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Ágrip 

 

Í maí árið 1940 var Ísland hernumið í fyrsta og eina skiptið í sögu þjóðarinnar hingað til. 

Það var aðeins tímaspursmál hvenær Ísland drægist inn í átök síðari heimsstyrjaldar sem 

hófst árið 1939 þegar Þýskaland réðst inn í Pólland. Þjóðverjar höfðu ráðist inn í Danmörku 

og Noreg um vorið 1940 og hrakið Breta frá bækistöðvum sínum við Noregsstrendur. 

Bandamenn höfðu áhyggjur af því að Ísland yrði næsta fórnarlamb stríðsvélar Hitlers. 

Vegna landfræðilegrar legu Íslands var eyjan litla í Norður-Atlantshafi hernaðarlega 

mikilvæg. Vegna hernaðarleyndarmála vissu Íslendingar ekki af aðgerðum Breta fyrirfram 

og því var mikil óvissa fyrst í stað hverjir gengu hér á land. Fljótlega kom í ljós að Bretar 

voru hernámsaðilinn og komu í friði og áhersla var lögð á samvinnu þjóðarinnar við 

hersetuliðið. Í kjölfarið fór af stað atburðarás sem átti eftir að gjörbreyta allri samfélagsgerð 

á Íslandi. Ísland hafði verið bændasamfélag í ár og aldir en á örskotsstundu var því kippt 

inn í 20. öldina.  

Í ritgerðinni er fjallað um jákvæð og neikvæð áhrif hernáms Breta á fyrstu árum 

þess á Íslandi. Mestmegnis voru þetta góð áhrif sem hjálpuðu þjóðinni fjárhagslega. En upp 

komu málefni sem vörpuðu skugga á samskipti Íslendinga við hernámsliðið. Þar ber helst 

að nefna hið svokallaða „ástandsmál“, þar sem íslenskt kvenfólk var harðlega gagnrýnt í 

fjölmiðlum fyrir háttalag sitt gagnvart setuliðsmönnum. 

Þeir staðir á Íslandi sem fjallað verður um í ritgerðinni eru Reykjavík, Akureyri og 

Seyðisfjörður. Ástæðan fyrir valinu á þessum stöðum er sú að þar urðu umsvif hersins hvað 

mest á landinu og þar af leiðandi urðu áhrif setuliðsins mikil á samfélagið á þessum 

þéttbýlisstöðum. 
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Inngangur 

Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um samskipti Íslendinga við hernámslið Breta á þeim 

þremur þéttbýlisstöðum sem urðu fyrir hvað mestum áhrifum af hersetunni á upphafsárum 

síðari heimsstyrjaldar, þ.e.a.s. Reykjavík, Akureyri og Seyðisfirði. Mikið hefur verið skrifað 

um þá togstreitu sem myndaðist við hernámsliðin á Reykjavíkursvæðinu. Hér má nefna t.d. 

verk Þórs Whitehead; Bretarnir koma og Ísland í hers höndum og verk Gunnars. M. 

Magnússonar; Virkið í norðri. Í þessari ritgerð er meginmarkmiðið að rannsaka hvað 

einkenndi þessi samskipti annars staðar á landinu. Víðs vegar um landið kom hernámsliðið sér 

fyrir, t.d. í Hvalfirði og á Suðurlandi, en fyrir utan höfuðborgarsvæðið urðu umsvif þess 

sérstaklega mikil á Akureyri og á Seyðisfirði. Samskipti setuliðsins við íbúa þessara 

kaupstaða verða í brennidepli og fjallað verður um ýmiss atvik og málefni sem upp komu á 

þessum stöðum meðan á hersetunni stóð.  

 Hernám Breta, og síðar hervernd Bandaríkjamanna, á Íslandi er einn merkilegasti 

viðburður í sögu landsins. Þessi atburður olli miklum samfélagslegum breytingum er fram 

liðu stundir. Íslendingar höfðu fylgst með framvindu styrjaldarinnar og vonast til að 

hlutleysisstaða þeirra myndi halda þeim utan við átökin. En þetta voru víðsjárverðir tímar og 

óhætt er að gera ráð fyrir að marga landsmenn hafi grunað að það væri aðeins tímaspursmál 

hvenær Ísland myndi dragast inn í styrjöldina. 

Vegna umsvifa Hitlers og skósveina hans í Skandinavíu vorið 1940 var ljóst að staða 

Íslands myndi fljótlega breytast. Átök styrjaldarinnar breiddust út og stórveldin fóru að velta 

fyrir sér næsta leik í stríðsskákinni. Undanfari innrásarinnar í Ísland, ef svo hart mætti að orði 

kveða, var skjótur því Bretar höfðu ekki mikið ráðrúm til að skipuleggja hernámið. Samt sem 

áður varð það svo að þann 10. maí 1940 varð Ísland hernumin þjóð og þar við sat næstu árin 

hvort sem valdhöfum þjóðarinnar og þegnum þess líkaði það betur eða verr.  

Neikvæð og jákvæð áhrif hernámsins verða skoðuð og einnig verður Reykjavík höfð 

til samanburðar við hina tvo staðina í ýmsum málum. Hér má t.d. nefna „ástandsmálið“, en 

sjónum verður beint að því hvort samskipti hermanna og íslenskra kvenna hafi valdið usla 

annars staðar en í Reykjavík. 

Helstu heimildir sem notaðar verða í ritgerðinni eru áðurnefnt verk Gunnars M. 

Magnússonar, Bretarnir koma eftir Þór Whitehead, Hernámsárin á Akureyri og Eyjafirði eftir 

Jón Hjaltason, Seyðfirskir hernámsþættir eftir Hjálmar Vilhjálmsson og að auki dagblöð og 

tímarit sem gefin voru út á styrjaldarárunum. Ritgerðin hefst á kynningarkafla sem útskýrir 

þær aðstæður sem voru á Íslandi áratuginn fyrir seinni heimsstyrjöld og upphaf hennar. Að 



5 
 

öðru leyti er ritgerðinni skipt niður í kafla sem hver um sig fjallar sjálfstætt um Reykjavík, 

Akureyri og Seyðisfjörð. 
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1. Aðstæður á Íslandi fyrir og við upphaf síðari heimsstyrjaldar 

 

Seinni heimsstyrjöldin var tími hagvaxtar á Íslandi, ólíkt mörgum öðrum löndum í Evrópu 

sem voru nánast lögð í rúst. Þar að auki færði seinni heimsstyrjöldin Ísland inn í nútímann og 

inn á svið alþjóðastjórnmála. Á sama tíma voru rúmlega fimm alda stjórnsýslutengsl Íslands 

við Danmörku rofin með stofnun Lýðveldis Íslands þann 17. júní árið 1944. Í upphafi seinni 

heimsstyrjaldar var Ísland fullvalda ríki. Frá 1918, árinu sem Ísland fékk fullveldi, og fram að 

síðari heimsstyrjöld höfðu ráðamenn þjóðarinnar lítinn áhuga á utanríkismálum, nema þegar 

kom að utanríkisverslun. Helstu áherslur Íslands í utanríkismálum voru að verja yfirlýsingu 

landsins um varanlegt hlutleysi sem var tekið fram í sambandslagasáttmálanum.
1
 

Það hefur verið almennt viðurkennd skoðun, að ástæðan fyrir hlutleysisyfirlýsingu 

Íslands hafi verið alger friðar- og sjálfstæðisvilji. Þó sýna umræður á Alþingi og blaðaskrif, að 

íslenskir ráðamenn gerðu sér grein fyrir því að ef stórveldin hefðu áhuga á að taka yfir 

smáþjóðir dygði skammt að blessa eingöngu friðinn. Íslendingar höfðu áður haft reynslu af 

Bretum á stríðstímum, þegar floti breska heimsveldisins drottnaði yfir Atlantshafi á tímum 

Napóleonsstríðanna og fyrri heimsstyrjaldar. Hætta steðjaði að öryggi landsins einvörðungu ef 

Bretar teldu sig knúna að yfirtaka landið frekar en að veita því óbeina vernd gegn óvinum 

sínum og neita að stunda verslun við Íslendinga á meðan stríðið stæði yfir.
2
 Það var ljóst frá 

upphafi seinni heimsstyrjaldar að yfirlýsingar um hlutleysi gátu orðið þýðingarlitlar, að 

minnsta kosti fyrir þau lönd sem höfðu ekki her til að tryggja varnir þeirra. 

Ríkisstjórn Íslands hafði því engan annan valkost en að samþykkja hið óhjákvæmilega,  

að gefast skilyrðislaust upp fyrir hernámi Breta. Hermann Jónasson forsætisráðherra mótmælti 

hernáminu í útvarpsávarpi til landsmanna. Hann sagði hernámið vera í ósamræmi við hlutleysi 

Íslands og að það gerði lítið úr sjálfstæði þess. Hann fullvissaði landsmenn þó um að bresk 

stjórnvöld hefðu gefið loforð um að skipta sér ekki af íslenskum málefnum og að yfirgefa 

landið um leið og átökum lyki. Að auki hvatti hann landsmenn til að vera kurteisir og koma 

fram við bresku hermennina eins og gesti.
3
 

Hernám Breta og síðar hervernd Bandaríkjamanna var sérstaklega léttvæg í 

samanburði við örlög annarra smáríkja í Evrópu sem voru undir erlendu hervaldi. Bresk og 

                                                           
1
 Guðmundur Hálfdánarson, „The beloved war“, bls. 79-81. 

2
 Þór Whitehead, „Hlutleysi Íslands á hverfanda hveli 1918-1945“, bls. 23. 

3
 Guðmundur Hálfdánarson, „The beloved war“, bls. 82. 
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bandarísk yfirvöld höfðu eingöngu áhuga á að nýta staðsetningu landsins og skiptu sér sjaldan 

af íslenskum stjórnmálum.
4
 

Frá efnahagslegu sjónarmiði hagnaðist Ísland gífurlega á seinni heimsstyrjöldinni. 

Þannig hafa Íslendingar oft talað um „blessað stríðið“ á opinberum vettvangi, því það bætti 

fjárhag flestra Íslendinga. Í upphafi stríðsins hafði Ísland þjáðst í mörg ár af efnahagslegum 

samdrætti sem varpar efasemdum á hagkvæmni þess sem fullvalda ríkis. Efnahagslega lægðin 

hófst þegar kreppan mikla teygði anga sína til Íslands á fjórða áratugnum og ílengdist vegna 

lokunar mikilvægasta útflutningsmarkaðs þess á Spáni á seinni hluta áratugarins. En þetta 

breyttist allt í maí 1940 þegar breski herinn hertók Ísland. Það þurfti að þjónusta herinn á 

ýmsa vegu og allir fengu vinnu sem vildu. Önnur ástæða góðæris var hagstæður markaður 

fyrir mikilvægustu útflutningsvörur Íslands, einkum þorsk. Þó að aðgangur að mikilvægum 

mörkuðum í löndum eins og Þýskalandi og Póllandi hafi verið lokað í upphafi stríðs, bætti 

ábatasamur markaður Bretlands upp fyrir tapið. Bretarnir þurftu á íslenska fiskinum að halda 

og voru mjög viljugir að greiða fyrir hann  og íslenskir framleiðendur vildu gjarnan sinna 

eftirspurninni.
5
 Hafa verður í huga að íslenskir ráðamenn voru að reyna að bjarga þjóðarbúinu 

sem var á barmi gjaldþrots. Ákvarðanir um utanríkismál og verslun gátu haft áhrif á líf fjölda 

Íslendinga og vopnlaust smáríkið hafði ekki marga aðra valkosti í stöðunni en að aðlaga sig að 

aðstæðum.
6
 

Margir áhrifamenn í íslensku samfélagi voru kvíðnir fyrir menningarlegum áhrifum 

stríðsins. Þeir töldu innrás erlendra hugmynda, tungumáls og lífsstíls vera ógn við 

þjóðarvitund og siðferðiskennd Íslendinga. Óttinn við erlenda „mengun“ átti sérstaklega við 

um það sem karlaveldi stjórnmálanna áleit viðkvæmari hluta þjóðarinnar, nefnilega konur og 

ungt fólk, sérstaklega ungar konur.
7
 

Meintri „mengun“ íslensks blóðs í gegnum sambönd íslenskra kvenna við erlenda 

karlmenn var veitt gífurleg andspyrna, sérstaklega í upphafi stríðs. Í stjórnmálaumræðunni var 

litið á íslenskar konur sem „líffræðilega uppsprettu“ sem ætti að vernda. Stríðið opnaði einnig 

ný atvinnutækifæri fyrir íslenskar konur og það ögraði hinni hefðbundnu 

feðraveldisfjölskyldu og valdabyggingu. Íslenskir embættismenn vildu takmarka samskipti 

íslenskra kvenna við útlendingana og mæltu með að hermennirnir kæmu ekki inn á íslensk 

heimili. Þar að auki ætti hinn svokallaði Bretaþvottur að leggjast af. Áhrifaríkasta leiðin til að 

letja sambönd kvenna við hermennina voru fordómar í garð þeirra kvenna sem grunaðar voru 

                                                           
4
 Guðmundur Hálfdánarson, „The beloved war“, bls. 85. 

5
 Guðmundur Hálfdánarson, „The beloved war“, bls. 83-84. 

6
 Þór Whitehead, „Hlutleysi Íslands á hverfanda hveli 1918-1945“, bls. 26. 

