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Ágrip 
 
Í þessari ritgerð er sjónum beint að Ungmennafélaginu Hrafnkeli Freysgoða í Breiðdal sem 

stofnað var árið 1937. Félagið spratt upp í sveitasamfélagi og voru aðstæður til að halda úti 

félagslífi erfiðar vegna strjálbýlis og lélegra samgangna. Þó var félagsstarfsemi nokkur fyrir 

stofnun ungmennafélagsins.  

Ungmennafélagið setti sér háleit markmið við stofnunina og farið er ítarlega yfir 

þau markmið og skoðað hvernig félaginu tókst að ná þeim. Helstu markmiðin voru að efla 

félagsandann innan sveitarinnar, koma upp félagsheimili, vinna að bindindismálum, gefa út 

blað og vinna að eflingu íþrótta, en einnig voru önnur léttvægari málefni á dagskránni. Eftir 

fyrstu árin breyttist ekki aðeins félagið heldur einnig sá félagslegi veruleiki sem það var 

sprottið úr.  

Um miðjan 5. áratuginn fór byggðamynstur innan sveitarinnar að breytast. Fólki í 

þéttbýlinu við sjávarsíðuna fór að fjölga á kostnað sveitarinnar. Auk þess var tímabundin 

fólksfækkun innan sveitarfélagsins sem heildar og fátt fólk var til staðar á kjöraldri fyrir 

ungmennafélagið. Þetta breyttist þó til batnaðar í byrjun 8. áratugarins þegar nýjar 

kynslóðir komu fram á sjónarsviðið og tóku við forystuhlutverkum í ungmennafélaginu. 

Byggða- og fólksfjöldaþróun hafði mikil áhrif á starf ungmennafélagsins enda var 

sveitin tiltölulega fámenn og því skipti hver maður máli. Þegar þessar hræringar innan 

sveitar voru að hefjast var hlutverk ungmennafélagsins að verða fastmótað. Það var farið að 

sækja æ meira í það að verða hreinræktað íþróttafélag eins og tíðkaðist gjarnan í þéttbýli og 

með aukinni þéttbýlismyndun styrktist það hlutverk félagsins. Önnur félög spruttu upp í 

sveitarfélaginu og unnu þá að málum sem ungmennafélagið hafði beint sjónum sínum að á 

fyrstu árunum. Starf félagsins var, eins og starf annarra félaga, bundið áhuga félagsmanna 

og var hann upp og ofan. Það sem varð því að falli var óhagstæð fólksfjöldaþróun og áhugi 

þeirra fáu sem eftir voru var ekki nægur til að halda úti öflugu starfi. Því hefur félagið nú 

lagst í dá. 
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1. Inngangur 
 

Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði var stofnað þann 15. ágúst 1937 af 20 ungum 

mönnum í Breiðdalshreppi. Nafn félagsins er sótt í Hrafnkels sögu Freysgoða en 

Hrafnkell hafði vertursetu í Breiðdal er hann kom frá Noregi og fluttist svo upp yfir 

heiði.1 Félagsstarfsemi hafði verið þó nokkur í Breiðdal árin á undan en sérstakur 

vettvangur hafði ekki verið fyrir ungt fólk fram að því. Ungmennafélög höfðu þá 

starfað í landinu um 30 ára skeið og hafði reyndar verið gerð tilraun til að stofna 

ungmennafélag í byggðarlaginu árið 1911 en það gekk ekki sem skyldi.  

 Landfræðilegar aðstæður í Breiðdal2 áttu sinn þátt í því að erfiðlega gekk að 

halda þar úti öflugu félagsstarfi  þó að sitthvað hafi verið gert og menn hafi fundið sér 

ýmislegt til skemmtunar. Breiðdalurinn er tæplega 40 km langur frá Breiðdalsvík inn 

að Breiðdalsheiði og 6-7 km breiður og skiptist hann í tvennt um miðjan dal, í 

Suðurdal og Norðurdal, en Útsveit er þar fyrir utan. Innsti bærinn í Suðurdal, 

Þorgrímsstaðir, stendur nánast við Breiðdalsheiðina þannig að það var um afar langan 

veg að fara þaðan til Breiðdalsvíkur.  

Stærsti hluti íbúa hreppsins bjó í sveitinni á árunum í kringum stofnun 

ungmennafélagsins. Um 30 býli voru í þessum víðfeðma dal á þeim tíma og gat verið 

töluverður spölur á milli bæja. Flest býlin voru í Suðurdal og Útsveit en lengst af voru 

aðeins sex bæir í Norðurdal. Búskap á fyrstu tugum 20. aldarinnar var þannig háttað 

að á langflestum býlum var sauðfé mikilvægast, en minna var af nautgripum og 

hestum en þó eitthvað.3 Lögðu bændur því mesta áherslu á sauðfjárræktina og hélst 

það áfram. Tilvera fólks var í föstum skorðum og að mestu bundin við hvern bæ, bæði 

hvað varðar vinnu og tómstundir en þó var einhver samgangur á milli bæja og haldnar 

voru skemmtanir á einstökum heimilum sem fólki frá nærliggjandi bæjum var boðið 

til. Það var þó erfitt fyrir alla í sveitinni að koma saman yfir veturinn vegna þess að 

húsin voru köld.4  

Erfiðar samgöngur hindruðu einnig skipulagningu félagslífs, ekki síst áður en 

sími og rafmagn var komið í sveitina. Samgöngurnar skiptu þó án efa mestu máli í 

þessu sambandi þar sem um langan veg og óbrúaðar ár var að fara. Breiðdalsá, sem 

liðast eftir miðjum Suðurdal frá heiðarbrún út að sjó, og Tinnudalsá, sem rennur þvert 
                                                 
1 Eiríkur Sigurðsson og Guðjón Sveinsson, Breiðdæla hin nýja, bls. 204. 
2 Sjá kort í Viðauka 1, bls. 59 til að glöggva sig betur á landfræðilegum aðstæðum. 
3 Sveitir og jarðir í Múlaþingi III, bls. 288. 
4 Anna Aradóttir frá Þverhamri, „Minningar úr Breiðdal“, bls. 163. 
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fyrir mynni Norðurdals í suður og sameinast Breiðdalsá um miðjan dal, voru erfiðir 

farartálmar fyrir ferðalanga. Brú var byggð yfir Tinnudalsá árið 1907 en hún féll í ána 

18 árum síðar og þá var strax byggð steinsteypt brú í staðinn sem enn stendur. 

Breiðdalsáin var ekki brúuð fyrr en 1940 og hefur það án efa torveldað mönnum ferðir 

á mannamót töluvert.  

Vegagerð hófst árið 1911 í kringum Tinnudalsárbrúna og var um eins kílómetra 

spotta bætt við inn Suðurdal 1917. Það var þó ekki fyrr en 1931 sem tekið var til við 

vegagerð í sveitinni á ný og var eitthvað unnið við hana á hverju ári næstu árin. Þegar 

ungmennafélagið kom til skjalanna var því ekki búið að koma fullnægjandi 

vegasambandi á í dalnum, en þó var hröð framþróun með byggingu Breiðdalsárbrúar 

og vegalagningu skref fyrir skref eftir að félagið var stofnað.5  

Vegagerðin virðist hafa hafist í miðri sveit, en það var þar sem aðal 

samkomustaðurinn var, að prestssetrinu í Heydölum, sem var jafnframt eins konar 

menningarmiðstöð sveitarinnar. Mikilvægt var því að miða samgöngurnar út frá þeim 

punkti og tengja hinar ytri byggðir við hann, beggja vegna dalsins og allt inn til innstu 

bæja í Norður- og Suðurdal. Það gat þó verið langt ferðalag frá innstu bæjunum til 

Heydala og var um allt upp í tveggja daga ferðalag að ræða fram og til baka. Tapaðist 

mikilvægur tími frá búskapnum við slík ferðalög, en hann skipti íbúana höfuðmáli. 

Sími var ekki kominn á alla bæi í sveitinni fyrr en árið 1952 og því var einangrun 

töluverð á þeim bæjum sem síðastir fengu tengdan síma.  

Þrátt fyrir langar vegalengdir og strjálbýli var félagsstarfsemi nokkur í 

Breiðdalnum í lok 19. aldar og á fyrstu áratugum 20. aldar. Vettvang fyrir ungt fólk 

vantaði þó tilfinnanlega allt þar til Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði kom til 

skjalanna. Erfiðleikar blöstu þó við félaginu til að halda úti félagsstarfinu eins og 

hefur verið tæpt á hér að framan. Við stofnun ungmennafélagsins voru stjórnarmenn 

blautir á bak við eyrun, en fyrsti formaður þess, Pétur Sigurðsson, var aðeins tvítugur 

að aldri en hafði þó mikinn drifkraft. Aðrir sem komu að stofnun félagsins voru á 

svipuðum aldri, enda beindist ungmennafélagsskapurinn helst að fólki á þessu reki. 

Stofnendur félagsins voru rúmlega 30 en tæpu ári seinna höfðu 57 manns, 38 

karlar og 19 konur, undirritað lög og stefnuskrá félagsins.6 Það var því töluverður 

hópur fólks af báðum kynjum sem veitti kröftum sínum til ungmennafélagsins þrátt 

fyrir erfið skilyrði að mörgu leyti.  
                                                 
5 Sveitir og jarðir í Múlaþingi III, bls. 286-7. 
6 HA - BRE 17.2 Lög og stefnuskrá Ungmennafélagsins Hrafnkels Freysgoða 1937. 
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Hér mun ég fjalla um við hvaða félagslegu kringumstæður félagið spratt upp, 

hvað það ætlaði sér að gera, hvernig félaginu vegnaði og síðast en ekki síst hvernig 

það breyttist með tímanum. Þar verður hugað sérstaklega að því hvernig starfsemi 

félagsins þróaðist samfara breyttu byggðamynstri og hvaða áhrif það hafði þegar 

fyrstu ungmennafélagarnir voru komnir í valdastöður innan hreppsins.  
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2. Félagsstarfsemi í Breiðdal 
 
Í Breiðdalnum voru starfandi nokkur félög í upphafi 20. aldar og verða þrjú þeirra 

nefnd  hér, því að starfsemi þeirra er mjög tengd starfsemi Ungmennafélagsins 

Hrafnkels Freysgoða. Þetta voru Lestrarfélag Breiðdæla, Góðgjörðafélagið Eining og 

Ungmenna- félag Breiðdæla. 

