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KIRKJUHVOLL 

Gamla samkomuhúsið í Vatnsleysustrandarhreppi 

 
Það var áhugavert og stórt skref hjá Minja- og sögufélagi Vatnsleysustrandar að 
eignast gamla samkomuhúsið Kirkjuhvol í (nú) Sveitarfélaginu Vogum árið 2019 
en það hafði verið að grotna niður síðan um 1960 eða nokkru fyrr. Ég tel að 
Skátafélagið Vogabúar hafi verið síðasta félagið til þess að nýta húsið til 
mannfunda árið 1961 (sjá síðar).  
 

 
  

  
 
 Kirkjuhvoll var vígður á 2. jóladag 1933, sama vetur og byggingin hófst 
(nóvember) með jólaskemmtun fyrir innansveitarfólk en á aðfangadag höfðu 
menn slegið saman í flýti bekkjum undir vígslugesti. Fyrsta opinbera 
skemmtunin var svo haldin þ. 30. desember og þar var m.a. sýndur leikþáttur 
með Jakobi Sigurðssyni  (1901-1969) og Margréti Kristjánsdóttur (konu hans ?) í 
aðalhlutverkum. Húsið var byggt af sjálfboðaliðum utan launa yfirsmiðsins sem 
var Magnús Skúlason  (1900-1966) frá Hellum (seinna Austurkoti í Vogum) sem 
og efniskaupa. 
 Það er ekki víst að fólk hafi almennt velt fyrir sér nafninu Kirkjuhvoll en það 
helgast af því að rétt fyrir ofan húsið var gönguleiðin sunnan að til 
Kálfatjarnarkirkju. Þarna eru tveir hólar sem heita Kirkjuvörður, Kirkjuhólar eða 
Kirkjuholt. Þegar komið er að sunnan og farið um götuna sem liggur um vestari 
hólinn sést fyrst til kirkjunnar á Kálfatjörn. Frá þessum sjónarhóli  eru örnefnin 
komin.1 
 Í upphafi þessa grúsks um Kirkjuhvol hafði ég helst í huga byggingarsögu 
hússins en það endaði með almennri sögu um notkun þess, gleði og áhyggjur 
notenda sem og eigenda sem þá voru Umf. Þróttur og Kvenfélagið Fjóla í 
Vatnsleysustrandarhreppi. Því miður eru ritaðar heimildir um Kirkjuhvol ekki 
fullnægjandi, en þó segja þær heilmikla sögu sem gaman var að púsla saman og 

Líkan af Kirkjuhvoli  smíðað af Guðm. M. 
Jónssyni  í sinni upprunalegu mynd 1934 

J‘onssyniJóns 

Kirkjuhvoll  árið 2019 
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geta í eyður á. Þær eru: Vitinn, blað Þróttar sem hefur verið skannað inn á 
rafrænt form hjá Landsbókasafni Íslands (handrit.is), skrifað  1932-1967 og tvær 
bækur frá Fjólu; Sjóðsbók 1925-1942 og fundagerðabók 1956-1975. Það 
vantaði tilfinnanlega fundagerðabækur beggja félaganna frá byggingartímanum 
sem og sjóðsbók Þróttar og færslubækur tengdar Kirkjuhvoli  frá þeim tíma. 
Samt gat ég vel sett mig inn í sögu hússins og baráttu félaganna við 
byggingaskuldir sem  virtust hafa verið þungur baggi á starfseminni. Heimildir 
Fjólu sýna að það hefur verið stofnuð sérstök hússtjórn beggja félaga um 
reksturinn og þá hafa örugglega verið skráðar fundagerðir sem og sjóður en 
þær bækur virðast tapaðar.  

Síða úr sjóðsbók Fjólu frá árinu 1933, byggingarári Kirkjuhvols 
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 Ég sá að Jóhannes Reykdal í Hafnarfirði hafði verið aðallánadrottinn 
félaganna við bygginguna. Jóhannes þessi var frumkvöðull um margt í 
Hafnarfirði og rafvæddi  bæinn árið 1906. Hann var trésmiður, 
verksmiðjueigandi, verslunarmaður og bóndi ásamt ýmsu öðru.2 Það hefði verið 
gaman að grúska í pappírum Jóhannesar í Byggðasafni Hafnarfjarðar en ... . 
 Stafsetning og orðalag greina úr Vitanum læt ég halda sér orðrétt innan 
gæsalappa því þær segja mikla sögu um menntun og hugsjónir ungmennanna 
sem þær rita. Oft var verið að hvetja félagana til þess að skrifa það sem þeim 
bjó í brjósti en árangurinn lét á sér standa því ritfærni og vanmáttarkennd  var 
ríkjandi. Á þessum árum var skólaskylda aðeins fjögur ár.  Nokkrir ritararnir 
voru flámæltir og skrifuðu orðin eins og þeir báru þau fram, t.d. mekið = mikið, 
skrefa = skrifa.  Svo verður líka að hafa það í huga að stundum endurskrifaði 
ritstjórinn á hverjum tíma greinar eftir Pétur og Pál þannig að stafsetningin gæti 
verið hans „umbætur“ eða öfugt. Oft langaði mig til þess að leiðrétta 
stafsetninguna en það hefði gefið ranga mynd af færni unglinganna svo ég 
sleppti því. 