7
 Guðmundur Hálfdánarson, „The beloved war“, bls. 84. 
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um að vera í nánum samböndum við breska eða bandaríska hermenn. Til að mynda voru þær 

stimplaðar vændiskonur. Þessum fordómum var viðhaldið í skáldsögum og öðrum 

bókmenntaverkum á eftirstríðsárunum þar sem konum sem höfðu verið í samböndum við 

hermenn var lýst sem grunnhyggnum og óupplýstum um íslenska sögu og hefðir. Samkvæmt 

þessari skoðun var litið á val þeirra á maka sem merki um skort á föðurlandsást og 

siðferðiskennd og ættu þær að vera fordæmdar. Í skrifum kvenrithöfunda voru slík viðhorf 

ekki eins áberandi og í skrifum karlrithöfunda, sem endurspeglar ólík viðhorf kynjanna á 

þessu viðkvæma málefni. Mörgum konum fannst vera erlendra hermanna í landinu bjóða upp 

á ný tækifæri og þær sáu enga ástæðu til að sækjast ekki eftir þeim. Þjóðernissinnaða 

umræðan um „ástandið“, ef við samþykkjum túlkun femínista, var því einfaldlega dulbúin 

tilraun til að viðhalda hefðbundna karlaveldinu í íslensku samfélagi. Þjóðin átti ekki einungis 

að vera íslensk áfram, heldur áttu íslenskir karlmenn líka að stjórna henni.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Guðmundur Hálfdánarson, „The beloved war“, bls. 89-90. 
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2. Reykjavík 

2.1 Hernámið 

 

Aðfaranótt 10. maí árið 1940 urðu árrisulir Reykvíkingar og þeir sem ekki enn höfðu fest 

svefn varir við að eitthvað óvenjulegt var á seyði. Fyrirboði hernámsins var flugvél sem flaug 

frekar lágt yfir borgina og vakti nokkra borgarbúa. Sumir óttuðust það versta og héldu að 

Þjóðverjarnir væru komnir. Miðað við fréttir síðustu daga utan úr heimi af stríðsvél Hitlers 

sem réðst inn í hvert landið á fætur öðru er skiljanlegt að Íslendingar ættu alveg eins von á 

þeim eins og hverjum öðrum á þessum víðsjárverðu tímum. Í kjölfar flugvélarinnar urðu þeir 

sem voru á ferli varir við flotadeild sem sigldi inn flóann, stefndi inn á Kollafjörð og kastaði 

svo akkerum við ytri höfn Reykjavíkur. Fréttir um atburðarásina fóru eins og eldur um sinu 

um borgina og forvitnir lögðu leið sína niður að hafnarbakka að fylgjast með framvindu 

sögulegs atburðar.
9
 

 

Leiðangursstjórnin hafði skipað fyrsta landgönguflokknum að búa sig undir mótspyrnu 

tveggja fylkinga í landi: Íslenskra lögregluþjóna með riffla að vopni og þýskra nasista, 

sem hefðu „einhver vopn“ undir höndum. Einkum lék grunur á, að skipbrotsmenn af 

þýska Brasilíufarinu Bahia Blanca sem íslenskur togari bjargaði hér á land í ársbyrjun, 

væru vopnaðir. Hermenn máttu skjóta á Þjóðverja eftir þörfum, en þeir höfðu „strangar 

fyrirskipanir um að hefja ekki skothríð“ á Íslendinga nema í algjörri nauðvörn. Hermenn 

skyldu almennt sýna landsmönnum fyllstu vinsemd og virðingu og hvorki taka sér stöðu 

við Alþingishúsið né Stjórnarráðshúsið. Þessar miðstöðvar íslenska ríkisins skyldu 

friðhelgar í samræmi við væntanlegar yfirlýsingar bresku stjórnarinnar um að láta 

landstjórnina afskiptalausa. Hernámið átti að vera eins friðsamlegt og nokkur kostur væri. 

Breska heimsveldið ætlaði að sigra Íslendinga með vinahótum og viðskiptaívilnunum en 

ekki vopnum.
10 

 

Þessar fyrirskipanir sýna bæði fáfræði Breta á aðstæðum hér á landi og einnig að þótt 

hernámið, hafi fyrst og fremst verið hernaðarleg aðgerð, var markmiðið að koma sem 

vinveittur her og að mynda góð tengsl við landsstjórnina. Á næstu dögum og vikum fylltist 

borgin af hermönnum, vopnum og öðru sem tengdist hernáminu. Borgin fékk á sig nýjan blæ 

og íbúafjöldi borgarinnar jókst talsvert. Strax eftir komu hersins fór að bera á áhrifum þess 

fyrir atvinnumöguleika Íslendinga. Það var nóg að gera fyrir bílstjóra, bæði leigubílstjóra og 
                                                           
9
 Gunnar M. Magnússon, Virkið í Norðri I, bls. 32.  

10
 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 11. 
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flutningabílstjóra. Leigubílstjórar sáu um að skutla hærra settum mönnum innan hersins um 

hvippinn og hvappinn í ýmiss konar tilgangi og flutningabílstjórar unnu dag og nótt við að 

afferma skipin sem komu hvert á fætur öðru í Reykjavíkurhöfn. En herinn þurfti ekki bara 

aðstoð á landi og fljótt fóru íslensk skip að sinna breska hernum. Þetta þótti mikil búbót fyrir 

hinn vinnandi mann á þessum fyrstu dögum hernámsins og fyrr enn varði var nánast öll 

borgin farin að sinna hernámsliðinu beint eða óbeint.
11

 

Fljótlega eftir að breski herinn steig hér á land voru hengdar upp tilkynningar víðs 

vegar um Reykjavík sem sýndu almenningi fram á tilgang hernámsins og tilætlanir þeirra: 

 

Brezkur herafli er kominn snemma í dag á herskipum og er núna í borginni. Þessar 

ráðstafanir hafa verið gerðar bara til þess að taka sem fyrst nokkrar stöðvar og að verða á 

undan Þjóðverjum. Við Englendingar ætlum ekkert að gera á móti íslenzku 

landsstjórninni og íslenzka fólkinu. En við viljum verja Ísland gegn örlögum, sem 

Danmörk og Noregur urðu fyrir. Þess vegna biðjum við yður að fá okkur vinsamlega 

móttökur og að hjálpa okkur. Á meðan við erum að fást við Þjóðverja, sem eru í 

Reykjavík eða annars staðar á Íslandi, verður um stundarsakir bannað 

1. að útvarpa, að senda símskeyti, að fá símtöl. 

2. að koma inn í borgina eða fara út úr henni í nokkra klukkutíma. 

Okkur þykir leiðinlegt að gera þetta ónæði, við biðjum afsökunar á því og vonum að það 

endi sem fyrst. 

       R. G. STURGES, yfirforingi
12

 

 

Hernámið hefur væntanlega vakið undrun meðal almennings í Reykjavík. Það hefur vakið 

blendnar tilfinningar að sjá vopnum búna hermenn taka yfir allar helstu byggingar 

borgarinnar, taka fram fyrir hendur íslenskra ráðamanna, reka kennara og börn út úr skólum, 

gerast löggæslumenn á götum úti og ganga með vopn inn í friðhelgar byggingar eins og t.d. 

Landssímahúsið og Loftskeytastöðina. Þrátt fyrir að hér á land væri komið breska heimsveldið 

vakti það ekki sérstaka hrifningu. Það er skiljanlegt í ljósi þess að landsmenn gerðu sér 

fljótlega grein fyrir því að nú væru þeir hersetin þjóð og margir virtust virðingalausir gagnvart 

hervaldinu. Aftur á móti voru margir, þó ekki allir, ánægðir með að Bretar væru hér komnir en 

ekki Þjóðverjar. Pólitísk viðhorf manna höfðu mikið að segja þegar kom að skoðunum þeirra 

á hernum sem hér á land steig. Fjöldi manns á Íslandi vonaðist til að Bretar hefðu betur í 

                                                           
11

 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 50-55. 
12

 „Tilkynning Breta“, Alþýðublaðið 10. maí 1940, bls. 1.   
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baráttu sinni gegn nasisma Þýskalands.
13

 Þó má geta þess að ráðamenn Íslands höfðu 

áhyggjur af kommúnistum sem reyndu að grafa undan samskiptum Þjóðstjórnarinnar við 

Breta og gera almenning tortrygginn gagnvart hersetuliðinu.
14

        

 

2.2 Samskipti setuliðs og almennings 

 

Vegna húsnæðisskorts hentu Bretar upp bröggum inn á milli íbúðarhúsa við götur borgarinnar 

í óþökk íbúa sem fyrir voru. En þessi nálægð hermannanna við innfædda gerði þeim kleift að 

kynnast landsmönnum betur og börn og unglingar sóttu mikið í hermennina sem gáfu þeim 

súkkulaði og ýmislegt fleira. Þannig að í gegnum krakkana urðu til kunningjasambönd við 

foreldrana. Fyrr enn varði var fólk úr öllum stéttum samfélagsins farið að sinna Bretum á einn 

eða annan hátt. Mörg íslensk heimili sáu um þvott bresku hermannanna. Áður hefur verið 

minnst á þá auknu vinnu sem bílstjórarnir fengu.
15

  

Hermennirnir sem gengu um götur borgarinnar fyrstu daga hernámsins voru alls ekki 

þeir hernaðargarpar sem landsmenn bjuggust við að berja augum. Þeir voru flestir lágvaxnir 

og smágerðir auk þess voru þeir mjög ungir að árum og augljóst var að besti kjarni hersins 

hafði öðrum hnöppum að hneppa annars staðar í Evrópu. Samkvæmt Gunnari M. Magnúss í 

ritverkinu Virkið í norðri voru hermennirnir ljúfar og góðar sálir sem voru mjög vinsamlegar 

eftir að mestu lætin voru afstaðin á hernámsdaginn. Þeir fóru fljótlega að sýna kvenþjóðinni 

athygli, voru alúðlegir við börnin og gáfu karlmönnum tóbak. Hægt og rólega jukust 

persónuleg samskipti borgarbúa við setuliðið og margir hverjir, sérstaklega unglingar, vildu 

æfa sig á enskunni við þá og forvitnast um þessa menn sem stóðu fyrir framan þau í fullum 

herklæðum. Með þessum fyrstu orðaskiptum upphófst samband á milli landsmanna og 

hersetuliðsins sem auk þess var upphaf örlagaríkra atburða fyrir þjóðina.
16

  

Hernámsliðið þurfti á meiru að halda en starfskröftum Íslendinga. Það þurfti einnig 

neysluvörur og þjónustu. Til dæmis var leyft að brugga bjór sérstaklega fyrir herinn. Eins og 

gefur að skilja áttu hermennirnir sínar frístundir og einhver fjárráð (meira bar þó á fjármagni 

hermanna þegar Bandaríkjamenn tóku að sér hervernd Íslands). Til að stytta sér stundir eyddu 

setuliðsmennirnir peningum sínum í kvikmyndasýningar, dansstaði, knæpur, kaffihús o.s.frv. 

Þetta aukna fjármagn frá hernum sem fór beint inn í íslenskt efnahagslíf auk tekna af 

                                                           
13

 Gunnar M. Magnússon, Virkið í norðri I, bls. 58. 
14

 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 124. 
15

 Gunnar Magnússon, Virkið í Norðri II, bls. 138. 
16

 Gunnar M. Magnússon, Virkið í norðri I, bls. 58-59. 
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fiskútflutningi höfðu sín margfeldisáhrif. Það jók á kaupmátt Íslendinga sjálfra sem og 

eftirspurn eftir því sem Íslendingar gátu ekki áður veitt sér. Þar með varð meira framboð á 

atvinnu til að svara eftirspurninni. Þannig að óbein áhrif hernámsins fyrir atvinnu Íslendinga 

hafa verið mun meiri en vegna setuliðsvinnunnar.
17

 

Þegar mest lét, sumarið 1942, voru u.þ.b. 45.000 hermenn staddir í Reykjavík og 

nágrenni. Eftir hernámið og á næstu árum fjölgaði jafnt og þétt í hernámsliðinu sem hafði 

viðveru í Reykjavík. Svona mikil fólksfjölgun átti mikinn þátt í því að höfuðborgarsvæðið óx 

hraðar á þessum árum hersetunnar. Hins vegar fylgdu þessum fjölda hermanna ólík viðhorf og 

menning en þau sem Íslendingar höfðu áður kynnst. Margir af þessum hermönnum komu frá 

stórborgum þar sem milljónir manna bjuggu en dvöldu nú í menningarheimi sem var þeim lítt 

kunnur.
18

 

Það var ýmislegt sem breska setuliðið í Reykjavík gerði til að skaprauna yfirvöldum 

og almenningi. Það var stöðugt að færa út kvíarnar gegn vilja bæjaryfirvalda. Áður hefur 

verið minnst á hvar þeir hlóðu skálum sínum. Einnig tók setuliðið sér mikið land undir 

flugvöll, orsakaði vatnsskort og hernam skóla bæjarins.
19

  

 

2.3 Bretavinnan og flutningur barna úr Reykjavík 

 

Íslendingar voru að líkindum ánægðir með þau atvinnutækifæri sem buðust eftir komu Breta 

því á undangengnum misserum hafði verið þó nokkurt hallæri í atvinnumálum hér á landi og 

atvinnuleysi algengt í stærri kaupstöðum og bæjum. Við komu hernámsliðsins kviknaði von 

hjá mörgum um breytingu til batnaðar í atvinnumálum. Eins og áður hefur verið minnst á 

þurftu Bretar á miklu vinnafli að halda og strax á fyrsta hernámsárinu voru karlar, konur og 

unglingar í þjónustu þeirra við hin ýmsu störf á öllum tímum sólarhringsins. Fullorðnir menn 

voru ráðnir í byggingarvinnu, ásamt unglingum sem unnu með þeim fullorðnu í þeim iðnaði. 