Lestrarfélag Breiðdæla er elst þessara félaga og það eina sem er ennþá starfandi, 

þó að í breyttri mynd sé. Það var stofnað þann 20. maí 1878 og komu félagar þess úr  

Breiðdal og Stöðvarfirði, sem þá tilheyrðu einum og sama hreppnum. Tilgangur 

félagsins var að auka áhuga fólks í sveitunum á bóklestri og veita almenningi aðgang 

að bókum og blöðum á ódýran hátt.7 Í upphafi var hreppnum skipt í sex deildir en 

þeim átti síðar eftir að fækka. Félagsmenn voru 44 í upphafi, allt karlar.8 Félagið var 

því mikilvægt innlegg í félagslíf sveitarinnar, sem Anna Aradóttir frá Þverhamri hefur 

lýst sem fábreyttu, því það hélt hlutaveltur sem voru vel sóttar og vel styrktar með 

gjöfum.9 Félagið safnaði í dálítinn sjóð, sem félagsmenn gátu fengið lánað úr gegn 

vöxtum, en það er þar sem það tengist sögu Ungmennafélags Breiðdæla.  

Ungmennafélag Breiðdæla var stofnað árið 191110 en afar lítið er vitað um það 

með vissu. Þó er vert að skoða sögu félagsins, þar sem það gefur mikilvægan 

vitnisburð um þróun Ungmennafélagsins Hrafnkels Freysgoða. Helsta afrek þessa 

fyrra ungmennafélags í Breiðdal var að reisa samkomuhús á Stöðulbarðinu í 

Heydölum. Til að reisa slíkt hús þurfti fé og því leitaði ungmennafélagið eftir styrk, 

bæði frá lestrarfélaginu og hreppsnefnd Breiðdalshrepps.  

Í fundargerðabók lestrarfélagsins kemur fram að félagið ákvað á fundi sínum 

þann 29. apríl 1911 að svara fyrirspurn ungmennafélagsins neitandi. Ástæðan sem 

gefin var fyrir þessu var sú að ungmennafélagið hefði ekki sýnt nægilega vel fram á 

hvernig það hugsaði sér að „framkvæmdir í því að koma hugsjónum sýnum fram bæði 

hvað...bygginguna og aðrar fram(kvæmdir)farir snertir“.11 Þremur árum síðar var 

annað hljóð komið í strokkinn en þá samþykkti lestrarfélagið að veita 

ungmennafélaginu allt handbært fé sem það átti með því sem aflað yrði á árinu.12 

                                                 
7Anna Aradóttir frá Þverhamri,  „Minningar úr Breiðdal“, bls. 159. 
8 Breiðdalshreppur –  
http://www.breiddalur.is/?d=5&m=page&f=viewPage&id=10&style=access_black, skoðað 
21.10.2008. 
9 Anna Aradóttir frá Þverhamri,  „Minningar úr Breiðdal“, bls. 159. 
10 Anna Aradóttir frá Þverhamri,  „Minningar úr Breiðdal“, bls. 160. 
11 HA – BRE 29.7 Gjörðabók Lestrarfélags Breiðdæla  1878-1923. 
12 HA – BRE 29.7 Gjörðabók Lestrarfélags Breiðdæla  1878-1923.  
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Gengið var frá þessu þann 17. maí 1914, þrátt fyrir dræma fundarsókn félagsmanna, 

og samþykkt að lána ungmennafélaginu féð gegn sjálfskuldarábyrgð 

ungmennafélaga.13 

Þegar ungmennafélagið leitaði til Breiðdalshrepps var hreppurinn aftur á móti 

ekki tilbúinn að taka þátt í húsbyggingunni með ungmennafélaginu en samþykkti þó 

að veita því lán af vaxtatekjum hreppsins.14 Húsið reis á endanum á árinu 1914. Það 

var fyrsta steinsteypta hús sveitarinnar, á einni hæð með kjallara. Ungmennafélagar 

unnu kauplaust við byggingu hússins og öfluðu tekna með heyvinnu hjá bændum í 

sveitinni.15  

Þegar til kom reyndist byggingin ekki alltof vel, því að samkvæmt upplýsingum 

Önnu Aradóttur var erfitt að halda samkomur í húsinu á veturna, bæði vegna 

erfiðleika fólks úr sveitinni við að komast þangað sem og vegna þess að húsið þótti 

kalt.16 Þó var ljóst að húsið kom í góðar þarfir og voru þó nokkrir fundir haldnir í því, 

bæði  hreppsnefndarfundir17 og fundir á vegum félagasamtaka í hreppnum. 

Lestrarfélagið hélt þar t.a.m. nokkra fundi,18 en ekki er ljóst hvort afnot þess af húsinu 

hafi verið skilyrði fyrir láni þeirra til ungmennafélagsins.  

 Þriðja félagið sem tengdist Ungmennafélaginu Hrafnkeli Freysgoða var 

Góðgjörðafélagið Eining. Félagið, sem stofnað var þann 4. nóvember 1911, var af 

talsvert ólíkum toga en lestrarfélagið, þar sem karlar voru í forystusveitinni. Í Einingu 

var stjórnin að mestu skipuð konum og því var félagið ákveðið mótvægi við 

lestrarfélagið.  

Yfirlýstur tilgangur félagsins var að létta undir hjá fátækum berklasjúklingum 

sveitarinnar sem dvöldu eða kynnu að dvelja á berklahælum, einkum á 

Vífilsstöðum.19 Athyglisvert er við þetta félag að á stofnfundinum voru skráðir 96 

félagar þrátt fyrir að einungis 44 væru mættir á fundinn. Þetta var verulegur hluti 360 

íbúa í hreppnum, ef miðað er við manntal sem gert var 1. desember 1910.20  

Það sem hefur án efa dregið fólk að félaginu var hin samfélagslega þörf að 

hjálpa sveitungum sínum, en einnig þær skemmtanir sem félagið hélt og gáfu 
                                                 
13 HA – BRE 29.7 Gjörðabók Lestrarfélags Breiðdæla  1878-1923.  
14 HA – BRE 5.3 Fundargerðarbók hreppsnefndar Breiðdalshrepps 1909-1917. 
15 Sveitir og jarðir í Múlaþingi III, bls. 285.   
16 Anna Aradóttir frá Þverhamri,  „Minningar úr Breiðdal“, bls. 163. 
17 HA – BRE 5.3 Fundargerðarbók hreppsnefndar Breiðdalshrepps 1909-1917.  
18 HA – BRE 29.7 Gjörðabók Lestrarfélags Breiðdæla  1878-1923.   
19 HA – BRE 11.2 Góðgjörðafélagið Eining, Fundagerðabók 1911-1914.  
20 Hagstofa Íslands, http://www.hagstofa.is – Mannfjöldi – Sveitarfélög – Mannfjöldi eftir 
sveitarfélögum 1901-1990 –Breiðdalshreppur 1. desember 1910, skoðað 21.10.2008. 
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íbúunum ný tækifæri til að sýna sig og sjá aðra. Ákveðið var að skemmtanir skyldi 

halda einu sinni á ári, að vori. Það sem varð alls ráðandi á skemmtunum þessi fyrstu 

ár félagsins voru bögglauppboð, söngur og leiksýningar og einnig voru seldar 

veitingar. Hlutur félagsins í félagslífi sveitarinnar hefur því án efa verið mjög mikill, 

því samkomurnar þóttu vel sóttar, bæði af innan- og utansveitarfólki.21  

Hið tvíþætta hlutverk félagsins hélst áfram næstu ár, þ.e. aðstoð til sjúklinga og 

hið félagslega hlutverk. Jafnframt fékk félagið afnot af húsi ungmennafélagsins til 

fundahalda22 og þar með voru félögin þrjú komin með sameiginlega aðstöðu undir 

þaki ungmennafélagshússins. Hefst þar með blómlegt samstarf Einingar við 

ungmennafélagið, en það kom einnig fram í samstarfi félaga í Einingu við 

fyrirhugaðan leikflokk ungmennafélagsins, á árunum 1918-1920.23 Auk þess var 

ráðist í að æfa söngflokk árið 1920 undir stjórn prestsins, sr. Vigfúsar Þórðarsonar, og 

var forysta Einingar í félagslífi sveitarinnar óumdeild um þær mundir. Einnig mætti 

nefna fræðsluhlutverk félagsins þar sem reynt var að fá fólk úr sveitinni til þess að 

flytja fyrirlestra um „eitthvað skemmtilegt og fræðandi“24 Ekkert er minnst á leikflokk 

ungmennafélagsins eftir árið 1920 og ekki ljóst hvort leikflokkurinn hafi verið 

fastmótaður, en ljóst er að áhugi á leiklist var til staðar í sveitinni hjá félagsmönnum í 

þessum tveimur félögum og nokkur verk voru sett á svið af fólki úr þeim.  

Ágóði Einingar jókst næstu ár og umsvif félagsins jukust einnig. Að sama skapi 

má sjá að umsvif ungmennafélagsins fóru þverrandi á þessum árum samfara litlum 

fjárráðum. Þannig skorar Eining á ungmennafélagið á nær hverjum einasta fundi sem 

félagið hélt á árunum 1927-1930 að reyna að endurbæta hús sitt en ekkert virðist hafa 

verið gert í því.25 Þetta mál var ekki leyst fyrr en árið 1934 með því að 

ungmennafélagið „lofar að selja Breiðdalshrepp fundarhús sitt á Eydölum svonefnt 

Ungmennafélagshús 15x9 álnir með öllu múr og naglföstu, sem fylgir og fylgja ber 

fyrir umsamið kaupverð kr. 650,00.“26 Skuldir ungmennafélagsins við lestrarfélagið 

og Breiðdalshrepp höfðu þá ekki verið greiddar að fullu og því rann hluti 

kaupverðsins til að greiða þær ásamt 250 krónum sem voru greiddar Önnu Aradóttur 

og skyldu renna í kvenfélagssjóð. 

 
                                                 
21 Anna Aradóttir frá Þverhamri,  „Minningar úr Breiðdal“, bls. 160. 
22 HA – BRE 11.3 Góðgjörðafélagið Eining, Fundagerðabók 1914-1931.  
23 Sama heimild.    
24 Sama heimild.    
25 Sama heimild. 
26 HA – BRE 19.5 Kaupsamningur vegna Ungmennafélagshússins. 28. desember 1934. 
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3. Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði. 
 