Kvenfélagið Fjóla var stofnað árið 1925 og stofnfélagar 11 hreppskonur en 
samkvæmt sjóðsbók félagsins voru félagar 26 í lok sama árs.3 Ungmennafélagið 
Þróttur var stofnað árið 1932 og stofnfélagar 38. Áður hafði Ungmennafélag 
Vatnsleysustrandar verið starfrækt í nokkur ár (1907-?).  

Þegar Kirkjuhvoll var byggður var mikill hugur í Þrótturum enda félagar þar 
ungir og hressir og af báðum kynjum. Félögin höfðu notað Suðurkotsskólahúsið  
í Brunnastaðahverfi sem funda- og samkomuhús sem og Vatnsleysuskólahúsið 
og Braggann (salthús og verbúð) sem stóð á rimanum (Eyrarkotsbakka) milli 
Vogatjarnar og sjávar. Þegar félögin reistu Kirkjuhvol haustið 1933 voru skóla- 
húsin á fallanda fæti og Bragginn óhentugur eins og gefur auga leið. Þegar farið 
var að ræða um byggingu samkomuhússins eingöngu fyrir lánsfé voru deildar 
meiningar um það hjá Þrótturum og einn félaginn kom með þá tillögu að kaupa 
frekar Suðurkotsskólann þegar búið væri að byggja nýtt skólahús sem þá var á 
döfinni, sú tillaga var felld. Hér kemur tilvitnun í skrif Stefáns Ingimundarsonar 
(1913-1976) frá Litlabæ (seinna Hábæ) í Vitann árið 1936:  
 
 „Það [samkomuhúsið] var drifið upp af kappi miklu, en minni forsjá, því að nú 

voru krakkarnir farnir að ganga niður úr skólagólfinu [Suðurkotsskóla] og 
ungmennafélagarnir fundu að þeir voru ekki meira en svo velkomnir í það 
göfuga hús. En félag, sem taldi 30 [?] meðlimi og lagði stund á málfundi og 
samkomur gat auðvitað ekki lifað húslaust, fremur en við gætum lifað allsber 
norður á Grænlandsjöklum.“4 

Stefán var mjög ötull pistlahöfundur Vitans  og skrifaði fallega og uppörvandi 
til félaga sinna. Ég sá fleiri dæmi um húsnæðisleysið í skóla- og félagsmálum 
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þetta ár því Jakob A. Sigurðsson Sólheimum, sem lengi var formaður Þróttar, 
skrifar þetta sama ár í Vitann:   

 
 „Áður en húsið varð til, var hér enginn boðlegur fundar né skemtistaður 

innan fjögra veggja, var því útilokað með allann félagsskap, sem er þó oftast 
undirstaðan undir flest alla menningu, aðeins gamalt, sýkt og hrörlegt 
skólahús sem er hreppnum til ævarandi skammar á meðan að það stendur og 
er sárt til þess að vita að foreldrar skuli vera neyddir til að láta börn sín 
ganga í þetta hreysi ... Hvernig geta dugandi menn vaxið upp í bygðalagi sem 
ekki  fylgist með tímanum, þar sem börnin eru vanrækt, á menningarlega 
sviðinu, þar sem börnin sita tímunum saman í feisknum „grindarhjalli“, 
andandi að sér margra ára ódaun og sýkla sem sannanlegt er að þrífast best í 
gömlum hreysum , ...“5 

 Jakob var kraftmikill í skrifum sínum og fleiru. Hann dreif 
samkomuhúsbygginguna áfram og Þróttarar kölluðu hann „Hitler“ þegar 
einræðistilburðir hans keyrðu úr hófi fram. Upphaflega stóð til að húsið yrði 
byggt úr timbri en þegar sú vinna var hafin í nóvember 1933 ákvað Jakob að 
húsið skyldi steypt upp. Þarna lá við verkfalli hjá sjálfboðaliðum Kirkjuhvols og 
það heyrðust óánægjuraddir víða um hreppinn. Jakob kom úr Hafnarfirði í 
Vogana og kenndi mörgum unglingum sund í fjörum hreppsins sem og í 
Hafnarfirði. Því má líklega þakka Jakobi í Sólheimum það að Kirkjuhvoll stendur, 
þó hrörlegur sé, nú árið 2020 því veggir voru steyptir. 

 Hér á eftir er skemmtileg tilvitnun um byggingarefnið og byggingarstaðinn 
(stein og bjarg)  í grein Vitans eftir Unni Þórarinsdóttur (1913-1984) í Höfða árið 
1934 en viðlíka hvatningarorð  finnast mjög víða í Vitanum: 

„Sameinaðir stöndum við en sundraðir föllum við. Því fyrir félagskap og góða 
 stjórn og dugnað hlutaðeigenda er Kirkjuhvoll byggður úr steini á bjargi með 
 þeirri bjargföstu trú að hann verði til að efla hjá okkur siðgæði og meningu 
 sem af fundarhöldum þar ætti að þroska okkur til hugsjónar okkar til 
 blessunar og þjóð þrifa.“6 

 Því miður sá ég ekki hug Fjólukvenna til hússins í þeim heimildum sem ég 
hafði en  þó voru einhverjar kvennanna líka í Þrótti  eins og kemur stundum 
fram í Vitaskrifunum. Ásta Þórarinsdóttir  (1920-2008) í Höfða skrifar um 
gluggatjaldaleysi árið 1938 sem og skort á sætum fyrir gesti:  