Bílstjórar fluttu efni og varning auk þess að aka mönnum á milli staða. Konur fengu störf á 

knæpum og veitingastöðum ásamt ýmsum þjónustustörfum, til að mynda hófst 

Bretaþvotturinn svokallaði.
20

 

 Á árum seinni heimsstyrjaldarinnar og mjög fljótlega eftir hernámið hvarf 

atvinnuleysið hér á landi. Kreppan á fjórða áratugnum virtist gleymd og grafin á 

                                                           
17

 Helgi Skúli Kjartansson, Ísland á 20. öld, bls. 222.  
18

 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur, bls. 11-12.  
19

 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 262. 
20

 Gunnar Magnússon, Virkið í Norðri II, bls. 169-170. 
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örskotsstundu. Svo mikið framboð á verkefnum var í boði fyrir hinn vinnandi mann að það lá 

við að skortur yrði á vinnuafli. Sumir voru fljótir að grípa gæsina og nýttu sér tækifærin á 

nýjum og óþekktum markaði. Athafnagleðin greip Reykvíkinga og borgin iðaði. Margir voru 

um hituna á stríðsgróðanum þar sem konur fóru ekki heldur varhluta af nýjum 

atvinnutækifærum.
21

 

 Athafnasemi Íslendinga var komin á gott skrið snemma á styrjaldarárunum. Því fylgdi 

nýsköpun í atvinnulífinu. Árið 1941 voru gerðar áætlanir um að skipuleggja endurnýjun 

fiskiskipaflotans með frekari breytingum á skattalögum. Í þeim fólst að útgerðarmönnum var 

gefinn kostur á að safna í svokallaðan nýbyggingarsjóð þar sem helmingur af hreinum tekjum 

útgerðarfélagana gat runnið skattfrjálst í varasjóði. Til að endurnýja og byggja upp 

sjávarútveginn áttu 80% af þessum varasjóðum að renna eingöngu í nýbyggingarsjóð. Þeir 

sem stunduðu útflutning á fiskafurðum bjuggu þannig við eins konar skyldusparnað í erlendri 

mynt. 
22

 

 

Umræða um brottflutning barna úr Reykjavík og öðrum kaupstöðum, þar sem hætta 

var talin á loftárásum, hófst vegna tilmæla loftvarnarnefnda sem hvatti fólk til að senda börn í 

sveitavist til lengri eða skemmri tíma. Vegna húsnæðisskorts hjá hernum hafði hann tekið yfir 

einhverja skóla og kennsla var felld niður hjá flestum 7-10 ára börnum. Hjá öðrum 

aldursflokkum var skólaárinu þá þegar lokið. Í lok maí var talið að um 2.000 börn úr 

Reykjavík hefðu fengið sumarvist í sveit. En það þurfti að greiða bændum fyrir að hafa börnin 

og ekki höfðu allir foreldrar efni á því. Kreppan hafði enn áhrif á mörg heimili og foreldrar 

um 1.200 barna áttu í vandræðum með að greiða bændum fullt meðlag fyrir vistina. Því var 

brugðið á það ráð að efna til fjársöfnunar til styrktar sveitavist barna. Það gekk frekar vel og 

með framlögum frá ríki og sveitarfélögum tókst að koma börnum fyrir á bændabýlum og sett 

voru upp heimili úti á landi fyrir þau börn sem ekki komust að á bændabýlum. Svo fór að um 

sumarið (í júlíbyrjun) 1940 dreifðust hundruð barna frá Reykjavík, Hafnarfirði og Akureyri í 

sveitavist í öllum landsfjórðungum. „Þetta voru einhverjir mestu mannflutningar í sögu 

kaupstaðanna og ný lífsreynsla fyrir fjölda barna, sem aldrei áður höfðu dvalist í sveit“.
 23

  

Þess má geta að brottfluttu börnin frá Reykjavík voru u.þ.b. 10% af íbúum bæjarins. 

Sveitavist fyrir börn og unglinga var ekkert nýtt undir sólinni hér á landi. Áralöng hefð var 

fyrir því að kaupstaðarbörn færu í sumarvist út í sveit hjá bændum sem oftar en ekki voru 

                                                           
21

 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur, bls. 27-28. 
22

 Eggert Þór Bernharðsson, Saga Reykjavíkur, bls. 84-85. 
23

 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 200-202. 
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skyldmenni eða vinir fjölskyldnanna. Þetta þótti vinsæl tilhögun fyrir börnin og það breytti 

því ekki, þótt þau dreifðust á fleiri bændabýli en nokkru sinni áður. Blöðin í Reykjavík 

staðhæfðu, að á sveitabýlunum lifðu börnin „eins og blóm í eggi“. Foreldrar og kennarar á 

Reykjavíkursvæðinu höfðu lengi óttast um afdrif barnanna við skólalok á vorin. Eina sem biði 

þeirra væri hangs og slæpingsháttur á götunni. Nú hafði fullorðna fólkið fulla ástæðu til að 

gleðjast og úr ýmsum áttum heyrðust óskir um, að yfirvöld og félagasamtök myndu framvegis 

tryggja yngstu borgarbúunum sveitavist yfir sumarið. Þesskonar tilætlanir voru sem tónlist í 

eyrum sveitafólks sem vonaði að stríðið hefði þau áhrif að kenna þjóðinni allri, ungum sem 

öldnum, að snúa aftur til jarðarinnar og uppruna síns.
24

  

 

2.4 „Ástandið“ 

 

Sagt var um íslenskar konur og ungar stelpur að þær færu í „ástandið“ eða væru í bransanum 

ef þær lögðu lag sitt við hermenn. Nóg var fyrir kvenþjóðina að svara kveðju frá hermanni að 

hún taldist vera í bransanum.
25

  

 Karl Strand geðlæknir skrifaði verðlaunaritgerð um Reykjavíkurstúlkuna svokölluðu 

árið 1939. Samkvæmt Karli er hægt að rekja sérhvern kost og löst Reykjavíkurstúlkunnar 

beina leið til uppruna hennar.  

 

Hún hefur tileinkað sér ókvíðni vorra tíma fyrir morgundeginum, sjálfsbjargarviðleitni 

íslenzks þjóðkjarna, frjálslyndi og hispursleysi íslenzkrar alþýðu í trú- og ástarmálum. 

Hún hefir erft gölluð og hálfsköpuð form íslenzkrar snyrtimennsku, sem löngum hefir 

verið ábótavant. Hún glímir við fasfágun sína eins og íslenzka þjóðin í heild, en kann að 

beita ormstungu, ef í harðbakka slær.
26

 

  

Þótt ritgerðin hafi verið skrifuð í léttum dúr reyndist Karl frekar sannspár. Í lok ritgerðarinnar 

benti hann á að ekkert tímabil íslensku þjóðarinnar hafi verið kennt við konur en kannski 

muni Reykjavíkurstúlkan 1939 gefa sérstöku tímabili nafn í sögunni. Spásögn Karls gekk eftir 

því ári seinna hófst það tímabil sem söguriturum hugnaðist að kenna við konur, sem einmitt 

voru íslensku ástandsárin.
27

 Loks fengu íslenskar konur sinn sess í sögunni. Það var þó ekki 

                                                           
24

 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 202-204. 
25

 Jón Hjaltason, Hernámsárin á Akureyri og Eyjafirði, bls. 122. 
26

 „Reykjavíkurstúlkan 1939“, Vikan 2. febrúar 1939, bls. 21. 
27

 Hrafn Jökulsson og Bjarni Guðmarsson, Ástandið, bls. 20-21. 
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virðingarverður sess. „Ástandinu“ hefur verið lýst sem tímabil svika íslenskra kvenna við 

land, þjóð og íslensku karlmennina.
28

 

 Í grófum dráttum snerist það sem kallað hefur verið „ástandið“  um þá miklu og heitu 

umræðu sem skapaðist í þjóðfélaginu vegna þess sem talin voru ósiðleg samskipti íslenskra 

kvenna við hernámsliðið, ekki síst vegna mikillar umfjöllunar dagblaða og tímarita um 

málefnið. Í kjölfar umræðunnar virtist sem ofsahræðsla hefði gripið landsmenn sem óttuðust 

að þjóðin væri að steypa sjálfri sér í glötun og allt sem teldist þjóðlegt væri í stórhættu vegna 

skækjuháttar og ósiðsemi íslensku konunnar.
29

 

Íslenskir ráðamenn virðast fyrst og fremst hafa talið sig vera að sporna gegn því að 

íslenskt þjóðfélag yrði siðlaust með öllu og jafnframt vildu þeir vernda íslenska menningu og 

tungu. Með upplýsingunni í Evrópu á öndverðri 19. öld fylgdi áhersla á ágæti eigin þjóðar. 

Þjóðir tilheyrðu ríkjum en sérstaklega skilgreindar þjóðir vildu í vaxandi mæli öðlast 

sjálfstæði frá þeim ríkjum sem þau tilheyrðu sökum sérkennis þeirra, m.a. tungumáls, 

menningu og í sumum tilvikum vegna landfræðilegrar legu. Ef áðurtalin skilyrði fyrir baráttu 

sjálfstæðis þjóðar eru tekin til skoðunar fengu íslenskir ráðamenn kjörið tækifæri til að sýna 

fram á sjálfstæði þjóðarinnar á meðan hersetunni stóð með tilvísunum í sögu landsins og 

sérkennum þess. 

 Hafa ber í huga að Bandaríkjamenn tóku við hervernd Íslands af Bretum í júlí 1941. 

Þannig að þegar talað er um ástandsárin, aðallega 1942-43, þá eru það bandarískir dátar sem 

eru skotspónn umræðunnar, ásamt auðvitað íslenskum stúlkum. En umræðan um háttalag 

kvenna gagnvart setuliðsmönnum byrjaði nánast um leið og Bretar stigu á land í maí 1940. 

Herdís Helgadóttir lýsir þessari umræðu svo í bók sinni um áhrif hernámsins á íslenskar 

konur: 

  

 Hinum opinbera hluta þessarar umræðu má skipta í tvennt. Annars vegar birtust neikvæð 

skrif karlmanna, þ.e. blaðamanna, þingmanna og opinberra embættis- og menntamanna 

og annarra, um konur í dagblöðum, tímaritum og bæklingum og í útvarpserindum 

(og)...hins vegar lagði hópur kvenna konum lið með greinaskrifum í bæði Nýtt 

Kvennablað og Þjóðviljann.
30

 

  

Í þessum greinum frá konunum svara þær gagnrýni fjölmiðla og verja rétt kvenna, sem lögum 

samkvæmt áttu að hafa nánast sömu jafnrétti og karlmenn. Karlpeningnum fannst háttarlag 

                                                           
28

 Herdís Helgadóttir, Úr fjötrum, bls. 12. 
29

 Bára Baldursdóttir, „Kynlegt stríð“, bls. 65-67. 
30

 Herdís Helgadóttir, Úr fjötrum, bls. 215-216. 
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kvenna gagnvart dátunum með öllu ósæmandi og til skammar landi og þjóð og vildi hreinlega 

banna öll samskipti þeirra á milli. Með skrifum sínum sýndu þær fram á hræsnina sem þótti 

lýsandi í skrifum karlamannanna því þeir töldu þeirra samskipti við setuliðið fullkomlega 

eðlileg. Þegar umræðan náði hvað mestum hita „gátu sumir viðsýnir karlmenn ekki orða 

bundist og tóku sér penna í hönd og studdu konurnar“.
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Herdís Helgadóttir, Úr fjötrum, bls. 216. 
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3. Akureyri 

3.1 Hvað var á seyði úti á landi? 

 