Félögin þrjú sem rætt var um að framan voru dæmigerð fyrir þær félagslegu aðstæður 

sem ríktu í Breiðdal á fyrstu áratugum síðustu aldar. Í tveimur þeirra voru karlmenn í 

aðalhlutverki en í hinu þriðja voru aðallega konur við stjórnvölinn. Þrátt fyrir mikinn 

fjölda félagsmanna, ekki síst í Einingu, átti ungt fólk í Breiðdalnum ekki vettvang sem 

gat þjónað því sérstaklega eða gefið því tækifæri til að láta til sín heyra. 

Ungmennafélag Breiðdæla virðist því ekki hafa náð tilætluðum árangri og þrátt fyrir 

að samkomur Einingar hafi verið vel sóttar og vinsælar hjá ungu fólki eins og fram 

kemur í minningarbrotum Rósu Gísladóttur þar sem hún segir að tilhlökkunin hafi 

verið mikil allt sumarið eftir aðalsamkomu Einingar27 þá var félagið ekki sérsniðið 

fyrir þarfir ungs fólks. 

Það kom svo að því að hið nýja ungmennafélag leit dagsins ljós. 

Ungmennafélögin höfðu þá verið starfandi á Íslandi um rúmlega 30 ára skeið og mikil 

reynsla komin á starf margra þeirra. Þessi félög höfðu sprottið upp í byrjun 20. 

aldarinnar og túlkuðu þau nýja framtíðarsýn ungs fólks. Það þráði félagsskap sem gat 

hjálpað því að hrinda háleitari hugsjónum í framkvæmd en hægt var með störfum 

þeirra heima á bæjunum.28  

Eins og áður sagði voru félögin í Breiðdal ekki til þess fallin að laða unga fólkið 

til sín eða gefa því tækifæri til að ræða og þroska hugsjónir sínar og var þetta ástand 

svipað því sem gerðist annars staðar á landinu, þótt Breiðdalurinn hafi verið talsvert á 

eftir ýmsum öðrum stöðum. Því var þannig farið í Breiðdal að, „ sunnudaginn 15. 

ágúst [1937] voru rúmlega 30 yngri menn Breiðdalshrepps samankomnir í 

hreppshúsinu á Heydölum í þeim tilgangi að stofna Ungmennafélag.“29 Þetta var þó 

nokkur fjöldi miðað við það að í Heydalasókn bjuggu aðeins 45 einstaklingar á 

aldrinum 15-20 ára en ungmennafélagið byggði starf sitt einmitt á fólki á þeim aldri á 

þessum fyrstu árum starfseminnar, en 54 voru á milli 21 og 30 ára.30 Þar sem þetta 

voru einungis karlmenn má sjá að mikill áhugi var ríkjandi fyrir félaginu í sveitinni. 

En það er ekki nóg að stofna slíkt félag, eins og sést hafði af reynslu stofnenda 

Ungmennafélags Breiðdæla. Það félag náði litlum árangri, ekki síst vegna 

                                                 
27 Rósa Gísladóttir, „Minningabrot í tveimur þáttum“, bls. 118.  
28 Jón M. Ívarsson, Vormenn Íslands, bls. 21-22. 
29 HA – BRE 17.4 Fundargerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
30 ÞÍ – Sóknarmannatal (Sálnaregistur) fyrir Heydalasókn í Suður-Múlasýsluprófastsdæmi. Byrjað 31. 
desember 1928. 



  

10 

peningaleysis og átti í basli þess vegna. En hvað ætlaðu þeir sem stofnuðu þetta nýja 

félag að gera? 

Strax á fyrsta fundi félagsins var lögð áhersla á hve áríðandi það væri að 

æskumenn sveitanna stofnuðu slíkan félagsskap, sem efldi samstarf og félagslyndi 

ungs fólks. Þetta varð rauði þráðurinn í starfi félagins frá upphafi, eins og flestra 

annarra ungmennafélaga víðs vegar um landið. Eins og slíkum félagsskap sæmdi var 

það fyrsta verk á fundinum að semja stefnuskrá félagsins. Þar er tæpt á tilgangi 

félagsins, hvernig því skyldi stjórnað og nánast öll smáatriði rakin er viðkomu 

félaginu. Þar kom m.a. eftirfarandi fram:  
 

2. gr. Stefnuskrármál félagsins eru eftirfarandi: a) Að vekja æskuna til þess að viðhalda 

félagshug og samstarfi innan sveitarinnar, með því að efla og hvetja til hverra nytsamra samtaka, 

og brýna einingu og samvinnu fyrir félögum. b) Að veita fylgi öllum andlegum og verklegum 

framförum innan sveitarinnar, sem til umræðu koma. Einkum og fyrst og fremst, að hrinda sem 

hraðast í framkvæmd með vöktun auðs, fjársöfnun og vinnu aðkallandi byggingu samkomuhúss 

og heimavistarbarnaskóla fyrir hreppinn í samráði við hreppsstjórn. c) Að vinna markvist að 

bindindismálum, bæði með bindindisheiti og fræðslu. Takmarkið sé, að hver og einn félagi 

hjálpi til með dæmi sínu, að skapa það almenningsálit innan sveitarinnar, sem standi ekki með 

heldur móti ómenningu þeirri og skaða, sem af notkun nautnalyfja stafar. d) Að venja 

félagsmenn við að láta í ljósi skoðanir sínar og áhugamál í ræðu og riti. Bæði með því að halda 

málfundi þar sem rædd eru auðveld og uppörfandi mál, og með þvi að gefa út ritað blað. e) Að 

vinna sem nútíma æskulýðsfélagi sæmir að fögrum og hollum íþróttum hverju nafni, sem 

nefnast. T.d. söng, fimleikum, knattspyrnu, skauta og skíðaferðum, fjallgöngum og útilegum. Og 

alt þetta því fremur sem þar með er stefnt með tímanum frá óhollri innivist og lifnaðarháttum að 

heilsulindum íslenskrar náttúru. 31 

 

Eins og sjá má eru þetta mjög háleit stefnumál og ljóst er að mikill hugur var í 

þeim ungu mönnum sem stóðu að félaginu. Þeir voru greinilega ákveðnir í að marka 

djúp spor í félagslíf sveitarinnar sem þeim hefur eflaust þótt vera næsta bágborið. 

Fyrirheitin voru fögur og á fyrstu árum félagsins var hugurinn og ákefðin mikil í 

félagsmönnum um að koma hinum ýmsu málum í réttan farveg og reyna allt sem í 

þeirra valdi stóð til að vinna að framfaramálum sveitarinnar.  

  

 

 

                                                 
31 HA – BRE 17.1 Lög og stefnuskrá Ungmennafélagsins Hrafnkels Freysgoða 1937. 
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3.1 Hvernig var stefnumálunum komið í framkvæmd? 
 
Af orðalagi fyrsta liðsins í stefnuskránni má ætla að hinum ungu mönnum hafi ekki 

þótt samstarfið og félagshugurinn innan sveitar vera nógu mikill. Breiðdalurinn er 

langur og töluverð fjarlægð á milli bæja, eins og áður hefur verið bent á, og 

samgöngur voru erfiðar í sveitinni þegar þarna var komið sögu. Því var þetta markmið 

mjög eðlilegt til að þjappa íbúum sveitarinnar saman.  

Breiðdalshreppur var landbúnaðarsamfélag, þar sem flestir íbúanna bjuggu í 

dreifbýlinu og aðeins var kominn lítill vísir að þorpi á Breiðdalsvík sem gerði það að 

verkum að ekki var eins mikil togstreita á milli sveitar og þorps á þessum árum eins 

og var eflaust hægt að finna annars staðar. Árið 1937 bjuggu aðeins 37 íbúar af 310 

hreppsbúum í hinu eiginlega þorpi32 sem gerði jarðveginn fyrir ungmennafélagið 

frjósaman. Slík félög þrifust alla jafna betur í sveitum en bæjum, en aftur á móti var 

meira um íþróttafélög í þorpunum.  

Það, að þetta markmið skuli hafa verið efst á blaði stefnuskrár félagsins, gefur 

til kynna hve mikilvægt það var í hugum stofnendanna. Á þessum umbrotatímum 

þegar brottflutningur var mikill úr íslenskum sveitum reið mjög á að sýna samstöðu. 

Ótti stofnendanna við flóttann úr sveitunum endurspeglast í grein sem kom út í fyrsta 

tölublaði Sindra, sem var handskrifað blað ungmennafélagins, en þar talar formaður 

félagsins almennt um málið og hvetur fólk til þess að yfirgefa ekki sveitirnar, því að 

með því sé það að gerast eins konar nýir landnámsmenn.33  

Þrátt fyrir slíkan ótta voru ungmennafélagar viðbúnir því að breytingar væru í 

vændum á búsetumynstri sveitarfélagsins og þrátt fyrir umræður um að halda fólkinu í 

sveitunum reyndi félagið að halda allri sveitinni saman. Þetta átti að gerast með því að 

haldnar voru bæði samkomur og fundir en vegna erfiðra samgangna yfir veturinn varð 

að leita annarra  leiða til þess að viðhalda félagsandanum yfir vetrartímann. Útgáfa 

blaðsins Sindra var mjög mikilvæg í því ljósi og það hlutverk sem ungmennafélagið 

ætlaði blaðinu var augljóst í orðunum: „Þar eð fundurinn lítur svo á að fundir verði á 

yfirstandandi vetri bæði fáir og illa sóttir, leggur hann til, að blað félagsins verði látið 

ganga milli félagsmanna“34 Þetta blað varð til þess að brúa bilið milli sumranna þegar 

                                                 
32 ÞÍ – Sóknarmannatal (Sálnaregistur) fyrir Heydalasókn í Suður-Múlasýsluprófastsdæmi. Byrjað 31. 
desember 1928. 
33 HA – BRE 17.1 Sindri 1. árgangur 1. tölublað. 
34 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956.  
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meginhluti starfsins fór fram. Í blaðinu má einnig lesa hvernig togstreita myndaðist 

smám saman á milli sveitarinnar annars vegar og þorpsins hins vegar.  