„Við eigum ekki til gluggatjöld fyrir gluggan hjá okkur. Það eru ekki til í 
húsinu næganleg sæti þegar haldnar eru samkomur. Einhver kynni að segja 
að bekkarnir væru brottnir á samkomum, það er satt, ... Ég nefni hér dæmi  
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hve sætaleysinu er ábótavant hjá okkur. Það kom maður hér að sýna 
skuggamyndir, það var fremur margt fólk, það hafði víst  rúmur helmingur 
sæti, og mest af þessu voru börn, svona var nú sætaleysið þá. Það er 
leiðinlegt fyrir fólk sem kemur til okkar á samkomur að líta bekkina fulla af 
fólki, og sjá suma af þeim detta niður eins og útbrunnin við ... Eins er það 
leiðinlegt að sjá stólana sem hér eru, hver sem þá á, hvernig þeir eru 
útlítandi, einkum hafði þeim þótt að fara aftur meðan unglingaskólinn 
starfaði hér í vetur ... Og hugsaði meðan ég stóð í dyrunum og sá stólana í 
hliðinni á gólfinu og borðin, sum eins og þau áttu að vera, önnur dottin úr 

Falleg forsíða úr Vitanum eftir Jakob A. Sigurðsson frá 1936 
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þeim skorðum sem þau voru sett í, svona getur þá blessað húsið okkar litið út 
eftir félaga vora. “7 

Og svo var sífellt verið að kvarta um kuldann í húsinu því í þessu tiltölulega 
stóra húsi  (ca 85² m fyrir utan viðbygginguna)  var kolaofn sem virtist ekki anna 
hitaþörf félaga og gesta. Menn bera því við að léleg fundarsókn sé kuldanum að 
kenna og Ólafur Erlendsson (1916-2014) á Kálfatjörn segir árið 1937: „Til dæmis 
hefur það mikið að segja að húsið sé vel upphitað, svo að fundarmönnum getið 
liðið þar sæmilega. Það er ekki von að þeim sem hanga skjálfandi í keng fyrir 
framan hálf kaldan ofninn finnist skemmtilegt á fundunum.“8 

Ári seinna (1938) skrifar Hafsteinn Davíðsson (1922-1985)  á Ásláksstöðum 
líka um kuldann í húsinu og segist vera hálfloppinn á fundum þrátt fyrir 
kolaofninn og hann hvetur til þess að láta 
setja miðstöð (olíukyndingu) í Kirkjuhvol 
því það hrími á gluggum í 4-5° frosti. 
Hafsteinn virðist vera mjög 
framfarasinnaður því hann hvetur líka til 
þess að steypt verði vatnsþró við húsið 
svo nýta megi rigningarvatn af þakinu til 
hreingerninga: „ Það er all ekki gott að 
þurfa að ná í hvern vatns dropa hér 
niðreftir og það kanske í roki, frosti og 
hálku, þettað  þarf ekki að vera mjög 
dýrt, og ég higg að það væri meira að 
seija alvig nó öðrumeijinn af þakinu.“9 

Þarna er Hafsteinn líklega að vísa til 
vatnsburðar úr Halldórsstaðabrunninum 
sem var nærtækastur. Vilborg Jónsdóttir 
(1887-1985) móðir Hafsteins var lengi 
„húsvörður“ Kirkjuhvols og sá um  
kyndingu og þrif meira og minna því  
bróðir minn Erlendur (f. 1943) aðstoðaði  
Vilborgu við kolamokstur til ofnsins á  
árunum  1951-1954 ca. Hafsteinn hefur 
 þarna verið að tala fyrir munn móður sinnar og fastlega hafa þeir 
Ásláksstaðabræður hjálpað henni  við vatnsburðinn. Í þessum pistli  bendir 
Hafsteinn á að skemmd sé komin í gólf hússins sem þurfi að gera við en viðgerð 
sé dýr. Þetta er aðeins 5 árum eftir að húsið var byggt sem sýnir að allt var það 
reist af vanefnum og á sem ódýrastan  máta. Á byggingartímanum var kreppa í 
landinu og taka verður mið af því ástandi þegar saga Kirkjuhvols er skoðuð, 
atvinnuleysi, vöruskortur o.s.frv.10 

Gamlir aðgöngumiðar á 
Kirkjuhvolsskemmtun, kr. 8,- og kr. 10,-, 

11x6 cm á kant. Þeir fundust við hreinsun 
hússins 2019 og eru líklega frá því 1935-

1940 
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Í Vitanum árið 1937 er skondin lýsing á bruna í Kirkjuhvoli eftir Guðjón 
Magnússon (1918-1983) á Sjónarhóli. Þá hafði kviknað í timburklæðningu út frá 
kolaofninum og viðbrögðum við eldinum og viðgerðum lýst á skoplegan hátt. 
Guðjón færir atburðinn skemmtilega í stílinn og endar greinina með; „að 
hægara og fljótlegar er að rífa en byggja.“11 

Það virðist flest vera á fallanda fæti hjá Þrótti og Kirkjuhvoli aðeins þremur  
árum eftir vígsluna. Það er mikið kvartað yfir döngunarleysi og lélegri mætingu 
á fundi. Í október 1936 skrifar Stefán Ingimundarson eftirfarandi:  
 

“En þegar húsið var komið upp [desember1933], þá var aðalstarfstíminn úti, 
 ...   og við sáum fram á, að við yrðum að bíða til næst haust eftir hinni   
 glæsilegu framtíð ... , og svo kom veturinn og var eins og svo margir   
 vetur aðrir, en hin glæsilega framtíð lét ekki sjá sig ... Fundir urðu fáir og  
 illa sóttir og birjuðu sjaldan fyr en meira en klukkutíma á eftir áætlun.   
 Þar eftir voru þeir leiðinlegir ... Og einn dag í þessum drunga, mitt í    
 rigningum haustsins á svo ungmennafélagið afmæli og byrjar fimmta 

