á Krossanesi 

hefðu nýtt ýmsa hluti úr flakinu, t.d. hafði Halldór Eiríksson, sem þar bjó, smíðað sér 

göngustaf úr áli. Síðar, þegar hann setti upp skósmíðaverkstæði í þorpinu á Reyðarfirði, 

hafi hann haft með sér stól flugmanns úr vélinni og notað hann sem vinnustól.
190

 

 Kristinn Einarsson segir frá því í viðtali við ritgerðarhöfund að hann hafi 

nokkru eftir stríð fengið heimsókn frá manni frá þýska sendiráðinu. Sá hafi frétt það 

eftir íslenskum námsmanni í Þýskalandi að það hafi verið einum manni fleira í 

flugvélinni en áður var talið. Kristinn hafi farið með hann á fund Halldórs Eiríkssonar 

og Eiríks bróður hans og spurst fyrir um það. Þeir bræður hafi ekki kannast við það 

þannig að næst lá beint við að hitta að máli Lúðvík Ingvarsson sýslumann á Eskifirði, 

sem hafði gegnt því embætti þegar vélin fórst. Sýslumaður kannaðist ekki heldur við 

þessar sögusagnir en sagði frá því að Bretar hafi fyrst viljað husla lík Þjóðverjanna á 

staðnum en hann hafi staðið gegn því og lyktir málsins voru þær útför þeirra var gerð 

með viðhöfn á Reyðarfirði. Segir Lúðvík að upp frá því hafi andað köldu í sinn garð frá 
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Bretum og þeir hafi jafnvel talið hann vera hallan undir nasista.
191

 Engar aðrar heimildir 

sem rannsakaðar voru fyrir þessa ritgerð staðfesta það að Bretar hafi viljað sýna hinum 

látnu Þjóðverjum þá óvirðingu að grafa líkin ekki í vígðri mold. Nafn Lúðvíks er heldur 

ekki að finna á listum bandamanna yfir hættulega menn, sem áður hefur verið getið um.  

Reyndar er til frásögn af vandræðagangi bandamanna við að koma líkamsleifum 

þýskra flugmanna í vígða mold. Þann 21. júní 1941 var þýsk flugvél skotin niður yfir 

Hvalfirði og létust allir í sjö manna áhöfn hennar. Þegar kom að því að jarðsetja hina 

látnu, vildu Bretar ekki leggja þá til hinstu hvílu á sama stað og eigin hermenn og var 

því leitað að kirkjugarði í nágrenni Reykjavíkur þar sem hægt væri að grafa 

Þjóðverjana. Kom svo að leitað var til Ólafs Ólafssonar bónda á Brautarholti, sem var 

ekki bara hreppstjóri og oddviti Kjalarnesshrepps heldur líka formaður sóknarnefndar 

Brautarholtskirkju og umsjónarmaður kirkjunnar. Ólafur tók þessari málaleitan 

Bretanna vel og var útför flugáhafnarinnar gerð þar með viðhöfn. Líkum þýskra 

flugmanna í kirkjugarðinum á Brautarholti átti eftir að fjölga, fyrst lík þriggja manna úr 

áhöfn vélar sem skotin var niður 18. október 1942 og síðar lík annarra þriggja úr 

könnunarvél varð fyrir skotum bandamanna 24. apríl 1942. 

Síðar var ákveðið að gera þýskan hermannagrafreit í Fossvogskirkjugarði. Lík 

Þjóðverjanna 13 sem hvíldu í Brautarholtskirkjugarði voru flutt þangað 20. september 

1957 og sama dag kom Hekla með jarðneskar leifar þeirra fjögurra sem fórust á 

Reyðarfirði.
192

 Svo sérkennilega vill til að sömu menn grófu upp líkamsleifar 

flugáhafnarinnar á Reyðarfirði og tóku grafir þeirra sextán árum áður.
193

 

 

6.4 Flogið inn fjörðinn 

Í frásögnum heimamanna bar oft á góma ferð fjögurra hreyfla Focke-Wulf Condor 

flugvélar í október 1942 en hún kom miklu róti á loftvarnaskyttur á jörðu niðri. Í Sögu 

Reyðarfjarðar vitnar Guðmundur Magnússon í dagbókarfærslu Elísar Árnason frá 15. 

október þess mánaðar: 

Þýsk flugvél flaug lágt yfir í éljaveðri og skotið var óhemjumikið á hana en 

án sjáanlegs árangurs. Talið var að úr hraðbát einum saman hafi verið skotið 
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níu þúsund skotum, sem tæpast getur verið raunhæft. Farið var í 

loftvarnabyrgi. 

Í Sögu Reyðarfjarðar er haft eftir Arthúri Guðnasyni, sem bjó utarlega í þorpinu, að 

þrýstingurinn hafi verið svo mikill „að það var eins og lamið væri með sleggju í 

gluggana. Það small í rúðunum.“ Hann segir að loftið hafi logað af kúlum frá 

loftvarnaskothríðinni og  hann skildi ekki hvernig vélin slapp.
194

  

Sigurjón Ólason man eftir því þegar skotið var á fjögurra hreyfla Condor-vél sem 

flaug inn fjörðinn í lágskýjuðu veðri og er ekki óvarlegt að ætla að það hafi verið sama 

vélin og áður er nefnd.
195

 Þessi vél flaug aðeins í um það bil 100 metra hæð og fór hratt 

yfir þannig að erfitt var að hæfa hana þrátt fyrir mikinn viðbúnað. Flugmaðurinn brá á 

það ráð að hækka flugið skart þegar komið var innst í fjörðinn og klifra yfir fjöllin í stað 

þess að snúa við og fljúga til baka í gegnum skothríðina út fjörðinn.
196

 Condor-

flugvélarnar, sem hingað flugu tíðum á stríðsárunum, voru upphaflega hannaðar til 

farþegaflutninga, en var síðan breytt til hernaðarnota. Þær voru afar langfleygar enda 

var hægt að nýta farangursrými þeirra fyrir eldsneyti. Þessar vélar áttu gott með að 

athafna sig í lágflugi gegn lítt vörðum skipum en dugðu illa ef verjast þurfti 

orrustuflugvélum eða þungvopnuðum skipum og voru að ýmsu leyti ekki vel til 

hernaðar fallnar.
197

  Ætla mætti af lýsingum sjónarvotta af komum þýskra flugvéla að 

þeim hefði  fyrst og fremst verið ætlað að ögra Bretum og stríða þeim. Í viðtali við 

Guðmund Magnússon segir Arthúr Guðnason til dæmis frá því að þýsk flugvél hafi 

komið niður Fagradal, innst í firðinum, og flogið lágt yfir þorpið og út yfir fjörðinn þar 

sem flugmennirnir veifuðu meðal annars sjómanni á báti hans skammt undan landi.
198

   

Það var stundum eins og heimamenn  áttuðu sig ekki á alvöru málsins. Vissulega 

hlýddu þeir loftvarnamerkjum og börnin voru látin sofa í sokkum svo fljótlegra væri að 

koma þeim út. Anna Frímannsdóttir sagði að mest hafi gengið á haustið 1942 og þá hafi 

jafnvel þurft að fara í loftvarnabyrgin kvölds og morgna. Fólk hafi þurft að koma sér 

þangað fyrirvaralaust þegar flauturnar gullu og engu máli skipti á hvaða tíma dagsins 

það var. Hún sagði að konur hafi jafnvel skotist heim, á meðan þeim bar að dvelja í 

byrgjunum, til að athuga með suðu í sláturpottum.
199

  

                                                 
194 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 242. Vísað er í dagbók Elísar í Sögu Reyðarfjarðar. 
195 Viðtal. Hástoð við Sigurjón Ólason, 1994. 
196 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 190. 
197 Sama heimild, bls. 182. 
198 Guðmundur Magnússon, Saga Reyðarfjarðar, bls. 260.  Kristinn Ásgeirsson minntist einnig á 

þetta atvik í viðtali. 
199 Viðtal. Hástoð við Önnu Frímannsdóttur, 1994. 