Áður en fjallað verður um Akureyri og Seyðisfjörð er vert að minnast þess hvað gekk á annars 

staðar á landinu á hernámsdaginn. Reykjavík og nágrenni var ekki eina svæðið sem var 

hertekið eða þar sem sást til hersins þennan vordag í maí. Eftir komu hersins til Reykjavíkur 

var höfuðstaðnum kippt úr sambandi við aðra landshluta og á meðan beið almenningur annars 

staðar á landinu frétta af því hvað gengi eiginlega á. Ýmsir kaupstaðir úti á landi gátu haft 

samskipti hver við annan en enginn náði sambandi við Reykjavík. Síminn var þögull sem 

gröfin og fólk beið eftir tilkynningum í útvarpinu. Aftur á móti grunaði menn suður með sjó 

hvað hefði gerst því sjómenn frá Keflavík sem voru úti á miðunum aðfaranótt 10. maí sáu 

herskip beina för sinni inn flóann og þóttust einnig hafa séð kafbáta. Um miðjan daginn kom 

til Akraness 40-50 manna herflokkur sem tók sér stöðu á hafnarbakkanum en nokkrir af 

foringjunum fóru um bæinn og hengdu upp tilkynningar. Almenningur á höfuðborgarsvæðinu 

vissi lítið hvað var að gerast annars staðar á landinu í tengslum við hernámið þennan merka 

dag. Það var ekki fyrr enn seinni parts dags að þær fréttir fóru að berast frá sumum af stærstu 

kaupstöðunum, Akureyri, Ísafirði og Vestmannaeyjum, að enginn her hefði sést þar. Þó 

fréttist að til Seyðisfjarðar hefði siglt inn til hafnar vopnaður breskur togari sem stoppaði ekki 

lengi við. Frá Norðfirði bárust þau tíðindi að sést hefði til herskipa sigla með fjörðunum og 

sáust þau við mynni flestra fjarða austanlands þó ekki yrði vart við landgöngu herliðs fyrir 

austan þennan dag. Snemma um morguninn kom til Eskifjarðar vopnað skip á stærð við 

togara og lagðist að bryggju en hafði þar stutta dvöl áður en það tók stefnuna til 

Reyðarfjarðar. Tilgangur þessara litlu vopnuðu skipa fyrir austan var að grennslast fyrir um 

hvort einhverjir Þjóðverjar væru þar á vappi og spyrjast fyrir um hvort sést hefði til þýskra 

skipa og einnig að gera ýmsar mælingar við þær bryggjur sem skipin lögðust að. Síðla dags 

sást til herskips frá Hrísey og á Sauðárkróki sást herflugvél á sveimi.
32

 

 Þrátt fyrir að ekkert símasamband væri við Reykjavík bárust fréttir víðs vegar um 

Suðurlandið að á land hér væri genginn her eftir því sem leið á hernámsdaginn. Í fyrstu 

óttuðust menn að það væri þýski herinn en fljótlega fréttu þeir hvernig í pottinn var búið og 

var það mikill léttir. Um eitt leytið eftir hádegi stóð sem hæst uppboð í Kaldaðarnesi, skammt 

frá Selfossi, þegar tvær rútur birtust á hlaðinu og út stökk 30 manna herflokkur með alvæpni. 

Engum Flóamanninum datt í hug að breska hernum lægi svona á að drífa sig austur í sveitir. 

                                                           
32

 Gunnar Magnússon, Virkið í Norðri I, bls. 57-58. 
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Aftur á móti voru hermennirnir hissa á mannsöfnuðinum sem stóð fyrir framan þá og þurftu 

smá tíma til að átta sig á engin hætta stafaði af Flóamönnum.
33

 

 Um tvö leytið lagði 120 manna herflokkur af stað frá Reykjavík til Hvalfjarðar. 

Bretum var mikið í mun að ná Hvalfirði á sitt vald sem fyrst því þeir töldu fjörðinn álitlegan 

kost fyrir landgöngu Þjóðverja auk þess vildu þeir gera allt klárt fyrir breska flotann sem 

hugðist nota fjörðinn fyrir bækistöð sína.
34

  

 

3.2 Bretar koma loks 

 

Hafa verður í huga að þegar hersetuliðið kom til ýmissa kaupstaða úti á landi í kjölfar komu 

þeirra til Reykjavíkur, að á Íslandi var bændasamfélag við lýði og hafði verið í ár og aldir. 

Þannig að eftirvæntingin og spennan hefur verið gífurleg hjá almenningi þegar skip full af 

hermönnum og stríðstólum af ýmsum toga birtust við hafnir kaupstaðanna og hófu innreið 

sína inn í bæina í maí 1940. Ísland hafði verið hernumið og eitt helsta hlutverk landsins í 

seinni heimsstyrjöldinni var að vera flotabækistöð fyrir bandamenn. Bæði fyrir herskip og 

birgðaflutninga á vígstöðvarnar í Evrópu. Með hernáminu varð mikil röskun á rótgrónu 

íslensku bændasamfélagi þar sem kaupstöðum og byggðarlögum víðs vegar um landið varð 

umbylt á svipstundu með komu þúsunda hermanna. Venjulegt íslenskt almúgafólk fór í fyrsta 

skipti í sögu landsins að eignast peninga og sumir jafnvel þénuðu talsvert og urðu vel efnaðir 

af þessari „góssentíð“.
35

 

 Það fer ekki á milli mála að seinni heimsstyrjöldin var hræðilegur atburður sem 

kostaði tugi milljóna manna lífið víðs vegar um heiminn og margir áttu um sárt að binda og 

áttu alla samúð skilið. Samt sem áður er staðreyndin sú að stríðið hafði mjög góð áhrif á 

Ísland, litla eylandið lengst norður í Atlantshafi. Á nokkrum árum skildi þjóðin að mestu við 

gamla bændasamfélagið og tók við nýjum og breyttum tímum með opnum örmum. Gífurlegt 

fjármagn kom inn í landið á stuttum tíma og þjóðinni var loks kippt inn í 20. öldina. Seinni 

heimsstyrjöldin var lán í óláni fyrir íslensku þjóðina og aldrei áður í sögu Íslands  urðu jafn 

miklar samfélagslegar breytingar á jafn stuttum tíma.
36

 

 Eftir að höfuðborgin hafði verið hernumin biðu Akureyringar óþreyjufullir eftir komu 

Breta til höfuðstaðar norðursins. Seyðisfjörður var t.d. hernuminn sama dag og Reykjavík en 
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 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 85. 
34

 Þór Whitehead, Bretarnir koma, bls. 87-89. 
35

 Jón Hjaltason, Hernámsárin á Akureyri og Eyjafirði, bls. 7. 
36

 Jón Hjaltason, Hernámsárin á Akureyri og Eyjafirði, bls. 20. 
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það leið vika þangað til Bretar létu sjá sig á Akureyri og á þeim tíma bjuggust Akureyringar 

við hinu versta. Óvissa lagðist yfir bæjarbúa sem höfðu áhyggjur af framkomu hermannanna í 

garð þeirra og einna helst kvenmanna og auk þess óttuðust bæjarbúar loftárásir Þjóðverja á 

bæinn. Þessar áhyggjur stigmögnuðust og spennan jókst. Þann 17. maí 1940 lagðist íslenska 

varðskipið Ægir að bryggju í Akureyrarhöfn og uppskipun hófst. Ekki voru allir á eitt sáttir 

með það að erlent herlið kæmi til hafnar á íslensku varðskipi siglandi undir íslenska fánanum. 

Tugir Akureyringa drifu sig niður á höfn að fylgjast með herlegheitunum. Í raun samanstóð 

hernámsliðið af u.þ.b. 20 óreyndum hermönnum og hefur það væntanlega komið bæjarbúum á 

óvart. Því má til gamans geta að innrásarliðið hafði varla stigið fæti inn í miðbæinn þegar 

flestallir hermennirnir lögðust örþreyttir á götuna og bókstaflega lögðu sig. Þannig að fyrsta 

sjón margra bæjarbúa á hersetuliðið hefur væntanlega ekki verið sérstaklega uppörvandi. 

Bretar lögðu mikla áherslu á að tryggja sem allra fyrst við komu þess til Íslands að flugvellir 

landsins væru undir vökulu auga þeirra og fyrsta verk setuliðsins á Akureyri var sjá um gæslu 

á fluglendingarstaðnum á Melgerðismelum sem var ekki annað en sléttur harður melur. 

Flugsamgöngur á Íslandi voru ekki til samkvæmt skilgreiningunni og þótti Íslendingum 

metnaður Breta til að ná sem fyrst yfirráðum á stórum moldarreitum vítt og breitt um landið 

frekar spaugilegur.
37

 

 Á næstu dögum kom hernámsliðið sér fyrir og vann að vörnum bæjarins. Ekki voru 

allir á eitt sáttir með komu hersins, eins og gefur að skilja, því ekki eru margir sem kjósa sér 

að sitja undir hersetu. Spenna lá í loftinu og fólk vissi ekki við hverju var að búast.
38

 

Í lok júní fjölgaði gífurlega í hernámsliðinu, u.þ.b. 2.000 hermenn bættust við setuliðið 

sem fyrir var og nóg var að gera á hafnarbakkanum við að afferma og flytja allar þær vistir og 

mannskap sem þarna bættist við. Til dæmis var þarna kominn allur rútubílafloti 

Bifreiðastöðvar Akureyrar til að aðstoða. Bæjarbúum leist ekkert allt of vel á þessa miklu 

fjölgun hermanna. Á sameiginlegum fundi barnaverndarnefndar og skólanefndar Barnaskóla 

Akureyrar var lagt til og síðar samþykkt að senda sem flest börn í sveit til sumardvalar vegna 

aukinnar hættu á loftárásunum sem fylgdi þessum viðbætta herafla.
39

 Sunnudaginn 8. júní 

1941 fór fyrsti hópur þeirra barna sem ákveðið var að flytja frá Akureyri til sumardvalar út á 

land.
40
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3.3 Háttsemi Breta og heræfingar 

 

Í Alþýðumanninum birtist gagnrýni á val setuliðsins á dvalarstað eftir komu þeirra til bæjarins. 

Setuliðið hafði komið sér fyrir við eina fjölförnustu götu bæjarins og mannskapurinn og þeirra 

hafurtask jók talsvert á þrengslin við götuna. Pistlahöfundi þótti það skynsamlegra ef setuliðið 

hefði komið sér fyrir í útjaðri bæjarins í stað þess að troða sér inn í hjarta þess. Sérstaklega í 

ljósi þess að samkvæmt yfirlýsingu frá breska ræðismanninum myndi setuliðið reyna eftir 

fremsta megni að hafa sem minnst áhrif á daglegt amstur bæjarbúa.
41

 

Bæjarbúar þurftu að lifa við miklar heræfingar. Þær voru iðulega tilkynntar fyrirfram í 

útvarpi og blöðum en þó kom fyrir að þær gengu ekki snurðulaust fyrir sig. Fyrir einskæra 

heppni lést enginn óbreyttur borgari á meðan þessum heræfingum stóð. Til að mynda komust 

bændur og aðrir íbúar á jörðum Búlands og Pálmholts, utan Hörgár, í hann krappann sumarið 

1941. Ekki einu sinni heldur tvisvar lentu þau í skotlínu stórskotaliðsins. Í fyrra skiptið voru 

þau beðin um að færa sig um set frá heimilum sínum því fyrir lá stórskotaliðsæfing. Allt 

fólkið lét sig hverfa niður að sjó, í öruggt skjól að því að þau töldu. Um leið og æfingin var 

sett í gang rigndi kúlum umhverfis fólkið. Meira að segja var einn bóndi sem sat í litlum bát 

rétt fyrir utan land var hvergi óhultur. Hann rétt svo slapp er tvær sprengikúlur lentu rétt hjá 

bátnum en til mikillar lukku sprungu þær ekki. Seinna tilvikið byggðist á misskilningi. Sömu 

jarðarábúendum hafði verið tilkynnt af hernum að til stæði æfing sem myndi ljúka kl. 15:00 

en samkvæmt útvarpstilkynningu átti æfingin að vera afstaðin kl. 16:00. Skiljanlega var fólkið 

á báðum áttum er það beið að snúa til síns heima frá samkomuhúsinu við Reistará þar sem það 

dvaldi á meðan æfingunni stóð. Til að hafa varann á lögðu þau af stað tilbaka eftir klukkan 

fjögur en þegar þau voru rétt komin í Pálmholt byrjuðu kúlurnar að fljúga fram hjá bænum. 

Einhver hluti hópsins, aðallega börn og tveir fullorðnir, ákváðu að snúa aftur til 

samkomuhússins. Þau voru komin hálfa leið áleiðis þegar ein sprengikúlan sprakk rétt hjá 

þeim og hurfu þau í reykjarmökk. Betur fór en á horfðist því enginn særðist en fólkið kom sér 

í öruggt skjól því æfingin hélt áfram í einhverja stund.
42

 Þessi tilvik, ásamt fleirum, sýna hvað 

Bretar gátu verið kærulausir í aðgerðum sínum og ekki mikil virðing borin fyrir lífum og 

hýbýlum bæjarbúa. 

