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Útdráttur 

 

Bandaríkjamenn tóku við að tryggja varnir Íslands í seinni heimstyrjöldinni þegar Bretar vildu 

draga herlið sitt burt. Vera Varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli í meira en hálfa öld hafði 

margvísleg áhrif á samfélagið á Suðurnesjum. Fjöldi fólks fékk þar vinnu og við það 

stórbatnaði atvinnuástand svæðisins. Á fyrri hluta tímabilsins sem herinn var hér bjó nokkuð 

mikið af Bandaríkjamönnum utan herstöðvarinnar og skapaði það aukin samskipti milli þeirra 

og heimamanna. Á flugvellinum varð til samskiptamál sem Bandaríkjamenn og Íslendingar 

notuðu í starfi sínu. Þetta mál virðist þó hafa verið staðbundið innan girðingarinnar utan þess 

að flestir sem bjuggu á Suðurnesjum þekktu helstu nöfn sem þekktir staðir og byggingar 

gengu undir. Við heyrðum sjónarmið nokkurra Suðurnesjamanna um áhrif af veru 

Varnarliðsins. Lítil sýnileg andstaða var við veru herliðsins og teljum við það vera vegna þess 

hve margir áttu lífsviðurværi sitt undir því komið. Hernám hugans er hugtak sem skýrir þetta 

vel, að venjast og sætta sig við þá ógn sem hernaðarbrölti fylgir.     
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Við gerð þessarar ritgerðar nutum við aðstoðar fjölmargra einstaklinga sem við viljum færa 

kærar þakkir. Fyrst skal nefna leiðsögukennarann okkar hana Hönnu Óladóttur sem reyndist 

okkur mjög vel og voru athugsemdir hennar settar fram að vel athuguðu máli og gögnuðust 

okkur vel. Guðmundur Jónsson, faðir okkar, var okkar fyrsti viðmælandi og hafði hann frá 

mörgu að segja og benti okkur á fjölmörg sjónarhorn sem við höfðum ekki gert okkur grein 

fyrir áður. Garðar Oddgeirsson og Kristín Blöndal, fyrrverandi starfsmenn Varnarliðsins, 

svöruðu spurningum okkar af mikilli ljúfmennsku. Sigríður Jóhannesdóttir og Björg 

Sigurðardóttir veittu okkur sýn utanaðkomandi aðila sem var okkur nauðsynlegt þar sem við 

vorum sjálf undir áhrifum af hernámi hugans. Friðþór Eydal, sem er manna fróðastur um 

Varnarliðið, brást vel við fyrirspurnum okkar og veitti okkur allar þær upplýsingar sem við 

leituðum eftir. Oddgeir Fr. Garðarsson sagði okkur frá samskiptum leigubílastöðvanna við 

Bandaríkjamenn. Að lokum viljum við þakka fjölskyldum okkar fyrir þolinmæði þeirra og 

stuðning. 
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Inngangur 

 

Herstöð Bandaríkjamanna var starfrækt á Keflavíkurflugvelli í meira en hálfa öld. Innan við 

girðinguna sem umlukti varnarsvæðið bjuggu að jafnaði u.þ.b. fimm þúsund manns svo það 

var á við nokkuð stórt bæjarfélag á Íslandi. Auk fólksins sem bjó á staðnum störfuðu þar mörg 

þúsund Íslendingar, aðallega Suðurnesjamenn, en einnig þó nokkuð af fólki sem bjó á 

höfuðborgarsvæðinu.  

 Við, sem skrifum þetta erum Keflvíkingar, sem ólumst upp á blómatíma her-

stöðvarinnar á áttunda og níunda áratug síðustu aldar. Við sáum Kanasjónvarpið og gátum 

horft á teiknimyndir á laugardagsmorgnum áratugum áður en slíkt var tekið upp á íslenskum 

sjónvarpsstöðvum. Foreldrar okkur höfðu atvinnuleg tengsl inn á varnarsvæðið og við 

störfuðum þar sjálf þegar við höfðum aldur til. 

 Samskipti Íslendinga við Bandaríkjamenn, sem bjuggu bæði í herstöðinni og utan 

hennar, eru okkur ofarlega í huga. Einnig það tungutak sem starfsmenn Varnarliðsins notuðu, 

þau ensku orð sem allir á Suðurnesjum virtust þekkja og voru heiti á stöðum, byggingum og 

öðru slíku á flugvellinum. Við veltum fyrir okkur hvaða áhrifum byggðirnar á Suðurnesjum 

hafi orðið fyrir af völdum nálægðarinnar við herstöðina. Áhrifin voru mikil atvinnulega séð, 

atvinnuástandið á Suðurnesjum fram að komu hersins hafði verið mjög sveiflukennt þar sem 

það byggðist nær eingöngu á sjávarútvegi. En við veltum einnig fyrir okkur hvaða önnur áhrif 

hafi komið til, samfélagsleg, umhverfisleg, menningarleg og á fleiri sviðum. 

 Tungutakið sem notað var í samskiptum manna á milli í herstöðinni var einhvers 

konar samskiptamál sem samanstóð af nafnorðum, sem aðallega voru heiti á stöðum, hlutum 

og verkum sem unnin voru og sagnorðum sem voru aðlöguð íslenskum beygingarreglum. Við 

veltum fyrir okkur hvort og í hvaða mæli þetta mál hafi farið út fyrir vinnustaðina. Það hefur 

lengi verið sagt um Suðurnesjamenn að þeir séu og hafi alla tíð verið betri í ensku en aðrir 

landsmenn. Við leituðum svara við þessu og einnig hvort fólk sem flutti til Suðurnesja á þeim 

tíma sem herstöðin var starfrækt hafi orðið vart við að öðruvísi íslenska hafi verið töluð á 

svæðinu en annars staðar á landinu. 

 Við töluðum við nokkra aðila til að heyra hvað því fannst um veru Varnarliðsins og 

spurðum fyrrverandi starfsmenn þess um þetta samskiptamál og vinnustaðinn almennt. Einnig 

töluðum við við fólk sem hafði lítil sem engin tengsl við herinn og það sem honum tengdist 

auk þess að tala við fyrrverandi þingmann Alþýðubandalagsins sem var yfirlýstur flokkur 

herstöðvarandstæðinga. Í einu þessara viðtala kom upp hugtakið hernám hugans og var það 
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notað yfir það þegar fólk venst og sættir sig við ógnina sem fylgir hernaði þó svo það sé í eðli 

sínu á móti slíku.  

 Samfélagsleg, menningarleg og málleg áhrif Varnarliðsins á fólkið á Suðurnesjum 

voru allnokkur, mismikil þó. Það fólk sem vann á flugvellinum streymdi gegnum 

öryggishliðin á leið upp eftir rétt fyrir klukkan átta á morgnanna og út aftur klukkan fimm á 

daginn. Þeir sem ekki unnu þarna og voru ekki nátengdir neinum sem það gerði vissu afar 

lítið um þá starfsemi sem þarna fór fram. Nýlegt brotthvarf Varnarliðsins hefur skapað 

umræðu um nýtingu þessa fyrrum varnarsvæðis og möguleika á uppbyggingu þess. Í dag er 

hafin starfsemi sem tengist menntun, afþreyingu, listum, þjónustu og fjöldi fyrirtækja sækja í 

að byggja upp starfsemi sína þar. Að lokum má ekki gleyma þeim fjölda Íslendinga sem 

búsettir eru á Vallarheiði eins og þetta fyrrum varnarsvæði heitir nú. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangurinn að varnarsvæðinu 
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Upphafið 

 

Upphafið að veru Bandaríkjamanna á Keflavíkurflugvelli má rekja allt aftur til seinni 

heimstyrjaldarinnar þegar Ísland var hernumið af Bretum þann 10. maí 1940. Þegar Bretar 

þurftu á öllum sínum herafla að halda á öðrum stöðum í Evrópu gerðu þeir samning við 

Bandaríkjamenn og ríkisstjórn Íslands um að Bandaríkjamenn tækju að sér hervernd landsins 

sem þeir og gerðu frá 7. júlí 1941 („Hernám Íslands 1998“).  

Ljóst er að herjunum, báðum þeim breska og þeim bandaríska fylgdu meiri auðævi en 

Íslendingar höfðu áður átt að kynnast. Fyrir stríð hafði verið erfitt efnahags- og atvinnuástand 

á landinu en það breyttist skjótt. Allt í einu var næga atvinnu að fá og betur borgaða en áður 

þekktist. Þessar breytingar komu á góðum tíma fyrir land og þjóð og fleyttu henni inn í 

nútímann af miklum krafti (Illugi Jökulsson 2003:311). 

 Á þessum tíma voru flugvélar orðnar mikilvægur hlekkur í stríðsrekstrinum, bæði 

sem vígatól og flutningatæki. Það var því mikil áhersla lögð á að koma upp flugvöllum á 

landinu og voru þeir byggðir við Skerjafjörð í Reykjavík, í Kaldaðarnesi í Flóa og við Höfn í 

Hornafirði. Að auki var flugbraut lögð á Garðskaga haustið 1940 og voru það fyrstu kynni 

Suðurnesjamanna af flugvallarstarfsemi sem þar hefur verið stunduð óslitið síðan (Kristján 

Sveinsson 1996:247).  

Eftir að Bandaríkjamenn tóku við hervernd landsins var allmikið land í nágrenni 

Keflavíkur og Njarðvíkur tekið eignarnámi og þar hafist handa við flugvallargerð. Við þær 

framkvæmdir jókst umfang og starfsemi hersins á Suðurnesjum og fjöldi herskála reis þar. 

Framkvæmdirnar við flugvallargerðina voru fyrst og fremst unnar af hermönnum og 

Íslendingar komu nánast ekkert þar að. Leynd hvíldi yfir mannvirkjunum sem risu og umferð 

var takmörkuð um svæðið. Íslenskum blaðamönnum var þó leyft að fara í skoðunarferð um 

svæðið og líta það augum (Kristján Sveinsson 1996:249). Blaðamaður Morgunblaðsins 

skrifaði um þessa kynnisferð og var tíðrætt um herskálana sem voru lítilfjörlegir að sjá að 

utan en komu á óvart þegar inn var komið. Hann skrifaði m.a. um gistihús hersins: 

 

Er sú bygging með sama lagi og spítalinn fyrrnefndi og aðrir braggar, ekki 

háreistara þegar að er komið en íslensk fjárhús af skárra tagi. En þegar inn er 

komið bregður manni í brún því þar er húsbúnaður sem í gistihúsum af besta 

tagi (Mbl 18. des 1943). 
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Keflavíkurflugvöllur var tekinn í notkun 24. mars 1943. Þegar styrjöldinni lauk árið 1945 var 

hér fámennt herlið sem rak flugvöllinn til ársins 1947 en þá tóku Bandaríkjamenn að vinna 

eftir varnarsamningi sem kallaður var Keflavíkursamningurinn og hafði verið gerður haustið 

áður. Í honum fólst að bandarískt herlið yfirgæfi landið en Bandaríkjamenn fengju afnot af 

flugvellinum. Flugvöllurinn fékk þá nafnið Keflavíkurflugvöllur og varð alþjóðaflugvöllur í 

eigu Íslendinga („Þættir í sögu utanríkisþjónustunnar“ [án árs]). Samkvæmt samningnum 

skyldu Íslendingar þjálfaðir í sem flestum störfum á Keflavíkurflugvelli. Síðla árs 1949 hófu 

Íslendingar að vinna sérhæfð tæknistörf, m.a. við flugumferðarstjórn.  

Á upphafsárum varnarliðsins var sú tilhögun höfð í flugturninum á Keflavíkurflugvelli 

að hermenn önnuðust stjórn hervéla en íslenskir flugumferðarstjórar þeirra borgaralegu. 

Íslendingar tóku svo við allri stjórn árið 1955 (Friðþór Eydal 2006c). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flugturninn á Keflavíkurflugvelli 

 

Vorið 1949 voru Íslendingar meðal tólf þjóða sem stofnuðu Norður-

Atlantshafsbandalagið, NATO. Árið 1951 gerðu Íslendingar og Bandaríkjamenn nýjan 

varnarsamning sem lagði grunninn að því að á Keflavíkurflugvelli skyldi vera varnarlið frá 

Bandaríkjamönnum. Þessi samningur var gerður í kjölfar innrásar kommúnista í Suður-Kóreu 

árið 1950, kalda stríðsins, sem var í miklum uppgangi og stjórnmálalegs óróa víða í 

heiminum. Við breytinguna sem varð við nýja varnarsamninginn tóku Bandaríkjamenn að sér 

að bera kostnaðinn við  rekstur flugvallarins. Bandaríski flugherinn rak stöðina fyrstu tíu árin 

en þá tók Bandaríkjafloti eða sjóherinn við og var Keflavíkurflugvöllur upp frá því flotastöð 

Bandaríska hersins eða US Naval Air Station (Friðþór Eydal 2006a).  



Hernám hugans  Unnur Guðmundsdóttir 
Lokaritgerð við KHÍ  Þorvarður Guðmundsson 

 

 10 

Ákvörðun íslenskra stjórnvalda um að ganga í NATO, svo skömmu eftir að sjálfstæði 

þjóðarinnar var náð, olli gríðarlegum deilum. Þeir sem studdu inngönguna voru kallaðir 

ýmsum ljótum nöfnum eins og föðurlandssvikarar og landsölumenn. Þeir stjórnmálamenn 

sem stóðu að inngöngunni töldu að Ísland ætti ekki aðra möguleika til að geta staðið vörð um 

varnir landsins. Um þessa ákvörðun stóð styr allan þann tíma sem erlendur her dvaldi á 

Íslandi og voru fjölmörg mótmæli gegn hernum skipulögð og þekktastar voru 

Keflavíkurgöngurnar sem farnar voru reglulega og allt að þrjú þúsund manns tóku þátt í (Árni 

Daníel Júlíusson og Jón Ólafur Ísberg 2005:380-382). Þessi mótmæli urðu umfangsminni eftir 

því sem árin liðu og á seinni hluta níunda áratugarins og þeim tíunda voru þau orðin fámenn 

og komust varla í fréttirnar eins og þau gerðu iðulega áður fyrr. Hernám hugans gæti hafa haft 

þar áhrif, fólk hafði smám saman hætt að finna fyrir ógn af völdum hersins og fannst því ekki 

eins mikil ástæða til að mótmæla honum. Meirihluti almennings á Suðurnesjum var nýju 

atvinnutækifærunum feginn og hafði því ekki uppi mótmæli gegn veru hersins þó svo margir 

hverjir væru alls ekki hernaðarlega sinnaðir. 

