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Kirkjuhvoll - samkomuhús

Samkomuhúsið Kirkjuhvoll á 
Vatnsleysuströnd var byggt 
árið 1933. Bygging þess var 
samstarfsverkefni Umf.
Þróttar og kvenfélagsins Fjólu í 
Vatnsleysustrandarhreppi sem 
þurftu húsnæði fyrir starfsemi 
sína. Áður hafði allt samkomu- Kirkjuhvoll - Líkan smíðað af Guðmundi M. Jónssyni

hald í hreppnum farið fram í barnaskólanum. Ráðist var í smíðina á haust- 
mánuðum 1933 og lokið við bygginguna aðeins þremur mánuðum seinna.

„Það var snjólítið og frostlaust fram eftir öllum vetri svo að steypan 
gekk vel. Húsið komst undir þak og var innréttað, og á aðfangadag 
jóla var meðal annars unnið að því að reka saman bekki svo að hægt 
yrði að vígja húsið um jólin. Á annan í jólum var svo haldin 
vígsluskemmtun fyrir innansveitarfólk. Húsið átti þá að heita fullgert 
og hafði öll vinna við það verið gefin af meðlimum félaganna nema 
vinna yfirsmiðsins."

Úr Vitanum, tímariti Umf.Þróttar 5. árg. 4. tbl.

Segja má að um þrekvirki hafi verið að ræða, enda ekki hægt að grípa til þeirra 
úrræða sem við höfum í dag. Steypa var m.a. hrærð á staðnum og grjóti safnað 
úr nágrenninu. Máltækið að margar hendur vinni létt verk birtist þarna í sinni 
tærustu mynd.

Um húsið
Samkomuhúsið Kirkjuhvoll er staðsett miðja vegu milli Brunnastaðahverfis og 
Kálfatjarnar, ofan vegar. Það hefur mjög látið á sjá á undanförnum árum og 
verið þyrnir í augum margra sem leið hafa átt um Vatnsleysuströnd. Saga þess 
var um það bil að falla í gleymskunnar dá þegar eignarhald færðist til Minja-og 
sögufélags Vatnsleysustrandar og líf fór að færast í húsið á nýjan leik.

Grunnflötur hússins er um 108m2. Stærstur hluti þess, samkomusalurinn, er 
steinsteyptur en viðbygging sem hýsir inngang, fatahengi og miðasöluherbergi,
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Frá þrettándaskemmtun í Kirkjuhvoli

er úr timbri. Þak er klætt bárujárni og timbur- 
klæðning utan á viðbyggingu. Inni er viðbygg- 
ing panilklædd en veggir salarins með pappa- 
klæddum striga. Neðst á veggjunum er 
brjóstþil, glanslakkað líkt og tíðkaðist með 
húsgögn fjórða áratugarins. Það sama á við um 
gerefti hurða, glugga og ramma sviðsins. 
Sviðið er innst í salnum. Í boga ofan við það var 
nafnið Kirkjuhvoll málað ásamt íslenskum 

fánum beggja vegna. Þar fyrir neðan voru nöfn félaganna tveggja sem byggðu 
húsið ásamt ártali. Sviðið er miðjusett og eru tvö sambærilega stór herbergi 
sitthvoru megin við það með inngöngudyrum. Í öðru herberginu er gluggi en 
hinu hurð út. Mjór gangur liggur baksviðs sem tengir herbergin tvö. Fánar eru 
málaðir við alla glugga og hurðir. Þeir eru tákn þjóðar sem berjast fyrir sjálfstæði 
og má segja að uppruni þeirra tengist hreyfingunni sem á sér stað í krafti 
Ungmennafélaganna í landinu og stofnun þeirra.