 Það sem fór sérstaklega í taugarnar á íbúum Akureyrar var að strax á fyrsta degi fóru 

Bretar um bæinn eins og þeir ættu hann og sýndu umhverfinu ekki mikla virðingu. Þeir grófu 

m.a. skotgrafir og hlóðu víggirðingar þar sem þeim þóknaðist, mörgum til mikils ama. 
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 „Hópur breskra hermanna“, Alþýðumaðurinn 21. maí 1940, bls. 1. 
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Sérstaklega þeim sem áttu jarðir og fengu ekki að stunda sína atvinnuhætti í friði eða þurftu 

að standa í deilum við herstjórnina vegna tjóns á jörðum þeirra vegna ágangs setuliðsins. En 

það voru ekki bara jarðeignabændur eða íbúar með einkalóðir sem þurftu að þola 

yfirgangssemi Breta í aðgerðum þeirra til að verjast innrás nasista. Meðfram umferðarvegum 

víðs vegar um bæinn settu þeir upp götuvígi. Sitthvoru megin við vegina voru steyptir miklir 

stöplar sem þrengdu vegina svo mikið að aðeins einn bíll komst fyrir í einu. Þessi götuvígi 

leiddu til þess að umferð gekk miklu hægar en áður og fór það í taugarnar á fólki sem þrátt 

fyrir allt reyndi að sinna sínum erindagjörðum eins og það var vant áður.
43

 

 

3.4 Fjárhagslegur ávinningur bæjarbúa og atvinnumál 

 

Þó að íslensk stjórnvöld mótmæltu þessu ofríki af hálfu Breta kom það aldrei til greina að 

berjast gegn hersetunni. Þvert á móti biðlaði Hermann Jónasson forsætisráðherra, eins og áður 

hefur komið fram, til þjóðarinnar að koma fram við hermennina sem „gesti“ og með fullri 

virðingu. Er leið á sumarið (og á meðan hernáminu stóð) er óhætt að segja að bresku 

hermennirnir hafi gerst athafnamenn og áhrifamiklir launa- og skattgreiðendur. Rétt eins og 

annars staðar á landinu fóru Akureyringar ekki varhluta af því aukna fjárstreymi sem barst til 

landsins og samhliða því varð mikil atvinnusköpun. Mannaráðningar til Breta hófust ekki fyrr 

enn eftir sumarið 1940 en þrátt fyrir það voru þeir í árslok fimmti stærsti launagreiðandi 

Akureyrar. Einnig þurfti setuliðið á margskonar þjónustu og vistum að halda, t.d. þurftu 

bresku skipin sem lágu að bryggju vatn, rafmagn og kol svo eitthvað sé nefnt. Jafnframt 

eyddu Bretar töluverðum fjárhæðum fyrir afnot af sundlauginni á meðan þeir dvöldu í 

bænum. En það sem jók fjármagn bæjarstjórnar hvað mest voru tekjurnar af land-, húsa- og 

íbúðaleigu Breta. Þó ber að nefna að setuliðið gerði nokkurn veginn það sem því sýndist í 

húsnæðis- og landsvæðismálum en nánast undantekningalaust greiddi það fyrir afnotin.
 44

  

Mikil spenna var í samskiptum setuliðsins og íbúa Akureyrar og vildu herforingjarnir 

ekki afla sér óvinsælda á meðal bæjarbúa og því borguðu þeir undantekningalaust fyrir það 

sem þeir þurftu. En á fyrstu mánuðum hersetunnar var setuliðið í miklum húsnæðisvanda og 

útsendarar þess leituðu ákaft af svæði fyrir herinn. Þrátt fyrir að herinn greiddi fyrir nánast allt 

voru bæjarbúar ekki á eitt sáttir með framgang þeirra.
45
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Fólk í atvinnuleit víðsvegar á landinu taldi það álitlegan kost að flytja til þeirra 

kaupstaða þar sem setuliðið hafði komið sér fyrir og reyna að fá vinnu. Í tilkynningu frá stjórn 

Vinnumiðlunarskrifstofunnar sem birtist í Alþýðumanninum þann 13. maí 1941 var því komið 

áleiðis að þeir sem hefðu flutt eða ætluðu sér að flytja til Akureyrar í von um atvinnu myndu 

ekki fá vinnu hjá Bretum þar sem ekki yrði næg vinna fyrir þá bæjarbúa sem þegar höfðu sótt 

um vinnu.
46

  

Að mati Alþýðumannsins var gerð frekar vanhugsuð ráðstöfun af hálfu íslensku 

ríkisstjórnarinnar snemma um vorið 1941. Hún samdi við Breta um að fækka skyldi fólki sem 

var í vinnu hjá Bretum svo að bændur fengju nægan starfskraft til heyskapar yfir sumarið. 

Samt sem áður var ennþá atvinnuleysi hjá vinnufæru fólki auk þess sem tugir manna voru á 

leiðinni á atvinnumarkaðinn eftir skóladvöl veturinn á undan.
47

 

Það fer ekki á milli mála að koma breska hersins til Akureyrar hafði gífurlega mikil 

áhrif á atvinnulíf í bænum. Sama hallæri var í atvinnumálum á Akureyri og í Reykjavík fyrir 

hersetuna. Deyfðin og doðinn sem fylgdi kreppunni frá fjórða áratugnum var á bak og burt 

fljótlega eftir hernámið. Taka skal fram að í augum yfirvalda á Akureyri var Bretavinnan eins 

og hver önnur atvinnubótavinna. Til viðbótar við grjótnámið, tunnusmíðina og 

snjómoksturinn var allt í einu komið þetta fjórða afbrigði við bæjarvinnuna sem kom til vegna 

samkomulags íslensku ríkisstjórnarinnar við bresku herstjórnina um að 

vinnumiðlunarskrifstofur sæju um að útdeila Bretavinnunni. Munurinn var sá að Bretavinnan 

var, eins og gefur að skilja, launuð af bresku herstjórninni. Góðærið stóð í tvö og hálft ár. Þó 

eru ekki til nákvæmar tölur yfir þann fjölda bæjarbúa sem naut góðs af Bretavinnunni.  

 

Um miðjan ágúst 1940 voru um 40 bæjarbúar komnir í vinnu hjá setuliðinu og í lok 

mánaðarins voru þeir orðnir 80 talsins. Umsvif Vinnumiðlunarskrifstofunnar fóru að 

sama skapi vaxandi. Árið 1939 hafði skrifstofan séð um 401 mannaráðningu í bænum. 

Árið eftir urðu þær 569. Aukningin skýrðist af setuliðsvinnu. Engin leið er að sjá 

skiptinguna á milli setuliðsvinnunnar og annarra starfa sem Vinnumiðlunarskrifstofan sá 

um að útdeila og kallaði vinnumiðlun. Það gefur þó einhverja hugmynd um vægi 

Bretavinnunnar í þessum tölum að þegar breski herinn fór hrundi fjöldi fólksráðninga á 

vegum skrifstofunnar úr 351, árið 1942, niður í 108 árið eftir.
48       
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3.5 Sambúð setuliðs og Akureyringa 

 

Um miðjan júlí árið 1940 birtist í blaðinu Degi, sem var málsgagn framsóknarmanna, grein 

um sambúð Akureyringa við setuliðið. Þar var skrifað að setuliðið væri að undirbúa vetrarsetu 

og augljóst að hernámið var ekki skyndiákvörðun. Þessar aðgerðir setuliðsins gerðu 

Íslendingum ljóst að samvistir þeirra við erlent herlið yrðu alla vega ekki skammvinn. 

Höfundur greinarinnar lagði áherslu á mikilvægi þess að sambúðin yrði áfram sem 

átakaminnst því það væri Íslendingum fyrir bestu að ögra ekki Bretum. Til þessa hafði 

setuliðið að mestu sýnt landsmönnum kurteisi og reynt sem minnst að vera til trafala. Þó eru 

til dæmi um hið gangstæða, og er minnst á nokkur þeirra í þessari ritgerð. Í greininni var reynt 

að koma Íslendingum í skilning um hvað gæti gerst ef landsmenn færu að berjast gegn 

hernáminu eða draga lappirnar í samstarfi við hernámsaðilann. Fullyrt var að þá tækju Bretar 

algerlega við stjórn landsins og framtíð þjóðarinnar auk sjálfstæðis þess yrði í höndum þeirra. 

Svo einfalt væri það. Í lok greinarinnar sagði höfundur að sjálfsagt hefðu allir Íslendingar 

kosið að sleppa við að vera hernumin þjóð en þar sem veruleikinn væri annar ætti að gera sem 

best úr aðstæðunum. Röksýni greinarhöfundar lýsir sér best í lokaorðum hans þar sem segir að 

framtíð og sjálfstæði smáþjóða standi og falli með sigri eða ósigri Breta í styrjöldinni.
49

 

Þau miklu fagnaðarlæti mannfjöldans sem tók á móti forsætisráðherra Bretlands, 

Winston Churchill, í Reykjavík í ágúst 1941 hljóta að segja eitthvað um almennt álit 

almennings gagnvart setuliðinu þó erfitt sé að færa sönnur á hugarástand heillar þjóðar um 

hvort þeim líkaði vel við Bretann eður ei. Að minnsta kosti sýndi almenningur þeim ekki 

beina andúð eða fjandskap og það gilti um allt landið. Þar með talið Akureyringa sem í byrjun 

höfðu blendnar tilfinningar gagnvart setuliðinu en fljótlega fór að bera á ánægju og meira að 

segja fögnuði hjá mörgum þeirra. Atvinnuleysi var ekki til að tala um, kaupstaðurinn 

hagnaðist á jarðleigu til hersins, ýmiss konar þjónustustarfsemi dafnaði vel, börnin fengu 

nammi og ávexti og ófáir urðu loðnir um lófana af viðskiptum sínum við setuliðið. Þó voru 

ekki liðnir nema nokkrir mánuðir af hernáminu þegar áhrif hermannanna voru orðin 

bersýnileg. Þessi fjöldi hermanna fór ekki framhjá neinum í svona litlu bæjarfélagi og um 

allan bæ heyrðust breskar raddir og yngra fólkið varð nú töluvert áhugasamara um að læra 

ensku.
50

 Eftir nokkurra mánaða viðdvöl setuliðsins á Akureyri fór þó að bera á 

óánægjuröddum og að stórum hluta var það vegna umræðunnar sem skapaðist í bænum vegna 

samskipta dátana við íslenskt kvenfólk. 
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3.6 „Ástandið“ á Akureyri 

 

Það þurfti lítið til að sögur spryttu upp um samskipti kvenna og hermannanna. Þó voru margar 

sögurnar sannar og það fer ekki á milli mála að margar stúlkurnar féllu fyrir setuliðsmönnum. 

Kirkjubók Akureyrar er þar ótvírætt sönnunargagn. Frá 1941-1944 eru skráð átta hjónabönd 

þar sem gefin voru saman íslenskar stúlkur og erlendir enskumælandi hermenn. Það kom þó 

fyrir, og sama var uppá teningnum í Reykjavík og á Seyðisfirði, að hermennirnir villtu á sér 

heimildir og sögðust vera einhleypir. Raunin var að í sumum tilvikum voru dátarnir harðgiftir 

heimilisfeður í heimalandi sínu. Þeir lofuðu íslensku stúlkunum gulli og grænum skógum sem 

þær féllu fyrir en það stóð aldrei til að efna gefin loforð. Engin lög voru til verndar 

kvenmönnunum gegn tvöfeldni af þessu tagi. Eftir að upp komst um hermann einn sem giftist 

íslenskri stúlku en átti aðra eiginkonu handan við hafið tóku íslensk yfirvöld við sér. Í 

desember 1941 gaf dóms- og kirkjumálaráðuneytið út yfirlýsingu þess efnis að ástfangnir 

setuliðsmenn sem vildu giftast íslenskum stúlkum þyrftu að framvísa vottorði frá herstjórninni 

um að engir meinbugir væru á hjónabandinu áður gifting færi fram.
51

 

Fyrir utan þessa sviksemi einstaka dáta við íslenskar konur fór mun minna fyrir 

„ástandsmálinu“ á Akureyri en í Reykjavík. Ekki var gripið til aðgerða af hálfu bæjaryfirvalda 

á Akureyri gagnvart konunum eins og gert var í Reykjavík. En upp komu atvik sem gerði fólk 

tortryggið í garð setuliðsmanna.
52

 

 Í Degi þann 3. október 1940 er sagt frá árás sem hafði átt sér stað á laugardagskvöldi 

nokkrum dögum fyrr. Breskir hermenn réðust að tveimur íslenskum konum og eðlilega vakti 

atvikið mikla gremju hjá bæjarbúum. Þegar fjallað var um málið í blöðum voru sökudólgarnir 

ófundnir og bæði íslenska lögreglan og sú breska sáu um rannsókn málsins. Í lögregluskýrslu 

segir:  

 

Aðfaranótt sunnudagsins 29. september, rétt um kl. tólf, urðu tvær konur fyrir árás af 

tveim Englendingum. Þeir höfðu veitt þeim eftirför upp á gatnamót Oddagötu og 

Oddeyrargötu. Englendingarnir börðu þær niður án þess að hafa yrt á þær. Þær hlutu 

mikla áverka og voru fluttar á sjúkrahúsið, eru báðar á batavegi, en liggja rúmfastar.
53
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Þessi árás gerði sýslumanninn og bæjarfógetann Sigurð Eggerz, ákveðnari í að koma 

skikki á samskipti setuliðs við bæjarbúa. Reyndar var ætlun hans að draga úr 

samneytum þeirra á milli sem mest.
54

 Helsta ástæðan fyrir þessari ákveðnu 

aðskilnaðarstefnu akureyskra yfirvalda voru vaxandi áhyggjur þeirra af kvenmönnum 

bæjarins. Akureyski karlpeningurinn var ekki yfir sig hrifinn að sjá íslenskt kvenfólk 

leggja lag sitt við útlenska hermenn. Rétt eins og í Reykjavík létu blöðin á Akureyri 

ekki sitt eftir leggja í gagnrýni sinni á háttsemi kvennanna sem skríbentar blaðanna lýstu 

sem lauslæti ungra stúlkna. Þær voru kallaðar „léttúðardrósir“ og „þjóðarósómi“ auk 