Íslenskir stjórnmálaflokkar litu opinberlega á veru hersins sem bráðabirgðaástand og 

enginn þeirra hafði í stefnuskrá sinni að herstöðin skyldi vera hér um lengri tíma (Friðrik 

Haukur Hallsson 1990:55). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byggingar flughersins á Keflavíkurflugvelli 
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Herstöðin 

 

Þó svo að tilverugrundvöllur flestra herja sé vopnuð valdbeiting heyrir sú valdbeiting til 

undantekninga hjá langflestum hermönnum. Oftast er herinn í biðstöðu, hermenn undirbúa, 

fylgjast með og þjálfa sig stærstan hluta tíma þeirra í hernum. Á stríðstímum er u.þ.b. einn 

tíundi heraflans sem tekur virkan þátt í bardögum. Hinir níu tíundu hlutarnir vinna við 

aðflutninga, stjórnun, gæslustörf, sjúkrastörf o.s.frv. (Friðrik Haukur Hallsson 1990:87). Auk 

þess búa og starfa í mörgum herstöðvum fjölskyldumeðlimir hermanna svo oftast gengur lífið 

sinn vanagang eins og í öðrum þéttbýliskjörnum. 

Mesti fjöldi hermanna hér á landi var árið 1943 þegar þeir voru nærri fjörtíu og fimm 

þúsund og lét nærri að það væru jafn margir hermenn í nágrenni Reykjavíkur og íbúar þess 

svæðis. Þessir hermenn voru frá Bretlandi, Kanada og Noregi auk Bandaríkjanna. 

Keflavíkurflugvöllur var upphaflega með stærstu flugvöllum í heimi en húsnæði var mjög 

takmarkað í upphafi. Þess vegna máttu varnarliðsmenn láta sér nægja að búa í bröggum frá 

stríðsárunum þar til nýtt húsnæði reis. En það var ekki eingöngu íbúðarhúsnæði sem var af 

skornum skammti því önnur mannvirki töldust heldur ekki fullnægjandi fyrir varnarliðið. 

Reisa þurfti flugskýli, mötuneyti og þjónustubyggingar (Friðþór Eydal 2006b:19 – 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratskjárskermur á Keflavíkurflugvelli 

 

Allt frá upphafi var aðalstarfsemi herstöðvarinnar að hafa ratsjáreftirlit með allri 

flugumferð í kring um landið frá Keflavíkurflugvelli sem og eftirlit með ferðum kafbáta í 

kringum landið á tímum kalda stríðsins. Ef á þurfti að halda voru orustuþotur flughersins 



Hernám hugans  Unnur Guðmundsdóttir 
Lokaritgerð við KHÍ  Þorvarður Guðmundsson 

 

 12 

sendar í veg fyrir ókunnar flugvélar sem ekki höfðu tilkynnt um ferðir sínar til viðeigandi 

umsjónaraðila (Friðþór Eydal 2006b:25). Varnarliðið reisti fjórar ratsjárstöðvar víðs vegar um 

landið og í hverri ratsjárstöð störfuðu liðlega eitt hundrað liðsmenn bandaríska hersins 

(Friðþór Eydal 2006b:14–15). Á þeim stöðum, sem ratsjárstöðvar voru reistar, skapaðist 

atvinna fyrir Íslendinga sem voru búsettir á svæðunum og því má velta því upp hvort hernám 

hugans hafi litað mannlífið þar.  

Lega landsins skipaði því sess hvað varðaði samgöngur milli Bandaríkjanna og 

Evrópu og höfðu flugvélar sem voru á þeirri leið gjarnan viðdvöl á Keflavíkurflugvelli til að 

fá eldsneyti, hvíld og þjónustu. Á sjöunda áratugnum jukust umsvif sovéska Norðurflotans og 

því var lögð mikil áhersla á eftirlitsflug og hafði varnarliðið yfir öflugum flugvélum að ráða 

til þeirra nota. Liðsmenn varnarliðsins gegndu meginhlutverki í kafbátavörnum 

Atlantshafsbandalagsins um árabil.  

Eftir að landherinn hvarf af landi brott árið 1960 hófust reglubundnar æfingar með 

liðsaukaflutningum til landsins annað hvert ár undir heitinu Norðurvíkingur. Þessar æfingar 

fóru nú að öllu jöfnu friðsamlega fram en ollu jafnan nokkru fjölmiðlafári á landinu. (Friðþór 

Eydal 2006b:45).  

Flug Varnarliðsins var alla tíð að mestu yfir sjó og því varð það að hafa fljótvirk og 

örugg björgunartæki til taks ef slys bæri að höndum. Þess vegna voru ætíð öflugar 

björgunarflugvélar og þyrlur á flugvellinum. Íslendingar bjuggu á dvalarárum Varnarliðsins 

við öryggi á sjó úti sem og hér uppi á landi þegar ráðast þurfti í björgunarleiðangra og var 

þyrlusveit hersins alla tíð vel búin til slíkra verka og áhafnir hennar unnu mörg frækileg 

björgunarafrek (Friðþór Eydal 2006c). Samstarf Landhelgisgæslunnar og björgunarsveitar 

bandaríska hersins var til fyrirmyndar og fundu Íslendingar þar helst fyrir þegar herinn hvarf 

af landi brott árið 2006. Bandaríkjaher hafði yfir að ráða fljótvirkum og öruggum 

björgunartækjum og nýttust þau tæki í ófá skipti í þágu Íslendinga sem og annarra á hafi úti. 

 Allt frá upphafi flugvallarins og til ársins 1987 var alþjóðaflugvöllur Íslendinga innan 

herstöðvarinnar. Af þeim völdum var umferð íslensks almennings mun meiri um svæðið á 

þeim tíma en var eftir að Flugstöð Leifs Eiríkssonar var tekin í gagnið þar sem hún er staðsett 

utan þess svæðis sem Varnarliðið hafði girt af. Þó var margt sameiginlegt áfram, slökkvilið 

flugvallarins þjónaði bæði herstöðinni og flugstöðinni og notaðar voru sömu flugbrautir. 

 

 

 

 



Hernám hugans  Unnur Guðmundsdóttir 
Lokaritgerð við KHÍ  Þorvarður Guðmundsson 

 

 13 

Daglegt líf í herstöðinni 

Aðaláherslan í daglegu starfi Varnarliðsins laut að vörnum landsins og hlutdeild þess í 

varnarkerfi NATO. Rekstur Keflavíkurflugvallar hafði mikla þýðingu í áætlunum NATO um 

liðsflutninga til Evrópu auk varnarhlutverksins og alþjóðaflugsins yfir Norður-Atlantshaf.   

Á níunda og tíunda áratug síðustu aldar voru að jafnaði um þrjú þúsund hermenn af 

báðum kynjum í Varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli. Þeir bjuggu inni á varnarsvæðinu ásamt 

um eitt hundrað bandarískum starfsmönnum og tvö þúsund mökum og börnum. Auk þeirra 

voru að jafnaði um tuttugu liðsmenn flugdeildar hollenska flotans og í aðalstöðvunum 

störfuðu fulltrúar frá Kanada, Hollandi, Bretlandi, Danmörku og Noregi. Fjölskyldufólk í 

herskyldu dvaldi tvö til þrjú ár hér á landi en einstaklingar allt frá einni viku upp í átján 

mánuði.  

Á þessum tíma var varnarstöðin á Keflavíkurflugvelli sjötti stærsti byggðakjarni 

landsins. Innan varnarsvæðisins var alla þá þjónustu sem þarf að vera á þéttbýlisstöðum að 

finna og jafnvel meira til. Sjúkrahús, veitingastaðir, bíó, fjölmiðlar, kirkja, verslanir, 

keilusalur, tómstundaheimili, skemmtistaðir, leikskóli, barnaskóli, unglingaskóli og útibú frá 

bandarískum háskólum voru starfrækt og mannlífið var blómlegt. Fjölskyldufólk í hernum 

sótti í að komast til Íslands þar sem hér þótti þeim gott að vera með börnin sín. Þetta fólk sótti 

gjarnan um framlengingu á dvöl sinni hér og var eins lengi og það gat og margir töluðu um að 

þessi herstöð væri sú fjölskylduvænsta sem það hafði kynnst (Friðþór Eydal 2006b:56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnaskóli Varnarliðsins sem nú hýsir leik- og barnaskóla Hjallastefnunnar 
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Þeir hermenn sem voru sendir hingað til Íslands vissu, þegar þeir fengu pappíra yfir 

flutninginn í hendur, að hér myndu þeir ekki lenda í bardögum eða ófriði. Það var mjög 

misjafnt hvað mönnum fannst um það, mörgum líkaði það vel, nýttu tækifærið til að vera á 

rólegri herstöð með fjölskyldu sína og margir notuðu tímann til að mennta sig, en til þess 

buðust mörg tækifæri. Aðrir vildu frekar reyna að klifra upp metorðastigann innan hersins og 

þá vildu þeir vera þar sem hlutirnir voru að gerast hverju sinni. Það voru ekki miklar líkur á 

að fá heiðursmerki fyrir hernaðarleg afrek hér á landi. Það voru helst þeir sem voru í 

þyrlubjörgunarsveitinni sem unnu afrek sem verðskulduðu slík verðlaun. Fyrri hópurinn sótti 

yfirleitt um framlengingu á dvöl sinni á meðan hinn hópurinn leit á veru sína hér sem kvöð 

sem þurfti að ljúka af sem fyrst. 

Sérstaða herstöðvarinnar hér fólst fyrst og fremst í því hversu smá hún var á 

bandarískan mælikvarða. Dvöl hermannanna á flotastöðinni hér var talin sem herþjónusta á 

flotastöð utan Bandaríkjanna og jafnaðist á við að vera á flugmóðurskipi. Þangað gátu menn 

ekki tekið fjölskyldur sínar með og því sóttu fjölskyldumennirnir mikið í að koma hingað. Hér 

voru einnig einstaklingar sem voru án fjölskyldna sinna og stoppuðu þeir þá jafnan styttra við 

(Friðrik Haukur Hallsson 1990:179).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

High School eða unglingaskóli Varnarliðsins 
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Fólkið og störfin 

 

Allt frá því að Ísland var hernumið af Bretum sköpuðust fjölmörg störf fyrir þá Íslendinga 

sem voru tilbúnir að starfa fyrir herinn. Fyrstu íslensku starfsmennirnir voru ráðnir til starfa á 

Keflavíkurflugvöll vorið 1945. Á árunum fram til 1950 jókst fjöldi íslenskra starfsmanna 

stöðugt og voru þeir orðnir um þrjú hundruð og fimmtíu vorið 1950 (Friðþór Eydal 2007:263–

264). Í töflu 1 sést þróunin næstu áratugi á eftir og þar má sjá að árið 1961 voru bandarískir 

hermenn á Keflavíkurflugvelli orðnir um þrjú þúsund og sjö hundruð en heildarfjöldi 

starfsmanna, þ.e. íslenskra starfsmanna hersins og verktakafyrirtækja og borgaralegir 

Bandaríkjamenn, alls um fimm þúsund og tvö hundruð. Árið 1971 voru hermennirnir um þrjú 

þúsund og þrjú hundruð og heildarfjöldinn um fimm þúsund. Árið 1981 var fjöldi hermanna 

tæplega þrjú þúsund en heildarfjöldi starfsmanna um fimm þúsund og þrjú hundruð. 

 

 1961 1971 1981 1986 

Bandaríkjamenn í 

herþjónustu 
3693 3326 2907 3104 

Borgaralegir 

Bandarískir 

starfsmenn 

342 240 406 450 

Íslenskir starfsmenn 

hersins 
612 718 1008 1110 

Íslenskir starfsmenn 

verktakafyrirtækja 
362 395 624 896 

Íslenskir 

ríkisstarfsmenn og 

flugþjónusta 

230 388 337 462 

Heildarfjöldi 

starfsmanna á 

Keflavíkurflugvelli 

5239 5067 5282 6022 

              Tafla 1. Fjöldi þeirra sem starfaði á Keflavíkurflugvelli á  
           árunum 1961 til 1986 (Friðrik Haukur Hallsson 1990:223). 

 

Af þessum upplýsingum má sjá að íslenskum starfsmönnum á flugvellinum sem og 

borgaralegum bandarískum starfsmönnum fjölgaði á meðan hermönnum fækkaði verulega. 

Við drögum þá ályktun að með aukinni uppbyggingu á íbúðarhúsnæði á varnarsvæðinu hafi 
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hermönnum gefist aukin tækifæri til að hafa fjölskyldur sínar með hingað og sköpuðust við 

það fleiri störf við þjónustu, t.d. kennslu, tómstundastörf o.fl.. 

Tafla 2 sýnir heildarfjölda hermanna ásamt fjölskyldumeðlimum þeirra og fjölda 

íslenskra starfsmanna á árunum 1990 – 2006.  

 

Ártal Hermenn Fjölskyldu- 

meðlimir 

Íslenskir  

starfsmenn 

1990 3294 1693 1086 

1993 2771 2955 898 

1994 2726 2924 988 

1995 2280 2462 951 

1996 2149 2291 882 

1997 2019 2246 883 

2000 1900 2100 916 

2001 1898 2102 870 

2002 1924 1999 910 

2003 1907 2109 894 

2004 1693 2151 754 

2005 1345 1775 662 

15. mars 2006 1242 1558 593 

1. okt 2006 0 0 0 

                    Tafla 2. Fjöldi þeirra sem bjuggu og störfuðu á Keflavíkurflugvelli  
                     á árunum 1990 – 2006. (Friðþór Eydal 2006c). 

