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Íslenska stríðsárasafnið á Reyðarfirði var 
opnað árið 1995. Tilgangur þess er að gera 
fólki kleift að ferðast aftur til daga herset unn
ar, rifja upp gömul kynni eða stofna til nýrra. 
Áhersla er lögð á lífið á stríðsárunum og áhrif 
hersetunnar á ís lensku þjóðina. Gestum gefst 
kostur að fara inn í bragga og bíósal, auk þess 
að skoða muni og fjölda mynda frá stríðsárunum. 

Átta mánuðir voru liðnir af seinni heimsstyrjöld
inni þegar Bretar hernámu Ísland aðfaranótt 10. maí 
1940. Þessa fyrstu mánuði stríðsins höfðu Þjóð
verjar verið í mikilli sókn og hernumið hluta Pól
lands, Danmörk og Noreg. Þá vissu menn að inn rás 
vofði yfir öðrum löndum Evrópu og sama dag og bres
ki herinn kom til Íslands lét þýski herinn til ska
rar skríða og hertók Belgíu, Holland og Lúxemburg. 

Hernám Breta var til að koma í veg fyrir að Ísland 
félli undir þýsk yfirráð en Þjóðverjar höfðu sýnt 
landinu áhuga árin fyrir styrjöldina vegna hernaðar
legs mikilvægis þess í tengslum við siglingar um 
NorðurAtlantshaf. Um 2.000 her
menn voru í herliði 
Breta en 
ári síðar 
voru þeir 
orðnir um 
25.000 og 
dreifðir 
í bæki
stöðv um um 
allt land. 

Á Reyðarfirði voru allt að 4.000 hermenn á árum 
heimsstyrjaldarinnar síðari; breskir, kanadískir, 
norskir og bandarískir. Þótt fjöldinn hafi verið 
enn meiri á öðrum stöðum á landinu voru hlutföllin 
líkast til hvergi jafn yfirþyrmandi en Reyðfirðing
ar vorum á þessum árum um 300 talsins. Ekki var til 
húsnæði til að hýsa allt þetta fólk og því spruttu 
upp braggahverfi víðsvegar um þorpið og fjörðinn. 
Rismestu húsin voru tekin hernámi og þar hreiðruðu 
yfirmenn um sig. Hvert sem litið var voru her
menn að störfum og heimamenn hurfu inn í mergðina.

SMáþoRpið hERNuMið Bresk herskip á Reyðarfirði  
1. júlí 1940.

Þótt komu hermannanna hafi fylgt ýmsir kostir 
varp aði styrjöldin líka skugga sínum yfir Reyðar
fjörð. Það var ekki að ástæðulausu sem loftvarnar
byssum og fallstykkjum var komið fyrir, því þýskar 
flugvélar lögðu oft leið sína inn í Reyðarfjörð 
í njósnaferðum. Þá fóru loftvarnarflautur af stað 
og rauð hættuflögg voru dregin að húni um leið 
og byssur setuliðsins byrjuðu að gelta að óboð
num gestum. Þá þustu Reyð firðingar í loftvarnar
byrgin sem voru víða í þorpinu og fengu þeir 
þannig að kynnast fyrir alvöru ógn stríðsins. 

á vaRðbERgi Norskur hermaður fylgist með af athygli 
en ekki var óalgengt að njósnaflugvélar þýska hers
ins flygju inn Reyðarfjörð.

Á svipstundu breyttist Reyðarfjörður úr viðburða
litlu smáþorpi þar sem ríkti viðvarandi fátækt og 
atvinnuleysi, í lifandi þorp þar sem fátt skorti. 
Það er því engin furða að heimamenn og Íslend
ingar allir hafi oft talað um „bless að stríðið“. 
Allt í einu var næga vinna að hafa fyrir alla sem 
vettlingi gátu valdið og til Reyðarfjarðar fly
kktist fólk í atvinnuleit. Menningar lífið blóm
straði sem aldrei fyrr: Bíó, kaffihús, veitinga
staðir, böll, leiksýningar og aðrar samkomur urðu 
daglegt brauð fyrir fólk í litlu sjávar þorpi 
sem áður gerði sér að góðu þorrablót og jóla
ball. Í einum vetfvangi var þorpinu kastað inn í 
tuttug ustu öldina með öllu sem henni tilheyrði.