 árið sitt. Þann dag taka fáeinar  eldri manneskjur gamlar guðsorðabækur sér 
 í hönd, þurka af þeim rykið, setja upp gleraugun og byrja að lesa, þau   
 sömu orð og þær hafa lesið á þessum sama föstudegi á hverju hausti   
 áratugum saman, því að nú er sumarið að kveðja. Daginn eftir verður   
 kominn vetur ... Þetta  ungmennafélag, segir fólk, það er ekki stofnað til   
 annars en halda böll og djöflast. En aðrir segja sem svo: Hverninn er það  
 með þetta ungmennafélag, er það nú alveg dautt? Það heldur ekki böll  
 og ekki neitt. Og  svo halda þeir  áfram sínum haustverkum og hugsa ekki  
 meira um þetta svokallaða félag þeirra unglinganna og muna ekki eftir  
 því að í fyrravetur hefur hreppsnefndiní vandræðum sínum orðið fegnir  
 að nota fyrir skóla, hús  það sem þetta félag baslaði við að koma upp   
 ásamt kvenfélaginu „Fjóla“ ársgamalt og auralaust  ...“12 

  
Mér fannst mjög frumlegt hjá Stefáni að minnast á gamalt fólk og 

guðsorðabækurnar og þann vana að gera allt eins og áður. Hann er að brýna 
unga fólkið til verka með þessum orðum, - og lýsir „frati“ í alla stöðnun. Stefán 
hefði örugglega getað orðið skáld ... .  Pétur Jónsson (1912-2003) í Klöpp nefnir 
líka andstöðu eldra fólks við skemmtanir í Kirkjuhvoli en segir fólk ekki átta sig á 
því að félögin þurfi að berjast fyrir tilvist sinni með því að halda skemmtanir (á 
þessum tíma eru skráðir félagar um 50 en virkir aðeins 20). 

Skuldsetning og peningaleysi einkennir umfjöllun um Kirkjuhvol á síðum 
Vitans. Allt stoppar á peningum, t.d. að gera húsinu til góða innan- og utandyra. 
Strax ári eftir vígsluna skrifar Jakob Sigurðsson formaður Þróttar:  
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„Þær skuldir sem við höfum myndað með þessari byggingu þurfa allar að 
 greiðast á þessu ári ... Húsið er ennþá ekki fullgert, en við getum ekki lagt í 
 meira til hússins fyrr enn við höfum staðið í skylum við lánadrottna okkar.  
 Við getum ekki boðið fólki uppá leiksýningu meðan bekki vantar svo er eftir 
 að fullkomna leiksviðið, járnklæða annan gafl hússins og að pússa alt húsið 
 að utan og fleirra ... Allir sjá að líf félagsins stendur og fellur með þessu húsi. 
 Ef okkur heppnast að halda húsinu í okkar eigu, á félagið  mikið starf fyrir 
 höndum ... verða því önnur verkefni að bíða, svo sem ræktun í kringum 
 húsið ...“13 

 
Og eftir skrifum að dæma í byrjun næsta árs virðist sem húsið sé fullklárað 

innan dyra. Stefán Ingimundar bendir á að: „Ungmennafjelagið „Þróttur“ var 
ekki stofnað eingöngu til þess að koma upp samkomuhúsi, og það á ekki að lifa 
eingöngu til þess að hafa úti allar klær til þess að fjefletta fólk, þó það sé 
nauðsynlegt núna, sem stendur...“  14 

Húsið kostaði 5443,47 kr (sjálfboðaliðastarf metið á 60 aura pr. klst.) 
samkvæmt fimm ára afmælisgrein Þróttar 1937 og þar af voru efniskaup 
félaganna 2054,18 kr. sem líklega var að mestu skuld við Jóhannes Reykdal í 
Hafnarfirði. Á þriðja starfsári Þróttar en á öðru starfsári Kirkjuhvols kom fram 
tillaga á Þróttarfundi  þess efnis að hver félagi legði til 20,00 kr til greiðslu 
skuldanna. Tillagan fékk ekki hljómgrunn en nokkrir félagar lánuðu Kirkjuhvoli  
þá 100,00 kr. Þetta ár voru félagsgjöld innheimt með krafti til þess að ná 
einhverju upp í skuld við J. Reykdal sem þá hafði selt Landsbankanum skuldina 
sem félagið hélt svo áfram að borga af.15 Samkvæmt Vitanum áttu 
byggingaskuldir að greiðast upp á einu ári en félögin urðu ekki skuldlaus vegna 
hússins fyrr en 1941-42. Þetta segir að lánadrottnar hafi sýnt umburðalyndi en 
það hefur efalaust kostað sitt. 