50 

 

Annað dæmi um fálæti heimamanna gagnvart hættunni var sú fullyrðing Jónasar 

Jónssonar að þegar loftvarnamerki voru gefin hafi Bretar hlaupið í skjól en Íslendingar 

upp á húsþök til að sjá flugvélarnar.
200

  Vigfús Ólafsson rifjaði upp reynslu sína í 

viðtali: 

Ég man eftir því að ég var einu sinni rifinn upp úr rúmi og farið með mig í 

loftvarnabyrgi þarna rétt við húsið okkar. Ég losaði mig úr fangi móður 

minnar og fór út í dyr byrgisins. Ég sá að það flaug þýsk flugvél yfir 

fjörðinn og Bretarnir skutu á hana viðstöðulaust. Þeir hittu hana ekki og hún 

flaug á haf út. En á sama tíma var konan í næsta húsi bara úti á túni við 

snúrustaura að hengja upp þvott!
201

 

En flug Þjóðverja var alvörumál og harla ólíklegt er að almennt hafi fólk verið óttalaust 

gagnvart þeirri ógn sem að því steðjaði  í raun og veru.  Þýskar flugvélar voru ekki 

heldur lausar við að sýna ógnandi tilburði yfir Reyðarfirði, síður en svo. Menn voru 

reglulega minntir á viðsjár styrjaldarinnar þegar fréttist af árásum þýskra flugvéla á skip 

og báta úti fyrir ströndum landsins og enginn virtist óhultur, ekki einu sinni smæstu 

fleytur.
202

  

Ekki má gleyma tveimur loftárásum á Seyðisfjörð, þeirri fyrri í september 1942 

sem áður hefur verið minnst á, og síðar, í febrúar 1944, þegar olíuskipinu El Grillo var 

sökkt.
203

 Þann 10. september 1942 skaut þýsk flugvél, á flugi yfir Vattarnesi, úr 

vélbyssum sínum án þess að skaði hlytist af.
204

 Hinn 6. júní 1943 var aftur skotið úr 

þýskri flugvél, að þessu sinni á herbúðir á Reyðarfirði.
205

 Anna Frímannsdóttir sem man 

eftir því atviki, segir að það hafi verið á uppstigningardag og vélin hafi skotið að 

Spítalakampinum en einungis hæft börð og engar skemmdir orðið.
206

  Helgi Seljan rifjar 

upp þegar hann var staddur á túni, nokkuð langt frá bænum á Seljateigi, að flugvél flaug 

yfir og ákaft var skotið úr byssum stórskotaliðsins sem voru þar skammt frá. Hann hafi 

verið mjög óttasleginn eins og vonlegt er.
207

  

Umfangsmesta atlagan sem Þjóðverjar gerðu að Bandamönnum á Reyðarfirði átti 

sér hins vegar stað 6. september 1942. Árla morguns þann dag var breska farþegaskipið 

                                                 
200 Viðtal. Hástoð við Bóas Hallgrímsson og Jónas Jónsson. 1994. 
201 Þorsteinn J. Vilhjálmsson, Veturhús,  bls. 43. 
202 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls.183. 
203 Sama heimild, bls. 155 – 161. 
204 Sama heimild, bls. 188. 
205 Sama heimild, bls. 193. 
206 Viðtal. Hástoð við Önnu Frímannsdóttur, l994.  Þarna skeikar nokkrum dögum miðað við það sem fram kemur í 

bók Friðþórs, uppstigningadag bar upp á 3. júní árið 1942. 
207 Viðtal. Hástoð við Helga Seljan, 1994. 
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Duchess of Bedford á leið til Reyðarfjarðar frá Seyðisfirði þegar þýsk flugvél varpaði að 

því samtals þremur sprengjum, þar af tveimur þegar það var statt í fjarðarmynninu og 

einni þegar komið var inn fyrir Vattarnes. Vélin var í of mikilli hæð til að getað 

athafnað sig sem skyldi því skotið var á hana af jörðu niðri og gat hún ekki hætt sér 

neðar af þeim sökum.
208

 Guðjón Daníelsson (f. 1913) var vitni að þessum atburði. Hann 

bjó á bænum Kolmúla sem stendur sunnan fjarðar, nokkuð fyrir innan Vattarnes, og sá 

þegar sprengja lenti fyrir aftan skipið. Hann man eftir að skotið var á flugvélina frá 

skipinu.
209

   

Um borð í Duchess of Bedford voru 1.200 bandarískir hermenn sem voru komnir 

til að leysa breska vopnabræður  sína af hólmi, en auk þess voru í skipinu breskir 

hermenn sem dvalist höfðu á Seyðisfirði. Það má því teljast mikil mildi að engin af 

sprengjunum þremur sem varpað var að skipinu skyldi hæfa það.  Mikið mannfall hefði 

getað hlotist af því.
210

  

Ron Davies var einn af þeim bresku hermönnum sem Duchess of Bedford flutti á 

brott frá Reyðarfirði. Hann minnist ekkert á árásina í dagbók sinni en getur einungis um 

að skipið hafi skriðið inn fjörðinn undir dynjandi loftvarnarflautum. Hann segir að 

Duchess of Bedford  hafi verið síðasta skipið sem flutti óbreytta borgara frá Singapore, 

hinu mikla vígi Breta í Austurlöndum sem féll í hendur Japönum í febrúar 1942.
211

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
208 Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 124. Í 4 viðauka er sagt frá þessu atviki og er byggt á þýskum skýrslum. Þar 

kemur fram að vélarnar voru tvær sem vörpuðu sprengjum að skipinu, önnur í einu og einhver tími leið á milli. 
209 Viðtal. Hástoð við Guðjón Daníelsson, 1994. 
210  Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 125. 
211 R. E. G. Davies, Diversion to Iceland, bls. 136. 
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VII STRÍÐSÁRIN Í FERSKU MINNI 

 

Hér að framan hefur verið fjallað um umfang og umsvif setuliðsins á Reyðarfirði og 

hvernig eldri Reyðfirðingar minntust reynslu sinnar af stríðsárunum. Í þessum kafla 

verður sjónum beint að samfélaginu nú á dögum og kannað hvort enn megi finna merki 

um umbyltingu þessara ára. Fjallað verður um það hvernig Reyðfirðingar minnast 

hernámsdagsins 1. júlí ár hvert og rætt um Íslenska stríðsárasafnið á Reyðarfirði. Að 

endingu verður lýst viðhorfum nokkurra Reyðfirðinga sem fæddir eru á sjötta, sjöunda 

og áttunda áratug 20. aldar, en höfundur tók viðtal við þá í tengslum við 

ritgerðarsmíðina. 

  

7.1 Hernámsdagurinn 

Við öflun gagna í ritgerð þessa ræddi höfundur við Þórodd Helgason (f. 1956), 

forstöðumann fræðsluskrifstofu Fjarðabyggðar, en hann er framarlega í félagslífi á 

Reyðarfirði. Þóroddur hefur meðal annars komið að starfi leikfélagsins á staðnum auk 

þess sem hann syngur í kirkjukórnum. Þóroddur er fæddur og uppalinn á Reyðarfirði og 

hefur búið þar mestan hluta ævi sinnar að undanteknum þeim árum, sem hann dvaldist 

við nám í Reykjavík og í Danmörku, auk þess sem hann vann við kennslu utan 

heimahaganna í nokkur ár. Þóroddur hefur komið að undirbúningi „hernámsdagsins“ 

sem Reyðfirðingar halda hátíðlegan ár hvert. Þá safnast þeir saman 1. júlí við 

verslunarmiðstöðina Molann sem er í miðjum í bænum og ganga fylktu liði að 

stríðsárasafninu en það stendur efst í byggðinni, þar sem spítalakampurinn reis á sínum 

tíma. Venjan er að ganga upp með Búðará og staldra við á völdum stöðum þar sem 

einhver úr hópnum, gjarnan eldri Reyðfirðingur sem upplifði stríðsárin, flytur fróðleik. 