þess hikuðu pistlahöfundar ekki við að líkja þeim við enskar götudræsur.
55
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4. Seyðisfjörður 

4.1 Kaupstaðurinn 

 

Um 1850 tók að myndast þéttbýli á tveimur aðskildum svæðum við Seyðisfjörð og fram til 

1880 mynduðust tvö þéttbýlissvæði til viðbótar. Seyðisfjörður fékk kaupstaðarréttindi árið 

1895 og alveg fram yfir aldamótin 1900 var mikið athafnalíf í síldveiðum og verslun og 

kaupstaðurinn dafnaði vel. Íbúar kaupstaðarins samanstóðu af Íslendingum, Norðmönnum og 

Færeyingum og hafði sambúð þeirra verið með afbrigðum góð, allir skildu alla, hvert sem 

tungumálið var og undu íbúar vel við sinn hag. Fljótlega í byrjun 20. aldar fór að halla undan 

fæti. Síldin hvarf að stórum hluta og með tilkomu Fagradalsbrautar 1909 minnkaði verslun 

við sveitirnar uppi á Héraði til muna og næstu áratugina var tiltölulega dauft yfir athafnalífi 

bæjarins. Íbúafjöldi Seyðisfjarðar hélst frekar stöðugur en komst tvisvar yfir eitt þúsund 

manns, rétt eftir aldamótin 1900 og á kreppuárunum um 1930. Þegar Bretar tóku land á 

Seyðisfirði árið 1940 var íbúafjöldi u.þ.b. 900.
56

 

Margt bendir til þess að Seyðisfjörður sé sá kaupstaður úti á landi þar sem hvað mest 

reyndi á þolmörk þess á meðan á hernámsárunum stóð. Þessi litli og gamli menningarbær 

þurfti að láta ýmislegt yfir sig ganga eftir að Bretar hernámu staðinn; mikla aukningu á 

fólksfjölda staðarins, umráð setuliðsins yfir nánast öllum vinnukrafti bæjarins, ófullnægjandi 

sjúkragögnum miðað við allan þann mannfjölda sem bærinn hýsti, gegndarlausar skipakomur 

til og frá bænum auk hættu á loftárásum af hendi Þjóðverja.
57

  

 

4.2 Hernám Seyðisfjarðar 

 

Skömmu eftir að Reykjavík hafði verið hernumin, þann 10. maí árið 1940 lagðist vopnaður 

breskur togari að höfninni á Seyðisfirði. Skipstjórinn var klæddur í einkennisföt 

sjóliðsforingja og tilkynnti hann á bæjarfógetaskrifstofunni að allt Ísland hefði verið 

hernumið. Bað hann þar um leyfi til að gera ýmsar athuganir en varð ekki að ósk sinni. 

Nokkrum dögum síðar kom annar vopnaður togari þar sem foringi þess tilkynnti að ýmsar 

athuganir yrðu gerðar, auk þess sem hann forvitnaðist almennt um hagi íbúa Seyðisfjarðar. En 

ekkert markvert gerðist þessa fyrstu daga hernámsins.
58 
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Um mánaðarmótin maí og júní kom til Seyðisfjarðar strandferðaskipið Súðin. 

Herstjórn Breta á Íslandi hafði tekið skipið með valdi til þess að nota það til herflutninga. Til 

Seyðisfjarðar var sent fámennt lið, 30-40 menn, og hergögn sem voru þó bara rifflar og 

vélbyssur. Foringi herliðsins hét Hewitt og haft var eftir Hjálmari bæjarfógeta að hann hafi 

verið kurteis í alla staði og það breyttist ekkert á meðan dvöl hans stóð. Hewitt spurði hversu 

margir Þjóðverjar væru í bænum og krafðist þess að fá þá framselda strax vegna þess að 

handtökuskipun var á hendur öllum Þjóðverjum sem í landinu dvöldu.
59

 

Þann 30. júní kom stórskipið Andes ásamt nokkrum enskum tundurspillum til 

Seyðisfjarðar. Allan daginn og langt fram á kvöld stóð yfir landganga herliðsins og uppskipun 

vista og hergagna. Talið er að um eða yfir 2.000 hermenn hafi komið til kaupstaðarins. 

Bæjarbúar stóðu hjá og fyldust með, undrandi yfir öllum þessum hamagangi. Herliðið lagði 

undir sig ýmis hús og stofnanir, t.d. barnaskólann sem leiddi til þess að öll barnakennsla féll 

niður fyrri part vetrar 1940-41.
60

 

Eftir hernám Seyðisfjarðar kom hernaðarlegt mikilvægi staðarins bersýnilega í ljós, 

aðallega vegna siglinga og þá einkum vegna hergagnaflutninga frá Bandaríkjunum til 

Rússlands, sem hófust 1942 eftir að Hitler sveik sáttmálann við Stalín og réðst inn í Rússland. 

Höfnin á Seyðisfirði er eins góð og hugsast getur, þar er aldrei brim og sigling inn hana er 

hrein, skerja- og boðalaus og stutt, og Bretar álitu staðinn heppilegan fyrir flotahöfn sem hún 

varð nánast öll hernámsárin.
61

 

Rétt eins og í Reykjavík þurfti hernámsliðið á miklu landsvæði að halda fyrir 

skálabyggingar, birgðaskemmur og vegna ýmiss konar heræfinga. Bæjarstjórn Seyðisfjarðar 

óskaði eftir því að ræktuð lönd yrðu ekki fyrir skemmdum vegna bygginga eða með öðrum 

hætti. Einnig bað hún þess að skálar yrðu ekki settir upp innan um íbúðarhús í bænum. Það 

sama var uppi á teningum í Reykjavík í sambandi við þessa skála sem settir voru upp inn á 

milli íbúðarhúsa. Ekki var tekið tillit til þessara beiðna. Skálar voru byggðir þvers og kruss út 

um allan bæ, íbúum til mikilla óþæginda. Bæjarfógeta Seyðisfjarðar þótti það hulin ráðgáta, 

og væntanlega voru margir honum sammála, hvers vegna Bretar lögðu svona mikla áherslu á 

að troða þessum skálum sínum nánast alveg upp við íbúðarhúsin. Sérstaklega þar sem nægt 

landrými stóð til boða, fjarri íbúðarhúsum og með meira næði fyrir skála þeirra og herbúðir. 

Með þessari nálægð skálanna við íbúðarhúsin jókst skiljanlega hættan fyrir bæjarbúa ef til 
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loftárása eða annarra hernaðaraðgerða kæmi. Þjóðverjar myndu ekki sýna innfæddum 

miskunn þótt hernaðarleg mikilvæg skotmörk væru innan um íbúðarhús.
62

 

 

4.3 Setuliðsvinnan 

 

Eins og gefur að skilja varð mikil breyting á bæjarbrag Seyðisfjarðar eftir komu herliðsins í 

lok júní 1940. Á svipstundu hafði íbúum bæjarins fjölgað um 200-300% og ekki var þverfótað 

fyrir hermönnum í bænum. Skip flykktust til bæjarins með birgðir fyrir herinn og miklar 

framkvæmdir hófust þar sem allir sem vettlingi gátu valdið fengu vinnu við byggingu skála og 

önnur verk. Rétt eins og í Reykjavík fengu konur störf við að sinna þvottamálum setuliðsins. 

Atvinnuleysi í bænum nánast hvarf í einni svipan. Þessi störf voru sérstaklega mikilvæg fyrir 

verkamenn sem alla jafna höfðu ekki fasta vinnu, sérstaklega á veturna.
63

 

Í viðtali við Sveinveigu Sigurðardóttur sem birtist í 100 ára riti 

Seyðisfjarðarkaupstaðar minnist hún þess hversu fljótt hernámið hafði áhrif á fjárhagslegan 

hag bæjarbúa. Flestir karlmenn fengu nóg að gera við að sinna setuliðinu. Um þær mundir 

sem herinn gekk á land á Seyðisfirði vann Sveinveig í verslun Pöntunarfélags Austfjarða. Til 

að gefa einhverja mynd af ástandinu í bænum fyrir komu hersins og fyrstu daga hernámsins 

má nefna að fólk kom í verslunina með úttektarmiða frá fátækrafulltrúa bæjarins. Það segir 

manni að kreppan svarf ennþá að fólki. Svo þegar fjárráð fólksins jukust eftir komu hersins þá 

hurfu þessir miðar. Bresku hermennirnir voru sérstaklega duglegir (en ekki þeir bandarísku) 

að sækja verslunina á meðan þeir dvöldu í bænum. Að mati Sveinveigar voru þeir bresku 

prúðir og vingjarnlegir menn sem spöruðu sér ekki ómakið við að láta fólk vita af 

loftvarnaæfingum eða öðru sem skipti fólk máli. Samkvæmt Sveinveigu varð hún ekkert vör 

við né heyrði af alvarlegum árekstrum á milli bæjarbúa og hersetuliðsmanna. Aftur á móti fór 

Seyðisfjörður ekkert varhluta af styrjöldinni sjálfri því loftárásir voru gerðar af hálfu 

Þjóðverja sem sköpuðu mikinn ótta þótt betur hafi farið en á horfðist.
64

  

Í bænum var nóg að gera eftir komu Breta. Það þurfti að byggja mikið af skálum á 

skömmum tíma en auk þess varð að leggja nýja vegi og viðhalda þeim sem fyrir voru því 

þolgeta gömlu veganna var ekki mikil þegar umferð um þá jókst margfalt með öllum 

ökutækjunum og hergagnaflutningum setuliðsins. Í fáum tilvikum var aðeins um að ræða 

varanlegar endurbætur á götum bæjarins. Mikill metnaður fór í byggingu spítalahverfanna, en 
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byggð voru tvö slík hverfi, eitt af Bretum en annað af Bandaríkjamönnum. Að öllum líkindum 

voru bæjarbúar sáttir við þá endurbyggingu sem átti sér stað á Garðarsbryggju þar sem hún 

var nánast að hruni komin við upphaf hernámsins. Þrátt fyrir hinn mikla uppgang í 

atvinnumálum í bænum hafði það samt sem áður sína ókosti. Eðlileg starfsemi bæjarins fór úr 

skorðum. Þar sem setuliðsvinnan var mjög eftirsótt var erfitt að fá mannskap til annarra 

starfa.
65

 

Það fer ekki á milli mála að koma hersins til Seyðisfjarðar hafði neikvæð áhrif á 

sjávarútgerð í bænum. Á árunum fyrir stríð var útgerð í miklum vexti þar. Við lok hernámsins 

var útgerðin nánast aflögð. Það sem gerði sjómönnum sérstaklega erfitt fyrir var að á meðan 

hernáminu stóð lagði herinn tundurduflagirðingu yfir þveran Seyðisfjörð. Herinn var með hlið 

á þessari óskemmtilegu girðingu og sjómenn þurftu sérstakt leyfi til að fá að fara í gegn auk 

þess mátti aðeins fara út á miðin á sérstökum tímum sem herinn auðvitað ákvað. Þessar 

skorður, ásamt öðrum, gerðu útgerðarmönnum erfitt fyrir að stunda sjóinn enda fór svo að 

lokum að menn gáfust upp á bátaútgerð frá Seyðisfirði. Einhverjir útgerðarmenn fluttu 

starfsemi sína yfir í önnur byggðarlög en þeir sem áfram dvöldu seldu bátana sína.
66

 

 

4.4 Samskiptin á milli setuliðs og bæjarbúa 

 

Íbúar Seyðisfjarðar virðast eins og áður sagði að mestu leyti hafa átt góð samskipti við Breta á 

meðan þeir sinntu hersetu þar. Flestir bæjarbúar kusu að mynda ekki náin tengsl við 

hersetuliðið, en þó kom til kunningsskapar þeirra á milli. Sumir hermenn töldust jafnvel til 

heimilisvina hjá fjölskyldum í bænum. Bretar eru þekktir fyrir herramennsku og kurteisi og 

þrátt fyrir að vera staddir á hjara veraldar lengst norður í ballarhafi lá ekki, eftir því sem sögur 

herma, á tillitssemi og greiðsemi í garð bæjarbúa. Einn þeirra var tannlæknir sem mun hafa 

verið myndarlegur og borið af sér góðan þokka. Bæjarbúar sem áttu við tannskemmdir að etja, 

fullorðnir sem og börn, leituðu til hans og hann hikaði ekki við að gera við tennur þeirra sem 

til hans sóttu og aldrei tók hann neina þóknun fyrir.
67

 

Í júlí 1941 tóku Bandaríkin að sér hervernd hér á Íslandi. Samkvæmt skilgreiningunni 

var Ísland ekki lengur hersetin þjóð, heldur naut hún herverndar. Með því lauk hernámi Breta 

en þeir tóku ekkert sitt hafurtask og fóru á stundinni. Þó nokkur tími leið þangað til að breski 

herinn hyrfi hér af landi brott. Til að mynda tóku Bandaríkjamenn ekki við hervörnum á 
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Seyðisfirði fyrr enn 5. september 1942. Hjálmar (bæjarfógeti) ásamt öðrum bæjarbúum 

Seyðisfjarðar, höfðu áhyggjur af komu Bandaríkjamanna vegna slæms orðspors þeirra. Fram 

til þessa hafði viðvera Breta í þessi rúmlega tvö ár verið tiltölulega áfallalaus og bæjarbúar 

ekkert sérstaklega spenntir að fá nýjan mannskap til Seyðisfjarðar. Bandarískur hershöfðingi 

að nafni Bonesteel gaf loforð sitt um að hans menn myndu haga sér vel.
68

 

Bæjarbúar fóru þó fljótlega taka eftir þeim mun sem var á þessum tveimur herveldum. 