Starf félaganna í Kirkjuhvoli var mjög fjölbreytt og með menningarbrag þrátt 
fyrir neikvæðar raddir um draslaragang og drykkjuskap á skemmtunum. Í 
húsinu voru m.a.: Fundarhöld, fyrirlestrar, glíma og einhverjar aðrar inniíþróttir, 
(samanber grindur sem voru þar undir lokin), opinberir dansleikir sem og 
heimaskemmtanir ýmiskonar, hlutaveltur, sjónleikir og söfnunarskemmtun fyrir 
„brunafólkið í Keflavík“1935.16 Aldrei er minnst á skákæfingar eða spilakvöld í 
Vitanum. 
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Fáum árum eftir vígsluna (1938) fer fólk að skrifa um nauðsyn þess að laga í 

kringum húsið og skorað er á „Kvöldskólafólkið“ að rífa „grjót upp úr lóðini svo 
mögulegt sé að fara að príða svolítið í kringum húsið (því ef búið er að rífa 
grjótið upp þá þarf ekki annað en að aka því út á stjettina sem búið er að móta 
fyrir) ... Stúlkur geta líka unnið að því ...“17 

Helgi Davíðsson (1921-2014) á Ásláksstöðum hvetur til þess að setja upp 
fánastöng á húsið og kaupa íslenska fánann til þess að flagga á hátíðisdögum 
sem og þegar jarðarfarir eru í hreppnum. Helgi hyggur að allflest samkomuhús 
séu með stöng og fána til þess að nota við hátíðleg tækifæri .18 Fánastöng var 
svo sett á mæni hússins að framanverðu og sést enn festing hennar. 

Árið 1939 skrifar Stefán Ingimundarson mikla hvatningargrein í Vitann, t.d. 
að fullgera Kirkjuhvol, laga í kringum hann, gróðursetja tré og blóm, rækta 
matjurtir o.fl.. Hann telur að aðeins einu sinni hafi félagarnir unnið óskiptir að 
verkefni og það var bygging Kirkjuhvols og bætir við:  

 
„ ... En síðan hefur vinnulag okkar verið með þeim hætti, að þegar einn hefur 

 barist fyrir unglingaskóla, þá hefur annar prédikað um vegagerð; þegar einn 
 hefur prédikað bindindi, þá hefur annar viljað skógrækt, þegar einn  hefur 
 viljað kartöflurækt, hefur annar barist fyrir fjörugum fundum, þegar einn 
 hefur viljað laga kringum húsið, þá hefur annar vanrækt að útvega 
 lóðarréttindin.“19 

Þrettándagleði  hreppsbúa í Kirkjuhvoli ca 1953 
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Það er haldið áfram að skrifa um Kirkjuhvolinn, lagfæringar bæði utan dyra 

og innan því „nú eru miklir peningana tímar.“ Stækka húsið, byggja 
veitingapláss, laga svið, búningsherbergi og sæti, kaupa hljóðfæri og fjarlægja 
„eyðiflákana“ í  grennd við húsið. „Gaman væri að sjá skógivaxin blett í 
kringum húsið, það líkist helst eyju út í hraunhafinu við fjölfarna siglingaleið... 
Það er sem ég sjái börn og barnabörn okkar, kæru félagar, vera að klifra í 
frumskógum ungmennafélagsins og ykkur sjálf sleika sólskinið í skjóli 
trjánna ...“20 Og einn ritarinn hvetur til þess að fólk fái sé snúning í fundarlok en 
því miður vilji enginn dansa eftir hárgreiðu og því þyrfti húsið að eignast 
grammófón. Til gamans má geta þess að Fjóla keypti  harmonikku árið 1927 á 
60,00 kr. en seldi tveimur árum seinna fyrir 10,00 kr. 21  

Í fimm ára afmælisgrein Þróttar 1937 eftir Stefán Ingimundarson segir: 
 

  „Það var mjög algengt þennan vetur að        
 bæði ungmennafélagarnir og aðrir 
 ungir menn fengju sér snafs og voru 
 slattfullir á skemmtunum, en 
 sérstaklega var þetta áberandi með 
 sjálfan formanninn og má óhætt [að]  
 fullyrða að það hafi haft mjög slæm 
 áhrif á félagslífið um þessar mundir... 
 Þess er skylt að geta að snapsa-alda sú, 
 sem gekk yfir félagið veturinn áður var 
 nú mjög í rénum, og  bindindisáhugi 
 var að verða mjög  almennur innan 
 félagsins, þó á þeim sama grundvelli og 
 áður að ekki væri rétt að banna  
 áfengisnautn heldur ættu menn að læra 

  að sneiða hjá henni af  frjálsum vilja.“22  
 
Svo virðist sem félagslíf Þróttara hafi verið heldur bágborið eftir vígslu 

hússins sem hefði þó átt að efla það á alla kanta. Hér vantar mig samanburð á 
félagslífi Fjólu (fundagerðabækur) svona til þess að sjá hvort það félag hafi farið 
í sömu lægð og Þróttur. Margt getur komið til sem aðgreindi félögin. Fjólukonur 
voru heimavinnandi og sinntu líknarmálum, héldu námskeið í prjóni  og 
saumum sem og skemmtanir fyrir hreppsbúa. Fjólukonur áttu yfirleitt eitthvað 
inn á sparisjóðsbókum enda „þroskað“ félag miðað við Þrótt og gátu t.d. lánað 
Útgerðarfélagi Vatnsleysustrandar 1000,00 kr. við stofnun þess 1930.23 Ég  geri 
því ráð fyrir að Fjólufélagar hafi almennt verið eldri en Þróttararnir. Á einum 
stað í Vitanum sé ég að menn eru að leita skýringa á kraftleysi félagsins og 

Þróttarapíramídi í sundkennsluferð  
í Reykjavík ca 1935 
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nefna  að félagar hafi þurft að leita sér að vinnu utan hreppsins á 
kreppuárunum og framundir 1940, enda yfirleitt ungt fólk. Slíkt kallaði á minni 
fundarsókn og meira los. Svo komu stríðsárin með mikilli atvinnu og  
peningaflóði og þá vænkaðist hagur Strympu, - mætti halda. Svo var þó ekki,  
hvað sem olli.  