Á leiðinni má meðal annars sjá eitt af þeim mörgu loftvarnabyrgjum sem komið var upp 

víðsvegar um þorpið auk þess sem „hermenn“ verða á vegi göngufólks. Þegar að 

safninu er komið, tekur við skipulögð dagskrá með skemmtiatriðum. Hin síðari ár hefur 

þessi dagskrá undið upp á sig með aðkomu Leikfélagsins og félaga í kirkjukórnum. Nú 

er það orðin fastur liður að sett er upp frumsamið leikrit, gjarnan með söngvum, og sýnt 

tvisvar til þrisvar sinnum í tengslum við þessa minningarhátíð. Þá er jafnan slegið upp 

dansleik þar sem leikin er stríðsáratónlist. Sönghópurinn Fjarðadætur var stofnaður í 

tilefni af hernámsdeginum  og syngur lög í anda Andrews-systra. Veitingahús staðarins 

taka þátt í hátíðinni með því að bjóða upp á fisk og franskar kartöflur, fish and chips, og 
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stríðstertur.  Hernámsdagurinn hefur því orðið æ hátíðlegri og ekki sér fyrir endann á 

þeirri þróun því áhugi er meðal bæjarbúa að einstakir árgangar komi saman í tengslum 

við daginn og brottfluttum Reyðfirðingum verði stefnt á staðinn.  Hér hefur því orðið til 

nokkurs konar bæjarhátíð tengd hernámsárunum enda notaði Þóroddur Helgason þau 

orð um daginn að hann væri  „viðburður okkar Reyðfirðinga.“
212

  

 

7.2 Íslenska stríðsárasafnið 

Á seinni hluta 20. aldar hófst sú þróun víða um land að bæjarfélög tóku að leggja meiri 

rækt við sérstöðu sínu og sögu, að fornu og nýju, með það fyrir augum að laða að 

ferðamenn. Gott dæmi um slíkt framtak er Síldarminjasafnið á Siglufirði og hátíð því 

tengd sem dregur að fjölda ferðamanna, ekki síst fólk sem freistast til að endurupplifa 

síldarárin með sínum hætti. Sveitarstjórn Reyðarfjarðar kom auga á kosti þess að 

minnast hersetu bandamanna og kviknaði sú hugmynd að stofna safn til að veita gestum 

og gangandi innsýn í lífið eystra á stríðsárunum.
213

  Í því skyni leitaði sveitarstjórnin 

árið 1993 til Hástoðar, fyrirtækis í eigu nemenda í  Háskóla Íslands, en hópur á vegum 

þess tók að sér að vinna að undirbúningi safnsins með ýmiss konar rannsóknarvinnu, 

þar með talið þeim viðtölum sem vitnað var til í köflunum hér á undan. Viðamikil 

rannsóknarskýrsla vinnuhópsins er meðal annars lögð til grundvallar í þessum kafla, auk 

greiningar höfundar á safninu og sjónrýni Eggerts Þórs Bernharðssonar prófessors  í 

tímaritinu Sögu. 

Í formála að vinnuskýrslu Hástoðar segir meðal annars: 

Markið var sett hátt strax í upphafi. Sveitastjórnin var því eindregið 

fylgjandi að stríðsárasafnið verði rismikið safn. Það á ekki að vera 

kirkjugarður, geymslupláss fyrir gleymdar menjar genginna kynslóða, sem 

engin nennir að sækja heim og síst þeir sem þegar hafa rambað þangað inn. 

Þjóðin á nóg af slíkum grátmúrum fyrir. Stríðsárasafnið á þvert á móti að 

vera glæstur minnisvarði merkra tíma í Íslandssögunni. Og stolt allra 

bæjarbúa.  

Til þess að þetta megi takast þarf safnið að uppfylla helstu kröfur sem  

gerðar eru til safna í nútímanum. Það þarf að vera allt í senn fræðandi, 

lifandi og skemmtilegt. Þar sem fyrirhugað er að safnið verði miðdepill í 

                                                 
212  Viðtal. Höfundur við Þórodd Helgason, 5. október 2012. 
213 Á þessum tíma var Reyðarfjörður sjálfstætt sveitafélag, Reyðarfjarðahreppur, og var æðsta stjórn þess í höndum 

sveitastjórnar eða hreppsnefndar.  
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áformuðu ferðamálaátaki Reyðarfjarðarhrepps bætist fjórða krafan við: 

Safnið þarf að vera aðlaðandi, þarf að trekkja að. Allt okkar starf þennan 

vetur hefur verið unnið með þessum formerkjum.
214

  

Það þarf ekki frekari vitnanna við, safnið skyldi verða lifandi og skemmtilegt, ekki síst 

til að laða að sér  ferðamenn, en það átti einnig að uppfræða gesti um viðfangsefni sitt. Í 

því sambandi er áhugavert að skoða erindi sagnfræðinganna Helga Þorlákssonar og Más 

Jónssonar á þriðja íslenska söguþinginu 2006 og grein eftir Eggert Þór Bernharðsson 

prófessor í Sögu. Þar birtist mismunandi sýn þessara fræðimanna á framsetningu 

sýninga á söfnum á borð við Íslenska stríðsárasafnið. Erindi Más á söguþinginu nefndist 

„Menningartengd ferðaþjónusta og sagnfræðirannsóknir.“ Þar segir hann að ferðalög og 

sagnfræðirannsóknir feli í sér tvo eðlisþætti mannskepnunnar, áhuga og forvitni.
215

  Í 

erindinu hvetur Már til vandaðrar miðlunar þekkingar í söfnum, hún megi ekki bara 

vera „sjónrænn eða áhrifamikill hvati að skynjun og tilfinningum, sem vissulega [séu] 

góðra gjalda verðar“.
216

   

 Helgi Þorláksson tekur í svipaðan streng í erindinu „Sagnfræðin í heimi 

menningararfs eða minninga“, þar sem hann kallar eftir vitsmunalegri nálgun í sýningu 

Síldarminjasafnsins á Siglufirði. Í stað þess að reyna að skapa tilfinningalega upplifun 

hjá safngestum sé æskilegt að leggja meiri áherslu á sögulegt samhengi síldveiða.
217

    

Eggert Þór Bernharðsson ritaði, eins og áður segir, grein um ferð sína um landið 

þar sem hann skoðaði söfn og mat þau meðal annars út frá tilfinningalegri upplifun og 

vitsmunalegri nálgun. Hann fagnaði því að farið væri  að beita hinu fyrrnefnda í meira 

mæli þó svo að flest söfn byggðust á vitsmunalegri upplifun safngesta. Í niðurlagi 

nefndi hann  að tryggð við ritaða texta væri eitt einkenni íslenskra safna. Hann vildi 

draga úr þessu og auka fjölbreytni í miðlunarleiðum til þess að „flétta saman skemmtun 

og fróðleik,“ svo að gesturinn „fái meira út úr sýningum.“
218

 Eggert lagði aftur land 

undir fót þremur árum seinna og heimsótti meðal annars Íslenska stríðsárasafnið og 

ritaði sjónrýni um það og önnur söfn eystra. Í almennt jákvæðri umfjöllun vakti Eggert 

athygli á því að hluti sýningarinnar byggðist á tilfinningalegri upplifun en annar hluti á 