Breiðdælingar höfðu aldrei litið á sig sem Breiðdælinga eingöngu, heldur hafði 

sveitinni bæði verið skipt upp í kjördeildir og deildir innan lestrarfélagsins. Þessi 

skipting varð til þess að Breiðdælingar litu á sig sem Norðdælinga, Suðurdælinga og 

Útsveitunga, ekki síður en Breiðdælinga vegna þess að sveitinni var samkvæmt 

deildum lestrarfélagsins skipt í Norðurdal, Suðurdal og Miðsveit35, sem varð síðar 

Útsveit samkvæmt skilgreiningu, og tilheyrði þorpið þeirri deild. Þessa flokka ætlaði 

ungmennafélagið, að minnsta kosti að einhverju leyti, að sameina, enda var það ærið 

verkefni fyrir ekki eldra félag en Hrafnkel Freysgoða að takast þetta markmið á 

hendur.  

Í öðru tölublaði fyrsta árgangs Sindra ritar Gísli Guðnason, sem þá bjó í hinu 

litla þorpi við víkina, grein sem ber nafnið „Lygin og sundrung sveitarinnar“. Þar lýsir 

hann því hvernig lygasögur og rógburður skipta sveitinni upp í smærri eða stærri 

einingar. Hann taldi að þetta væri mein sem þyrfti að lækna til að sveitalífið næði að 

blómstra. Máli sínu til stuðnings nefndi hann danssamkomu sem haldin var í þorpinu 

milli jóla og nýárs árið 1937 á vegum ungmennafélagsins og tiltekur að aðeins þrír 

herramenn innan úr sveit hafi mætt. Hann segist þó sjálfur hafa farið á skemmtanir 

inni í sveit oftar en einu sinni og að hann myndi eftir því að menn hafi stundum sótt 

samkomur úr sveit út í þorp. Hann leggur síðan fram eftirfarandi spurningar fyrir 

sveitarmenn: 
 

1.Hversvegna sækið þið sem búið innan við Tinnu ekki samkomur, sem eru haldnar hér útfrá?  

2. Þið unga fólk hér á útsveit, hversvegna sækið þið ekki samkomur inn á dal? 3. Ég spyr  

ykkur þessir 3 herrar sem sóttuð þessa síðustu samkomu hingað úteftir, hvernig skemmtuð þið  

ykkur, og ef þið ekki hafið skemt ykkur þá af hvaða ástæðu? 4. Og enn allir þeir fáu, sem komið  

hafa hér úteftir á skemtanir, hvernig hafið þið þá skemt ykkur og hvað er það sem þið setið  

fyrir ykkur að koma hér úteftir á samkomur?36 

 

Gísli virðist því telja að einhver rígur ríki í sveitinni og að hann hafi orðið til 

vegna rógburðar og lygi. Þetta olli því, að hans mati, að fólkið í sveitinni vildi ekki 

koma á samkomur í þorpinu. Að mati Gísla var það því brýnt verkefni fyrir 

ungmennafélagið og því til heilla að ná að sameina sveitina. Eftir þessi föstu skot á 

                                                 
35 HA – BRE 16.3 Fundargerðabók Lestrarfélags Breiðdæla 1936-1943.  
36 HA – BRE 17.1 Sindri  1. árgangur 2. tölublað.  
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sveitafólkið var þess ekki lengi að bíða að svör kæmu við grein Gísla. Strax í næsta 

tölublaði Sindra birtust harðorðar svargreinar sem gefa fyllri mynd af ástandinu í 

Breiðdal. Einar Björnsson, sem einnig bjó í þorpinu, svarar greininni þannig að hann 

teldi sveitina varla vera tví- eða jafnvel þrískipta, eins og Gísli hafði haldið fram, 

þegar kom að skemmtanalífi og félagslyndi. Einar taldi að það ætti sínar eðlilegu 

skýringar að menn sæktu ekki skemmtanir um langan veg yfir vetrartímann til að 

dansa í lítilli kytru, þar sem sveitin væri strjálbýl og víðlend. Honum fannst einnig, 

ólíkt Gísla, að félagslyndi íbúa sveitarinnar hefði aldrei verið jafn mikið og raun bar 

vitni á þessum tíma, og benti hann á þau félög sem starfandi voru í sveitinni sínu máli 

til stuðnings. Í lokin segir hann að Gísli bregði „upp villuljósi yfir sveitalíf okkar nú 

fyrir seinni tímamönnum.“37  

Skiptar skoðanir voru því um þetta mál. Þótt bæði Einar og Gísli væru 

þorpsbúar voru þeir ekki á eitt sáttir um hvernig þessu var háttað. Að lokum birtist 

grein í blaðinu eftir gamlan ungmennafélaga, sem vildi ekki láta nafns síns getið, þar 

sem fyllri mynd fæst af lífinu í hreppnum. Í þeirri grein er  fullyrðingum Gísla um 

sundrungu sveitarinnar vísað á bug. Greinarhöfundur segir að það sé afar eðlilegt að 

fólkið í sveitinni skemmti sér að vetrinum í tvennu lagi og reynir hann jafnframt að 

svara spurningum Gísla. Þar tínir hann til þær ástæður að vegalengdin frá bæjum í 

Norður- og Suðurdal til þorpsins sé svo mikil að ekki sé hægt fyrir unglinga að fara 

þessa leið fótgangandi á einum sólarhring og jafnframt vaka við dans yfir nóttina. 

Einnig nefnir hann þá ástæðu að mannaforráð séu ekki það mikil á bæjum að hægt 

væri fyrir sveitafólkið að eyða mörgum dögum í að fara á skemmtanir. Svo nefnir 

hann að dansleikur hafi verið boðaður þrem dögum fyrr á Höskuldsstöðum, innst í 

Suðurdal, og spyr á móti hvort Útsveitungar hafi ekki viljað mæta á hann. Einnig hafi 

skemmtanir verið haldnar á veturna inni á sveit og ekki boðið á þær út fyrir Tinnu, því 

að ekki væri nægilegt húsrúm til fyrir öll ungmenni sveitarinnar. Ber hann því við 

samkomuhússleysi. Í lokin segist þessi höfundur láta það ósagt hvort sundrung ríkti 

innan sveitarinnar og hvatti alla til að vinna að því að eyða henni ef hún væri fyrir 

hendi.38  

Ljóst er á orðum þessa gamla ungmennafélaga að hann bjó í sveitinni og af 

þeim má einnig ráða að sundrung var til staðar í sveitinni. Að hans mati var 

samkomuhúsið nauðsynlegur vettvangur til að sameina íbúa sveitarinnar á einum stað 
                                                 
37 HA – BRE 17.1 Sindri 1. árgangur 3. tölublað. 
38 HA – BRE 17.1 Sindri 1. árgangur 3. tölublað. 
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og útrýma sundrungunni. En samkomuhúsið að Heydölum var farið að láta á sjá og 

var það orðið algerlega óhæft undir samkomuhald, að minnsta kosti að vetrinum. En 

hvað gat félagið gert til að brúa bilið, þangað til nýtt samkomuhús risi? 

Samkomuhússmálið var á stefnuskránni en þegar þarna var komið sögu var alls óvíst 

hvort eða hvenær það mundi rísa. Á sumrin gátu allir hæglega komið til skemmtana 

miðsvæðis (að Heydölum) en öðru máli gegndi um veturna.  

Stjórn ungmennafélagsins ákvað á fámennum fundi þann 14. nóvember 1937 að 

fá einkaheimili undir fundahald yfir vetrartímann en ekki virðist fundahald hafa verið 

mikið þann veturinn. Ekki er ljóst hvort þessi ákvörðun félagsins var tekin vegna 

lélegs ástands hreppshússins eða hvort hugmyndin var að sinna sveitinni betur og 

virkja fólk víðs vegar að með því að halda fundi á mismunandi stöðum. Það var svo í 

árslok 1940 að félagið hélt skemmtikvöld á Höskuldsstöðum í Suðurdal og fund á 

Þorvaldsstöðum í Norðurdal.39 Líta má á þetta sem eins konar viðleitni til þess bæði 

að bæta skemmtanalíf í hreppnum að vetrinum og jafnframt reyna að sinna öllum 

hópum í sveitinni, þótt Útsveitungar hafi orðið út undan í þetta sinn.  

Eins og áður sagði voru ungmennafélagar á þeirri skoðun að bygging 

samkomuhúss væri skilyrði þess að hægt væri að bæta samskipti og félagsskap í 

sveitinni sem heild. Hvernig stóð ungmennafélagið í baráttu sinni fyrir byggingu 

þessa húss, sem taldist eitt þarfasta verkefni íbúa sveitarinnar samkvæmt stefnuskrá 

félagsins? 

 

3.2 Samkomuhús – þarfasta málið? 
 
Eitt af fyrstu stefnumálum ungmennafélagsins var að koma upp samkomuhúsi eins og 

áður hefur verið nefnt og var það gjarnan tengt við byggingu barnaskólahúss, sem 

félagið barðist fyrir jafnhliða baráttunni fyrir samkomuhúsinu. Það er því ekki úr vegi 

að þessir þættir verði teknir fyrir samhliða.  

Eins og áður sagði var eitt helsta afrek Ungmennafélags Breiðdæla að koma upp 

samkomuhúsinu hinu gamla sem kom öllum félagasamtökum hreppsins til góða, enda 

naut allt félagslíf hreppsins góðs af byggingunni þar sem flestar samkomur voru 

haldnar þar. Samt sem áður virðist félaginu ekki hafa tekist að halda uppi öflugu starfi 

því að fjármagn vantaði tilfinnanlega, en kostnaðurinn vegna samkomuhússins kann 

að hafa spilað þar inn í. Þegar Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði var stofnað stóð 

                                                 
39 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
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hið gamla samkomuhús ennþá en vegna fjárskorts var það farið að drabbast niður. Var 

hvað eftir annað skorað á hreppsnefnd að bæta húsið en lítið þokaðist í þá átt. Það 

hlaut því að koma að því að umræða um að byggja nýtt hús hæfist.  

Eins og kemur fram í stefnuskrá ungmennafélagsins var bygging samkomuhúss 

og barnaskóla samtvinnuð. Fyrst var rætt um barnaskólabyggingu á hreppsnefndar-

fundi þann 2. júní 1937 og var samþykkt tillaga um að stofna skólabyggingarsjóð og 

undirbúa barnaskólamálið, m.a. með söfnun vinnuloforða og að sækja um styrk til 

ríkissjóðs. Á þessum fundi talaði Magnús Þórarinsson kennari mikið fyrir málinu.40 

Hann var þá kennari í Breiðdal en ekkert fast skólahúsnæði hafði verið fyrir kennslu í 

sveitinni og hafði börnunum verið kennt í farskóla á bæjum, bæði í Suðurdal og 

Norðurdal og einnig á Breiðdalsvík. Stóð námið yfir í sex mánuði á hverjum vetri.41 

Það var því ekki skrýtið að menn væri farið að lengja eftir föstu húsnæði undir 

skólann og að koma skólahaldi sveitarinnar í fastari skorður.  