Á árunum eftir 1940  koma fram óskir um stækkun hússins og að ganga betur 
frá því að utan. Skrifað er árið 1943:  

 
„En flestir eru á sama máli með það, að  félagið eitt sé ekki nóu fjárhagslega 

 stætt til að ráðast í stækun við húsið að svo stöddu. Þótt það sé alveg bráð 
 nauðsinlegt og má ekki bíða langan tíma. Þar sem húsið er svo ófullkomið, 
 eins og allir geta  séð sem inn í það koma, og  hvað á vantar til að gera það 
 gott, saman borið við önnur samkomuhús nú á  tímum. Ef kvennfélagið væri 
 með stækun  húsins og legði þá helming á móti ungmennafélaginu. Og er 
 ekki víst að það yrði of dýrt ef bæði félaugin legðu samann. Ef þetta yrði 
 drifið í gegn, gæti þá þetta hús verið samkeppnisfært við önnur hús hér í 
 nágreninu.Hefur þetta sýngt sig á þeim opinberum skemtinum sem félagið 
 hefur haldið að oftast hefur verið hús fillir. Þótt húsið sé svo ófullkomið eins 
 og það getur verið. Sýndi þetta sig best á þeiri sýðustu skemtun, sem félagið 
 hélt að aldrei hefur það haft jafn mikin ágóða, á nokkri skemtun. Ef húsinu 
 yrði komið í það horf sem teiknað væri af einum félaga, þá yrði eingvö ver 
 sóttar skemtanir af þessu húsi, en samkomuhúsum hér fyrir sunnan.“24 

   
Þetta er merkileg grein sem lýsir vel tíðarandanum og á öðrum stað er skrifað 

um „vöntun á veitingasal og eldhúsi“.25 Þarna virðast Strandarmenn hafa setið 
eftir í samkeppninni við önnur samkomuhús á Suðurnesjum. Kirkjuhvoll var 
orðinn úr sér genginn og svaraði ekki kröfum tímans aðeins 10 árum eftir að 
hann var byggður. Stundum var það svo að léleg hús kölluðu á „fjörið“ ,þ.e. 
slagsmál og skemmdir en ...  . Líka kemur fram að einn Þróttarinn hefði teiknað 
viðbætur og lagfæringar á Kirkjuhvoli. Það má ætla að það hefði orðið dýrt að 
lappa upp á húsið með tilliti til þess tíma krafna. Svo fannst mér það 
einkennilegt að aldrei var minnst á kamar eða betrumbætur á salernisaðstöðu. 
Það var eingöngu kamar við Kirkjuhvol en slíkt var almennt við hús í hreppnum 
á þessum tíma enda ekkert vatn nema í brunnum. Munnlegar heimildir 
Nikulásar Sveinssonar (f. 1928) frá Hábæ segja: „Hann  [kamarinn] er við gaflinn 
sem snýr upp í heiði, Þar voru tveir básar. Inn á básunum voru 1" fjalir með 
rúnuðu gati. Undir gatinu voru smurningsfata/olíufata. Kamarinn var 
timburskúr með járnþaki.“26   

Húsið var lýst upp með olíufylltum gasluktum sem og venjulegum 
olíulömpum á kvöldskemmtunum. Tvær luktir voru hengdar í salarloftið og ein 
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höfð á sviðinu en olíulampar baksvið og í forstofu.27 Eitthvað var reynt að nota 
vindmyllu samkv. munnlegum heimildum frá Reyni Brynjólfssyni frá Minna-
Knarrarnesi  og einn tréspaði úr myllu fannst í húsinu við ruslatæminguna. 
Rafmagn kom ekki í húsið  fyrr en um 194828  þegar fyrstu raflínur voru lagðar 
um hreppinn. Engar heimildir eru til sem sýna viðbrögð  hjá félögunum við þeim 
„lúxus“ enda komið nýtt skólahús í hreppinn með flestum þægindum til 
félagsstarfa.  

Hér koma skrif full af glettni og öfund eftir einn Þróttara sem lá veikur og 
komst ekki á jólaballið í Kirkjuhvoli árið 1941:  

 
„En sá maður, sem í fyrsta skifti situr heima á meðan aðrir skemta sér á   

 jólaballinu, hann er aumkunarverður, í fyrsta lagi er samviskan kanske   
 dálítið óróleg, ef maðurinn hefir átt að gegna einhverju starfi í sambandi við 
 hinn göfuga gleðskap.  Í öðru lagi er það fjandi hart, að geta ekki fengið
 neinn til að ganga utaní sparibuxurnar sínar á jólunum, eða til þess að stela 
 af sér húfu og skóhlífum. Þá er það óviðkunnanlegt, að geta ekki eitt 
 aurunum sínum fyrir ekki neitt og geispandi horft á börn jólanna skemta sér 
 við dans, meðan önnur fljúgast á og troða hvert á öðru viti sínu fjær af 
 skósvertuáti  [lakkrís] og gasmjólk [gos].“29 