                                                 
214 Áki Karlsson, Birna Mjöll Sigurðardóttir, Jón Jónsson og Valdimar Tr. Hafstein, „Stríðsárasafn á Reyðarfirði – 

Grundvöllurinn. Lokaskýrsla verkefnisins: Undirbúningur að uppsetningu stríðsárasafns á Reyðarfirði samkvæmt 

samningi Reyðarfjarðarhrepps og Hástoðar.“  (Reykjavík 1994), bls. 15. 
215 Már Jónson, „Menningartengd ferðaþjónusta og sagnfræðirannsóknir“,  Ráðstefnurit þriðja íslenska söguþingsins 

18.-21. maí 2006, ( 2007)  bls. 327 -332. 
216 Sama heimild, bls. 332. 
217 Helgi Þorláksson, „Sagnfræðin í heimi menningararfs og minninga“, Ráðstefnurit þriðja íslenska söguþingsins 

18.-21. maí 2006  (2007),   bls. 316-326. 
218 Eggert Þór Bernharðsson,  „Miðlun sögu á sýningum – Safna- og sýningaferð um Ísland 2002-2003“, Saga  XLI:2 

 (2003), bls. 15–66. 
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vitsmunalegri nálgun.
219

 Þegar hér er komið sögu er rétt að skýra aðeins út 

framangreind hugtök. Vitsmunaleg nálgun er það kallað þegar skýringartextum er 

komið fyrir á safndeildum eða við sýningarmuni. Framsetning sem miðast við að kalla 

fram hughrif og upplifun safngesta án mikilla skýringa í texta er hins vegar nefnd 

tilfinningaleg upplifun.   

Höfundur þessarar ritgerðar heimsótti Íslenska stríðsárasafnið á Reyðarfirði í 

október árið 2012 með það fyrir augum að sjá hvernig það tengdist hersetunni á 

staðnum og einstaka atburðum. Þegar komið er inn í safnið er fyrst gengið eftir 

þröngum gangi þar sem  myndir hanga á veggjum til beggja handa með skýringatextum 

sem ýmist fjalla um hersetuna á Reyðarfirði eða almennt um atburði styrjaldarinnar sem 

tengdust Íslandi og Norður Atlantshafi. Þegar haldið er inn í fremri hluta aðalsalarins, 

blasir við  mynd, sem máluð hefur verið á vegg á hægri hönd.  Þar er í forgrunni  húsið 

Hermes, áður bústaður kaupfélagsstjórans, sem nú hýsir Skólaskrifstofu Austurlands. 

Hermes er enn áberandi hús sem stendur við aðalgötu bæjarins og myndast því þannig 

tenging við bæinn allt til samtíðar. Fyrir framan myndina hefur verið stillt upp 

þvottabala með þvottabretti, strauborði og straujárni auk stórrar eldavélar sem vísa til 

samskipta hermanna við heimamenn vegna þvotta og eldamennsku. Inn af þessum 

fremri hluta safnsins hefur verið stúkaður af braggi með gínum og rúmum sem gefa 

mynd af vistarverum setuliðsins.  Gegnt inngangi í braggann er lítið kvikmyndahús með 

bekkjum og sýningarvél. Þegar höfund bar að garði var hópur menntaskólanema staddur 

í kvikmyndahúsinu þar sem verið var að sýna kvikmynd Þorsteins J. Vilhjálmssonar, 

Veturhús.  Bíómenning var mikil á Reyðarfirði á stríðsárunum eins og fram hefur komið 

og er því tengingin við tímabilið ótvíræð með þessu fyrirkomulagi. 

 Í öðrum sal, innar í safninu, er líka skírskotað til Reyðarfjarðar með ýmsum 

hætti. Innst er máluð mynd af fjöllum sunnan fjarðar, þar á meðal Hádegisfjallinu sem 

er eitt svipmesta fjallið á þessum slóðum. Þar fyrir framan hefur verið sett upp 

vélbyssuhreiður rammað inn með sandpokum. Með því að hafa eitt helsta kennileiti 

Reyðarfjarðar í bakgrunni þarna, eru safngestir enn minntir á tengingu staðarins við 

stríðsárin. Skammt frá vélbyssuhreiðrinu hefur verið komið fyrir stóru líkani af 

hersjúkrahúsinu sem spítalakampurinn er kenndur við. Þar við hliðina er textaspjald sem 

segir frá áðurnefndum hrakförum á Eskifjarðarheiði og gegnt því hefur verið komið upp 

einhvers konar klettalíki með braki úr flugvél, sem eflaust á að vísa til þess þegar þýska 

                                                 
219 Eggert Þór Bernharðsson,  „Tækni – stríð – ís“, Saga XLIII:2 (2005), bls. 167-180. 
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könnunarflugvélin fórst í Krossanesfjalli 1941. Þegar höfundur var á ferð í safninu var 

enginn texti til skýringar  á þessari uppstillingu sjáanlegur og var það miður. Ef til vill  

hefur textinn verið fjarlægður á meðan safnið var lokað en höfundur var þar á ferð utan 

hefðbundins ferðamannatíma.  

Á milli þessara safnshluta, þ.e. braggans og innri salarins eru ýmsar uppstillingar 

sem hafa víðari skírskotun. Fyrst má þar telja muni tengda Þorsteini E. Jónssyni 

flugmanni sem flaug orrustuflugvélum í breska flughernum í síðari heimsstyrjöld, en 

börn hans færðu safninu þá muni að gjöf fyrir nokkrum árum. Fyrir framan innri hluta 

safnsins er ýmsum hlutum stillt upp, svo sem byssum, þýskum hermannahjálmum og 

upplýsingum um þýskar flugvélar. Þar er líka siglingakort úr þýskum kafbáti en í 

skýringartexta kemur fram að talið sé að kortið, sem keypt var í fornmunaverslun í 

Bandaríkjunum, hafi komið úr einum af þremur kafbátum sem Bandaríkjamenn hertóku 

í síðari heimsstyrkjöldinni. Stór ljósmynd af Adolf Hitler er hluti af þessari uppstillingu, 

gegnt henni er gína í íslenskum lögreglubúningi og í sýningarkassa má sjá vopn, 

handjárn og kylfur lögreglumanna. Á vegg fyrir ofan er mynd af íslenskum 

lögregluþjóni við umferðarstjórn í Reykjavík ásamt herlögreglumanni. Þar við hliðina er 

uppstilling með tveimur gínum, karli í búningi foringja og konu í síðum kjól. Í kringum 

þau eru hljómplötur og plötuspilari til hliðar. Þarna er greinilega verið að vísa í 

samskipti erlendra hermanna við íslenskar konur. Reyndar hangir mynd af erlendum 

hjúkrunarkonum á vegg þar fyrir ofan. Fyrir utan safnið eru þrír braggar sem eru leifar 

af spítalakampinum, niðurgrafið loftvarnabyrgi sem flutt var í safnið og á tröppunum 

fyrir utan er tundurdufl.  

 Íslenska stríðsárasafnið er, eins og nafnið gefur til kynna, helgað stríðsárunum á 

Íslandi almennt. Það ræðst líklegast af því að munir og frásagnir frá hersetunni á 

Reyðarfirði standa ekki einir og sér undir safni af þessari stærð og því hefur safninu 

verið gefið víðtækara hlutverk. Á heimasíðu Fjarðabyggðar segir um Íslenska 

stríðsárasafnið að það veiti „.okkur innsýn í lífið á stríðsárunum og áhrif hersetunnar á 

íslensku þjóðina.“
220

 Eins og áður hefur komuð fram þá var það niðurstaða  Eggerts Þór 

Bernharðssonar að framsetning sýningarinnar á Íslenska stríðsárasafninu sé hvort 

tveggja vitsmunaleg og tilfinningaleg. Það leiðir huga ritgerðarhöfundar að því sem 

kemur fram í formála skýrslu Hástoðar að safninu sé líka ætlað að vera fræðandi. Það 

leikur enginn vafi á að sýning safnsins er fróðleg og vel fram sett, en nokkuð 

                                                 
220Vef. Heimasíða Fjarðabyggðar. 