 

Úr þessari töflu má lesa að þó svo að hermönnum hafi fækkað á þessum árum fækkaði 

fjölskyldumeðlimum þeirra mun hægar. Við teljum að þetta hafi komið til vegna þess að 

herstjórnin vildi nýta það íbúðarhúsnæði sem var til staðar og það hafði í för með sér að 

fjölskyldufólki fjölgaði og það varð mun sýnilegra utan Vallar en áður. Eftir því sem 

starfsemin í herstöðinni dróst saman jukust tækifæri Varnarliðsmanna til að ferðast um landið, 

bílakostur þeirra var betri og þeim voru gefnir meiri kostir á ferðum út fyrir svæðið en áður 

tíðkaðist. 

 Fjöldi íslenskra starfsmanna hélst nokkuð stöðugur allt fram til ársins 2004. Því mátti 

vænta mikils áfalls þegar um sex hundruð manns missti atvinnu sína á einu bretti en af 

einhverjum völdum virðist sem áfallið hafi ekki orðið eins mikið og við var að búast. Fólk 

aðlagaðist smám saman þeirri hugsun að herinn yrði ekki hér til eilífðarnóns og áhrif af 

hernámi hugans dvínuðu á þann hátt að fólk fór að hugsa um hvað hægt væri að gera þegar 

herinn færi. 
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Störf Íslendinga hjá Varnarliðinu 

Flestir íslensku starfsmennirnir unnu hjá flotastöðinni. Má þar nefna Stofnun verklegra 

framkvæmda (Public Works), sem m.a. annaðist viðhald og rekstur mannvirkja og veitukerfa. 

Tómstundadeildin (MWR), rak íþrótta- og tómstundastofnanir auk veitingahúsa, skemmtistaða 

og ferðaskrifstofu. Verslanir flotans (Navy Exchange og Commissary), sáu íbúum þorpsins 

fyrir nauðsynjum. Birgðadeildin (Supply), annaðist innkaup, geymslu og dreifingu á hvers 

kyns vörum og eldsneyti. Fjármáladeildin (Comptroller) hélt utan um fjárstreymi og 

bókhaldið að ógleymdu slökkviliðinu sem, auk þess að annast brunavarnir í mannvirkjum og 

flugvélum, sá um hálkuvarnir og snjóruðning á flugbrautum, afgreiðslu herflutningavéla og 

ýmsa aðra þjónustu við flugvélar. Um 70% íslenskra starfsmanna varnarliðsins bjó á 

Suðurnesjum (Friðþór Eydal 2006c). 

 

Skipting íslenskra starfsmanna Varnarliðsins eftir störfum var á þann veg: 

• Um 20% voru verkamenn sem unnu við mötuneyti, hreingerningar o.fl.  

• Um 35% unnu sérhæfð þjónustustörf í verslunum, skrifstofum o.fl.  

• Um 30% unnu á verkstæðum og við fagleg störf, þar með talið verkstjórar og 

iðnverkamenn 

• Um 10% unnu við slökkvilið og almenna flugvallarþjónustu 

• Um 5% unnu við tækni og stjórnunarstörf   

(Friðrik Haukur Hallsson 1990:221) 

 

Í upphafi voru allar framkvæmdir á Keflavíkurflugvelli í höndum bandarískra verktaka en árið 

1954 voru Íslenskir Aðalverktakar stofnaðir til að annast þessar framkvæmdir. Iðnaðarmenn á 

Suðurnesjum voru ekki alls kostar sáttir og þótti sem Íslenskir Aðalverktakar tækju ekki 

nægjanlegt tillit til búsetu þegar þeir réðu fólk til starfa. Það varð því úr að félagar úr 

Iðnaðarmannafélagi Suðurnesja stóðu fyrir stofnun nýs verktakafyrirtækis sem hlaut leyfi 

ráðherra til að starfa á Keflavíkurflugvelli við hlið Íslenskra Aðalverktaka. Hið nýja félag 

kallaðist Keflavíkurverktakar og var meginstarfsemi þeirra að annast viðhald á mannvirkjum 

Varnarliðsins (Kristján Sveinsson 1996:254 – 255).  

Í gegnum árin hafa að jafnaði um eitt þúsund Íslendingar unnið hjá Varnarliðinu og 

um fimm hundruð til viðbótar hjá verktakafyrirtækjunum. Efnahagsleg áhrif af veru 

Varnarliðsins voru ætíð mikil fyrir þjóðarbúið. Stjórnmálamenn reyndu þó oft að láta sem þau 

væru ekki eins mikilvæg og raun var á. Á sjötta áratugnum urðu efnahagsleg áhrif 
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Varnarliðsins hvað mest og um 5 – 7% af gjaldeyristekjum Íslendinga á sjöunda til níunda 

áratugarins komu frá Varnarliðinu og starfsemi tengdri því (Árni Daníel Júlíusson og Jón 

Ólafur Ísberg 2005:385).  

Störfin sem Íslendingar unnu á Keflavíkurflugvelli voru margbreytileg og unnu bæði 

karlar og konur þau. Öll þessi störf, sem urðu til. gjörbreyttu því rótgróna 

fiskvinnsluatvinnulífi sem var til staðar á Suðurnesjum. Hlutfall Suðurnesjamanna sem höfðu 

atvinnu af fiskveiðum og vinnslu lækkaði úr um 50% í 30% milli áranna 1950 og 1960 og er 

breytingin aðallega tilkomin vegna Varnarliðsins. Störf við sjávarútveg voru komin niður í 

um 15% árið 1985. Keflavíkurflugvöllur var fjölmennasti vinnustaður Suðurnesja árið 1987 

en þá störfuðu þar um tvö þúsund og sjö hundruð Íslendingar bæði hjá Varnarliðinu, 

verktakafyrirtækjum og við flugþjónustu. Með því að störfum við fiskvinnslu fækkaði og 

fleiri störf fluttust á flugvöllinn jöfnuðust út þær árstíðabundnu sveiflur sem fylgdu 

fiskvinnslunni, en þær höfðu verið afar skarpar á Suðurnesjum í gegnum tíðina (Friðrik 

Haukur Hallsson 1990:220).  

Yfirleitt kröfðust störfin hjá Varnarliðinu ekki mikillar menntunar, einhver 

enskukunnátta var mikils virði og mönnum gáfust mikil tækifæri til að vinna sig upp 

metorðastigann og þekkjum við mörg dæmi um ómenntaða menn sem komust í góð 

stjórnunarstörf hjá hernum. Menn sem voru fljótir að tileinka sér hugsunarhátt 

Bandaríkjamanna og finna út hvernig hlutirnir gengu fyrir sig hjá þeim vegnaði vel. 

Hlutfall kvenna sem störfuðu hjá hernum var yfirleitt u.þ.b. 25 – 35% og voru þær 

aðallega í verslunar-, þjónustu- og verkamannastörfum en lítið í stjórnunarstörfum (Friðrik 

Haukur Hallsson 1990:222). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjölmargir Íslendingar lögðu daglega leið sína í íþróttahús Varnarliðsins 
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Samfélagsleg áhrif 

 

Samfélagsleg áhrif uppbyggingarinnar í kringum varnarstöðina á Miðnesheiði voru gífurleg. 

Ný störf sköpuðust sem ekki þekktust áður, þjónusta í kringum Völlinn óx með hverju árinu 

og fólksflutningar til þessa landsvæðis, sem áður þótti ókræsilegt til íbúðar, jukust. Fjölmargir 

sem áður bjuggu úti á landi fluttu suður með sjó og sóttu í Vallarvinnuna. Þá er ótalinn sá 

fjöldi sem sótti vinnu suður á Keflavíkurflugvöll en hafði áfram búsetu á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Auk þessara áhrifa má nefna að jaðaráhrifin voru mikil. Til að mynda fjölgaði 

leigubílstjórum í Keflavík margfalt, olíuflutningar í kringum herinn jukust gríðarlega og 

þjónusta sem sinnt var utan vallar var vel þegin í annars fábrotnu atvinnuumhverfi 

Suðurnesjanna. Þannig þurfti að leita til heimamanna um ýmislegt sem ekki var leyst innan 

Vallarins. Íslendingar sáu að hluta til um löggæslu í öryggishliðum þeim sem lokuðu svæðið 

af og takmörkuðu komu fólks inn í varnarstöðina. Í tengslum við ratsjárstöðvarnar í Grindavík 

og Rockville á Miðnesheiði sköpuðust einnig störf. Þessi atvinnutækifæri löðuðu fólk til 

Suðurnesja og segja má að góðæri hafi skapast á Suðurnesjum á árunum í kringum 1965 – 

1980 þar sem mikið var byggt upp af íbúðarhúsnæði, fyrirtækjum fjölgaði og það verður að 

segjast að það þótti bara nokkuð gott að vera í vinnu hjá Kananum, eins og sagt var (Kristján 

Sveinsson 1996:252 – 253).  

Stór fyrirtæki eins og Hitaveita Suðurnesja höfðu miklar tekjur af Varnarliðinu og það 

sama má segja um önnur þjónustufyrirtæki. Húsgagnaverslanir seldu mikið af vörum til 

Varnarliðsins, allar mjólkurvörur og fersk matvara fyrir Bandaríkjamennina var keypt af 

íslenskum fyrirtækjum og aðföng til viðhalds voru mikið versluð af byggingarvöruverslunum 

og fleiri slíkum fyrirtækjum. Sorphirða á varnarsvæðinu var í höndum íslenskra aðila og það 

sama má segja um alla umhverfisvinnu. 

Í Keflavík voru starfræktar tvær leigubílastöðvar. Þeirra starfsgrundvöllur var að 

miklu leyti byggður á þjónustu við Varnarliðsmennina. Flestir leigubílstjóranna gátu bjargað 

sér á ensku en ekkert meira en það. Þessir menn áttu allir mjög góð samskipti við Kanann því 

þeir byggðu afkomu sína að miklu leyti á veru þeirra á landinu. Leigubílstjórar gátu einnig 

margir hverjir látið versla fyrir sig inni á flugvellinum en slíkt þótti sem í gullkistu væri 

komið því þar tíðkaðist allt annað verðlag en  utan Vallar.  

 Á upphafsárum herstöðvarinnar og allt fram á miðjan áttunda áratuginn var takmarkað 

íbúðarhúsnæði innan herstöðvarinnar í boði. Það leiddi til þess að þó nokkur fjöldi 
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Bandaríkjamanna, aðallega borgaralegra starfsmanna, leigði sér húsnæði í Keflavík og 

Njarðvík. Þeir þóttu vera góðir leigjendur og yfirleitt fyrirmyndarfólk sem var tilbúið að borga 

góða leigu.  

Samskipti innfæddra og þessa fólks voru yfirleitt góð, Bandaríkjamennirnir voru 

vinsamlegir og lögðu sig fram um að halda frið við nágrannana. Við þetta náðu margir 

Íslendingar svo góðum tengslum við Kanana að þeir gátu látið kaupa fyrir sig í verslunum 

flugvallarins og selt svo utan Vallar, t.d. bjór, tóbak og jafnvel matvæli. Einnig var það 

alþekkt að þær íslensku konur sem giftust Bandaríkjamönnum og bjuggu innan girðingar, og 

höfðu þar með leyfi til þess að versla þar, sæju sér og sínum fyrir ýmsum nauðsynjum sem 

ekki fengust annars staðar eða í það minnsta fengust á töluvert lægra verði.  

Okkur er það minnisstætt að foreldrar okkar, sem í gegnum tíðina hafa verið mikið 

reykingafólk, keyptu tóbak í sjálfsölum í íbúðablokkunum enda kostaði pakkinn af sígarettum 

aðeins einn dollar þar. Sælgæti fékkst líka í þessum sjálfsölum og nutu barnabörnin góðs af 

því, t.d. með Big Red tyggjói og Life Savers brjóstsykri sem hvort tveggja þótti mjög gott og 

ófáanlegt utan Vallar. Áður en bjórbanninu var aflétt 1. mars 1989 fengust þó nokkrir 

íslenskir flugvallarstarfsmenn við það að kaupa bjór í sjálfsölum innan Vallarins og flytja með 

sér heim. 

Íslendingum var bannaður aðgangur að verslunum inni á herstöðinni og var öllum 

skylt að sýna þar skilríki. Verslanirnar voru því einn af fáum stöðum þar sem bandarískir 

herþorpsbúar gátu verið algjörlega út af fyrir sig, því var verslunin fjölsótt á frídögum eins og 

laugardögum og dvöldust margir þar tímunum saman til að hitta mann og annan (Friðrik 

Haukur Hallsson 1990:180) 

 

Umhverfisáhrif 

Nábýli Reykjanesbæjar við Keflavíkurflugvöll hefur haft bæði góð og slæm áhrif fyrir 

bæjarfélagið. Íbúar þessa svæðis kynntust mengunarhættu fyrr en aðrir landsmenn vegna 

nálægðarinnar við flugvöllinn. Mikil umferð vélknúinna farartækja, bæði á landi og í lofti og 

geymsla mikils magns af flugvélaeldsneyti og annars konar olíu skapaði þessa hættu. Sökum 

þess að flestir eldsneytisgeymarnir voru neðanjarðar var óttast um að mengun kæmist í 

vatnsból. 

 Árið 1943 var heilsufar margra íbúa Keflavíkur mjög slæmt og vildu menn kenna 

sorphaugum Varnarliðsmanna og mengun vatnsbólanna vegna starfsemi á flugvellinum um. 

Oft sáust börn og jafnvel fullorðnir menn róta í sorphaugunum og það kom fyrir að börnin 
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borðuðu t.d. skemmda ávexti og aðrar matarleifar og urðu veik af því (Illugi Jökulsson. 

2003:360 – 361). 