 
Bygging Brunnastaðaskóla árið 1944 markaði þáttaskil í skóla- og 

félagsmálum. Glæsilegt hús var reist við hlið Suðurkotsskólans og skólaútibúin 
aflögð, fyrst Kirkjuhvoll (1938) og svo á Stóru-Vatnsleysu (vor 1943).30 Þarna var 
komin nútímaleg bygging sem hægt var að halda fundi í án þess að krókna úr 
kulda sem og komast á vatnssalerni. Ári eftir vígslu skólans er skrifað að Umf. 
Þróttur hafi lifað sitt fegursta að sumra mati og ekki að ástæðulausu því 
fundarsókn væri  léleg. Þó er í einni grein hvatt til þess að stuðla að byggingu 
íþróttahúss við hlið nýja skólans sem og sundskálabyggingu við frystihúsið Voga 
hf. Einhver söknuður eftir Suðurkotsskólahúsinu kom í ljós því skrifað er: „Þegar 
ég lít á þetta nýja og veglega hús get ég ekki að því gert að mér finnst það ekki 
nærri eins reisulegt hús og það gamla var [Suðurkotsskóli] og ekkert fara betur 
við umhverfið en hitt gerði. Vel má vera að þetta stafi af  því að maður var 
orðinn gamla húsinu vanur og það hefur svo margar gamlar og góðar 
minningar að geyma.“31 

Á árunum 1945-1949 eru engin skrif í Vitann en svo eru aðeins ein skrif 1950  
og þar er ekkert minnst á Kirkjuhvol.  Svo fer að lifna yfir Þrótti og Vitaskrif 
hefjast aftur 1961 en þá eru félögin komin í gott hús varðandi skemmtanahald 
sem var Glaðheimar í Vogum. Það gagnmerka hús var byggt 1959-1960  af 
Guðlaugi Aðalsteinssyni (1929 -1999) og fjölskyldu.32 Í heimild segir að félögin 
hafi hætt  alfarið að nota Kirkjuhvol í kringum 1958  og fært fundarhöld og aðra 
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starfsemi í Brunnastaðarskóla a.m.k. tímabundið. Félögin Fjóla og Þróttur 
keyptu svo samkomuhúsið Glaðheima árið 1971 en það er önnur saga. 

Kvenfélagið Fjóla hélt síðasta aðalfund sinn í Kirkjuhvoli  þ. 18. október 1956. 
Þá kom samkomuhúsið til umræðu og skýrt frá „viðgerð þess og skuldum ... svo 
sem um að ráða umsjónarkonu og annað því viðvíkjandi.“33  Tveimur árum 
seinna (september 1958) fékk Fjóla svo bréf frá skólanefnd 
Vatnsleysustrandarskólahéraðs þar sem falast var eftir Kirkjuhvoli undir 
handavinnu drengja og það var samþykkt. Ég hef ekki skoðað fundagerðabækur 
hreppsins, t.d. skólanefndar, en ég held að Kirkjuhvoll hafi aldrei verið notaður 
undir handavinnukennslu. Hreiðar S. Guðmundsson (f. 1945) fékk smíðakennslu 
í  Barmi (Vogagerði 9) í Vogum, neðri hæð, ca 1956-1957 en þá var húsið í 
byggingu. Þá kenndi Magnús Skúlason í Austurkoti smíðar, sá sami sem var 
yfirsmiður Kirkjuhvols. 

Fræðslu- og menningarsaga Kirkjuhvols  er mjög merkileg þó stutt hafi verið 
og það sést vel á skrifum í Vitann. Ári eftir vígslu hússins var það leigt til kennslu  
8-10 ára barna því húsnæðismál skólans voru öll í molum. Hreppurinn hættir 
svo að leigja húsið 1938. Barnakennslan í Kirkuhvoli stóð í 2 vikur í senn  yfir 
vetrartímann.34 

Tiltölulega snemma í tíð  
Kirkjuhvols er farið að nefna 
þörf á unglingakennslu. Í 
desember 1935 skrifar Jón G. 
Benediktsson (1904-1984) í 
Suðurkoti : „ ... En jeg er 
hræddur um að sú þátttaka 
fáist ekki [skrif félaga í 
Vitann], nema að við setjum 
á stofn, nokkurskonar 
unglingaskóla, t.d. næsta 
haust,  það mundi kosta 
okkur eitthvað ...“35 Þetta  
var líka nefnt næsta ár og  
haustið 1936 var fyrsta 
 unglinganámskeiðið haldið í Kirkjuhvoli með 26 nemendum og kennt í 12 daga 
(kvöld?):  „Og eftir að við höfum nú orðið að hætta við framhald kennslunar 
vegna ónógrar þátttöku, þá verst maður varla þeirri hugsun, að það hafi verið 
meira en heilbrigt geti talist að menntaþráin hafi hjá einhverjum verið 
óþarflega mikið blönduð nýjungagirni ...“36  

Á tímabilinu 1937-1939 var svo aftur starfandi kvöldskóli (unglingaskóli)  í 
Kirkjuhvoli á vegum Þróttar.37 Stefán Ingimundarson skrifar í janúar 1938:  

Húsmæður í Brunnastaðahverfi 1963. Þær voru allar í 
Kvenfélaginu Fjólu Vatnsleysustrandarhreppi það ár 
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„Merkasta málið, sem félagið beitti sér fyrir á árinu var efalaust 
unglingakenslan, sem það hélt uppi á síðast liðnu hausti í 36 daga á 8 vikum 
með 17 föstum nemendum. Námsgreinar voru: Íslenska, munnleg og skrifleg, 
skrift, reikningur og danska. Kennslugjald nemenda var 10 kr og er það vísu 
ekki hátt en þó hærra en æskilegt er að hafa það. En eins og allir vita er 
fjárhagur félagsins svo bágborinn að óhjákvæmilegt var að láta 
nemendurnar borga sem allra mest af kostnaðinum við skólan ...“38 
 