<http://www.fjardabyggd.is/Mannlif/Menning/Sofnogsyningar/> 27. apríl 2013. 

http://www.fjardabyggd.is/Mannlif/Menning/Sofnogsyningar/
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brotakennd að mati höfundar. Það er hægt að efla hinn fræðandi þátt án þess að draga úr 

upplifunum. Þannig má hafa heildarsöguna í bakgrunni, gera þyrfti skipulega grein fyrir 

hernaðarlegu mikilvægi Íslands, hernámi landsins og skiptingu þess upp í varnarsvæði 

og dreifingu setuliðsins um landið. Í framhaldi af því væri æskilegt að beina kastljósinu 

að umsvifum Breta og Bandaríkjamanna á Austurlandi með Reyðarfjörð í forgrunni. 

Þannig geta safngestir áttað sig á samhengi atburða og tengt upplifun sína af sýningum 

stríðssafnsins hverju sinni við árin sem það er helgað. Slík samtenging myndi eflaust 

styrkja stöðu Íslenska stríðsárasafnsins sem fræðandi safns.  

 Íslenska stríðsárasafnið heyrir undir Safnastofnun Fjarðabyggðar eins og önnur 

söfn í sveitarfélaginu. Lítilsháttar breytingar hafa verið gerðar á útliti fastasýningarinnar 

ár hvert og á þessu ári er áherslan lögð á merkingu muna. Í upphafi naut safnið 

leiðsagnar Friðþórs Eydals, meðal annarra, sem skrifað hefur bækur um hersetu 

bandamanna hér á landi og hefur hann verið stjórnendum safnsins innan handar eftir 

það. Framsetning sýningarinnar á safninu er að mestu leyti í höndum Péturs Sörenssonar 

forstöðumanns safnastofnunar Fjarðabyggðar auk þess sem Unnur Sveinsdóttir 

hönnuður hefur einnig komið að þeirri vinnu.
221

  

 

7.3 Minningar síðari kynslóða 

Eins og fram kemur fyrr í þessum kafla, ræddi ritgerðarhöfundur við nokkra 

Reyðfirðinga sem fæddust á næstu áratugum eftir lok heimsstyrjaldarinnar sem öll eiga 

það sameiginlegt að foreldrar þeirra, afar eða ömmur bjuggu á Reyðarfirði á 

hernámsárunum og voru þannig í hringiðu þeirra atburða sem hér hefur verið fjallað um.  

Sylvía Dögg Halldórsdóttir myndlistakona (f. 1989) setti upp sýningu með eigin 

verkum í Íslenska stríðsárasafninu sumarið 2012. Sýningin, sem hún nefnir Lovetank, 

hefur einnig verið sett upp í Reykjavík. Í kynningarbæklingi segir að verkin hafi hún 

unnið „upp úr heimildum um hernámið á Reyðarfirði sem og persónulegri tengingu 

sinni við tímabilið“. Áhugavert er að sjá hvernig herseta Bandamanna í heimabæ Sylvíu 

fjórum áratugum fyrir fæðingu hennar hefur mótað uppvöxt hennar með einhverjum 

hætti og orðið henni innblástur í listsköpun. Sylvía sker sig frá öðrum viðmælendum í 

þessum kafla að því leyti að hernámsárin voru henni ekki sérstaklega hugleikin framan 

af ævinni. Hún vissi af ýmsum minjum í nágrenni við æskuheimili sitt, sem stendur 

skammt frá spítalakampinum, en man ekki til þess rætt hafi verið um hernámsárin eða 

                                                 
221 Tölvupóstur frá Pétri Sörenssyni forstöðumanni Safnastofnunar Fjarðabyggðar til höfundar, 30. apríl. 2013. 
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atburði þeim tengdum á heimili sínu eða í grunnskólanum fyrstu uppvaxtarár hennar.  

Hins vegar hafi tímamót orðið þegar hún var þrettán ára gömul og  móðuramma hennar 

fékk heimsókn frá norskum vini sem hafði verið liðsmaður í norsku flugsveitinni á 

staðnum. Henni fannst mjög spennandi til þess að hugsa að á Reyðarfirði hafi dvalist 

herlið á stríðsárunum og einn hermaðurinn tengst ömmu hennar.  Þá ýtti það undir 

áhuga hennar á stríðinu að afasystir hennar hafði  eignast son með breskum hermanni. 

Hún þekkti soninn, en öll tengsl við föður hans höfðu rofnað. Síðar, þegar Sylvía var 

við nám í Hollandi í upphafi Íraksstríðsins, sá hún oft unga hermenn á ferð í lestum á 

leið til herbúða sinna þar sem þeir bjuggu sig undir  þátttöku í þeim ófriði. Hún segir að 

þetta hafi aukið áhuga hennar á hernáminu og kveikt með henni áhuga á að gera því skil 

með þeim hætti sem minnst hefur verið á.
222

  

Þóroddur Helgason ólst upp í Seljateigi til sjö ára aldurs en sitt hvorum megin við 

bæinn höfðu Bretar verið með herbúðir, þ.e. 274. Stórskotaliðsfylkið við Geithúsaá og 

undirfylki A úr KOYLI-herfylkinu við Njörvadalsá. Segja má að Þóroddur hafi þannig 

alist upp við minjar og minningar því bæði faðir hans og afi bjuggu í Seljateigi á 

stríðsárunum. Þeir áttu nokkur samskipti við hermennina því nokkuð var um heimsóknir 

þeirra á bæinn. Þar að auki túlkaði afi hans fyrir setuliðið því hann hafði búið bæði í 

Kanada og Noregi. Þóroddur man vel eftir bröggum allt í kringum bæinn, en margir 

þeirra voru notaðir sem geymslur eftir að herinn hvarf á brott. Stórskotaliðsfylkið var 

með fallbyssur í grenndinni eins og fram kemur í viðtali við föður Þórodds, Helga 

Seljan, í 4. kafla, þar sem hann segir m.a. frá skotæfingum fylkisins.  Það skildi eftir sig 

ýmsar varhugaverðar menjar svo sem ósprungnar sprengikúlur. Þóroddur minnist þess 

að hafa fundið slíka sprengju í æsku, þar sem hann var á ferð ofan bæjarins ásamt 

bræðrum sínum. Mikil mildi var að ekki færi illa því þeir bræður fóru óvarlega með 

sprengjuna og grýttu hana meðal annars. Annað tilvik rifjar Þóroddur upp frá árinu 

2009, þegar hann var fararstjóri með hópi fólks sem gekk á Grænafell sem er rétt innan 

Seljateigs. Þá hafi hópurinn  fundið aðra sprengikúlu sem börn, er voru með í för, sýndu 

mikinn áhuga. Sprengisérfræðingar frá Landhelgisgæslunni voru kallaðir til og eyddu 

þeir sprengjunni. Varð af því  mikill hvellur.
223

   

Ótti við sprengjur sem setuliðið skildi hér eftir er síður en svo ástæðulaus, því að 

föstudaginn 8. nóvember 1946 varð það hörmulega slys á bænum Ási í Fellum á 

Fljótsdalshéraði að Guttormur Brynjólfsson bóndi og þrjár barnungar stúlkur fórust 

                                                 
222Viðtal. Höfundur við Sylvíu Dögg Halldórsdóttur, 5.apríl 2013. 
223Viðtal. Höfundur við  Þórodd Helgason, 5. október 2012. 
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þegar eftirlegusprengja sprakk þar sem þau voru á ferð tæpan kílómetra frá bænum. 