Bretarnir voru áhugasamir að kynnast bæjarbúum og heimilum þeirra. Þeir voru sérstaklega 

barngóðir og gáfu þeim t.d. súkkulaði. Einnig áttu Bretarnir í ýmsum viðskiptum við 

bæjarbúa, sumum hverjum ólöglegum en það var oftast látið liggja á milli hluta. Aftur á móti 

sóttust Bandaríkjamenn ekki eftir því að kynnast bæjarbúum betur né stunduðu þeir viðskipti 

við þá. Þó er sagt að það hafi einhver ólögleg viðskipti átt sér stað en ekkert í stórum stíl. 

Bandaríkjamenn voru kurteisir og vinsamlegir en héldu sig mikið út af fyrir sig.
69

 

Eins og getið var hér að ofan voru tekin viðtöl við íbúa Seyðisfjarðar í 100 ára 

afmælisriti kaupstaðarins sem bjuggu þar á meðan hersetunni stóð og fróðlegt er að lesa 

hvernig þeir upplifðu þetta tímabil. Guðmunda Guðmundsdóttir fæddist 1913 og var því 27 

ára þegar herinn kom til Seyðisfjarðar. Hún og maðurinn hennar bjuggu rétt hjá Hótel 

Elverhöj, aðalstöðvum hersins, og voru því í mikilli nálægð við setuliðið. Hún minnist þess 

hve allt breyttist á svipstundu við komu hersins. Sérstaklega hin mikla fólksfjölgun sem varð 

og allir sem vildu fengu vinnu hjá hernum. Það var eftirtektavert hve hagur hins almenna 

daglaunamanns batnaði og samhliða því jukust lífsgæðakröfur. Fólk var fljótt að aðlagast 

nýjum háttum eftir komu hersins og Guðmunda minnist þess að setuliðstíminn hafi liðið án 

mikilla árekstra. Fyrir utan, eins og minnst er á hér að ofan, nefnir hún sjávarútgerðina sem 

varð að láta í minni pokann eftir komu hersins.
70

 

 

4.5 Frú Erlendína og strákapör 

 

Óhætt er að segja að þetta voru viðburðamiklir tímar í sögu Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

Bæjarbúar sem fram til þessa höfðu lifað í rólegum bæ án mikilla vandkvæða þurftu nú að 

deila bænum með erlendum innrásarher með öllu sínu hafurtaski sem auk þess taldi u.þ.b. 

tvöfaldan íbúafjölda Seyðisfjarðar. Bretar þóttust geta fengið vilja sínum framgengt í öllu því 

sem þeim hugnaðist að framkvæma. Þannig að það kemur ekki á óvart að árekstrar urðu á 
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milli setuliðsins og Seyðfirðinga í tengslum við lóðir og landsvæði þar sem Bretar hugðust 

reisa skála eða nota til annarra hernaðarumsvifa. Hér verður minnst á eina af frægustu 

viðureignum setuliðsins við bæjarbúa Seyðisfjarðar sem átti sér stað, viðureign þeirra við frú 

Erlendínu á Hjalla.
71

 

 Setuliðið hafði reist marga skála á því túni sem tilheyrði Hjallahjónum án nokkurs 

leyfis frá þeim hjónum. Aðgengi að skálunum var ekki gott. Snarbratt er upp Hjallann frá 

Eyrinni og eini vegurinn upp að Hjalla var gerður af Dagbjarti, eiginmanni Erlendínu, sem 

hafði gert veginn akfæran fyrir hestvagn. Vegurinn var skiljanlega of mjór fyrir ökutæki Breta 

sem breikkuðu hann, án nokkurs leyfis. Þeirra áform voru að fara þennan veg upp á Hjallann 

og yfir túnið hjá þeim skötuhjúum og þannig fá aðgang að því skálahverfi sem reist hafði 

verið á Ytri-Hjalla. Það var svo einn sólskinsbjartan dag að Bretar komu eftir þessum vegi á 

stórum hertrukki yfir túnið í átt að skálahverfinu. Frú Erlendína, sem var ein heima er þetta 

gerðist, tók því ekki vel sem hún varð vitni af, því túnið myndi fljótt fara í moldarflag og 

eyðileggjast ef slík umferð myndi viðgangast. Hún skottaðist yfir á næsta bæ og hringdi í 

bæjarfógetann og kvartaði yfir athöfnum hermannanna. Þegar hún var á leiðinni til baka voru 

hermennirnir saman í hóp við skálana á túninu og hrópuðu þeir einhverjum athugasemdum til 

frú Erlendínu, sem lét þær eins um vind um eyru þjóta og gekk beinustu leið heim til sín. 

Þegar þangað var komið hélt hún vökulu auga yfir aðgerðum hermannanna frá tröppum húss 

síns og fyrr enn varði hélt trukkurinn af stað sömu leið og hann hafði komið. Er hann 

nálgaðist hús hjónanna á Hjalla sáu hermennirnir frú Erlendínu á tröppunum og hófu að kalla í 

átt til hennar með miklum látum. Á örskotsstundu sveiflaði frú Erlendína fram haglabyssu og 

beindi henni að hermönnunum og á sömu stundu sagði hún á góðri íslensku: „Ég skal skjóta 

ykkur niður eins og hunda, asnarnir ykkar“. Þó skal tekið fram að byssan var óhlaðin. En það 

vissu hermennirnir skiljanlega ekki og uppi varð fótur og fit í tilraun þeirra til að flýta sér af 

bifreiðinni í eitthvert skjól. Bílstjórinn sem til þessa hafði verið að einbeita sér að akstrinum 

og ekki tekið eftir hamaganginum þurfti þá að bregðast skjótt við og tókst naumlega að stöðva 

trukkinn áður en slys varð. Þá stukku hermennirnir bakvið trukkinn og sumir meira að segja 

undir hann í skjól fyrir, að því að þeir héldu, aðsteðjandi en skyndilegri skotárás. 

Hamagangurinn var svo mikill að ætla mætti að hermennirnir væru að koma sér í skjól vegna 

yfirvofandi loftárásar og augljóst þótti að þeir hefðu fengið góða þjálfun í að finna sér 

griðastað ef hætta steðjaði að þeim. Aftur á móti lét bílstjórinn ekki plata sig og áttaði sig 

fljótt að frú Erlendínu var ekki full alvara með haglabyssuna og hló ósköp að félögum sínum 
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fyrir berserksganginn í þeim. Ekki leiddist frú Erlendínu þegar bílstjórinn gerði grín að 

hermönnunum fyrir hræðsluna á meðan hann skikkaði þeim að koma aftur upp á bílinn svo 

hægt væri að halda áfram för sinni inn af Hjallanum. Áður en langt um leið barst saga þessi út 

meðal hernámsliðsins og annarra bæjarbúa. Hermennirnir sem lentu í þessu atviki áttu bágt 

fyrir næstu daga því félagar þeirra voru duglegir að gera grín að þeim.
72

 

 Stuttu eftir þetta skoplega atvik kom liðsforingi einn ásamt túlki til þeirra hjóna á 

Hjalla til að komast að einhverju samkomulagi um afnot hersins á landi þeirra. Hjónin stóðu 

fast á sínu sem fyrr, en um síðir var komist að samkomulagi sem hjónin sættu sig við. Í þessu 

samkomulagi var meðal annars þetta að finna: Þau fengju greitt mánaðarlega fyrir lóðina 

undir skálana (sem byggðir voru án þeirra leyfis) og hjónin fengju að nýta túnið á Ytri-Hjalla 

eins og þau höfðu gert áður. Auk þess yrði öll umferð á túninu bönnuð en þó ekki bætt fyrir 

þau spjöll sem hermannatrukkurinn olli með þessari einu frægðarför sem áður var minnst á. 

Að öllum líkindum hafa þessir samningar haldist út hersetutímabilið því ekki fóru fleiri sögur 

af hernaðarbrölti um þetta landsvæði þeirra skötuhjúa. Miðað við málalok er óhætt að segja að 

frú Erlendína hafi haft sigur af hólmi gegn ofureflinu, þ.e.a.s. breska heimsveldinu, því hún 

fékk nánast öllu sínum kröfum framgengt.
73

 

 

Vert er að minnast á aðra sögu sem viðkom samskiptum á milli hersetuliðsins og 

bæjarbúa Seyðisfjarðar. Þar átti í hlut stráklingur einn í bænum sem hafði mikinn áhuga á öllu 

því sem tengdist hernum, skotvopnum og öllum þeim stríðstólum sem fyrir augu hans bar. 

Gutti þessi, sem ekki verður nefndur á nafn, var í forsvari strákahóps sem gerði sér að leik að 

búa til virki,  leggja vegi og almennt að haga sér eins og hermennirnir sem þeir sáu 

dagsdaglega. Það þótti nefnilega ekki eins gaman að leika lengur með báta, skeljar, 

spýtusverð o.þ.h. leikföng eftir komu hersins. Skotbirgi hersins voru víðsvegar í hlíðum 

fjallana umhverfis Seyðisfjörð. Allskonar vopn voru geymd þar en fyrir kom að skotfæri voru 

skilin eftir sem strákarnir komust í sem þeir notuðu við leiki sína. Hersetuliðið notaði 

sprengjur til að geta lagt vegi og strákarnir reyndu að herma eftir eins vel og kostur var. Í því 

fólst að setja riffilskot undir steinana, sem að þeirra mati varð að ryðja burt svo hægt væri að 

leggja vegi, og berja svo á hvellhettuna með nagla þangað til að skothvellur yrði. Þetta 

hljómar allt frekar hættulegt og er það í raun og veru en engin slys urðu sem vitað er af.
74
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 Guttinn umtalaði fór að færa sig upp á skaftið og þótti það bráðnauðsynlegt að komast 

yfir byssu með einhverjum ráðum, þó ekki nema til að geta æft hæfni sína, eins eðlilega og 

það hljómar. Guttinn boðaði tvo af sínum „hæfustu“ leikfélögum til fundar til að ráðgera 

hvernig best væri að nálgast byssu og mátulegan skotfæraforða. Höfuðstöðvar hersetuliðsins á 

Seyðisfirði voru á Hótel Elverhöj. Þar dvöldu æðstu foringjar hersins auk þess borðuðu þeir 

þar. Venjan var að geyma skammbyssur og skotfærabeltin á snaga í anddyrinu hvort sem þeir 

mötuðust eða höfðu einhverja viðdvöl þar. Strákarnir þrír fullkönnuðu allar aðstæður á 

hótelinu eins og sönnum njósnurum sæmir og komust að því hvar skotvopnin voru geymd og 

tóku eftir því að enginn varðmaður var til staðar í anddyrinu. Svo fór að þeir félagarnir 

skipulögðu innrás í höfuðstöðvar hersins með þeim hætti að guttinn tók sér stöðu á Vesturvegi 

sem var aðalumferðargatan, sem var mikil herkænska því hann gat gengið þar um óáreittur, 

annar stóð vörð í skrúðgarðinum við hótelið og sá þriðji skyldi skjótast inn í anddyrið og 

hnupla byssu og skotum. Skemmst er frá því að segja að aðgerðin tókst fullkomlega og 

komust þeir undan með skothylkjabelti sem innihélt skammbyssu og 32 skot. Næst á dagskrá 

var að safna tómum bjórflöskum sem þeir fóru með upp í fjallshlíð eina og röðuðu upp til að 

skjóta á en árangurinn var ekki mikill því þeir hittu ekkert. Eflaust heyrðust skothvellirnir í 

bænum en enginn gaf því gaum. Fyrr enn seinna komust liðsforingjarnir á hótelinu að því að 

það vantaði eitt skothylkjabeltið úr anddyri hótelsins en fljótlega sannfærðust þeir um að 

einhverjir utanaðkomandi ættu hlut að máli og kærðu því stuldinn til bæjarfógeta og fólu 

honum að komast til botns í þessu máli.
75

 

 Lögreglan fékk málið í sínar hendur og ekki leið á löngu þar til komist var að því 

hvernig í pottinn var búið því guttinn var alræmdur í bænum og var því hann fljótt grunaður. 