Árið 1972 kom í ljós að neysluvatn á Fitjum var ekki drykkjarhæft og var það talið 

vera vegna skólpmengunar af völdum Varnarliðsins. Fram að þessu hafði enginn bent á að 

ekki væri ráðlegt að hafa olíugeyma og olíuleiðslur neðanjarðar vegna þess að mikið magn 

olíu gæti runnið út í jarðveginn og mengað vatn án þess að menn yrðu þess varir fyrr en um 

seinan. 

Árið 1987 varð vart við að mikið magn af hráolíu hefði horfið úr eldsneytisgeymum 

Varnarliðsins á Nikkelsvæðinu, sem liggur milli Njarðvíkur og Keflavíkur. Við athugun kom í 

ljós að sprunga var á olíuleiðslum og í kjölfarið var tilkynnt að grunnvatn í nágrenninu væri 

mengað. Brugðist var við vandanum með því að Bandaríkjamenn kostuðu gerð nýrra vatns-

bóla fyrir bæjarfélögin árið 1989 (Kristján Sveinsson. 1996:304 og 311 – 313). Þetta 

umhverfisslys varð vatn á myllu þeirrra sem höfðu haft horn í síðu Varnarliðsins og töldu að 

hægt væri að finna fleiri þættir þar sem umhverfis- og öryggisþáttum hafi verið ábótavant, t.d. 

að rafgeymar væru grafnir í jörðu og ýmis tæki urðuð ólöglega. 

Þessi umræða jók tortryggni almennings í garð umhverfismála hjá Varnarliðinu og 

skapaði neikvætt umtal um það. Almenningur hafði yfirleitt ekki hátt um andstöðu við 

Varnarliðið sökum atvinnu- og fjárhagslegs ávinnings af veru þess.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nýi vatnstankurinn ofan Reykjanesbæjar 

 

Samskipti við Varnarliðsmenn 

Samskiptin við Bandaríkjamennina sem bjuggu niður í bæ þóttu svo sjálfsögð að ekki var 

tiltökumál að banka upp á hjá þeim, selja þeim handprjónaða lopasokka sem þeir kölluðu TV-
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sokka og sníkja sælgæti á hátíðum. Vegna þessara vinsamlegu samskipta þótti heimamönnum 

ekki mikill ami af veru bandarísks herliðs hér og sumir lögðu sig fram um að njóta góðs af 

þeim. Það hefur alltaf verið dýrt að búa á Íslandi og við höfum alla tíð, og reynum enn, að 

nota öll þau tækifæri sem okkur gefast til að afla okkur nauðsynjavara á eins góðu verði og 

mögulegt er. Því er ekki að undra að það fólk sem hafði kost á ódýrum og góðum vörum af 

flugvellinum notfærði sér það. Þetta getum við kallað sjálfsbjargarviðleitni og hefur örugglega 

stuðlað að því sem við köllum hernám hugans, þ.e. gróðinn af veru hersins var mun meiri en 

hættan sem af honum stafaði og því sættum við okkur betur við veru hans.  

Reglulega birtust fréttir af skærum milli íslenskra karlmanna og dáta af 

Keflavíkurflugvelli út af kvenfólki. Vissulega voru svona tilvik til og áttu sér oftast stað á 

skemmtistöðum utan herstöðvarinnar. Við teljum þó að meira hafi borið á þessu hin seinni ár 

þegar fækkað hafði verulega í herstöðinni og því var skemmtanalífið þar ekki eins mikið og 

áður var. Af þessum sökum fóru hermenn að sækja skemmtistaði utan stöðvarinnar í meira 

mæli og þá varð meira um svona árekstra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þekkt kennileiti á Keflavíkurflugvelli 
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Menningarleg áhrif 

 

Vera Varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli hafði ýmis menningarleg áhrif á samfélagið í 

nágrenni herstöðvarinnar og jafnvel víðar á Íslandi. Í fjölmiðlum Varnarliðsins mátti sjá og 

heyra efni sem var ólíkt því sem Íslendingar áttu að venjast og höfðaði það einkum til unga 

fólksins. Tónlist, sjónvarp og íþróttir voru veigamikill þáttur í þessu efni og er það ótvírætt að 

á þessum sviðum hafði vera Varnarliðsins nokkur áhrif. 

 

Fjölmiðlar  

Varnarliðið rak bæði sjónvarps- og útvarpsstöð. Keflavíkurútvarpið og Keflavíkursjónvarpið 

eða Kanaútvarpið og sjónvarpið, eins og það var oft kallað og höfðu þessir fjölmiðlar mikil 

áhrif á útsendingarsvæði þeirra. Ungt fólk lærði og þjálfaðist í ensku með því að fylgjast með 

þessum fjölmiðlum og gat einnig fylgst með sjónvarpsþáttum og hlustað á nýjungar í tónlist 

sem ekki þekktust hér á landi. Bandaríski herinn hóf útvarpssendingar frá Keflavík í 

nóvember 1951. Um helmingur efnis í því var djass- og danstónlist og ekki heyrðist 

harmónikku- eða karlakórstónlist eins og Ríkisútvarpið spilaði mikið af. Ekki var heldur að 

finna löng fræðsluerindi eða upplestur á fornritum Íslendinga á dagskránni. Hlutverk 

útvarpsstöðvarinnar var að senda út skemmtiefni til upplyftingar hermönnum og starfsfólki 

hersins (Karl Jóhann Garðarsson 2006:12). 

 Keflavíkurútvarpið var með þá tónlist á boðstólum sem æska landsins vildi heyra og 

því gætti togstreitu milli þess og Ríkisútvarpsins, sérstaklega þegar beinar útsendingar voru 

frá Civilian Club á föstudagskvöldum þar sem KK-sextettinn spilaði. Á þeim tíma var hlustun 

á RÚV á Faxaflóasvæðinu í lágmarki. Fleiri íslenskar hljómsveitir komu fram í Keflavíkur-

útvarpinu og auk KK-sextettsins kom Þorsteinn Eggertsson fram í sjónvarpi hersins með 

hljómsveit sinni Beatnix. A.m.k. einn íslenskur þáttagerðamaður starfaði hjá 

Keflavíkurútvarpinu, en það var Ólafur Stephensen sem sá um útvarpsþátt undir dulnefninu 

Sonny Greco (Ólafur J Engilbertsson 2007:19). 

Áhrifa erlendrar tónlistar, ekki síst bandarískrar, gætti í miklum mæli á Suðurnesjum. 

Ungt fólk á svæðinu kynntist rokkinu á undan öðrum landsmönnum og á sjötta og sjöunda 

áratugnum spruttu upp hljómsveitir á Suðurnesjum sem spiluðu tónlist líka því sem heyra 

mátti í útlöndum. Þekktust þeirra er að sjálfsögðu Hljómar. Einn meðlimur þeirra, Rúnar 

Júlíusson, segir í viðtali sem birtist í Suðurnesjablaðinu Faxa að allt frá stofnun 

hljómsveitarinnar hafi stefnan verið tekin á erlenda markaði, ætlun þeirra var alltaf „að ná 
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lengra en bara rétt yfir Miðnesheiðina, suðvesturhornið og eitt og eitt gig á Akureyri“. Hann 

segir einnig að Varnarliðið hafi átt sinn þátt í að halda þeim draumi lifandi því Hljómar 

spiluðu oft á varnarsvæðinu og vöktu jafnan mikla lukku. Margir Bandaríkjamannanna hafi 

hvatt hljómsveitina til að drífa sig út fyrir landsteinana og reyna að slá í gegn erlendis (Þór 

Tjörfi Þórsson 2006:5). 

Víst er að þessir fjölmiðlar höfðu margvísleg áhrif í næsta nágrenni flugvallarins. 

Tónlistarmaðurinn Rúnar Júlíusson segir svo frá í ævisögu sinni:  

 

Það fór auðvitað ekki hjá því að við fylgdumst eins og við gátum með því sem gekk á 

hjá nágrönnunum í Heiðinni. Þarna voru náttúrulega nýjungarnar og allt annað 

mynstur en það sem við þekktum. Bæði neyslumynstur og annað, - tækni, tæki og 

ýmislegt, sem var bara ekki til á Íslandi. Þetta var framandi heimur. Þarna voru 

djúkbox og alls konar hlutir sem fundust ekki utan girðingar (Ásgeir Tómasson 

2005:24).  

 

Söngvarinn Siggi Johnnie sem var vinsæll á árunum 1956 – 1964 segir frá því að þegar hann 

var í hljómsveitinni Fimm í fullu fjöri og þeir spiluðu suður í Rockville fyrir Kanana og 

þénuðu þar á einu kvöld það sama og á fimm kvöldum í Silfurtunglinu. Hann segir einnig að 

þeir hafi legið yfir útsendingum Keflavíkurútvarpsins með upptökutæki til að ná nýjum lögum 

og koma þeim strax inn á lagalista hljómsveitarinnar. Af þessum orðum má sjá að erlendir 

straumar náðu að hafa áhrif á útsendingarsvæði stöðvarinnar áður en þeir breiddust víðar um 

landið (Gunnar Lárus Hjálmarsson 2001:44 – 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjónvarpsstöð Varnarliðsins 
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Sjónvarpssendingar hófust á Keflavíkurflugvelli árið 1955 og voru það fyrstu 

sjónvarpssendingar á Íslandi þar sem Ríkissjónvarpið hóf ekki sendingar fyrr en ellefu árum 

síðar. Leyfi fyrir sjónvarpssendingum hersins var bundið við að styrkur þeirra færi ekki yfir 

viss mörk og að geislanum væri beint að stöðinni sjálfri. Brátt kom þó í ljós að 

sjónvarpsmerkið náðist á Suðurnesjum, Hafnarfirði og Reykjavík og brugðust þá margir á 

þessu svæði fljótt við og urðu sér út um sjónvarpstæki og loftnet til að geta fylgst með 

dagskránni. 

Ekki voru allir jafn ánægðir með þessar útsendingar og lögðu þingmenn Alþýðu-

bandalagsins fram tillögu á Alþingi um lokun sjónvarpsstöðvarinnar en höfðu ekki erindi sem 

erfiði. Árið 1961 var útsendingarstyrkur sjónvarpssendinganna aukinn og bötnuðu þar með 

skilyrðin til að horfa enn fremur. Ríkissjónvarpið hóf útsendingar árið 1966 og í framhaldi af 

því voru sjónvarpssendingar takmarkaðar þannig að þær náðust aðeins á Suðurnesjum og 

syðst í Hafnarfirði. Þannig var útsendingum haldið áfram til ársins 1974 er þær voru færðar 

inn í kapalkerfi sem var leitt í hús á flugvellinum og hvergi utan hans (Friðþór Eydal 

2006b:23). 

 

Íþróttir 

Á uppvaxtarárum okkar í Keflavík á áttunda og fyrri hluta níunda áratugs síðustu aldar var 

körfuboltaiðkun að slíta barnsskónum. Í Njarðvík og Keflavík var unnið mikið 

frumkvöðlastarf í greininni. Fjölmargir íslenskir starfsmenn á Keflavíkurflugvelli kynntust 

körfuboltanum þar og hófu að æfa og spila með Bandaríkjamönnunum. Íþróttafélag 

Keflavíkurflugvallar, sem var skipað Íslendingum, var stofnað og liðsmenn þess kepptu í 

körfuknattleik frá árinu 1951 með mjög góðum árangri og vann nokkra Íslandsmeistaratitla. 

Þeir urðu t.d. fyrstu Íslandsmeistarar karla árið 1952. Leikmenn liðsins bjuggu flestir í 

Njarðvík en kenndu sig samt við Keflavíkurflugvöll þar sem þeir unnu flestir og æfðu 

körfuboltann. Árið 1969 sameinaðist þetta lið körfuknattleiksdeild UMFN en þá var farið að 

leika körfuknattleik af krafti í Njarðvík. Litlu seinna stóð Helgi Hólm fyrir stofnun 

körfuknattleiksdeildar í Keflavík (Skapti Hallgrímsson 2001:46 – 47). Enn þann dag í dag 

hefur íþróttagreinin hvergi á landinu skotið eins sterkum rótum eins og á Suðurnesjum. 

 Af eigin reynslu þekkjum við vel að íþróttaiðkun barna sem bjuggu á varnarsvæðinu 

varð til þess að samskipti þeirra við íslenska jafnaldra voru alla tíð nokkur og jókst það í 

seinni tíð. Aðstaða til íþróttaiðkunar á flugvellinum var snemma mjög góð og mun betri en 

þekktist víðast á Íslandi. 25 m keppnissundlaug var þar til staðar á meðan sú aðstaða var 
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hvergi annars staðar í boði á Suðurnesjum. Þess vegna sóttu sunddeildir Keflavíkur og 

Njarðvíkur eftir því að fá að halda mót og að æfa þar.  

 Ekki voru skipulagðar æfingar í mörgum íþróttagreinum á meðal barna á 

varnarsvæðinu. Fimleikar voru t.d. ekki kenndir en reglulega komu stúlkur sem höfðu iðkað 

fimleika í Bandaríkjunum og sóttu um að fá að æfa með Fimleikadeild Keflavíkur. Það varð 

til þess að þeim stúlkum sem æfðu með þeim bandarísku var oft boðið í heimsókn á Völlinn 

og oft mynduðust sterk vinasambönd milli íslenskra og bandarískra stúlkna. Bandarísku 

börnin voru þó oftast ekki lengur en tvö til þrjú ár á landinu svo oft var mikill grátur og 

saknaðarstundir þegar stúlkurnar þurftu að halda aftur heim eða á aðra herstöð einhvers staðar 

úti í heimi. 

 Körfubolti var iðkaður hjá börnum og unglingum sem bjuggu í herstöðinni. Þar sem að 

þeir tóku ekki þátt í neinum keppnum eða mótum buðu þeir oft liðum af Suðurnesjum og 

jafnvel af höfuðborgarsvæðinu að koma og spila á móti sér. Þessar ferðir voru oft mikil 

upplifun hjá íslensku krökkunum og tækifærið var notað til að fara og borða á amerískum 

hamborgarastað og jafnvel var farið í keilu. Íþróttatöskurnar fóru svo oftar en ekki heim 

úttroðnar af sælgæti og gosdrykkjum sem hægt var að kaupa þar. 