Samkvæmt frásögn í Morgunblaðinu frá þessum tíma hafði flokkur setuliðsmanna verið 

við skotæfingar á þessum slóðum árið 1941.
224

  

Sprengjur voru Birki Fjalari Viðarssyni (f. 1978) og leikfélögum hans hugleiknar í 

æsku, þegar þeir fóru um dalina ofan byggðarinnar í leit að ævintýrum. Þeim fannst 

einnig sú tilhugsun spennandi að í heimabyggð þeirra hefði dvalist herlið og var það 

auðvelt ungum mönnum að gera sér í hugarlund ýmsa atburði sem gætu hafa gerst við 

slíkar aðstæður. Ekki skemmdi fyrir að ímyndunaraflið var ríkulega fóðrað með sögum 

afa og afabróður sem voru unglingar á Reyðarfirði á stríðárunum; sögum af samskiptum 

við fulltrúa stríðandi þjóða og komum óvinaflugvéla. Birkir minnist þess hve 

hrollvekjandi þeim félögunum hafi þótt að fara upp í Spítalakamp því þar átti að vera 

afturganga breskrar hjúkrunarkonu.
225

 Sagan af afturgöngunni í kampinum hefur 

greinilega lifað góðu lífi því að Þóroddur Helgason, sem er 32 árum eldri en Birkir, 

sagði að hann og vinir hans hafi verið hikandi við að fara í kampinn þegar skyggja tók 

af ótta við afturgengna „ljósmóður“.  Óli Nikulás Sigmarsson (f. 1964) man eftir sögu af 

hjúkrunarkonu sem átti að hafa fyrirfarið sér og gengið aftur í kampinum.
226

 Ingu Láru 

Ásgeirsdóttur (f. 1964) þótti kampurinn draugalegur og hún hafði heyrt af draugagangi 

þar.
227

 Saga af reimleikum heyrðist ekki í viðtölum við hina eldri og má leiða að því 

líkum að hún sé seinni tíma tilbúningur og hafi jafnvel orðið til meðal barna og unglinga 

sem léku sér í mannlausum kampinum eftir stríð. 

Þeir sem vitnað er til hér að ofan eiga sér það sameiginlegt að tengja 

æskuminningar sínar fyrst og fremst við braggana. Sigmar Metúsalemsson (f. 1964) 

sagði að braggarnir hafi í raun verið hluti af eðlilegu umhverfi í uppvexti hans og um þá 

nái hann tengingu við hernámsárin í huga sínum.
228

 Svipaða sögu hefur Inga Lára 

Ásgeirsdóttir að segja. Sigurbjörg Hjaltadóttir (f. 1959) man eftir bröggum sem stóðu 

nálægt heimili hennar í uppvextinum. Auk þess fór hún oft með föður sínum upp í 

Spítalakamp en löngu eftir stríð voru braggar þar nýttir af fiskverkun sem hann veitti 

forstöðu. Þar mátti finna ýmislegt innvols úr bröggunum eins og gormabedda og þess 

háttar.
229

   

                                                 
224 „ Sviplegt slys á Héraði“, Morgunblaðið, 10. nóvember 1946, bls.12. 
225 Viðtal. Höfundur við Birki Fjalar Viðarsson, 9. apríl 2013. 
226 Viðtal. Höfundur við Óla Nikulás Sigmarsson og Sigmar Metúsalemsson, 10. apríl 2013. 
227 Viðtal. Höfundur við Ingu Láru Ásgeirsdóttur, 6. október 2012. 
228 Viðtal. Höfundur við Sigmar Metúsalemsson, 10. apríl 2013.  
229 Viðtal. Höfundur við Sigurbjörgu Hjaltadóttur, 5. október 2012. 
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Mikið af minningum hefur færst á milli kynslóða eins og vænta má. Ýmislegt sem 

fram kom í fyrri köflum heyrðist hjá hinum yngri. Þar má nefna sögur af því hvernig 

ábúendur á Krossanesi hagnýttu sér ýmislegt úr braki þýsku flugvélarinnar, sem fórst 

þar í fjallinu, þar á meðal flugmannsstólinn.
230

 Einnig frásagnir af komum þýskra 

flugvéla og loftvarnaskothríð setuliðsins sem þóttu broslegir tilburðir sem oft var talað 

um í hæðnistón.
231

 Einnig höfðu þau yngri heyrt minnst á harmleikinn á Eskifjarðarheiði 

og tengdu grafir hermanna í kirkjugarðinum við þann atburð.
232

 Þau voru sérstaklega 

spurð hvort þau vissu um fjölda hermanna á Reyðarfirði. Talan 3.000 var þá gjarnan 

nefnd, þannig að trú á þá tölu hermanna virðist hafa verið nokkuð lífseig. Óli N. 

Sigmarsson sagðist þó hafa heyrt að fjöldinn hafi náð 5.000 þegar mest var.
233

 Öll gátu 

þau um áðurnefnd hátíðarhöld, hernámsdaginn, og voru á einu máli um að það væri vel 

til fundið af Reyðfirðingum að minnast þessara miklu tímamóta í sögu samfélags þeirra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
230 Viðtal. Höfundur við Óla N. Sigmarsson, 10. apríl 2013.  
231 Viðtal. Höfundur við Þórodd Helgason, 5. október 2012.  
232 Viðtal. Höfundur við Sigmar Metúsalemsson, 10. apríl 2013. 
233 Viðtal. Höfundur við Óla N. Sigmarsson, 10. apríl 2013.  
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NIÐURSTÖÐUR 
 

Áhrif síðari heimsstyrjaldarinnar voru gríðarleg víðs vegar um veröldina, mismikil þó 

eftir stöðum og komu fram með ýmsum hætti. Lega Íslands á milli Evrópu og Ameríku, 

gerði landið eftirsóknarvert í augum stríðsveldanna sem vildu ráða siglingaleiðum á 

Norður-Atlantshafi. Bæði Bretar og Þjóðverjar töldu sig hafa hag af því að ná Íslandi á 

sitt vald og báðir vissu af áhuga hins. Bretar voru fyrri til, eins og alkunna er, og það 

gramdist Hitler.  

Bretar lögðu mesta áherslu á að verja Reykjavík  og nágrenni allt frá Akranesi 

austur í Ölfus, enda var það svæði mikilvægast frá hernaðarsjónarmiði. Þá mátu þeir það 

svo að hætta væri einnig á landgöngu Þjóðverja norðanlands og austan, sérstaklega á 

stöðum þar sem góðar hafnir fyrirfundust og voru í vegasambandi við Reykjavík. Á 

þessum stöðum þurfti því að hafa lið til varnar. 

Á Reyðarfirði eru afar góð hafnarskilyrði frá náttúrunnar hendi því fjörðurinn er 

lokaður frá úthafsöldu. Þá er gott undirlendi innst í firðinum og álitlegt fyrir innrásarlið 

að athafna sig þar. Vegasamband við Fljótsdalshérað var ágætt og sömuleiðis  við 

Seyðisfjörð, að minnsta kosti yfir sumartímann. Þannig töldu Bretar að  innrásarlið sem 

tæki land á þessum stöðum gæti sótt  landleiðina til Reykjavíkur og það vildu  þeir 

hindra með öllum tiltækum ráðum. En þeir óttuðust líka um skeið 1940 að Þjóðverjar 

myndu reyna að koma sér upp kafbátabækistöð á Reyðarfirði. Því var brugðið á það ráð 

að efla liðið þar meðal annars með vígvallarfallbyssum. Hernaðarlegt mikilvægi 

Austfjarða, sér í lagi Seyðisfjarðar, jókst síðan þegar skipalestir hófu siglingar til 

Norður-Rússlands 1941.  Birgða- og fylgdarskip lestanna lágu þar gjarnan og tóku 

eldsneyti og  urðu tvisvar  skotmörk þýskra flugvéla.   