Þrátt fyrir að á þessum fundi hafi hreppsnefnd aðeins rætt um byggingu 

barnaskóla en ekkert var minnst á samkomuhússbyggingu, þá er það ljóst að 

ungmennafélagið sá sér þann kost vænstan að koma þessum byggingum upp 

samtímis. Á fyrsta fundi þess eftir stofnfundinn er rætt um barnaskólamálið, en það 

hlaut ekki mikla umræðu. Þó var það tekið upp af krafti á næsta fundi og samþykktar 

svohljóðandi tillögur: 

 
Fundurinn samþykkir að kosin sé 3ja manna nefnd til að a. Leita samstarfs við hlutaðeigandi 

hreppsnefnd um að sem fyrst verði komið upp skóla- og samkomuhúsi í hreppnum, b. Leita 

samstarfs og samvinnu við öll fél. í hreppnum um fjárframlög og vinnu til byggingarvinnu, c. 

Safna gjafadagsverkum. Tillagan samþ. í einu hljóði ... Fundurinn samþykki að stofna nú þegar 

sjóð með innkomnum inngangseyri og árstillögum félagsmanna, sem aukist að þeim ágóða, sem 

fél. Leggur þar til, og ávaxtist til þess tíma er honum yrði varið til hins fyrirhugaða skólahúss.42 

 

Ungmennafélagið tók því höndum saman með hreppnum um að koma 

áhugamálum sínum og hreppsnefndarinnar í framkvæmd. Settu ungmennafélagsmenn 

menntamál og skólamál ofarlega á forgangslista sinn og má segja að skóla- og 

samkomuhússmálið hafi verið eitt aðal verkefni félagsins fyrstu árin. Fyrsta tölublað 

Sindra hafði til að mynda að geyma tvær langar greinar um skólamál; annars vegar 

                                                 
40 HA – BRE 5.6 Fundagerðabók Breiðdalshrepps 1931-1941. 
41 Sigurður Lárusson, Gamlar minningar og ljóð, bls. 21.  
42 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
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greinina „Hugleiðingar um menntamál“ eftir Magnús Þórarinsson og hins vegar 

„Hvers vegna á að byggja heimavistarbarnaskóla í Breiðdal, og öllum sveitum 

Íslands“, eftir ónefndan höfund. Það fór líka svo að hreppsnefndin tók vaskri sveit 

ungmennafélaga fagnandi og eftir að málið fékk góðan byr í hreppsnefnd bókaði 

ungmennafélagið eftirfarandi tillögu í fundargerðabók þann 22. maí 1938:  

 
Oss undirrituðum er kunnugt um, að hreppsnefnd Breiðdalshrepps hefir þegar hafist handa í 

undirbúningi samkomuhúss- og barnaskólabyggingar, og einnig að hreppsnefndin hefir óskað 

eftir fjárframlagi frá l.f. „Einingu“ til áðurnefndra framkvæmda. Viljum vér því hér með gera 

hreppsnefndinni tilboð um að vér leggjum fram til byggingar þessarar alt að kr. 3000,00 – þrjú 

þúsund krónur – í peningum og vinnu, í eitt skipti fyrir öll, gegn þeim fríðindum, að vér fáum að 

hafa fulltrúa í væntanlegri byggingarnefnd, og að halda fundi og samkomur í húsinu 

endurgjaldslaust eftir þörfum, meðan félagið lifir og starfar.43 

 

Þetta var mjög mikilvægt skref sem átti eftir að marka upphafið að áratuga 

langri samvinnu ungmennafélagsins og hreppsins um byggingu og rekstur 

samkomuhúss. Næst er haldinn sameiginlegur fundur hjá hreppsnefnd, fræðslunefnd 

og ungmennafélaginu 22. október 1938 og kosinn einn maður frá hverjum til að 

annast framkvæmd málsins. Markmiðið var m.a. að sækja um styrk til ríkisins, finna 

byggingunum stað og undirbúa happdrætti til að auka við barnaskólasjóðinn. Á 

fundinum var ákveðið að finna skólanum stað á Heydölum vegna þess að:  

 
Þar er kirkja og prestsetur, akvegur, sími, sjálfgerður leikvöllur, nærtækt efni til steypugerðar og 

fl. Einnig er það best í sveit sett þar með tilliti til samgangna og ríkið á þar mikið land, sem vér 

vonum að muni fást með góðum kjörum og munum vér senda beiðni um það til ráðuneytisins 

hið fyrsta.44 

 

Af þessum tillögum sést best sú skammsýni sem nefndarmenn voru haldnir. 

Byggingunum var valinn staður miðsvæðis í sveitinni með það í huga að 

búsetumynstrið yrði svipað áfram. Ungmennafélagar höfðu einmitt reynt að standa 

vörð um sveitalífið og því má skoða þessa ákvörðun sem viðleitni við að halda 

byggðarmynstrinu óbreyttu og horfa ekki á möguleikann á því að þungamiðja 

byggðarinnar færðist með tímanum úr sveitinni í þorpið. Með þessari ákvörðun var 

                                                 
43 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956.  
44 HA – BRE 5.6 Fundagerðabók Breiðdalshrepps 1931-1941. 
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jafnframt mörkuð stefna fyrir áframhaldandi vinnu að settu marki, því hagsmunir allra 

voru miklir. Bæta þurfti skólamál sveitarinnar og ungmennafélagið þurfti mjög á 

samkomuhúsi að halda til að sameina sveitina. 

Áður en lengra er haldið er vert að minnast á eina aðal driffjöðrina í 

skólamálinu, en það var Páll Guðmundsson frá Gilsárstekk. Hann fæddist árið 1907 

og var því þrítugur þegar Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði var stofnað. Hann 

varð snemma einn af atkvæðamestu mönnum byggðarlagsins, var oddviti og 

hreppstjóri um árabil og gegndi báðum stöðunum um það leyti sem skóla- og 

samkomu-hússmálið var mest í umræðunni. Einnig hafði hann verið félagi í 

Ungmennafélagi Breiðdæla og hafði því mikinn áhuga á ungmennafélagsstarfi.  

Eins og upphaf skóla- og samkomuhússmálsins ber með sér var Páll mjög opinn 

fyrir samstarfi milli félagsins annars vegar og hreppsins hins vegar. Þáttur hans í 

framgangi þessa máls var því stór. Hann hafði haft mikinn áhuga á skólastarfi og að 

koma því í fastari skorður en hafði verið. Í bréfi sem hann skrifaði til sýslumanns í 

upphafi árs 1939 koma fram hugmyndir hans um það hvernig skólinn skyldi vera og 

rímuðu þær vel við það sem var ofarlega bæði í hugum ungmennafélagsmanna og 

annarra íbúa sveitarinnar sem aðhylltust þá stefnu að byggja skólann í sveitinni. 

Hugmyndirnar voru þessar: 
 

Hugmyndin er að reka skólabú, sem a.m.k. fullnægji skólanum með mjólk og garðávexti; og ef 

til vill garávaxi til sölu til þess að létta undir skólakostnaði: Í fæstum orðum sagt: Landið 

hugsum við að nota fyrir hús skólans, leikvöll, gras og garðrækt, svo og trjá og blómarækt. Við 

lítum svo á, að einmitt á næstu tímum verði fræðslu barna og unglinga beint meir en hefur verið 

að ýmsu verklegu, og þá ekki hvað síst að ræktun moldarinnar, svo mjög sem um það er rætt og 

ritað nú til dags, þessvegna sé nauðsynlegt að þegar í upphafi sé stofnuninni trygt sæmilegt 

landrými, svo kyrkingur þurfi ekki að verða í framkvæmdum vegna þrengsla, sem búin væru til 

fyrir ónóga framsýni í upphafi: Því einmitt hér á hinni tilnefndu jörð Eydölum er geisilegt 

landrými, lítt notað, … sem bíður eftir framtakssömum höndum til að nema það og rækta: Sá, 

sem þetta ritar, hefur látið sér til hugar koma, að ekki mundi átilhlýðilegt, að í framtíðinni yrðu 

heimavistarbarnaskólar sveitanna, notaðir fyrir sumardvalarheimili fyrir t.d. 10-14 árabörn úr 

bæjunum, þar sem þeim væri kent sitt af hverju verklegt ásamt með íþróttum o.fl.45 

 

Þetta tónar saman við hugmyndir sem birtust áður í Sindra í greininni „Hvers 

vegna á að byggja heimavistarbarnaskóla í Breiðdal, og öllum sveitum Íslands?“46  og 

                                                 
45 HA – BRE 13.3 Bréfabók hreppsstjóra Breiðdalshrepps 1938-1957. 
46 HA – BRE 17.1 Sindri 1. árgangur 2. tölublað. 
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því er ljóst að hugur ungmennafélagsmanna og hreppsnefndarmanna fór saman um 

það hvernig skólinn skyldi starfa og hvar hann skyldi vera. Ætlun manna var að 

skólinn yrði rekinn eins og fyrirmyndarsveitaheimili. Páll var úr sveitinni eins og 

flestir íbúar hreppsins og því var þetta sú sýn sem þeir höfðu á það hvernig 

skólamálunum yrði best háttað í Breiðdal. Þar fór saman viðleitni við að halda 

börnunum lengur í sveitunum og kenna þeim í skólanum margt sem að gagni kæmi 

við væntanlegan búskap. Með þessu væri skotið styrkari stoðum undir sveitalífið, en 

bæði hreppsnefndarmenn og ungmennafélagar óttuðust að framtíðin væri ekki björt 

fyrir það vegna vaxandi uppbyggingar við sjávarsíðuna víða um land - og þess var 

reyndar ekki langt að bíða að slíkt gerðist í Breiðdalshreppi. Páll, ásamt 

ungmennafélagsforystunni, var því holdgervingur ríkjandi sveitasamfélags í 

Breiðdalnum og hvernig íbúarnir miðuðu allt út frá sveitinni en ekki þorpinu.  