Þessi samskipti sem sköpuðust í kringum íþróttirnar, hvort sem var hjá börnum eða 

fullorðnum, voru jákvæð bæði fyrir Íslendinga og ekki síður teljum við að þau hafi opnað 

Bandaríkjamönnunum örlitla sýn á lífið utan við Völlinn en því lífi kynntust fáir 

Bandaríkjamenn svo nokkru næmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemendur úr Myllubakkaskóla heimsóttu íþróttahúsið á Vallarheiði 
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Málleg áhrif 

 

Fólk í herþjónustu á öllum stigum, allt frá óbreyttum dátum til háttsettra menntaðra foringja 

bjuggu á Keflavíkurflugvelli. Auk þeirra bjuggu þar borgaralegir bandarískir starfsmenn sem 

sinntu kennslu, störfuðu á sjúkrahúsi flugvallarins og unnu fleiri störf. Auk þessara 

bandarísku starfsmanna unnu Íslendingar í ýmsum störfum allt frá verkamannastörfum til 

sérhæfðra stjórnunarstarfa. Þá dvöldu evrópskir hermenn á vegum NATO þar til skamms tíma 

við sérhæfð störf.  

Öll þessi flóra fólks þurfti að hafa samskipti og var enskan best til þess fallin. Hins 

vegar má segja að tungumál Vallarins hafi á ýmsan hátt haft nokkra sérstöðu og það mál var 

ekki endilega talið til góðrar ensku. Ýmsir hafa nefnt þetta tungumál amerísku eða Vallar-

ensku. Friðþór Eydal, fyrrverandi upplýsingafulltrúi varnarliðsins, sem hefur mikið skrifað 

um veru og starfsemi þess, kallaði málið beisísku og finnst okkur það vera nokkuð gott orð 

yfir hugtakið og mjög í anda þess sem það stendur fyrir. Orðið vísar til enska orðsins base 

sem þýðir völlur og herstöðin var í daglegu tali kölluð beisinn. Margir íslenskir starfsmenn 

voru með enskukunnáttu af skornum skammti og því þurftu þeir að grípa til þess að koma sér 

upp orðaforða sem dugði til samskiptanna við Bandaríkjamennina. Við teljum að í 

samskiptum manna á milli á Vellinum hafi verið til nokkurs konar samskiptamál sem 

einkenndist af enskum orðum, nafnorðum og sagnorðum, sem voru heiti á hlutum, stöðum, 

verkum og öðrum þeim atriðum sem menn af mismunandi þjóðerni þurftu að hafa samskipti 

um.  

Rétt er að geta þess að mörg dæmi eru um að á vinnustöðum sé að finna  

samskiptamál sem eru sérhæfð fyrir þá starfsemi sem þau tilheyra, t.d. var ákveðið tungutak 

eða heiti og hugtök notuð í flugher en önnur í flota, allt eftir eðli starfseminnar. Sem dæmi má 

nefna að í slökkviliði flugvallarins var mikið af orðum og orðtökum líkt og að vera eða að 

fara út á lók, sem á við um varðstöðu slökkvibíls úti við flugbraut, en á ensku nefnist það 

Local Flying Stand-by. Aðrir vinnustaðir sem hafa sértækan orðaforða af þessu tagi eru t.d. 

sjúkrahús, störf sem tengjast flugi og sjómennska. Orðaforði af þessu tagi einskorðast ekki 

eingöngu við herstöðvar heldur má segja að hann tilheyri hverri starfsgrein óháð því hvar hún 

er stunduð. Menn sem starfa við flutninga á vegum hersins nota líkt orðfæri og þeir sem 

stunda flutninga á öðrum vettvangi. 

Margar fleygar afbakanir urðu til hjá Íslendingum með litla og afmarkaða 

enskukunnáttu sem tilheyrði eingöngu vinnu þeirra fyrir Varnarliðið. Skemmtilegt dæmi er 
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um manninn sem ætlaði að spyrja where is the manager en sagði where is the man eater. Við 

þekkjum einnig mörg dæmi um fólk sem starfaði náið með Bandaríkjamönnum og voru 

jafnvel í stjórnunarstöðum, gat sinnt störfum sínum vel og haft öll þau samskipti við 

samstarfsmenn sína sem það þurfti, en var þó hvorki læst né skrifandi á enska tungu (Friðþór 

Eydal 2008).  

Við þekkjum nánast engin dæmi og höfum ekki heyrt um að Bandaríkjamennirnir hafi 

lagt sig fram um að læra íslensku. Sú þjónusta var ekki í boði á varnarsvæðinu og hefðu þeir 

þurft að leita eftir henni utan þess. Af því má sjá að stjórnendum í hernum þótti ekki ástæða til 

að hvetja menn til að læra málið og vera í of nánum samskiptum við heimamenn. 

Hermennirnir höfðu takmarkað ferðafrelsi lengst af, sem jókst þó undir það síðasta, og þeir 

máttu ekki klæðast einkennisbúningum utan herstöðvarinnar. 

Okkur virðist sem að lítil breyting hafi orðið á þessu samskiptamáli frá því að 

starfsemin hófst og þar til henni lauk. Vissulega bættust orð inn í málið þegar tölvutæknin 

kom til sögunnar en það gerðist út um allt og var líklega ekki í meira mæli á flugvellinum en 

annars staðar. Okkur finnst frekar athyglisvert að þó svo að með tíð og tíma hafi ensku-

kunnátta Íslendinganna batnað, meira var um að menntað fólk starfaði þar og enskukennsla í 

skólum hafi yfirhöfuð aukist þá hafði það óveruleg áhrif á notkun þessa samskiptamáls. Við 

vitum þó af eigin reynslu að tækifærin til að spjalla um daginn og veginn jukust með meiri 

almennri enskukunnáttu en við getum þó ekki séð að það hafi aukið samskipti manna utan 

vinnutímans.  

 

Orðfæri íslenskra starfsmanna herstöðvarinnar 

Þegar Íslendingar hófu störf hjá Varnarliðinu dundu yfir þá allskyns framandi orð sem þeir 

höfðu aldrei heyrt áður þó svo þeir hefðu ágætis enskukunnáttu. Dæmi um þetta er að menn 

fóru í Messann til að borða, shippuðu því sem þurfti að senda milli landa og gerðu inventory á 

vörubirgðum hersins. Menn unnu á heavyinu eða í rafmagnssjoppunni, fengu útborgað hjá 

payrollinu og fóru í gegnum gate-ið á leiðinni heim. Þegar varnarliðsfólk kom til landsins var 

búslóð þess pakkað upp en pakkað út þegar það hélt burt. 

Það er mikil lenska hjá Bandaríkjamönnum að skammstafa alla hluti og tíðkast í 

miklum mæli í allri starfsemi herstöðva. Fólk vann hjá MWR (Moral and Welfare 

Recreation), POV (Personal Owned Vehicle), VSB (Vehicle Support Branch) og ASD (Air 

Support Division). Þessar skammstafanir lærðust fljótt hvort sem menn voru sleipir í ensku 

eða ekki. Íslendingar aðlöguðu nöfn á sumum vinnustöðum að íslenskri beygingu, t.d. var 
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Messinn (mötuneyti flotans) karlkyns, Laundryið (þvottahús flotans) hvorugkynsorð og 

Commissaryið (matvöruverslunin) hvorugkyns. Þannig má sjá að stundum heimfærðu menn 

kyn á ensku orðin sem samræmdust íslenskunni en stundum ekki. Okkur finnst athyglisvert að 

Íslendingar notuðu þessi orð ekki aðeins í samskiptum við Bandaríkjamennina heldur einnig 

sín á milli en oft mátti heyra greinilegan mun á framburði eftir því hvort Íslendingar voru að 

tala við landa sína eða við Bandaríkjamenn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íslenskir starfsmenn á flugvellinum notuðu heiti bygginga og staða á mismunandi hátt. Sum 

heitin voru aðlöguð að íslensku beygingar- og málkerfi, önnur voru notuð óbreytt frá ensku 

heitunum, í sumum var framburði breytt og svo voru þau sem gengu undir skammstöfunum. 

Einnig var nokkuð um að sagnorð, sem stóðu fyrir ákveðin verk, væru notuð á ensku en 

aðlöguð íslensku. Við athugun okkar og eftirgrennslan komumst við að því að þetta 

samskiptamál sem notað var í herstöðinni átti fyrst og fremst við um heiti á stöðum, hlutum 

og verkum. Við höfum ekki getað séð að það hafi náð að neinu marki út fyrir það. Vissulega 

slettu menn enskunni mismikið, en það fór meira eftir persónuleika fólksins en að það þyrfti á 

því að halda vinnunnar vegna. Hér á eftir fer upptalning á nokkrum af þeim heitum sem segja 

má að flestir ef ekki allir starfsmenn Varnarliðsins hafi þekkt og notað í daglegu tali. 

 

Orð aðlöguð að íslensku 

Messinn, The Mess Hall var mötuneyti flotans. Þó svo að mötuneyti sé hvorugkyns orð er 

Messinn karlkyns. Matvöruverslun hersins hét The Commissary og var í daglegu tali 

Íslendinga kölluð Kommisaríið. Við sjáum ekki augljósa skýringu á því að þessi orð eru ekki í 

sama kyni og þau eru í íslenskri þýðingu. Skemmtistaðirnir Top of the Rock og Officers Club 

gengu undir nöfnunum Toppurinn og Offinn hjá Íslendingum. Hvort tveggja eru þetta 

karlkynsorð sem eiga við þýðinguna. Payroll-ið, launadeild hersins, Safety-ið, öryggis- og 

vinnueftirlitið, Air Force-ið, flugherinn og Laundry-ið, þvottahúsið eru allt orð sem voru gerð 
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að hvorugkynsorðum. Af þessu má sjá að ekki er nein augljós regla fyrir því hvernig orðin 

voru aðlöguð að íslenskum beygingum heldur er líklegt að þau hafi tekið þá beygingu sem 

íslensk orð með líkan hljóm höfðu. 

 

Orð sem voru óbreytt 

Navy Exchange var stórverslun Varnarliðsins og þegar það heiti var notað meðal Íslendinga 

var því haldið óbreyttu. Billetting, gistiheimili og hótel hersins, Housing, húsnæðis- og 

hýbýlastofnun Varnarliðsins, Household Goods, búslóðaflutningarnir, Public Works, stofnun 

verklegra framkvæmda og Hobby Shop, tómstundastofnunin gengu undir sínum ensku heitum 

óbreyttum í máli Íslendinga. Ekki var um áberandi frávik á áherslum í framburði þessara orða 

að heyra. 

 

Orð með breyttum framburði 

 Supply eða Birgðastofnun hersins var borið fram með sterku ö-hljóði hjá Íslendingum og 

einnig heyrðist blásturshljóð með p-unum SÖPPLÆ. Comptroller eða fjármálastofnunin var 

borið fram með harðri áherslu á samhljóðana en það heyrðist ekki hjá Bandaríkjamönnunum. 

Motorpool eða bifreiðaverkstæðið var borið fram af Íslendingum með ýktri áherslu á ú-

hljóðið í endingu orðsins. PÚLL var það sem við sögðum og það er líklega vegna þess að við 

erum vön að hafa stutt sérhljóð á undan tvöföldum samhljóða. Það sama má segja um Body 

Shop eða réttingarverkstæðið, þar heyrðist einnig sterkt tvöfalt d-hljóð, BODDÍ. Vending, 

sjálfsaladeildin og Welding, járnsmiðjan voru borin fram með samskonar v-hljóði og með 

áherslu á –ing endingu þeirra ólíkt því sem heyra má í enskunni.   

 

Orð sem voru skammstöfuð 

Eins og áður kom fram eru skammstafanir mjög algengar. NEX var skammstöfun á Navy 

Exchange og Íslendingar lásu þessa skammstöfun sem eitt orð en Bandaríkjamenn stöfuðu 

hana. Annað má segja um aðra skammstöfun sem var notuð um sömu verslun sem oft gekk 

undir nafninu PÍEXIÐ en það er okkar framburður á PX. HRO var skammstöfun fyrir Human 

Resources Office eða starfsmannahaldið. Íslendingar sögðu einfaldlega HRÓ. POV var 

skammstöfun á Personal owned Vehicles sem var skrifstofa sem sá um flutninga á bílum í 

einkaeigu. Þessi skammstöfun var alltaf borin fram samkvæmt enskum bókstöfum PÍ-Ó-VÍ. 

Sama má segja um MWR eða Moral and Welfare Recreation sem var félagsmála- og 

tómstundastofnunin. EMM-DOBBELJÚ-AR.  
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Sagnorð 

Nokkuð af sagnorðum voru í notkun hjá íslenskum starfsmönnum og táknuðu þau ákveðin 

verk og voru yfirleitt ekki notuð á íslensku. Allar þessar sagnir voru aðlagaðar að íslenskum 

beygingum, t.d. með því að þær enduðu á –a í nafnhætti og beygðust eins og veikar sagnir. 

Sögnin að sjippa, to ship, sem þýðir að senda fær tvöfaldan samhljóða í samræmi við 

íslenskan framburð. Að rísíva, to receive, þýðir að taka á móti, að ordera, to order, er að 

panta,  að stóva, to stowe, þýðir að skrá inn vöru, lúsa og to lose, var notað til að skrá tap á 

vöru. Að geina, to gain, var notað þegar þurfti að skrá inn umframmagn á vöru.  Að issjúa, to 

issue, er að úthluta einhverju og að fönda, to fund, er að fjármagna eitthvað.  

 Svipaða notkun erlendra sagnorða má sjá víðar í daglegu tali, t.d. þekkja flestir 

sagnirnar að seiva, að dílíta, að kópera, að kötta og peista þó svo að öll þessi orð eigi sér 

góðar og gildar íslenskar þýðingar.  