 Uppistaða breska setuliðsins á Íslandi var 49. heimavarnahersveitin sem skipuð 

var þremur stórfylkjum fótgönguliða með þremur herfylkjum hvert. Eitt stórfylkið, , 

146., annaðist varnir á Norðaustursvæðinu sem náði frá Skagafirði og austur á firði. Þar 

var því til varnar þriðjungur af aðalbardagaliðssveitum Breta, fótgönguliðinu, hér á 

landi.  Fjöldi hermanna sem fluttur var norður og austur síðustu daga júnímánaðar árið 

1940 var um 2.800. Þar af voru 818 menn settir á land á Austurlandi. Þar voru líka tvö 

stórskotaliðsundirfylki með átta fallbyssur, þar af sex á Reyðarfirði. Alls voru 56 

vígvallarfallbyssur á landinu 1941 svo framangreint gefur hugmynd um það hlutfall af 

meginstyrk setuliðsins sem Bretar kusu að hafa til varnar eystra. Til viðbótar dvöldu þar 

strandvarnafallbyssusveitir og vélbyssuundirfylki. Einu flugvélarnar sem staðsettar voru 
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á Austurlandi á stríðsárunum voru á Reyðarfirði. Tveir af níu Walrus flugbátum 701. 

flugsveitar breska flotans voru gerðir út þaðan sumarið 1940.  Um ári síðar kom norska 

flugsveitin með Northrop vélar sínar, sem alls urðu sex  þegar líða fór á stríðið, enda 

höfðu umsvif Þjóðverja við Austfirði farið vaxandi með siglingum Bandamanna til 

Norður-Rússlands. Þá gegndi ratsjárstöðin á Vattarnesi mikilvægu hlutverki við að 

fylgjast með ferðum þýskra flugvéla.   

 Þegar Bandaríkjamenn tóku við hervernd hér á landi, fylgdu þeir fordæmi Breta 

og sendu eitt herfylki fótgönguliðs austur auk undirfylkja úr stórskotaliðinu. Á 

Reyðarfirði voru til taks tvö bandarísk fótgönguliðsundirfylki, eitt 

stórskotaliðsundirfylki, flokksdeild úr strandvarnafallbyssufylki og starfsmenn 

ratsjárstöðvarinnar sem starfrækt var á Vattarnesi. Þá  var á Reyðarfirði hersjúkrahús 

með fullum mannafla sjúkraliðs.  

 Af um 2.000 bandarískum hermönnum sem sendir voru til Austurlands 1942, var 

um 1.200 skipað niður á  Reyðarfirði. Annars staðar hefur komið fram að Bretar voru 

um 900 í þorpinu. Fjöldi breskra hermanna á Íslandi náði hámarki árið 1941 eða 27.000. 

Hins vegar urðu Bandaríkjamenn 39.350 þegar mest var, árið 1943.  Herstyrkur breska 

og síðar bandaríska hersins  á Reyðarfirði var því aðeins rúmlega 3% af liðsafla þeirra á 

landinu öllu þegar hann var í hámarki.  

 En umfang og stærð eru afstæð hugtök og þessi viðbúnaður bandamanna í 

fámennri byggð var á við byltingu á mælikvarða þorpsbúa. Fram að hernámi hafði 

daglegt líf fólksins þar verið fábreytt og atvinnulífð einhæft, þó að kreppan mikla hafi 

ekki sviðið eins sárt og í öðrum svipuðum þorpum. Með tilkomu herliðsins lærðu 

þorpsbúar nýja siði, ósiði að sumra mati, að minnsta kosti varðandi hugarfar til vinnu. 

Þeir kynntust framandi fæði og erlent tungumál hljómaði daglega í eyrum þeirra. Börnin 

fögnuðu þessari tilbreytingu og sóttust eftir að kynnast þessum aðkomumönnum, sem 

margir hverjir voru á unglingsaldri.  Börnin byggðu gjarnan brú á milli hermanna og 

fullorðinna þorpsbúa og opnuðu hinum fyrrnefndu leið inn á íslensk heimili, sem eflaust 

hefur gert dvöl einhverra þeirra á staðnum bærilegri. Mörg og sterk bönd vináttu voru 

ofin við þær aðstæður. Áhrif hersetunnar á efnahag Reyðfirðinga voru gríðarleg.  

Margir þorpsbúar stunduðu smábúskap  og hermennirnir keyptu afurðir þeirra, svo sem 

mjólk, egg og rjóma auk þess sem setuliðið á Austfjörðum keypti kjöt af kaupfélaginu. 

Áður hefur verið minnst á að húsmæður gátu drýgt tekjur heimila sinna með því að taka 

að sér þvott af hermönnum auk þess að braggabyggingarnar veittu fjölmörgum vinnu, 

bæði heima- og aðkomumönnum.  
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 Síðan hvarf herinn á brott frá Reyðarfirði og tveimur árum síðar var stríðið búið. 

Mannlífið féll í samt far en eitthvað var þó breytt, bæði í umhverfinu og hugum fólks. 

Allt í kring voru menjar um hersetuna og þorpsbúar höfðu orðið vitni að atburðum sem 

lifðu lengi í minni þeirra.  

 Það var gagnlegt við vinnslu þessarar ritgerðar að fá heimildir um minningar  

þeirra sem upplifðu beint sambúðina við hið erlenda setulið. Minningar frá fyrstu hendi 

hljóta oftast að gefa skýrasta mynd af atburðum og þaðan þiggja fulltrúar síðari 

kynslóða einkum sína vitneskju. Sú vitneskja virðist síðar hafa verið krydduð af minjum 

hersetunnar í umhverfinu og ef til vill ímyndunaraflinu. Þannig flytjast minningar  til 

næstu kynslóða sem hver og ein ljær þeim  sitt svipmót. Þeir einstaklingar, sem 

áðurnefndur starfshópur á vegum Hástoðar ræddi við, rifjuðu aðallega upp eigin reynslu 

en minntust líka á atvik sem þeir upplifðu ekki sjálfir. Það voru frásagnir sem höfðu 

jafnvel gengið mann fram af manni og mótast í munnlegum meðförum samfélagsins.  

 Þá er rétt að víkja að hugmyndum fræðimanna um sögu og minni sem minnst var 

á í upphafi 4. kafla, þó sérstaklega  kenningum  Maurice Halbwachs um sameiginlegar 

minningar hópa. Sú trú Reyðfirðinga að fjöldi hermanna á staðnum hafi verið þrefalt 

eða  fjórfalt meiri en hann var í raun og veru er dæmi um slíkar hópminningar. Einnig 

komu fram í nokkrum viðtölum frásagnir um visst óttaleysi gagnvart ferðum  þýskra 

flugvéla yfir þorpinu og ákafri loftvarnaskothríð setuliðsins. Það stangast hins vegar á 

við það sem kemur fram í þriðja kafla um samtíma ótta heimamanna við  að setuliðið 

byggði bragga sína inn á milli húsa í þorpinu. Þeir voru þessu andvígir þar sem þeir 

töldu að það gæti aukið líkur á loftárásum óvinarins.  

 Almennt varðveita þeir Reyðfirðingar, sem rætt var við, jákvæðar minningar um  

samskiptin við setuliðið. Fáir hnökrar voru nefndir og lítið gert úr þeim. Sama viðhorf 

má sjá hjá tveimur setuliðsmönnum sem rifjuðu um reynslu sína af veru sinni hér á 

landi. Það var þó ekki algilt því minningar Rons Davies gefa til kynna að hann og 

félagar hans hafi lítil samskipti haft við heimamenn. Einnig hefur verið getið um 

hvernig hermenn upplifðu neikvætt viðhorf heimamanna í sinn garð. Hægt er að álykta 

út frá þessu að samfélagið hafi, óafvitandi, sammælst um þá niðurstöðu að samskiptin 

hafi verið góð, án þess að sú niðurstaða sé með öllu röng. Hins vegar kann að vera að 

þannig hafi Reyðfirðingar lagt til hliðar óþægilegar minningar um hnökra í samskiptum 

við setuliðið.   