Páll Guðmundsson átti í miklum bréfaskiptum við ýmsa menn og eftir hann 

liggur mikið bréfasafn. Góður vinur hans utan sveitar var Óli Kr. Guðbrandsson sem 

var úr Breiðdal og hafði verið þar kennari. Þeir ræddu margs konar mál og bar 

menntamál og skólamál í Breiðdalshreppi oftar en ekki á góma. Voru þeir báðir á því 

máli að heimavistarbarnaskólar væru það sem koma skyldi í sveitum landsins. Á þeim 

árum sem skólamálið var mest til umræðu var Óli kennari á Höfn í Hornafirði og þar 

fékk Páll mikilvæga innsýn í kennslu og hvernig skólalífi skyldi háttað. Draumur Óla 

var nefnilega að vera skólastjóri í slíkum heimavistarbarnaskóla og vildi Páll fá hann í 

starfið. Úr bréfaskriftunum má jafnframt lesa hvernig þeir deildu báðir því hve 

mikilvægt það væri að börn færu í sveitirnar og kynntust búrekstri.47 Þessi viðhorf eru 

mjög lýsandi fyrir hugsunarháttinn í Breiðdal og skóla- og samkomuhússmálið var 

mikilvægt í því tilliti, til að viðhalda sterkri stöðu sveitarinnar gagnvart hinu vaxandi 

þorpi.  

Það fór svo að Páll varð í fararbroddi í öllum samskiptum sem viðkomu þessum 

fyrirhuguðu byggingum. Páll viðaði að sér teikningum og öðrum upplýsingum frá 

Helga Elíassyni fræðslumálastjóra og var sá sem hvað mest kvað að í þessu máli. 

Helsti ásteytingarsteinn málsins sem sjá má í bréfaskiptum Páls og 

fræðslumálaskrifstofu var peningaleysi.48 Reynt var eftir megni að fá styrki úr ýmsum 

sjóðum og virðist það hafa tekist að einhverju leyti. Ungmennafélagið eignaðist því 

                                                 
47 Einkaskjalasafn Páls Guðmundssonar (hér eftir Einkaskjalasafn P.G.) Bréf frá Óla Kr. 
Guðbrandssyni. Dags. 22. mars 1943. 
48 Einkaskjalasafn P.G. Bréf frá fræðslumálastjóra. Dags. 23. ágúst 1943. 
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góðan bandamann í Páli, sem hafði sambönd í krafti embætta sinna og hafði drifkraft 

til að fleyta málinu áfram.  

Í minningargrein um Pál minnist Pétur Sigurðsson, fyrsti formaður 

Ungmennafélagsins Hrafnkels Freysgoða, þess að undirtektir Páls við skóla- og 

samkomuhússmálið hafi markað upphafið að samstarfi þar sem báðir aðilar sóttu að 

sama marki án alls metings og ágreinings.49 Þetta undirstrikar hversu mikilvægt það 

var fyrir ungmennafélagið að hafa bandamann í Páli.  

Skólabyggingarsjóður, sem hreppsnefnd kom á laggirnar, og ungmennafélagið 

veitti 3000 krónum í, hafði upphaflega verið stofnaður með 300 króna framlagi af 

árstekjum hreppsins en hafði þá vaxið með vaxtafé og einnig með hlutaveltu sem 

hreppsnefndin fékk leyfi fyrir. Páll segir frá því að ólga hafi verið um þetta litla 

framlag meðal gjaldenda og segir það til merkis um að kjör fólks hafi verið mjög 

slæm í sveitinni. Gjaldið var þó áfram tekið og safnaðist dágóður sjóður saman ásamt 

styrkjum og fleiru tilfallandi.50 Ekki er þó annað að sjá en íbúar sveitarinnar hafi verið 

ánægðir með að ráðist skyldi í slíkar framkvæmdir þrátt fyrir slæman efnahag, enda 

stóð hreppsnefnd á bak við þær ásamt hinu hraðvaxandi ungmennafélagi.  

Ef vikið er aftur að framgangi skóla- og samkomuhússmálsins þá var stórt skref 

stigið þegar samstarf komst á milli hreppsnefndar og stjórnar ungmennafélagsins. Þó 

var augljóst að sá hluti sem viðkom skólanum skipti hreppsnefndarmenn meira máli, á 

meðan samkomuhúsið var ungmennafélagsmönnum mun mikilvægara. Það sem fyrir 

lá var því að reyna að sameina þessi áhugamál í einni og sömu byggingu, bæði með 

því að samnýta þær og einnig með tilliti til styrkja sem hægt væri að sækja um.  

Gera má ráð fyrir að starfið við undirbúningsvinnuna hafi að mestu leyti farið 

fram utan félagsins og hreppsnefndar því lítið er bókað í fundargerðabækur um 

framgang þess. Þó virðist hafa verið ákveðið að hefjast handa við húsið, því að á 

ungmennafélagsfundi þann 23. ágúst 1942 er ákveðið að kjósa í byggingarnefnd 

samkomuhússins og er jafnframt ljóst að ætlunin var að  skólabyggingin og 

samkomuhúsið myndu rísa hvort í sínu lagi.51 Forráðamenn hreppsins virðast þó ekki 

hafa talið sér fært að reisa bæði skólahús og samkomuhús í einu lagi og einblínir því á 

skólahúsið sem fyrsta áfanga.  

                                                 
49 Pétur Sigurðsson, „Páll Guðmundsson: Minning“, Tíminn 6. október 1972, bls. 22. 
50 HA – BRE 13.3 Bréfabók hreppsstjóra Breiðdalshrepps 1938-1957, „Heimavistarskóli og 
félagsheimili í Breiðdal“, Morgunblaðið 22. janúar 1960, bls. 10. 
51 HA – BRE 17.4  Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
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Þann 8. maí 1943 fær Páll Guðmundsson teikningar í hendur með bréfi frá 

Helga Elíassyni og á þeim er gert ráð fyrir að hægt verði að byggja samkomu- og 

íþróttahús við vesturenda skólahússins sem sýnt var á teikningunni.52 Það rennir 

stoðum undir það að skólahúsið hafi átt að koma fyrst og gert hafi verið ráð fyrir 

samkomuhúsi sem gæti þá risið síðar. Þá sést vel að hreppsnefndin var ekki komin 

eins langt í sinni framkvæmd og ungmennafélagið af því að þann 19. maí sama ár 

bókar hreppsnefndin að nauðsynlegt sé að bæta hús hreppsins á Stöðulbarðinu að 

Heydölum til að hægt væri að koma þar saman til fundahalds. Jafnframt átti að leita til 

ungmennafélagsins og Einingar um að taka þátt í framkvæmdunum og bæði stækka 

húsið og bæta það með því að leggja í það fé og einnig vinnuloforð þau sem félögin 

hétu barnaskólabyggingunni. Var oddvita falið að ræða þetta við félögin.53 Ekki 

kemur þó í ljós í fundargerðabók Einingar hvort vinnuloforð hafi verið lögð fram eins 

og hreppsnefnd telur, en þó var bókað fjárframlag upp á 1000 krónur vegna þess að 

bygging nýs samkomuhúss var talin óhjákvæmileg.54 Ekki er þessi málaleitan oddvita 

bókuð hjá félögunum, en ljóst virðist að þau hafi ekki tekið vel í hana þar sem hugur 

þeirra stóð aðeins til þess að reisa nýtt samkomuhús og því hafi þeim fundist að varla 

tæki því að bæta gamla húsið.  

Málið var tekið upp á ungmennafélagsfundi 18. júlí 1943, eða aðeins tveimur 

mánuðum eftir að hreppsnefndin leitaðist eftir endurbótum á gamla húsinu, og þar er 

afstaða ungmennafélagsins og mikilvægi nýja hússins undirstrikuð. Kom fram að allir  

ungmennafélagar væru á því að nauðsynlegt væri að nýtt hús risi sem allra fyrst og 

var málinu frestað til aðalfundar þar sem von var á skoðunum frá fleiri mönnum. 

Aðalfundurinn var haldinn þann 22. ágúst og „hnigu umræður í sömu átt og á fyrri 

fundum“55 Því var ljóst að um enga málamiðlun var að ræða af hálfu 

ungmennafélagsins. Þó þurfti að leita samkomulags milli hrepps, með Pál 

Guðmundsson í fararbroddi, og ungmennafélagsins og þann 8. nóvember sama ár 

komu þrír fulltrúar ungmennafélagsins til sáttafundar með hreppsnefnd og virðist 

niðurstaða þess fundar hafa verið sú að reyna ætti að sætta fylkingarnar með því að 

samkomusalurinn í samkomuhúsinu yrði nýttur fyrir börnin í barnaskólanum undir 

leikfimikennslu. Ákveðið var að bera þessa lausn málsins undir fræðslumálastjóra.56 

                                                 
52 Einkaskjalasafn P.G. Bréf frá fræðslumálastjóra. Dags. 8. maí 1943.  
53  HA – BRE 5.6  Fundagerðabók Breiðdalshrepps 1931-1941.  
54 HA – BRE 11.4 Góðgjörðafélagið Eining, Fundagerðabók 1932-1947.  
55 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
56 HA – BRE 5.6 Fundagerðabók Breiðdalshrepps 1931-1941.  
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Helgi Elíasson svarar fyrirspurn Páls um málið þann 9. febrúar 1944 á þann veg að 

einhver styrkur fengist af skólafé til samkomuhússins, til þess að tryggja að 

skólabörnin ættu aðgang að fimleikaiðkun í því. Hann gat samt ekki sagt til um það 

hve hár styrkurinn yrði, en sagðist geta ímyndað sér að ef íþróttasjóður legði fjármagn 

til byggingarinnar, þá gæti sá styrkur numið allt að helmingi byggingarkostnaðarins.57 

Það var því ljóst að þessi lausn fengi brautargengi hjá yfirvöldum að einhverju leyti 

og fjármagn fengist til samkomuhússbyggingarinnar. Því virtist ekkert að vanbúnaði 

að hefja framkvæmdir við húsið. Hreppsnefnd átti þó eftir að ákveða hve mikið fé hún 

legði til í húsið og var það gert síðar um sumarið.  

Um haustið var bókuð tímamótatillaga hjá ungmennafélagsmönnum. Þann 10. 

september 1944 var ákveðið að hefja skyldi undirbúning samkomuhússins og því allt í 

höfn. Það fór því að styttast í þann dag að gamla húsið á Stöðulbarðinu, sem undrun 

þótti sæta að stæði enn, færi að upplifa sína síðustu fundi og skemmtanir.  