Spítalakampi við Hæðargerði, 730 Reyðarfirði 
470-9000 • sofn@fjardabyggd.is

„þegar maður kemur út úr Íslenska stríðsára
safninu er maður aðeins meira meðvitaður um 
söguna, aðeins meira með vitaður um þjáningu og 
dauða þess tíma sem er í sjálfu sér ekki fjar
lægur en maður er líka aðeins meira meðvitaður 
um samstöðu fólks, upp lifun og fórnir, sam
skipti, hetjuskap og venjulegt fólk sem lendir 
í þeim hryllingi sem stríð er.“
  
– Sigurður Ingólfsson, rithöfundur

Meðfylgjandi: Kort af söguslóðum 
stríðsáranna á Reyðarfirði

Það fór vel á með hermönnum og reyðfirskum börn
um á stríðsárunum. Leikir barnanna tóku mið af 
nýjungum sem fyrir augu báru. Hermenn færðu ýmsa 
skemmtan með sér; spiluðu fótbolta við krakkana 
og fóru með þeim á skíði. Þeir leyfðu börnunum 
jafnvel að skjóta af byssunum þótt þau gætu varla 
loftað þeim. Ekki var það svo verra að hermenn
irnir voru ósparir á sælgæti og ávexti sem þeir 
laumuðu að krökkunum við margvíslegustu tækifæri. 

þEgaR hEiMþRáiN Sótti að Hermennirnir sáu eigin 
börn og systkin í reyðfirska barnaskaranum.

Í bREtaviNNuNNi Ungir Reyðfirðingar í eftirsóttri 
vinnu hjá hernum.

stridsarasafn.fjardabyggd.is
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Við Geithúsaá, skammt innan kauptúnsins, 
stóðu íbúabraggar Bandaríkjamanna og Breta. 
Utar í firðinum, bæði innan við Njörvadalsá 
og Kolla leiru, voru einnig íbúabraggar Breta.

Fish & chips

Um 2 km utan við kauptúnið, við Haga, stóðu 
íbúðabraggar Bandaríkjamanna. Íbúða braggar 
Breta stóðu enn utar, eða um 4 km frá 
kauptúninu, skammt frá Framnesi. 

Í þessu gamla sjóhúsi var rek inn einn af mörg
um veitinga stöðum sem Reyð firð ingar opnuðu á 
stríðsárunum. Þar var bor ið fram te og kaffi og 
sums staðar var seldur bjór. Þá voru víðast hvar 
heitar máltíðir á boðstólum og einna vinsæl astur 
var þjóðarréttur Breta, djúp steiktur fiskur og 
kartöflur. Viðskipta vinir á þessum veitinga
stöðum voru fyrst og fremst hermenn en ungir 
Íslendingar sem unnu fyrir setuliðið sóttu þessa 
staði líka töluvert og líkaði nýbreytn in vel.  

Bandaríski herinn byggði stóra bragga
þyrpingu hér 1943 sem margir voru  
tengd ir saman með göngum. Framkvæmdirnar sköpuðu 
mikla atvinnu og menn komu víða að í setuliðs
vinnu. Marg ir áttu erfitt með að skilja hvaða  
hlut verki þessi miklu mannvirki áttu að  
gegna en þá var talið útséð með að Þjóðverjar 
myndu ráðast á landið. Síðar kom uppúr kaf
inu að í spítala kampi átti að hjúkra þeim sem  
myndu særast í fyrirhugaðri innrás í Noreg.

SpítalakampurHetjudáð & HarmLeikur
Mesti mannskaði sem breska herliðið varð fyrir 
á Austurlandi varð ekki í stríðsátökum heldur í 
baráttunni við íslenskan vetur. Á sólskinsdegi þann 
20. janúar 1942 fór um 70 manna herflokkur frá 
Búðareyri og ætlaði að ganga til Eskifjarðar en á 
miðri leið brast á grenjandi stormur og slagveður. 

ÍSlENSKa vEðRáttaN vaR haRðSKEyttaSti óviNuRiNN 
Myndin sýnir breska hermenn á Reyðarfirði en tengist 
harm leiknum á Eskifjarðarheiði ekki beint.

Síðla kvölds varð bóndinn í Veturhúsum í Eskifirði 
fyrir tilviljun var við hermann sem skreidd ist í átt 
að bænum. Af bendingum skildi hann að fleiri væru hætt 
komnir í fjallinu. Þessa nótt bjargaði heimilisfólk 
í Veturhúsum tugum manns lífa. Átta manns urðu úti og 
hvíla þeir í kirkjugarðinum á Búðarmel á Reyðarfirði.  

vEtuRhúS Atburðinum hefur verið gerð skil í 
kvikmyndinni Veturhús þar sem m.a. fjallað er um komu 
ættingja hermannanna sem fórust að grafreitnum. 