Örfá orð sem ekki falla undir þessa flokkun hefur rekið á fjörur okkar og eru það orð 

sem voru íslenskuð og notuð þannig. Íslendingar fóru alltaf í Innkaupadeildina en ekki í 

Purchasing eins og Bandaríkjamennirnir gerðu. Einnig var oftast talað um aðalstöðvar eða 

höfuðstöðvar hersins í stað Headquarters. Þessi orð eru bæði óþjál í framburði fyrir 

Íslendinga og við teljum það skýringuna á því að þýðingin var notuð.  

 

 

 

 

 

 

 

Allar byggingar flugvallarins voru númeraðar án tillits til götuheita 

 

Áhrif út fyrir herstöðina 

Utan flugvallarins gætti oft enskuáhrifa hjá þeim sem á einn eða annan hátt áttu samskipti inn 

á svæðið. Sem dæmi má nefna að tvær leigubílastöðvar voru reknar í Keflavík og voru 

móðurstöðvarnar staðsettar niðri í Keflavík en inni á Vellinum voru útibú þar sem bílstjórarnir 

höfðust við.  

Innan herstöðvarinnar voru öll hús númeruð án tillits til götuheita sem var nýlunda 

fyrir Íslendingana en auk þess báru göturnar sín eigin heiti, bæði íslensk og ensk. Að sögn 
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Oddgeirs Fr. Garðarssonar sem rak leigubílastöðina Aðalbíla í Reykjanesbæ voru númer 

húsanna á Vellinum iðulega kölluð upp á ensku, þegar Bandaríkjamenn pöntuðu bíl og oftast 

á íslensku væri um íslenska viðskiptavini að ræða. Þó hefði það svolítið farið eftir þeim 

símastúlkum sem voru á vaktinni. Sumar gengust upp í því að kalla allar byggingar og 

húsnúmer upp á ensku eins og það væri flottara (Oddgeir Fr. Garðarsson 2008).  

Þessi siður virðist þó hafa verið nokkuð einangraður við leigubílastöðvarnar því 

starfsmenn Varnarliðsins sem þurftu að tala um númer á byggingum notuðu íslensku númerin. 

Þegar verið var að senda menn sem störfuðu við að pakka búslóðum hermanna voru þeir 

sendir í byggingu sjö þrjátíu og átta svo dæmi sé nefnt. Okkur dettur helst í hug að símadömur 

leigubílastöðvanna hafi aðeins endurtekið orð viðskiptavinarins beint en hugsanlega ekki 

treyst því að skilaboðin kæmust rétt til skila ef þær færu að snúa þeim yfir á íslensku. Aldrei 

talaði neinn um götuheitin á flugvellinum þó svo að skilti væri að finna á hverju horni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við höfum iðulega heyrt í gegnum árin talað um að Suðurnesjamenn hafi alla tíð verið 

mun betri í ensku en aðrir landsmenn. Við spurðum alla þá sem við töluðum við um þessi mál 

hvort þeir könnuðust við þetta og játtu því allir. Fólk var þó sammála um að þetta hefði fyrst 

og fremst átt við talmál en ekki ritmál. Fólk sem fluttist hingað frá öðrum landsvæðum tók 

eftir því að allir virtust geta bjargað sér á ensku, jafnvel ung börn voru ófeimin við að hafa öll 

þau samskipti sem þau vildu við Bandaríkjamenn.  

 Við minnumst þess frá barnæsku að við áttum ekki í erfiðleikum með að eiga 

samskipti við þá bandarísku krakka sem bjuggu í nágrenni við okkur í Keflavík löngu áður en 

við hófum að læra ensku. Það þótti sjálfsagt að flestir björguðu sér á ensku talmáli eins og til 

þurfti.  Krakkar léku sér saman úti á róló og íslensku börnin lærðu leiki eins og base-ball og í 

minningunni gengu þessi samskipti eins og í sögu. 
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Viðtöl 

 

Það eru ekki til margar skrifaðar heimildir um lífið, störfin og málið sem talað var á 

Keflavíkurflugvelli. Þess vegna tókum við viðtöl við nokkra aðila sem unnu hjá Varnarliðinu. 

Við töluðum við fólk sem er á misjöfnum aldri, vann mismunandi störf og hefur mismunandi 

bakgrunn. Þau báru Keflavíkurflugvelli öll vel söguna sem vinnustað en höfðu þó einnig ólíka 

hluti að segja um ýmis mál. Einnig ræddum við við fólk sem ekki vann á flugvellinum um þau 

áhrif sem vera hersins hafði á daglegt líf í nágrenni herstöðvarinnar. 

Fyrsti viðmælandi okkar er Guðmundur Jónsson sem er rúmlega sextugur vélvirki og 

fluttist til Keflavíkur haustið 1967 frá Reykjavík. Hann starfaði hjá Stofnun verklegra 

framkvæmda (Public Works) hjá Varnarliðinu í 22 ár frá 1984 alveg þar til Varnarliðið yfirgaf 

landið í október 2006. Verkstæðið þar sem hann vann var alltaf kallað Motorpool og þar vann 

hann við bíla- og tækjaviðgerðir, rennismíði og fleira. Guðmundur hafði áður unnið í 

Vélsmiðju í Reykjavík og Keflavík og einnig verið á sjó.  

Garðar Oddgeirsson er 67 ára verslunarmaður sem er menntaður rafvirki. Hann vann 

nánast allan sinn starfsaldur hjá Varnarliðinu og ber því vel söguna. Garðar hóf störf hjá 

Varnarliðinu árið 1968, Garðar er Keflvíkingur að uppruna og hefur starfað mikið að 

bæjarstjórnarmálum sem og öðrum félagsmálum í Keflavík. Garðar vann hjá Vending sem er 

sjálfsaladeildin innan Navy Exchange. Fyrstu 3 til 4 árin vann hann við viðgerðir en svo 

gerðist hann yfirmaður deildarinnar. 

Kristín Blöndal er rúmlega þrítug og er kennari í Reykjanesbæ. Hún vann hjá Supply 

sem er Birgðastofnun hersins um í tíu ár, frá 1996 - 2006 við skrifstofustörf. Hún er stúdent 

frá Verslunarskóla Íslands og lauk BS gráðu í afbrotafræði frá háskóla í Bandaríkjunum. 

Síðustu þrjú árin sem Varnarliðið var hér var hún einnig í fjarnámi við Kennaraháskóla 

Íslands. Allir þessir viðmælendur okkar störfuðu hjá Varnarliðinu alveg til brottfarar þess árið 

2006. 

 

Enskukunnátta viðmælendanna 

Af viðmælendum okkar hefur Guðmundur nokkra sérstöðu því hann talaði litla sem enga 

ensku við upphaf starfstíma hans hjá Varnarliðinu. Þó svo að enskukunnátta Guðmundar hefði 

verið lítil þá var hann fljótur að læra þau orð sem hann þurfti að nota í starfinu. Hann kveið 

fyrir að kunnáttuleysi hans í ensku yrði honum til  fjötur um fót en það kom þó aldrei til þess. 

Í starfi sínu hjá Varnarliðinu þurfti Guðmundur að hafa frekar lítil samskipti við 
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Bandaríkamennina og reyndi hann að koma sér hjá þeim eftir bestu getu. Þau samskipti sem 

hann þó hafði við þá voru góð og voru þeir yfirleitt vinsamlegir í samskiptum og sýndu 

honum aldrei neitt annað en virðingu. Guðmundur sagði okkur frá því að þeir hefðu stundum 

beðið sig um persónulega greiða sem hann undantekningalaust gerði svo þessi litlu samskipti 

voru alltaf á góðum nótum. Að hans sögn var látið ótalið þótt fólk væri að stússast fyrir sjálft 

sig á vinnutíma meðan það vann sína vinnu, sérstaklega á seinni árum.  

 

 

 

Motorpool eða bifvélaverkstæði Varnarliðsins 

 

Garðar gerir sér nú ekki alveg grein fyrir því hversu góð enskan hans var þegar hann 

hóf störf hjá Varnarliðinu, en eins og flestir Keflvíkingar á þessum tíma var hann vanur því að 

heyra enskuna í útvarpinu og sjónvarpinu og einhverja ensku lærði hann í iðnskólanum. Sem 

almennur starfsmaður fyrstu árin þurfti Garðar ekki að hafa nema lítil samskipti við 

Bandaríkjamenn. Það var helst ef hann var kallaður út í viðgerð í íbúðablokkum eða á 

vinnustöðum. Þetta breyttist hins vegar þegar Garðar gerðist yfirmaður deildarinnar því þá sá 

hann um allar pantanir og samskipti við sína yfirmenn hjá Navy Exchange. Á skrifstofunni 

hjá Garðari starfaði alltaf ein bandarísk skrifstofustúlka og þurfti hann að hafa mikil samskipti 

við hana. Á fyrstu árum hans þarna upp frá voru Bandaríkjamenn ráðandi á vinnustaðnum en 

með tímanum breyttist þetta í nær algjörlega íslenskan vinnustað.  

 

 

 

 

 

 

 

Vending eða sjálfsalaþjónusta Varnarliðsins 

 

Kristín  talaði mjög góða ensku þegar hún réði sig til Varnarliðsins þar sem hún var 

búin að vera nokkur ár í Bandaríkjunum í háskóla. Að hennar sögn nýttist enskukunnátta 

hennar mjög vel í starfinu enda þurfti hún að hafa mikil samskipti við sína yfirmenn sem allir 

voru bandarískir. 



Hernám hugans  Unnur Guðmundsdóttir 
Lokaritgerð við KHÍ  Þorvarður Guðmundsson 

 

 35 

Sértækt tungumál vinnustaðarins  

Allir viðmælendur okkar greina frá því að á þeirra vinnustöðum hafi verið ákveðinn enskur 

orðaforði sem allir þurftu að kunna skil á. Á bifreiðaverkstæðinu hjá Guðmundi voru 

varahlutirnir alltaf kallaðir sínum ensku nöfnum og ýmis sérheiti voru notuð eins og t.d. að 

skipta um spark plugs og vera með biluð tail lights. Garðar og Kristín unnu bæði á 

skrifstofum og í bókhaldinu, sem og skrifstofuhaldinu almennt, var sérhæfður orðaforði eins 

og að shippa, receiva, stóva, funda, renna listum og að leita að hittum. 

Að sögn Guðmundar þekktu þeir sem höfðu unnið á Vellinum frá unga aldri ekki 

önnur orð en þau sem notuð voru á vinnustaðnum og margir þeirra gengust upp í því að nota 

þau. Eldri karlarnir á verkstæðinu kölluðu hlutina sínum réttu nöfnum sín á milli. Í starfi 

Garðars stýrði hann einnig viðgerðum á sjálfsölum og að hans sögn er það nú svo með 

Kanann að hann skrifi „manúala” með öllum sköpuðum hlutum og því hafi verið auðvelt að 

komast inn í öll helstu orðin sem hann þurfti að nota í vinnunni. Sjálfsalarnir voru mjög 

sérhæfðar vélar og því var ekki um svo mörg eða flókin orðasambönd að ræða í kringum þær. 

Garðar telur að hann hafi bara verið mjög fljótur að aðlagast þessu sérhæfða tungumáli sem 

fylgdi þessari vinnu. Enda var vinnustaður Garðars að mestu alíslenskur vinnustaður og 

töluðu menn bara íslensku sín á milli. 

 Viðmælendur okkar telja að áhrif af tungumálinu sem þau notuðu í vinnunni hafi ekki 

náð út fyrir vinnustaðinn. Þau segja að þau hafi eingöngu notað heiti á stöðum og byggingum, 

sbr. Messinn og Offinn, utan vinnunnar. Flestir íbúar í Keflavík og Njarðvík voru líka vanir 

því að þessir staðir væru kallaðir þessum nöfnum og þekktu þá ekki undir öðrum heitum. 

Ekkert virðist eima eftir af því orðfæri sem notað var á vinnustöðum viðmælendanna fyrir 

utan nöfn staða og bygginga. Því til staðfestingar nefnir Guðmundur að þetta orðfæri hafi bara 

tilheyrt ákveðnum stað og tíma. Hann rak sig á það nýlega þegar hann var að skipta um síu í 

vinnutæki og var með þrjár mismunandi síur að reyna að finna út hver þeirra væri bensínsía 

þegar hann allt í einu sá að á einni þeirra stóð fuel filter og þá hugsaði hann með sér hversu 

fljótur hann hefði verið að gleyma orðunum sem hann notaði daglega árum saman. Kristín 

nefnir einnig að hún hafi alltaf farið í Gymið á flugvellinum en niðri í bæ fari hún bara í 

ræktina. 

 

 

 

 



Hernám hugans  Unnur Guðmundsdóttir 
Lokaritgerð við KHÍ  Þorvarður Guðmundsson 

 

 36 

Samskipti við Bandaríkjamenn 

Allir viðmælendur okkar höfðu góð samskipti við bandaríska samstarfsmenn og yfirmenn. 

Þau eiga það einnig sammerkt að samskiptin tilheyrðu eingöngu vinnunni. Þau bera öll 

vinnustaðnum og vinnuveitandanum gott orð. 

Guðmundur upplifði það á sínum vinnustað að sumum verkstjórunum væri lítt um það 

gefið að íslensku starfsmennirnir væru í of miklum tengslum við Bandaríkjamennina. Einu 

sinni lenti hann í pínlegri aðstöðu þar sem einn hermaður kom á gömlum, gulum bus og þurfti 

að láta skipta um rúðuþurrkur. Hann elti Guðmund um allt og reyndi að spjalla við hann en 

hann sagðist ekki hafa skilið orð af því sem hann sagði. Guðmundur sagði verkstjóranum að 

þessi maður væri eitthvað að reyna að tala við sig og að hann hefði ekki hugmynd um hvað 

hann vildi. Verkstjórinn brást þá við og rak manninn út af verkstæðinu þar til bíllinn væri 

tilbúinn. Guðmundur segist hafa fengið mikinn móral yfir að hafa nefnt þetta við 

verkstjórann. 