Fyrsta skóflustunga samkomuhússins var tekin þetta sama haust og var í raun 

skóflustunga því grafið var fyrir sökklum hússins með handverkfærum. Páll 

Guðmundsson sendir í upphafi árs 1945 beiðni um styrk úr sýslusjóði til handa húsinu 

sem undirstrikar það hlutverk sem Páll og fleiri í sveitinni ætluðu húsinu. Hann leit á 

það sem menningarmiðstöð, sem væri nauðsynleg í sveitunum til að efla félags- og 

menningarlíf þeirra. Hann segir þetta jafnframt vera hliðstætt því sem gerðist  í 

bæjum, en veitir því þó ekki athygli að með byggingu félagsheimilisins í sveitinni er í 

raun verið að mismuna hinu litla þorpi á Breiðdalsvík á sama hátt og hann taldi 

sveitunum mismunað með bættri félags- og menntunaraðstöðu í bæjunum. Einnig 

kemur fram í bréfinu að framkvæmdir hafi hafist haustið 1944.  

Að framkvæmdunum var mikið unnið í sjálfboðavinnu og voru það fyrst og 

fremst ungmennafélagar sem lögðu til vinnuna.58 Ungmennafélagar höfðu verið 

duglegir að lofa vinnu þegar væntanlega byggingu bar fyrst á góma og náðu nokkrir 

drengir úr ungmennafélaginu að samtvinna húsbygginguna og íþróttaæfingar. 

Sumarið 1945 átti að steypa útveggi hússins á einum mánuði, en æfa þurfti 

knattspyrnulið upp fyrir keppni við önnur austfirsk lið á Austurlandsmóti sem halda 

átti seinna um sumarið. Jafnframt því að æfa knattspyrnuna lofuðu strákarnir 

mánaðarvinnu hver. Því var fenginn þjálfari til að þjálfa knattspyrnuliðið einmitt þann 

mánuð sem byggingavinnan átti að fara fram og bjuggu strákarnir í tjöldum við 
                                                 
57 Einkaskjalasafn P.G. Bréf frá fræðslumálastjóra. Dags. 9. febrúar 1944. 
58 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára, bls. 49-50. 
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svæðið þar sem samkomuhúsið skyldi rísa. Unnu þeir á daginn við bygginguna og 

æfðu á kvöldin. Þetta var kjörið fyrirkomulag og bæði reis húsið og liðinu gekk vel á 

mótinu, en það hafnaði ásamt öðru liði í efsta sæti.59  

Samstilltu átaki margra sjálfboðaliða má þakka það að húsið reis á skömmum 

tíma og þann 25. ágúst 1946 var það formlega tekið í notkun. Það var þó hvergi nærri 

fullklárað en þó þótti það nógu gott til að vígja það og hefja notkun. Fjárskortur var 

talin helsta ástæða þess að það var ekki fullklárað, enda hafði kostnaðurinn orðið 

266.662,80 krónur. Þegar það er haft í huga að upphaflegt framlag ungmennafélagsins 

til byggingarinnar var aðeins 3000 krónur, ásamt vinnuloforðum, má sjá að félagið átti 

ekki ýkja mikinn þátt í að byggja húsið þótt það ætti helming í því á móti hreppnum.60  

Þessu stærsta máli ungmennafélagsins hafði þó verið komið í höfn og í 

vígsluræðu Páls Guðmundssonar má sjá hversu mikið framtak byggingin hafði verið. 

Hann undirstrikaði í ræðunni hversu mikilvæg menningarmiðstöð húsið væri fyrir 

hina strjálbýlu sveit og þakkaði ungmennafélaginu það verk sem það innti af hendi 

við að ýta málinu áfram og að byggja húsið. Hann minntist þó ekki á sinn þátt í 

málinu, sem var ekki lítill. Hann kom einnig inn á nauðsyn þess að halda áfram og 

koma upp barnaskólahúsinu, sem var þeim hreppsnefndarmönnum svo hugleikið, því 

mikilvægt væri að sveitin blómstraði.61  

Páll talaði eflaust fyrir alla íbúa sveitarinnar, en hlutverk hússins átti í raun eftir 

að verða minna en Páll og aðrir héldu samfara breyttu byggðamynstri á næstu árum. 

Stærsta stefnumál ungmennafélagsins var þó í höfn og nú var hægt að snúa sér að 

öðrum stefnumálum sem neðar voru á listanum, en þau höfðu fallið í skuggann af 

samkomuhússbyggingunni. Þarna var jafnframt komið upphaf að sameiginlegu 

eignarhaldi hreppsins og ungmennafélagsins á samkomuhúsinu sem átti eftir að verða 

strembið samfara því hvernig byggðamynstrið breyttist. Að því verður komið síðar.  

 

3.3 Bindindismál 
 
Samkomuhúss- og skólamálin tóku mikinn tíma frá ungmennafélaginu en þó skiptu  

önnur mál félagsmenn máli. Bindindismál höfðu verið ofarlega á baugi í 

ungmennafélagshreyfingunni frá upphafi og ákaft hafði verið deilt um þau. Þannig 

                                                 
59 Sigurður Lárusson frá Gilsá, Gamlar minningar og ljóð, bls. 33-35.  
60 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára, bls. 50 
61 Einkaskjalasafn P.G. Ræða haldin við vígslu samkomuhússins 22. september 1946. Þó er líklegra að 
ræðan hafi verið skrifuð 22. ágúst miðað við það að húsið var tekið í notkun 25. ágúst 1946. 
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hafði verið mjög umdeilt bindindisákvæði í lögum UMFÍ frá upphafi, þar sem félagar 

þurftu að skuldbinda sig til bindindis. Það sama gilti um félög sem voru aðilar að 

UMFÍ. Þetta varð til þess að lítil félög lögðust oft af vegna mannfæðar, þar sem ekki 

voru allir félagsmenn tilbúnir að gangast undir bindindisheitið. Það var ekki fyrr en 

1933 sem UMFÍ ákvað að taka hið stranga bindindisheit út úr lögum þess og var þá 

hætt að fylgja stranglega eftir bindindi ungmennafélaga. Bindindi var þó áfram á 

stefnuskránni en ekki gert að skilyrði fyrir þátttöku. Miklar deilur héldu þó áfram í 

félögunum um það hversu mikla áherslu átti að leggja á bindindismál innan 

félagsins.62  

Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði var stofnað eftir að bindindisákvæðið var 

numið úr gildi en þó var tekist á um það á fyrstu árum félagsins hversu strangt 

bindindið skyldi vera. Eins og ákvæðið í stefnuskrá félagsins er orðað má lesa að 

andstaðan við notkun nautnalyfja hafi verið mikil. Í stefnuskrá var lýst yfir að stefnt 

skyldi að því að allir félagar lifðu í bindindi og að félagið ætti að vera í fararbroddi í 

þessum málum í sveitinni. Þó virðist það ekki hafa verið raunin. Bæði á öðrum og 

þriðja fundi félagsins frá stofnun voru bindindismál rædd og ákveðið að stofna 

bindindisdeild til að auka þekkingu manna á nautnalyfjum og skaðsemi þeirra og 

jafnframt samþykkt að félagar væru ekki undir áhrifum víns á fundum eða samkomum 

félagsins. Þetta var talið mjög mikilvægt og undirskriftarlisti til stofnunar 

bindindisdeildar var lagður fram.63 Ekki er ljóst hve margir skrifuðu sig á listann. 

Voru þessar tillögur m.a. lagðar fram af formanninum Pétri Sigurðssyni.  

Þegar á reyndi virðist eins og að þessar tillögur og það púður sem var lagt í 

bindindismál hafi nánast verið orðin tóm. Að minnsta kosti var ekki gengið eins langt 

í bindindismálum og einn félagsmanna, Helgi Hóseasson, vildi gera. Í grein sem hann 

ritar þann 13. nóvember 1937 í Sindra fer hann hörðum orðum um þá sem eyðileggja 

samkomur með drykkjuskap og hvetur alla til að halda sér frá áfengi.64 Ærið tilefni 

virðist hafa verið fyrir þessari brýningu, enda virðast bindindismálin vera afar léttvæg 

í fundargerðabók eftir það.  

Þáttaskil urðu í umræðum innan félagsins um bindindismál þegar stjórnin tók þá 

ákvörðun sumarið 1938 að selja tóbak á samkomu félagsins. Helgi Hóseasson fór 

mikinn á síðum Sindra um þessa ákvörðun og var studdur þar af bandamanni sem 

                                                 
62 Jón M. Ívarsson, Vormenn Íslands, bls. 41-43.  
63 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
64 HA – BRE 17.1 Sindri 1. árgangur 2. tölublað 1938. 
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kallaði sig dulnefninu Jökull. Í afmælisriti Hrafnkels Freysgoða er gengið út frá því að 

þar fari Sigurður Jónsson frá Þorvaldsstöðum.65 Þeir Helgi tóku einmitt 

bindindisheitið hvað alvarlegast af ungmennafélagsmönnum og á fundum voru þeir 

helstu talsmenn þess. Í grein „Jökuls“ deilir höfundur á ungmennafélaga fyrir að taka 

bindindisheitinu af léttúð, en hann víkur einnig að sígarettusölunni og því að 

reykingar skyldu ekki vera bannaðar á þessari umræddu samkomu og öllum 

samkomum sem bindindisfélag héldi. Deildi hann hart á stjórnina fyrir þetta. Helgi 

notar sígarettusöluna líka til að deila á stjórnina. Hann gengur þó öllu harðar fram og 

telur alla þá er nota áfengi vera morðingja og þá er aðstoða þá meðreiðarsveina 

fíknarinnar. Hann deilir á stjórnina fyrir að hafa stefnuskrána að engu. Með því að 

selja sígarettur sé verið að velta blóðpeningum og stefnuskránni stungið undir stól.66 

Að lokum hótar hann því að leiðir skilji ef ekki sé tekið harðar á bindindismálunum.  