Á þessum tíma var skólahald í hreppnum á hrakhólum og þá var kennt á 

þremur stöðum eins og segir hér framar, m.a. í Kirkjuhvoli og þá yngri börnum á 
skólaskyldualdri, fyrir utan unglingakennsluna sem var á vegum Þróttar. Í 
skrifum Vitans í febrúar 1938 er býsnast yfir umgengni kennara og unglinga en 
kennari þá var Stefán Hallsson (1911-1995): 

  
 „Ég kom hér inn í hús nokkur skipti eftir að hætt var að kenna og það var 
 ljótur frágangur af kennara og nemendum, mér var illa við að sjá þetta 
 seinasta verk nemendanna eftir daginn. Og hugsaði meðan ég stóð í 
 dyrunum og sá stólana í hliðinni á gólfinu og borðin, sum eins og þau áttu 
 að vera, önnur dottin úr þeim skorðum sem þau voru sett í, svona getur þá 
 blessað húsið okkar litið út eftir félaga vora. Þetta kemur til að sjá, að það 
 vantar stjórnsemi á nemendurnar eða það stafar af rolugangi kennara.“39 
 

Í nóvember 1960  var enn rætt um húsið á fundi Fjólu og ákveðið að bjóða 
húsið skólanefndinni til kaups gegn vægu verði, - eða leigu „í því skyni að hægt 
væri að hagnýta það til danskennslu og handavinnu drengja og 
leikfimiskennslu...“ 40 Svo virðist sem hreppurinn hafi ekki haft áhuga á húsinu 
utan þess að eitthvað var kennd leikfimi þar. Í október 1961 ákvað Fjóla að leyfa 
húsið til skátastarfsemi sem verið var að undirbúa hérna í hreppnum af ungum 
stúlkum. „Verður reynt að hreinsa og laga húsið og láta í það rúður sem 
vantar.“41 Þetta var skátafélagið Vogabúar (kvennasveitin Skjaldmeyjar). Ég var í 
félaginu á þessum tíma og mig minnir að 1-2 skátafundir hafi verið haldnir í 
Kirkjuhvoli enda húsið í raun ónothæft. Fundargerð Fjólu um haustið 1961 segir 
að formaður Sjálfstæðisfélags Vatnsleysustrandar (stofnað 1959) óski eftir að fá 
afnot af húsinu til fundahalda en ekkert virðist hafa orðið úr því. Næsta ár barst 
bréf frá Þorvarði Jónssyni (1917-2005) Sjónarhóli þar sem hann leitar eftir 
kaupum á Kirkjuhvoli. Þarna virðist svo komið að húsið verði eingöngu notað 
sem geymsla. Árið 1962 er sem sagt alfarið hætt að nota húsið fyrir fundi eða 
mannfagnaði. Félögin seldu svo Kirkjuhvol árið 196642  Hafsteini Snæland (f. 
1934) og fjölskyldu sem þá bjuggu á Sjónarhóli  á Vatnsleysutrönd. Hafsteinn 
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seldi það svo utansveitarmönnum, Einari Þorsteinssyni og Runólfi 
Valdimarssyni, árið 1979. Þeir félagar brutu úr gaflinum að ofanverðu til þess að 
koma allskonar drasli inn í húsið og nýttu það sem járnageymslu í 40 ár. Minja- 
og sögufélag Vatnsleysustrandar keypti svo Kirkjuhvol árið 2019. Félagar 
hreinsuðu út úr honum tugi tonna af járnadrasli og svo ótrúlegt sem það er kom 
salargólfið furðu heilt undan þessu fargi sem og fleira sem nýta má til 
endurbyggingar þessa merkilega húss.  

 

 
  
  
 
 Í ávarpi til Þróttara 1962 skrifar Alfreð Steinar Rafnsson (f. 1944) frá 
Austurkoti  á Strönd í Vitann: 
 

 „ ...  Eins og allir vita býr fjelagið við mjög þröngan kost. Gamla 
 samkomuhúsið er alt úr sér gengið og varla hægt að segja að það sé lengur 
 mannabústaður. En nú vonast félagið eftir að fá úthlutað lóð undir nítt 
 félagsheimili og væri það skemmtilegt að undirbúningur að biggingu þess 
 gæti hafist í sumar. Og því segi ég, kæru félagar, gerum alt sem við  getum til 
 að hlú að litla félaginu okkar svo það geti orðið stórt.“43 
 

Kirkjukór Kálfatjarnarkirkju ásamt organistum og presti ca 1965. Allir kórfélagar þarna voru 
ýmist í Fjólu eða Þrótti. Séra Garðar Þorsteinsson (Hafnfirðingur) var skráður félagi í Þrótti 
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Á stjórnarfundi hjá Fjólu þ. 22. október 1963 er bókað eftirfarandi: „Tilefni 
fundarins var að kjósa 1 fulltrúa til að mæta á sameiginlegan fund 
hreppsnefndar og ungmennafélagsins til athugunar eða undirbúnings byggingu 
samkomuhúss í Vatnsleysustrandarhreppi. Kosin var Margrét Jóhannsdóttir 
formaður Br-stöðum.“44 

Þarna hefst nýr kafli í sögu félagsmála í Vatnsleysustrandarhreppi  
(Sveitarfélagið Vogar nú) sem ekki verður skráður hér. 
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