Nánustu samstarfsmenn Garðars voru Íslendingar. Í gegnum tíðina var ein bandarísk 

skrifstofustúlka hjá honum þannig að hann var ekki mikið í kringum Bandaríkjamennina. 

Garðar var líka mjög meðvitaður um það að kynnast þeim ekki of náið því hann sá hvernig 

það fór hjá sumum. Garðari fannst sumir gangast upp í því að tala ensku og vingast við 

Kanana og oftar en ekki fannst honum það vera til þess að hagnast á þessum vinskap við þá 

eða hafa gott af þeim segir hann. Undir þetta tekur Guðmundur og telur að sumir 

Íslendingarnir hafi haft Bandaríkjamennina á eftir sér heim til sín. Kristín nefnir að hún hafi 

einfaldlega ekki haft áhuga á að eiga samskipti við Bandaríkjamennina utan vinnutímans. Hún 

hafði þó dvalið við nám í Bandaríkjunum og var í miklum daglegum samskiptum við 

Bandaríkjamennina í vinnunni. Þessir tveir heimar áttu bara ekki saman að hennar mati. 

 

Áhrif ákvörðunar um brotthvarfið á vinnustaðina 

Viðmælendum okkar fannst sá tími sem leið frá því að tilkynnt var um brotthvarf 

Varnarliðsins af landinu erfiður og óþægilegur. Guðmundur nefnir að þó svo að allir hafi 

vitað hvað framundan var þá hafi samt allt verið eitthvað svo óráðið. Margir eldri starfsmenn 

kviðu brottför hersins mikið og sumir þeirra áttu erfitt með að sætta sig við að missa vinnuna 

en það virðist hafa ræst úr hjá flestum. Að sögn Guðmundar var það aðallega einn fyrrum 

vinnufélagi hans sem átti erfitt með að sætta sig við þetta og síðustu mánuðina þurftu íslensku 

starfsmennirnir á þeirra vinnustað ekki að mæta í vinnu frekar en þeir vildu en þessi maður 

mætti alltaf. Hann var í algerri afneitun vegna brotthvarfsins. Guðmundur fór flesta morgna 
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upp á verkstæði til að gá að honum því hann sagðist hafa verið skíthræddur um að hann 

myndi hengja sig þarna ef hann væri þar einn. Eftir að allir voru farnir og öllu hafði verið 

pakkað saman frétti Guðmundur frá mönnum sem voru við eftirlit í þessum byggingum að 

þeir hefðu komið að honum þar einn daginn þar sem hann sat á skrifstofunni og neitaði að 

fara. Þeir urðu að fjarlægja hann með valdi.  

Áhrif af veru Varnarliðsins, nú þegar það er alfarið, telja viðmælendur okkar vera lítil. 

Flest hafi máðst út sem minnti á veru þess hér á landi. Eftir standa þó byggingarnar. Svo 

virðist sem að þeir hópar sem störfuðu saman hafi tvístrast og að fólk hitti ekki lengur þá sem 

það umgekkst daglega. Öll hurfu viðmælendur okkar til nýrra starfa við brotthvarf 

Varnarliðsins. Guðmundur segist sérstaklega sakna vinnuaðstöðunnar sem var orðin alveg 

einstaklega góð og oft hugsi hann til þess í sínu nýja starfi við viðgerðir á vinnuvélum að uppi 

á Velli standi húsnæðið tómt og vélarnar ónotaðar meðan hann býr við mun lélegri kost en 

áður.  

 

 

 

 

 

 

Gömul yfirgefin bifreið við Motorpool 

 

Garðar, ásamt fjölskyldu sinni, rekur eigið fyrirtæki og hefur gert um árabil. Að hans 

sögn voru umskiptin við að hætta hjá Varnarliðinu ekki svo mikil því hann hvarf alfarið að 

eigin rekstri. Kristín segir okkur að hún hafi verið ákaflega fegin að vera langt komin með 

kennaranámið þegar tilkynning um brotthvarfið kom og því hafi hún ekki þurft að kvíða 

atvinnuleysi eða óöryggi þegar herinn færi. En það hafi verið breyting fyrir hana að þurfa að 

fara meira eftir klukkunni. Allt hafi verið svo frjálslegt varðandi vinnuna þarna uppfrá, hver 

og einn gat gert hlutina eins og honum hentaði. Kristín segir að það hafi verið frábært að 

vinna þarna og vera í námi með, það hefði örugglega ekki verið hægt að vera á betri stað upp 

á það að gera. Hún segir að í starfi sínu sem grunnskólakennari vandi hún mál sitt mun meira 

en þegar hún vann hjá Varnarliðinu. 

 

Af svörum viðmælenda okkar má sjá að í huga þeirra var Keflavíkurflugvöllur mjög góður 

vinnustaður og erum við af eigin reynslu sammála þeim. Öll eiga þau sammerkt að hafa 
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haldið lífi sínu utan vinnunnar aðskildu frá starfinu. Þau blönduðu litlu sem engu geði við 

Varnarliðsmenn en áttu samt öll góð samskipti við þá á vinnustaðnum. Þau eru einnig 

sammála um að tungutak vinnunnar sem notað var á flugvellinum átti ekki heima utan hans 

nema ef vera skyldi nöfn á þekktustu byggingum og stöðum. 

 Það kom okkur á óvart hversu sátt þau eru við brotthvarf hersins og hve lítið þau velta 

sér upp úr þeim tíma sem var. Sá tími er liðinn og kemur ekki aftur. Það er líf eftir herinn. 

 

Til að heyra fleiri sjónarmið töluðum við við þær Sigríði Jóhannesdóttur og Björgu Sigurðar-

dóttur. Þær eru báðar aðfluttar til Suðurnesja, önnur úr Reykjavík en hin norðan úr Skagafirði. 

Þær eru báðar háskólamenntaðar og eiga það einnig sameiginlegt að hafa átt lítil sem engin 

samskipti við Varnarliðið. 

 

Sigríður Jóhannesdóttir er grunnskólakennari og fyrrverandi alþingismaður fyrir 

Alþýðubandalagið og Samfylkinguna. Hún er Reykvíkingur að uppruna en fluttist til 

Keflavíkur árið 1968. Frá því hefur hún kennt í Barnaskóla Keflavíkur sem síðar varð 

Myllubakkaskóli ef frá eru talin árin sem hún sat á þingi.  

Einnig heyrðum við sjónarmið Bjargar Sigurðardóttur. Björg ólst upp í Hegranesi í 

Skagafirði hjá foreldrum sem lögðu áherslu á vandað málfar. Björg gekk í barnaskóla í 

Skagafirði og fór að honum loknum til Akureyrar í menntaskóla þar sem hún lauk 

stúdentsprófi. Björg nam til ljósmóður við Háskóla Íslands og fluttist svo suður til Keflavíkur. 

Björg er fjarnemi við KHÍ á grunnskólabraut. 

 

Tungutak 

Að sögn Sigríðar varð hún ekki vör við þegar hún flutti á Suðurnesin að annað tungutak væri 

notað þar en annars staðar. Það hefði þó kannski verið helst það að fólk talaði um það sem 

tengdist flugvellinum eins og beisinn og gate-in. Einnig hafi hún ekki þekkt þau orð sem voru 

notuð um staði sem flestir virtust þekkja á flugvellinum og því hafi hún stundum hváð við 

þegar hún heyrði talað þannig. Sigríður vill ekki meina að fólk á Suðurnesjum hafi talað verri 

íslensku en annars staðar, þágufallssýki var að vísu ríkjandi og oft var einnig talað um flámæli 

en hún segist ekki hafa heyrt það nema frá fólki sem kom að austan. Aftur á móti fannst henni 

merkilegt hvað krakkar og jafnvel nokkuð ungir krakkar voru duglegir að tala ensku. Hún 

telur þó ekki að þau hafi verið læs á hana en þau heyrðu mörg hver enskuna talaða í 

Kanaútvarpinu og mörg þeirra sáu líka Kanasjónvarpið, auk þess sem nokkuð af Bandaríkja-
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mönnum bjó í Keflavík og Njarðvík sem þau höfðu samskipti við og þannig öðluðust þau 

þekkingu á talmálinu. 

Björg segist hins vegar hafa orðið mjög undrandi á því tungutaki og málfari sem notað 

var í Keflavík þegar hún fluttist þangað. Hún giftist Keflvíkingi og hafði einfaldlega talið að 

hans málfar væri ekki betra en það var. Þegar hún svo fluttist suður með sjó fannst henni að 

fólk talaði almennt rangt mál. Henni er minnisstætt þegar hún sat í matsalnum á Sjúkrahúsinu 

í Keflavík að þegar hún heyrði alla vera að tala í kringum sig hafi hún fengið vægt áfall því 

þetta mál var mjög ólíkt því sem hún hafði alist upp við. Fyrst og fremst fannst henni fólk 

beygja vitlaust og sletta mikið á ensku. Aðspurð um hvort hún hafi orðið fyrir þessum áhrifum 

á mál sitt segir hún að svo sé ekki. Hún hafi ekki látið áhrifin af veru Varnarliðsins ná heim til 

sín og telur að hún hafi frekar bætt málfar eiginmanns síns í gegnum tíðina. 

 

Áhrif Varnarliðsins á samfélagið 

Sigríður nefnir að áhrif af veru Varnarliðsins á skólastarf hafi helst verið þau að það var alltaf 

eitthvað um það að börn Bandaríkjamanna sóttu skóla í Keflavík. Oftast hafi þessi börn verið 

hálf-íslensk. Henni virðist að það hafi verið ákveðinn hópur eða tegund af konum sem voru 

ekki vel staddar í lífinu sem sótti í að giftast hermönnum og oft giftust þær fleiri en einum og 

áttu með þeim börn. Oftar en ekki komu þessar konur aftur heim, stundum illa staddar eftir 

misheppnuð hjónabönd, með stálpuð börn sem kunnu lítið sem ekkert í íslensku og þau gátu 

verið illa stödd á margan hátt. 

Þegar við spurðum Sigríði um samfélagsleg og menningarleg áhrif frá Varnarliðinu á 

svæðið taldi hún að þau hafi ekki verið mjög mikil almennt talið. Hins vegar hafi áhrifin helst 

verið af útsendingum útvarps og sjónvarps á flugvellinum. Reyndar sáu ekki allir útsendingar 

sjónvarpsins og voru ekkert að eltast við það. Önnur áhrif telur hún að hafi verið til góðs fyrir  

tónlistarmenn því það var ágætis tekjulind fyrir tónlistarmenn að fá að spila á böllum á 

Vellinum. 

Samfélagslegu áhrifin voru fyrst og fremst atvinnuleg. Fólk utan af landi fluttist til 

Suðurnesja í stórum stíl, sérstaklega Strandamenn, Vestfirðingar og einnig fólk af Norð-austur 

horninu t.d. frá Þórshöfn á Langanesi og þar í kring. Að sögn Sigríðar var þetta harðduglegt 

og gott fólk upp til hópa og margir unnu í fiski, voru sjómenn og þess háttar. Það hefur oft 

verið talað um að á Suðurnesjum hafi verið lágt menntunarstig en Sigríður vil meina að það 

hafi ekki verið lágt menningarstig. Þetta fólk var vel menntað úr skóla lífsins og voru 
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metnaðarfullir foreldrar sem áttu duglega krakka. Hún nefnir einnig að því miður hafi orðið 

úrgæðing síðan þá.   

 

Viðhorf til Varnarliðsins 

Að sögn Sigríðar var ákveðinn hópur yfirlýstra herstöðvarandstæðinga á svæðinu, en raunin 

var reyndar sú að byggðin hér var háð hernum í atvinnumálum að margir áttu erfitt með að 

vera á móti honum opinberlega, þó svo þeir væru á móti hernaðarbrölti almennt. Hún gerði 

eitt sinn litla könnun á því hvað foreldrar nemenda hennar störfuðu og var niðurstaðan sú að 

margir voru sjómenn og unnu við fiskvinnslu og önnur störf en mikill fjöldi vann einnig á 

flugvellinum við hin ýmsu störf. Henni er minnisstætt að ein stúlkan sagði að pabbi hennar 

væri stauramaður á Vellinum, svo það var greinilega margt brasað þar. Sigríður segir að 

margir hefðu frekað viljað vinna hjá hernum heldur en að vinna í fiski, bæði voru launin betri 

og störfin yfirleitt þægilegri. Hún minnist þess að útgerðamenn og þeir sem stjórnuðu 

fiskvinnslunni hér voru oft reiðir yfir því að þeim gekk illa að fá fólk í vinnu því það vildi 

frekar vinna á flugvellinum. Sumum fannst þetta vera hrein og klár svik.   

Þegar Sigríður flutti til Keflavíkur var hún harður herstöðvarandstæðingur, hún var 

alin þannig upp. Foreldrar hennar voru mikið á móti hernum og hún segir að sér hafi gengið 

illa að sofa hérna fyrstu næturnar vegna þotanna sem flugu yfir og henni fannst óþægilegt að 

vera svona nálægt herstöðinni. En smám saman vandist Sigríður þessu og herinn var ekki 

eitthvað sem hún varð vör við í daglegu lífi. Faðir Sigríðar kallaði þetta hernám hugans. Það 

að venjast tilhugsuninni og hætta að finna ógn frá henni. 

Björg segir að henni hafi oft fundist hún utanveltu, og finnist það stundum enn, þar 

sem hún þekki ekki orð yfir staði og byggingar á flugvellinum sem fólk í kringum hana noti 

þegar þessi mál ber á góma. Hún nefnir að þar sem félagsmiðstöð unglinga í Reykjanesbæ 

hafi nýlega flutt starfsemi sína í húsnæði á Vallarheiði, eins og svæðið er nefnt í dag, hafi 

þessi nöfn undanfarið komið upp og hún sé jafn fáfróð um þessa staði og hún var þegar hún 

flutti á Suðurnesin. Innfæddir Suðurnesjamenn tala um þessa staði eins og allir viti hvar þeir 

eru en þannig er það ekki í raun. 