Þar sem enginn af strákunum hafði náð lögaldri urðu eftirmál ekki mikil. Þeir játuðu sök sína 

og þurftu að segja foreldrum sínum alla söguna annars yrðu þeir sendir í sveit til 

fullorðinsaldurs. Það þótti ekki álitlegur kostur og viðurkenndu þeir brot sín. Forsprakkanum, 

guttanum umtalaða, var svo umhugað um orðspor sitt að honum fannst verst að það komst 

upp um hann og að hann myndi bíða álitshnekki af krökkunum í bænum.
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4.6 Skemmtanir og viðskipti 

 

Eftir að hernámsliðið hafði komið sér nokkuð vel fyrir á Seyðisfirði þótti færast líf í 

skemmtanalífið þar í bæ. Fyrir komu hersins var ekki mikið um að vera og það litla sem í boði 

var dugði skammt fyrir herliðið. Sú breyting sem varð strax var að kvikmyndasýningum var 

fjölgað úr 1-2 á viku í daglegan viðburð og stundum var sýnt tvisvar á dag. Að auki var 

dansleikjum fjölgað þannig að oftast var einn dansleikur á viku, stundum fleiri. Nánast 

undantekningalaust var húsfyllir á kvikmyndasýningum og á dansleikjum og gekk allt 

merkilega friðsamlega, þó kæmi fyrir einstaka deilur eða árekstrar.
77

 

Sumir Seyðfirðingar vildu maka krókinn eins og hugsast gat á meðan setuliðið dvaldi í 

bænum, því ómögulegt var að vita hversu lengi þeir myndu stoppa við. Þeir sem sáu um 

kvikmyndasýningar hækkuðu verðmiðann á sýningar, en það fór ekki vel í einn yfirmann 

hersins sem brást illa við og bannaði því hermönnum sínum að fara í bíó. Eftir miklar 

samningaumleitanir tókst að komast að samkomulagi um verðlag og þetta óvenjulega verkfall 

hermannanna tók enda. Til að byrja með stóðu bæjarbúar fyrir dansleikjum og höfðu einhvern 

ágóða af því. En þar sem Bretar voru hvað allra fjölmennastir sjálfir á þessum dansleikjum 

vildu þeir fá að skipuleggja þá sjálfir. Til þess þurfti leyfi hjá lögreglustjóra, en auk þess hafði 

það verið ófrávíkjanleg skilyrði fyrir dansleikjahaldara að greiða þyrfti lögregluþjóni 10 kr. 

þóknun fyrir að standa vörðinn á dansleikjum eftir kl. 23:00. Höfuðsmaður að nafni Puttock 

fór á fund bæjarfógeta til þess að fá leyfi fyrir dansleikjum en gat þess að hann vildi eitt leyfi 

til að halda einn dansleik á viku. Honum þótti það þreytandi ef hann þyrfti að biðja um leyfi 

fyrir hvern dansleik sem herinn myndi halda. Bæjarfógeti tjáði honum að slíkt leyfi væri hægt 

að veita, en aðeins með sömu skilyrðum og aðrir, nefnilega að greiða lögreglumanni 

áðurnefnd ómakslaun. Sagt er að Puttock hafi brugðist hinn versti við og ýjaði að því að í raun 

þurfti herinn ekkert leyfi hjá íslenskum yfirvöldum til þess að halda sína eigin viðburði og 

skemmtanir og gerði sig efnilegan til þess að fara eftir eigin höfði í þessum málum. 

Höfuðsmanni var þá kurteisilega vakin athygli á því að hver sá Íslendingur sem mætti á þessar 

samkomur þeirra, yrði látinn bera persónulega ábyrgð fyrir að mæta á samkomu setuliðsins, 

sem ekki væri til samræðis við landslög og yrði kærður af íslensku lögreglunni. Þessu til 

viðbótar var höfuðsmanni bent á það, að það giltu sömu lög hvort sem um kvenmenn eða 

karlmenn væri að ræða í þessum efnum. Við þessar fréttir missti höfuðsmaðurinn allan móð til 

að þræta meira við bæjarfógeta um laun lögreglumannsins sem yrði á vakt á samkomum 
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þeirra Breta og samþykkti þá skilmála sem fyrir honum hefðu verið lagðir og hélst það 

samkomulag öll hernámsárin.
78

 

 

4.7 Var „ástand“ á Seyðisfirði? 

 

Heimildum ber ekki saman um hvort mikið eða lítið samneyti hafi verið á milli hermanna 

setuliðsins og íslenskra kvenmanna. Hjálmar Vilhjálmsson, höfundur bókarinnar „Seyðfirskir 

hernámsþættir“ gerir lítið úr samskiptum hermanna og stúlknanna. Í lokaorðum hans má þó 

greina þversögn. Hann talar um að hermennirnir hafi vakið áhuga ungra stúlkna þar í bæ og 

svo hafi farið að nokkrar þeirra hafi gifst þeim og flust með þeim erlendis. Strax á næstu síðu í 

fyrrnefndum lokaorðum segir hann að þó að samskipti hermanna og nokkurra stúlknanna hafi 

verið með nánara lagi varð ekkert úr hjónabandi. Hrópandi ósamræmi þarna á ferð. Einnig 

segir hann að örfá börn hafi fæðst sem áttu hermann fyrir föður á því tímabili sem hernámið 

stóð yfir.
79

  

Samkvæmt héraðslækni hersetuáránna er það ekki rétt að „örfá“ börn hafi fæðst sem 

feðruð voru af hermönnum. Árið 1943, þremur árum eftir komu Breta, gaf héraðslæknir 

skýrslu um ástand mála. Þar kom fram að á þessum þremur árum hersetunnar hefðu fæðst 18 

hermannabörn og var það nærri 30% af barnsfæðingum sem höfðu átt sér stað á umgetnu 

tímabili.
80

 

 Ekki er hægt að færa sönnur á hvers vegna Hjálmar virðist gera lítið úr samneyti 

hermannanna og íslenskra stúlkna. Bókin er skrifuð rúmlega 30 árum eftir brotthvarf hersins 

frá Seyðisfirði og það kann að vera að þetta málefni hafi ekki verið ofarlega á hans lista að 

fjalla um eða hann hreinlega haft litla sem enga vitneskju um hvað gekk á í þessum málum á 

Seyðisfirði á stríðsárunum. Hvað sem því líður þá er augljóst, miðað við tölur héraðslæknis, 

að samneyti á milli hermanna og íslenskra kvenna hafi verið talsverð þó ekki hafi borið á 

samskonar „vandamálum“ sem talin voru skekja íslenska menningu og þjóðerni í Reykjavík. 

Alla veganna voru ekki stofnaðar á Seyðisfirði nefndir í þeim tilgangi að grennslast fyrir um 

samskipti stúlkna og hermanna eða settar á laggirnar stofnanir til að hýsa ungt fólk sem höfðu 

verið dæmt til vistunar á þar til gerðum stofnunum vegna ósiðferðislegs háttalags að mati 

ungmennadómstóls. 
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Niðurstöður 

 

Hernámið hafði án nokkurs vafa mikil áhrif á Ísland og að flest öllu leyti virðast það hafa 

verið jákvæð áhrif, sérstaklega ef litið er til efnahags- og atvinnulífs (að minnsta kosti þegar 

til skemmri tíma er litið). Ísland hafði verið ein fátækasta þjóð Evrópu, en var með þeim allra 

ríkustu eftir síðari heimsstyrjöldina. Þar hafði útflutningur fiskafurða mikið að segja. Einnig 

greiddu Bretar og Bandaríkjamenn fyrir afnot af því húsnæði sem þeir notuðu til síns brúks 

auk þess greiddu þeir fyrir allskonar tjón sem þeir báru ábyrgð á. Í kjölfar hernámsins fengu 

Íslendingar næga atvinnu og atvinnuleysið hvarf í eins og dögg fyrir sólu.  

Kreppan sem barst til Íslands á 4. áratug 20. aldar eftir fjármálahrunið á Wall Street í 

New York 1929 hafði þrengt að landsmönnum fjárhagslega sem hertu sultarólina. Við komu 

hersins tók við eitt mesta uppgrip í sögu landsins. Allir sem vildu fengu vinnu hjá 

hernámsaðilanum og eyjan í Norður-Atlantshafi tók kipp við innspýtinguna inn í hagkerfið. Í 

kjölfar aukins fjármagns gat almenningur leyft sér hluti sem áður fyrr þótti óhugsandi. Vegna 

samninga við Breta, og síðar Bandaríkjamanna, voru ýmiss konar munaðarvörur fluttar inn til 

landsins sem áður höfðu ekki sést á Íslandi og hálfgert kaupæði rann á landann. Að auki var 

byggður grunnur að framtíðaratvinnustarfsemi á Íslandi vegna fjármagnsins sem streymdi inn 

í landið. 

Það helsta sem telja má neikvætt í samskiptum setuliðsins og almennings var almennt 

háttalag hermannanna í þeim kaupstöðum og bæjum sem þeir komu sér fyrir. Ágangur þeirra 

á landsvæði sem var í eigu annarra aðila en íslenskra yfirvalda er best lýst sem yfirgangi og 

frekju af hálfu Breta. Það sem helst fór í taugarnar á almenningi var að skálum eða öðrum 

hýbýlum var troðið inn á milli íbúðahúsa án samþykkis yfirvalda. Einnig kom það fyrir, og 

var háalvarlegt, var þegar að landsmenn lentu í stórhættu vegna heræfinga setuliðsins. Þó fór 

betur en á horfðist.  

 Það neikvæðasta að mínu mati við hernám Breta og síðar hervernd Bandaríkjamanna 

voru gjörðir og afleiðingar aðgerða íslenskra stjórnvalda gegn þeim stúlkum og konum sem 

voru taldar vera í „ástandinu“, þ.e.a.s. stunda vændi eða fullungar til að vera í nánum 

samskiptum við hersetuliðið. Alvarlegustu afleiðingarnar voru ef stúlkurnar voru dæmdar til 

vistar eða á vinnuheimili úti á landi eða á stofnanir sem höfðu verið settar á laggirnar eftir 

samþykkt þingsályktunartillögu Ástandsnefndarinnar. 

 „Ástandið“ var hápólitískt mál þar sem hagsmunaaðilar gengu vægast sagt langt í að 

koma sínum hagsmunum að og deila má um réttlætingu þess. Þar ber hæst valdsmenn 
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þjóðarinnar. Á árunum fyrir stríð og á meðan því stóð barðist Ísland fyrir sjálfstæði. Því til 

baráttu var aldalöng búseta þjóðar með sitt eigið tungumál, menningu, kynþátt og þjóðararfs í 

formi bókmennta. Við hernámið komu hingað til lands tugþúsundir hermanna sem töluðu 

annað tungumál. Það er skiljanlegt að valdhafar Íslands höfðu áhyggjur að ákveðin sérkenni 

þjóðarinnar væru í hættu við dvalarsetu herliðs sem nánast eingöngu stóð af karlmönnum. 

Þannig að frá þeim bæjardyrum séð stóð ógn að sjálfstæðisbaráttunni. Eins og minnst var á að 

ofan var þjóðernishyggja almenn víða um heim frá miðri 19. öld. Það þótti því ekkert 

óeðlilegt að ríkisstjórn landsins bað um að aðeins hvítir engilsaxneskir hermenn yrðu sendir til 

landsins. Fljótlega eftir hernámið fór af stað umræða í þjóðfélaginu sem varðaði hegðun 

kvenmanna gagnvart dátunum.  

 Hvort samskipti íslenskra kvenna og setuliðanna var mikil eður ei er ekkert sem 

afsakar áróður fjölmiðla gegn íslenskum konum á stríðsárunum. Þær voru úthrópaðar sem 

vændiskonur sem stofnuðu framtíð þjóðarinnar í hættu. Í augum fjölmiðla var það 

meginstefið. Fjölmiðlar voru þá eins og nú málpípur stjórnmálaflokka. Munurinn er að á 

þessum tíma voru útgefnu blöðin flokksblöð og það fór ekki á milli mála hverjir stóðu á bak 

við þau. Það er ekki fjarri lagi að kalla skrif ýmissa fjölmiðla í Reykjavík um „ástandið“  

múgsefjun því áhrif þessara skrifa fóru fljótlega að sýna sig í verki. Bæði hjá almenningi og 

stjórnvöldum. Konur eða ungar stúlkur voru áreittar á götum úti fyrir það eitt að sjást á gangi 

með einhverjum dátanum. Þær voru hirtar upp af götunni af löggunni því þær þóttu víst 

grunsamlega skækjulegar og í framhaldi var þeim haldið tímunum saman í skýrslutöku við að 

svara nærgöngulegum og persónulegum spurningum. Sumar voru jafnvel dæmdar af 

dómstólum fyrir athæfi sitt. Tekið skal fram að þessar aðgerðir áttu eingöngu við Reykjavík. 

Helsti munurinn á „ástandsmálinu“ í Reykjavik miðað við Akureyri og Seyðisfjörð var 

að meira bar á aðgerðum í Reykjavík heldur en á hinum stöðunum gegn konum vegna þess 

sem yfirvöld og þeir fjölmiðlar sem þeir stjórnuðu álitu sviksemi kvennanna við þjóðina. Á 

Akureyri var umfjöllunin í blöðunum ekki jákvæð í garð kvenna en ekki var gripið til 

alvarlegra aðgerða eins og í Reykjavík. Á Seyðisfirði var engin blaðaútgáfa á stríðsárunum 

þannig að stúlkurnar þar sem voru í vinfengi við dátana sluppu við áfellisdóma blaðanna. 
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