 Ef marka má kenningar Pierres Nora má búast við að þær myndir af hersetu 

Bandamanna á Reyðarfirði, sem sameiginlegar minningar hópsins geyma, dofni með 
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tímanum og á endanum verði þær bundnar við þann stað minninga sem Reyðfirðingar 

hafa komið sér upp, þ.e. Íslenska stríðsárasafnið og hátíðarhöld á hernámsdaginn. En 

stríðsárasafnið er vettvangur fyrir slíkar minningar, bæði minningar einstaklinga og 

hópa sem skráðar hafa verið. Á safninu er hægt að varðveita þær. Þessar minningar eru 

ekki nákvæm skráning á atburðum eins og þeir voru í raun og veru heldur frekar til 

vitnis um hugarfar og mat fólks, í sumum tilvikum áratugum eftir að atburðir gerðust. 

.Þá hafði fólk  tök á því að meta þessa atburði í stærra samhengi og jafnvel endurmóta 

þá  í huga sér í samræmi við sjónarmið ,,hópsins“. 

 Það er niðurstaða ritgerðarhöfundar að Reyðfirðingar fyrr og síðar líti svo á að 

hernámið og hersetan hafi markað tímamót í þróun samfélags þeirra. Þar hafa menn 

sammælst um að varðveita minningar hinna eldri um þessi miklu mótunarár í sögu 

byggðarinnar með skipulögðum hætti og gefa þannig gestum og gangandi kost á að 

koma til fundar við liðna tíð. Kynslóðir framtíðarinnar munu koma sér fyrir á nýjum 

sjónarhólum og eiga samtal við fortíðina hver með sínum hætti. Þær munu heimsækja 

Íslenska stríðsárasafnið og leggja sitt mat á þau áhrif sem herseta bandamanna hafði á 

samfélagið á Reyðarfirði.  
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1. VIÐAUKI  

 

Yfirlit yfir strandvarðstöðvar á Austurlandi. 

 

Staður    Hóf starfsemi    Hætti störfum 

 

Ker (Ketilsstaðir)  1. nóvember 1940   28. apríl 1943 

 

Egilsstaðir   30. nóvember 1940   31. ágúst 1942 

 

Seyðisfjörður   21. maí 1940    10. júní 1944 

 

Skálanes   2. júlí 1940    14. ágúst 1943 

 

Norðfjörður   15. ágúst 1940    27. maí 1943 

 

Eskifjörður   1. nóvember 1940   4. maí 1945 

 

Búðareyri   2. júlí 1940    31. ágúst 1942 

  

 

Vattarnes   2. júlí 1940    4. mars 1943  

 

Fáskrúðsfjörður  Sumar 1940    31. ágúst 1942 

 

Hafnarnes   2. desember 1940   4. júlí 1943   

 

Breiðdalsvík   3. desember 1940   líklegast haust 1941 

 

Djúpivogur   23. nóvember 1940   líklegast haust 1941 

 

Höfn    22. nóvember 1940   24. maí 1945 

  
 

 

Heimildir: WO 176/288: Iceland Force, Intelligence Review No. 1, 26. maí 1941. ADM 199/672: Staff Officer 

(Intelligence) til NOIC, 21. júní 1940, enclosure. Friðþór Eydal, Fremsta víglína, bls. 223 – 223. 

Lokadagur stöðvanna á Breiðdalsvík og Djúpavogi miðast við upphaf starfsemi strandvarðstöðvar í Papey sem lokað 

var 1. janúar 1942. 
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2. VIÐAUKI  

 

Yfirlit yfir meginliðsafla Bandaríkjahers  á Reyðarfirði vorið 1943. 

 

Búðir    Liðssveit     Fjöldi 

manna 
 

Monroe Undirfylki A, 26. strandvarnafallbyssusveitin  106 

Battery A, 26th Costal Artillery. 

 

Jackson    Undirfylki A úr 1. herfylki 118 stórfylkisins   187 

    Company A, 118th Infantry Regiment.  

 

Hyde Park   Undirfylki B úr 1. herfylki 118 stórfylkisins   182 

    Company B, 118th Infantry Regiment.  

 

Ali Baba/Fenton Street  Undirfylki B úr 115. stórskotaliðsherfylkinu   110 

    Battery B, 115th Field Artillery Battalion. 

 

Myer og Lockwood á Vattarnesi Undirfylki C úr 556. Ratsjárvarnaherfylkinu   183 

    Co. D, 556th Signal Aircraft Warning Bn. 

 

Spítali    Hjúkrunarlið 15. herspítalans.    59 

    15th Station Hospital.    

 

    Samtals fjöldi       827 

 

 

Í þetta yfirlit  vantar  smáflokka úr stoðsveitum.  
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3. VIÐAUKI  

 
Sýnishorn af bréfi vegna dauða Caullis Cooopers, sem varð úti á 
Eskifjarðarheiði í janúar 1942,  

 

 
Heimild:  

Margareth Cooper,  bréf til fjölskyldunnar í Dvergasteini,  Reyðarfirði, ódagsett. 
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4. VIÐAUKI  

 

Flug þýskra flugvéla yfir og við Reyðarfjörð 

 

Dagsetning   Tegund vélar   Athugasemdir 
 

22. maí 1941   Heinkel HE 111   Flaug á Krossanes fjall við 

Reyðarfjörð. Fjórir menn í áhöfn 

fórust. 

 

3. mars 1942   Óþekkt vél, líklega þýsk  Heyrðist í henni norðvestur af 

Reyðarfirði 

 

 

14. maí 1942   Focke Wulf    Flaug lágt yfir Reyðarfjörð.Skotið 

á hana úr loftvarnabyssum, hæfðu 

ekki. Flugvélin skaut einu sinni úr 

vélbyssu. Northrop reyndi eftirför 

án árangurs. 

 

23. júlí 1942   Focke Wulf   Northrop vél á eftirlitsflugi gerði 

árás á þýska vél 65´N og 12´V.  

Bakborðsvængur varð fyrir skoti  

og rauk úr hreyfli. Sást síðast kl. 

13.18 á 65´15 N og 11´V. 

 

31. ágúst 1942  Focke Wulf   Fjögura hreyfla flugvél sást frá 

 Reyðarfirði. 

 

9. september 1942  Óþekkt flugvél   Sást yfir Reyðarfirði kl. 7.30. 

 

6. september 1942  Focke Wulf  - tvær vélar  Sprengjum varpað að Duchess of 

Bedford sem flutti bandaríska 

hermenn til Reyðarfjarðar. Misstu 

marks. Skot úr loftvarnabyssum 

hæfðu ekki. 

 

5. október 1942   Óþekkt flugvél   Heyrðist í flugvél yfir Vattarnesi. 

 

9. október 1942   Óþekkt flugvél   Heyrðist í óþekktri flugvél sem 

 var við 

myndatöku yfir Reyðarfirði. 

 

2. apríl 1942   Junkers JU- 88   Flaug yfir mynni Reyðarfjarðar, 

sást fráVattarnesi. 

 

7. mars 1944   Junkers JU-88   Flaug yfir Reyðarfjörð, hafði 

verið skotið á hana á Seyðisfirði 

og talið að hún hafi laskast. Sást 

síðar yfir Vopnafirði. 

 
Heimild: Hörður Geirsson, Akureyri:  „Luftwaffe over Iceland“, óbirt handrit.  

Athygli vekur að ekki er minnst á flug Focke Wulf Condor flugvélar 15. október 1942 sem getið er um í 6. kafla. 
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