 

Brotthvarf Varnarliðsins 

Þegar við spyrjum Sigríði um brotthvarf Varnarliðsins og áhrif þess á samfélagið telur hún að 

fólk verði mjög lítið vart við það að herinn sé farinn. Hún telur helst að það sé viss tómleiki 

hjá ákveðnum hópi kvenna sem vann þar, þ.e. konur sem unnu við skúringar, mötuneytisstörf 
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og þess háttar störf. Hún segist hafa haft mikar áhyggjur af áhrifum brotthvarfsins á 

atvinnulífið en það hafi ræst úr því framar vonum. Sigríði fannst illa komið fram við eldra 

fólk sem átti stutt eftir af sinni starfsævi og hafði jafnvel unnið áratugum saman á 

flugvellinum. Það hefði átt að bjóða þessu fólki að fara strax á eftirlaun og stjórnvöld hefðu 

átt að standa betri vörð um þetta fólk.  

Annars er Sigríður afskaplega fegin því að herinn sé farinn, ekki vegna þeirra áhrifa 

sem hann hafði á daglegt líf Suðurnesjabúa heldur vegna þeirrar stöðu sem vera hersins í 

landinu setti íbúa landsins í gagnvart öðrum þjóðum. Íslendingar hafa, að hennar mati, allt of 

lengi hangið aftan í Bandaríkjamönnum og fylgt þeim í öllum málum eins og t.d. þegar við 

vorum sett á lista yfir þær þjóðir sem studdu innrásina í Írak. Sigríður segir að þó svo við 

séum í NATO séum við ekki eins bundin af þessu lengur. En á meðan herinn var hér hékk 

alltaf þessi ógn yfir okkur að ef við fylgdum ekki Bandaríkjamönnum fengjum við þá upp á 

móti okkur og við myndum missa herinn úr landi. Nú þegar hann er farinn sjáum við að við 

getum vel verið án hans. 

Eins og sjá má af þessum viðtölum bera þær Sigríður og Björg sambýlinu við herinn 

ekki slæma sögu. Líkt og margir Suðurnesjamenn er Sigríður lítt hrifin af hvers kyns 

hernaðarbrölti en umbar veru Varnarliðsins sökum þeirra áhrifa sem veran hafði á líf fólks og 

uppgang byggðarinnar á Suðurnesjum. Hún fagnar friðsamlegu brotthvarfi hersins og því að 

samfélagið stendur jafnsterkt ef ekki sterkara og sjálfstæðara eftir. Björg segist alla tíð hafa átt 

afskaplega lítil tengsl inn á svæðið og því hafi þetta lítið snert hana. 

Allir viðmælendur okkar, eins og við sjálf, erum sammála um það að þó brotthvarf 

Varnarliðsins hafi vofað yfir í langan tíma og smám saman hafi seglin verið dregin saman átti 

enginn von á að það færi algerlega svo snögglega sem raun varð á. Það bjuggust allir við að 

hér yrði einhver lágmarksstarfsemi áfram og einhver kjarni af starfsfólkinu hefði vinnu áfram. 

Því kom tilkynningin um algert brotthvarf flatt upp á fólk og tilhugsunin um að lífsviðurværi 

fjölda fólks væri kippt svo snöggt í burt var kuldaleg. Flestir voru ósáttir við að hvorki 

bandaríski herinn né íslenska ríkið vildi gera neitt til að koma til móts við starfsmennina. 

Nokkuð mikið var af fólki sem var komið á seinni hluta starfsævi sinnar og hafði unnið 

áratugum saman fyrir Varnarliðið. Þetta fólk vissi að það hljóp ekki í önnur störf, því síður 

sambærileg. Starfsreynsla þeirra var svo sérhæfð að hún kom að litlum notum á almennum 

vinnumarkaði. 

Við getum sagt sögu samstarfsmanns Unnar sem vann hjá Birgðastofnun Varnarliðsins 

í rúm þrjátíu ár. Hann gegndi þar ýmsum störfum og var yfirmaður þar í u.þ.b. tuttugu ár. 

Hann var sextíu og þriggja ára þegar honum var sagt upp störfum vegna brotthvarfsins og 
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taldi sig ekki eiga í mörg hús að venda með vinnu. Áhyggjur hans voru á rökum reistar en að 

lokum fékk hann vinnu sem lagermaður hjá stóru fyrirtæki í Reykjavík. Þar telur hann vörur 

sem fara út úr húsi fyrir brot af þeim launum sem hann hafði áður, samt telur hann sig 

heppinn að hafa þó fengið vinnu. 

Við tökum undir með viðmælendum okkar um að áhrif af veru Varnarliðsins hafa 

horfið hratt og undrumst hversu lítið það skilur eftir sig í daglegu lífi í samfélaginu.  

Það sem eftir stendur í huga okkar eftir þessi viðtöl er að þó svo að fólk hafi verið 

missátt við veru Varnarliðsins hér þá hafi ágóðinn sem því fylgdi vegið meira. 

Atvinnutækifærin, gjöld sem greidd voru til bæjarfélaganna á Suðurnesjum og sitthvað fleira 

gerði þetta að verkum. Heiti ritgerðarinnar okkar hernám hugans er mjög lýsandi í þessu 

tilliti. Fólk hér vandist veru hersins og því sem honum fylgdi og hætti að finna fyrir ógn af 

þessu ástandi þrátt fyrir sínar eigin skoðanir. Þegar svo herinn kvaddi landið mjög snögglega 

þá hafði það furðu lítil áhrif á byggðirnar í kring. Sjálfsbjargarviðleitni fólksins vóg sterkar og 

flestir fundu sér ný störf og héldu áfram með sitt. Herinn var og herinn fór en lífið gengur 

áfram sinn vanagang og í dag er fólk upptekið af því að reyna að nýta þau tækifæri sem 

varnarsvæðið gefur í atvinnu- og menningarlegu tilliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Keilir - miðstöð vísinda-, fræða og atvinnulífs 
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Framtíðarhorfur svæðisins 

 

Í dag velta fjölmargir, bæði einstaklingar, stofnanir og bæjarfélög, fyrir sér möguleikunum á 

varnarsvæðinu sem nú er jafnan kallað Vallarheiði. Nú þegar hefur félagsmiðstöð unglinga í 

Reykjanesbæ flutt í húsnæði sem herinn notaði til líkrar starfsemi. Það var svo sannarlega 

fengur að geta flutt þessa starfsemi í húsnæði sem stóð tómt en var jafnframt tilbúið til þessara 

nota. Það eina sem þurfti var að opna dyrnar fyrir unglingunum svo starfsemin gæti hafist, því 

þarna var allt til staðar. Þá er fyrirhugað að opna Listasmiðju sem er handverksverkstæði og 

sýningaraðstöða í því húsnæði sem áður gekk undir nafninu Hobby Center. Þar getur 

handverksfólk úr Reykjanesbæ og nágrenni stundað iðn sína og haldið sýningar. Við höfum 

líka heyrt af því að það standi til að setja upp kvikmyndaver í húsnæðinu sem Motorpool var 

áður í.  

 

  

 

 

 

 

 

Allir þessir notkunarmöguleikar eru af hinu góða og gefa um leið innspýtingu í atvinnu- og 

menningarlífið í Reykjanesbæ. Í Duus-húsum í Reykjanesbæ heimsóttum við sýningu á flug- 

og herminjum. Þessi sýning er vísir að miklu stærra verkefni sem Reykjanesbær stendur að. 

Með því er fyrirhugað að halda á lofti þeim minjum sem til eru og gera sögu þess tíma sem 

Varnarliðið dvaldist hér hærra undir höfði. Í framhaldinu væri þá mögulegt að koma af stað 

ferðum fyrir ferðamenn og grunnskólanemendur um varnarsvæðið og kynna þeim hvaða 

starfsemi fór þarna fram í um 60 ár. Nú til dags er margmiðlun vinsælt birtingarform og sjáum 

við fyrir okkur að hægt væri að koma sögunni á framfæri þannig líka. Skemmtilegir 

einstaklingar sem sköpuðu ýmsar skemmtilegar sögur á Vellinum gætu þá lifað áfram og sjá 

mátti á þessari sýningu að fjölmargar ljósmyndir eru til og jafnvel myndbönd af svæðinu sem 

væri vert að koma frekar á framfæri. Í ljósi umfjöllunar okkar um málleg áhrif þá væri gaman 

að búa til orðabanka sem geymdi þau orð og orðatiltæki sem notuð voru á Vellinum og þótti 

sjálfsagt að þeir sem þar unnu kynnu skil á. Dæmi um það er t.d. að vera úti á lók, fara í 

Messann og borða í Offanum svo fátt eitt sé nefnt. 
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 Íbúðarhúsnæðið á flugvellinum er þó það sem best hefur verið nýtt enn sem komið er. 

Þar búa nú fjölmargir námsmenn og fjölskyldur þeirra og hafa þau komið sér vel fyrir. Þegar 

keyrt er um svæðið í dag er gaman að sjá þá breytingu sem orðin er frá því 

Bandaríkjamennirnir bjuggu þar. Sjaldgæft var að sjá hjá þeim blóm í gluggum eða aðrar 

gardínur en þær sem fylgdu húsnæðinu en nú má sjá fjölbreytni eins og gerist og gengur hjá 

ungu íslensku fólki. 

 Tækifærin á Vallarheiði eru fjölmörg og gaman til þess að vita að verið sé að nýta þau 

og skapa nýja sögu með nýjum persónum og áherslum. Framtíðin ein segir þá sögu þeim sem 

á eftir koma. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndir teknar í Fjörheimum, félagsmiðstöð unglinga í Reykjanesbæ 
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Niðurlag 

 

Þegar lagt eru upp í ferðalag sést áfangastaðurinn ekki alltaf fyrir. Þessi viðlíking á vel við í 

okkar ferðalagi við skrif þessarar ritgerðar. Í upphafi skyldi endinn skoða. Þegar við völdum 

okkur þetta ritgerðarefni þá horfðum við til þess að leggja áherslu á að skoða aðallega málleg 

áhrif af veru Varnarliðsins á Keflavíkurflugvelli. Við töldum okkur þekkja niðurstöðurnar og 

vorum viss um að þetta efni yrði okkur auðvelt. Annað kom þó á daginn þar sem efnið leiddi 

okkur á nýjar brautir sem ekki voru áður fyrirséðar.  

Áhrifin af Varnarliðinu voru svo víðfeðm og svo margvísleg að þau kröfðust þess að 

um þau yrði fjallað. Við áttum auðvelt með að finna heimildir um áhrif í atvinnulegu-, 

fjárhagslegu, menningarlegu- og samfélagslegu tilliti. Hins vegar var ekki eins auðvelt að 

finna heimildir um tungutakið sem notað var á Vellinum. Af þeim sökum ákváðum við að 

leita til fólks sem hafði unnið hjá Varnarliðinu í lengri eða skemmri tíma. Við lögðum okkur 

fram um að finna viðmælendur sem hefðu ólíkan bakgrunn og hefðu unnið ólík störf hjá 

Varnarliðinu. Til mótvægis og nánari athugunar ræddum við einnig við tvær konur sem höfðu 

alls enga aðkomu að Varnarliðinu, þ.e. þær unnu aldrei hjá því og þekktu mjög lítið til á 

Vellinum.  

 Athuganir okkar leiddu í ljós að áhrif á íslenskuna voru mun minni en við höfðum 

reiknað með. Fólk af Suðurnesjum og af höfuðborgarsvæðinu varð ekki vart við þessi áhrif en 

þeir sem lengra voru að komnir fundu fyrir mállegum mun. Það samskiptamál sem notað var 

milli starfsmanna á flugvellinum var staðbundið við vinnustaðina. Helstu byggingar og staðir 

voru þekkt undir sínum amerísku nöfnum á Suðurnesjum.  

 Í viðtölum við okkar ágætu viðmælendur, sem höfðu unnið hjá Varnarliðinu, kom í 

ljós að þau báru öll Varnarliðinu góða sögu og lýstu Vellinum sem góðum vinnustað og höfðu 

átt góð samskipti við herinn. Viðmælendurnir töldu allir að áhrif af völdum hersins hefðu 

verið óveruleg í þeirra lífi hvað varðaði tungutak og persónuleg tengsl. Þegar við keyrðum um 

hersvæðið og þegar við töluðum við viðmælendur okkar vöknuðu hjá okkur ljúfar minningar 

um góðar stundir. Þarna upplifðum við í fyrsta skipti ýmislegt sem ekki var til annars staðar á 

Íslandi. Sem dæmi má nefna ýmsar tegundir af sælgæti, gosdrykkjum og mat. Áhrifin voru 

sem sagt fjölbreyttari en okkur grunaði. 

 Það sem upp úr stendur er að fólk á Suðurnesjum er mjög ánægt með þá þróun sem á 

sér stað á Vallarheiði, eins og varnarsvæðið er jafnan nefnt í dag. Áhrif af brotthvarfi Varnar-
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liðsins urðu ekki eins harkaleg og vænta mátti og framsækið fólk hefur komið fram með 

áhugaverðar hugmyndir að nýtingu svæðisins og uppbyggingu þess. 

 Reynsla okkar af vinnunni við þessa ritgerð er sú að allir þeir sem við leituðum til 

vildu fúsir veita okkur aðstoð og upplýsingar. Fólk á förnum vegi vildi gjarnan rifja upp kynni 

sín af Varnarliðinu og þá sérstaklega þeir sem einhverntíma höfðu unnið þar. Allir voru 

sammála um að þó svo að stutt sé frá því að herinn fór sé eins og það sé langt um liðið. Áhrif 

af hernámi hugans hafa dvínað og eftir stendur sterkara og sjálfstæðara samfélag. 
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