Útfrá byggingarlistarlegu sjónarhorni er Kirkjuhvoll á síðustu metrum 
steinsteypuklassíkur. Húsið er samhverft út frá miðjuás sem liggur frá 
innganginum að framan til brandgaflsins í andstæðum enda hússins. Gluggar 
liggja á móti hvorum öðrum eftir ásnum og eru afar fáar undantekningar 
þessarar reglu klassíkurinnar. Hlutföllinn 1:1,5 virðast stjórna flestu í húsinu; 
gluggunum, stærð viðbyggingarinnar, salarins o.s.frv.

Staða verkefnisins
Sótt er um styrk vegna áframhaldandi vinnu við 1. áfanga verkefnisins. Lokið 
hefur verið við viðgerð á þaki, tveir gluggar hafa verið smíðaðir auk útihurða. 
Gluggarnir hafa verið settir í. Ljúka þarf við smíði á öðrum gluggum og 
ísetningu. Viðbyggingu þarf að taka niður, steypa nýjan grunn með lögnum og 

Tveir gluggar komnir í ।Gert við þak
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byggja upp að nýju. Viðbyggingin er mjög illa farin og farsælast að byggja hana 
upp í heild sinni. Þó má nýta heillegan panil við endurbygginguna.

Uppbygging hússins miðar að því að færa notkunargildið nær nútímanum. Það 
felur meðal annars í sér að koma fyrir snyrtingu og eldhúsi með tilheyrandi 
aðstöðu svo hægt sé að bjóða upp á sem fjölbreyttasta möguleika til nýtingar. 
Minjastofnun Íslands hefur verið félaginu innan handar með ýmislegt sem tekur 
til uppbyggingarinnar. M.a. nýtingu á gömlum innviðum og fyrirkomulag 
innanhúss í viðbyggingu svo koma megi öllum nýjungum haganlega fyrir.

Félagsmenn og aðrir sjálfboðaliðar hafa lagt fram mikla ólaunaða vinnu við 
uppbyggingu Kirkjuhvols. Auglýstir eru vinnudagar þar sem tekið er til hendinni 
við ýmis tilfallandi verk. Auk þess hafa félagsmenn unnið að teikningum og 
uppdráttum sem nauðsynlegir eru við uppbygginguna.

Framtíðaráform
Eftir að lokið verður við að færa Kirkjuhvol í upprunalegt horf verður húsið nýtt 
fyrir smærri samkomur á vegum Minjafélagsins og annarra. Merkri sögu hússins 
og félaganna sem það byggðu verður gerð skil í húsinu. Menningararfur 
svæðisins sem snýr að samkomuhaldi, félagsstarfi og menningarviðburðum 
verður varðveittur og um leið nýttur fyrir komandi kynslóðir, íbúa og velunnara 
svæðisins. Ekki er síður mikilvægt að notkun hússins eftir endurbætur verði 
ábatasöm fyrir samfélagið. Að þar verði hægt að koma saman og fræðast, 
gleðjast og miðla á fjölbreyttum viðburðum. Að af því spretti nýjir notkunar- 
möguleikar m.a. á sviði ferðamennsku og samvinnu ólíkra hópa. Staðsetning 
Kirkjuhvols býður einnig upp á möguleika á að nýta húsið fyrir þjónustu við 
ferðamenn sem leið munu eiga um svæðið með tilkomu nýs hjólreiðastígs sem 
tengja mun Suðurnes við Reykjavíkursvæðið.

Það verður af nægu að taka þegar endurbótum verður lokið og víst að 
möguleikar til nýtingar verða ófáir.

Styrkir

Verkefnið hefur verið styrkt af Sveitarfélaginu Vogum og Uppbyggingarsjóði 
Suðurnesja. Áfram verður sótt um styrki til þessara aðila. Auk þess hafa 
einstaklingar styrkt uppbygginguna.

Sótt er um 15 milljón króna styrk til Fjárlaganefndar vegna uppbyggningarinnar.
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Viðhengi

Kirkjuhvoll - Ágrip af sögu félagslífs í Vatnsleysustrandarhreppi

Kirkjuhvoll - myndir frá vinnu við endurbætur
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