Af þessu má ráða að þeir félagar Helgi og „Jökull“ tóku bindindisheitinu öllu 

alvarlegar en aðrir í félaginu virðast hafa gert. Pétur Sigurðsson formaður svarar þeim 

félögum og ver stjórn félagsins. Hann ritaði grein í sama tölublað Sindra og þeir 

félagar til að lesendur gætu glöggvað sig betur á hvernig í pottinn væri búið. Pétur 

reynir að hrekja aðdróttanir gagnrýnendanna og útskýrir stefnumið félagsins í 

bindindismálum á afar skýran hátt: 

 
Ég býst við, að öllum sem eru í UMF. nema Jökli sé það kunnugt, að félagið er ekki 

bindindisfélag. Að vísu hefir félagið bindindi á stefnuskrá sinni og innan vébanda þess starfa 

bindindisdeildir, en inntökuskilyrði er ekki, að vera bindindismaður. Með öðrum orðum í félagið 

geta fengið bæði þeir, sem eru bindindismenn á tóbak og áfengi og þeir sem ekki eru það ... Þeir 

sem í bindindisdeildunum eru skrifa aðeins undir heit, sem orðað er á þá leið, að þeir sem undir 

það skrifa leggja við drengsskap sinn að neyta hvorki áfengis eða tóbaks né verða þess valdandi 

að aðrir neyti þess. Þeir sem í deildunum eru, eru því skuldbundnir innávið, ef svo mætti segja, 

en ekki beinlínis uppálagt að vinna bindindinu fylgi út á við og er það í samræmi við svipaðar 

deildir annarsstaðar.67 

 

Þetta sýnir vel þá afstöðu sem Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði hafði til 

bindindismála. Orðalagið í stefnuskránni bendir þó til þess að menn hafi ætlað að 

vinna mun meira að bindindismálum en raunin varð. Af orðum Péturs má ráða að 

hann hafi tæplega verið í bindindisdeildinni og að honum hafi ekki verið mjög 

                                                 
65 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára, bls. 9.  
66 HA – BRE 17.1 Sindri 2. árgangur 1. tölublað 1939. 
67 HA – BRE 17.1 Sindri 2. árgangur 1. tölublað 1939. 
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umhugað um hana. Túlkun hans er sú að ekki væri verið að brjóta stefnuskrána, 

hvorki með sígarettusölunni né því að leyfa reykingar á samkomum félagsins. Hann 

ver loks sígarettusöluna með því að það þurfi að hafa fjölbreyttar veitingar til að lokka 

að fólk úr öðrum sveitum og ber sölu veitinga á skemmtunum ungmennafélagsins við 

sölu veitinga á skemmtunum hjá Stöðfirðingum og telur að félagið standi þeim 

nágrönnum sínum langt að baki. Til að sem flestir komi á samkomu, og þar af 

leiðandi að styrkja fjárhagslega afkomu félagsins, þurfi fjölbreyttar veitingar, t.d. sölu 

á tóbaki og jafnframt að banna fólkinu ekki að reykja í samkomuhúsinu því það fæli 

menn frá.  

Rök Péturs virðast kannski léttvæg en ljóst er þó að samkomur félagsins voru 

undirstaða tekjuöflunar þess og því var mikilvægt að leita allra leiða til að auka 

tekjurnar af skemmtunum. Hvort þetta hafi verið rétta leiðin miðað við eðli félagsins 

og markmið skal látið ósagt en þessi ákvörðun vakti a.m.k. upp viðbrögð þeirra 

hörðustu innan bindindisdeildarinnar. Síðar á árinu 1939 taka þeir félagar Helgi og 

Sigurður sig síðan til á fundi félagsins og leggja fram tillögu um að skipa nefnd sem 

átti að semja lög til að afnema drykkju og reykingar á samkomum og fundum 

félagsins.68 Það hefur því augljóslega verið tilefni til að afnema ófögnuðinn í starfi 

félagsins því að tillagan hefur tæplega verið samin af tilefnisleysi. Ef þetta var raunin 

þá hefur hegðun félagsmanna augljóslega brotið í bága við stefnuskrána þar sem hver 

félagi átti með fordæmi sínu að efla andstöðu við notkun nautnalyfja.69 Það var 

tæplega gert ef reykingar og áfengisdrykkja hafa verið stunduð á fundum og 

samkomum félagsins. Almenningsálitið hlýtur þá að hafa verið að einhverju leyti 

þannig að drykkja hafi verið stunduð á samkomum og verið að einhverju leyti 

samtvinnuð samkomum félagsins. Drykkja var a.m.k. þekkt á samkomum félagsins70 

og því hefur þeim félögum þótt það brýnt verkefni að útrýma henni. Ekki hefur þó 

verið gengið nógu langt í bindindisátt að mati Helga Hóseassonar því þann 14. júlí 

1940 gengur hann úr félaginu vegna þess að tillögur sem hann lagði fram um bindindi 

og breytingar á lögum félagsins voru felldar með meirihluta atkvæða.71  

Það fór þó svo að umræða um bindindismál fór vaxandi eftir brotthvarf Helga 

þótt ekki sé ljóst hvort tengja megi það beinlínis saman. Afstaða hans til 

bindindismálanna var samt svo hörð að hinir hófsömu bindindismenn komust ekki að. 
                                                 
68 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
69 HA – BRE 17.1 Lög og stefnuskrá Ungmennafélagsins Hrafnkels Freysgoða 1937. 
70 Viðtal við Auði Stefánsdóttur, 7. febrúar 2009.  
71 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956.   
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Eftir hvarf hans úr félaginu var fundur haldinn 1. febrúar 1941, algerlega helgaður 

bindindisdeild UMF Hrafnkels Freysgoða, þar sem fjallað var almennt um 

bindindismál og dæmi tekið af bindindismálum ungmennafélags Stöðfirðinga. 

Sigurður Lárusson deildi þá hart á ungmennafélaga fyrir litla umræðu um 

bindindismál. Það var ekkert skrýtið að hann vekti máls á þessu þar sem ákvæði um 

bindindismál var að finna í stefnuskrá félagsins. Sú umræða sem varð um bindindi 

eftir brotthvarf Helga var miklu hófsamari en verið hafði eins og sjá má á fundi 21. 

september 1941 þegar samþykkt er að „ungmennafélagar allir sem einn gefi 

drengskaparheit að neyta ekki áfengis á fundum eða samkomum félagsins í 

framtíðinni.“72 Jafnframt er litið í greinargerð þar sem segir:  

 
Vegna þess að sýnt þykir að áfengisneyzla fari mjög í vöxt sökum bættra samgangna á 

samkomum félagsins í framtíðinni, og enfremur vegna þess, að oss þykir ekki hlíða að láta 

ungmennafélaga, sem eru undir áhrifum víns hafa aðstöðu til að ráða málum fél. á fundum þess í 

framtíðinni, þykir oss rétt að bera fram framkomna tillögu. 

 

Þarna kom fram mjög merkileg afstaða, þar sem talað er um bættar samgöngur 

sem neikvæða þróun. Nauðsynlegt var fyrir félagið að samgöngur væru greiðar í 

sveitinni til þess að sem flestir kæmust á fundi, skemmtanir og aðrar samkomur. 

Staðurinn fyrir samkomuhúsið var einmitt valinn með það í huga að samgöngur 

þangað væru mjög góðar og var það eitt af lykilatriðunum í staðarvalinu. En þegar 

litið var til bindindismála þóttu greiðar samgöngur vera neikvæður þáttur og þá ber að 

hafa í huga að vegasamband hafði t.d. batnað mjög með byggingu Breiðdalsárbrúar 

árið 1940 og auk þess batnaði tenging við önnur byggðarlög ár frá ári. Það var því 

ekki skrýtið að ungmennafélagar óttuðust samgöngubætur í þessu tilliti, en þess ber að 

geta að þeir þurftu á þeim að halda til að aðsókn yrði sem best á samkomur félagsins. 

Félagið var því í hálfgerðri klemmu að þessu leyti. Enda fór það svo að 

bindindismálin máttu lúta í lægra haldi fyrir fjárhagslegum hagsmunum félagsins, því 

að eftir þetta „átak“ var engin umræða um bindindismál á fundum eða í blaði 

félagsins. Áfengisneysla virðist því hafa haldið áfram á samkomum félagsins eftir því 

sem kemur fram í bréfi Páls Guðmundssonar hreppstjóra til sýslumanns þann 28. 

janúar 1948, en þar segir: 
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Áfengisneysla hér í hreppnum er lítil, og má segja, að hennar verði sjaldan vart, nema á 

skemtisamkomum, en þá verður hún jafnan til ama öllum þeim, sem njóta vilja skemtana án 

truflunar frá ölóðum mönnum. Samkomur eru hér aðallega að sumri til, og sækja hingað íbúar 

nágrannahreppa og kauptúna, sumir, að því er virðist fyrst og fremst til að koma af stað illindum 

og skrílshætti í framkomu. Einstaka innanhéraðsmenn fylgja stundum dæmi þeirra, því miður. 73  

 

Ljóst er að skemmtanirnar hafa áfram verið litaðar af áfengisneyslu þrátt fyrir 

fögur fyrirheit ungmennafélaga en hagsmunirnir voru einfaldlega of miklir þar sem 

samkeppni var bæði við samkomur Einingar og einnig við nágrannana eins og 

Stöðfirðinga sem mikið var litið til. Átök um bindindismál voru þó ekki eins mikil í 

UMF Hrafnkeli Freysgoða og í mörgum öðrum félögum og er það ekki mikið að einn 

maður hafi sagt sig úr félaginu vegna deilna um bindindi. Upp frá þessu risu ekki 

fleiri deilur um bindindismál og var ekki gefinn frekari gaumur að þeim.  

 

3.4 Blað félagsins – vettvangur skoðanaskipta? 
 
Blað félagsins, Sindri, átti að vera eins konar miðill sem skyldi stytta ungmenna-

félagsmönnum, og öðrum íbúum sveitarinnar sem ekki voru í ungmennafélaginu, 

stundir yfir vetrartímann. Mest af starfinu fór fram á sumrin þar sem samgöngur voru 

greiðari á þeim tíma en yfir veturinn og því var hægt að virkja fleira fólk. Blaðinu var 

því ætlað að stoppa í þetta gat sem var á félagsstarfinu, þar sem það var lítið yfir 

veturinn. Helst var að heimilisfólk skemmti sér á bæjunum en eitthvað var um að fólk 

heimsótti hvert annað á milli bæja.  

Blaðið, sem kom á alla bæi sveitarinnar, tengdi fólkið í sveitinni betur saman en 

hægt var með staðbundnum skemmtunum í heimahúsum, ekki síst áður en sími kom á 

alla bæi sveitarinnar. Blaðinu var ætlað að vera vettvangur skoðanaskipta, ekki aðeins 

um málefni félagsins sjálfs heldur einnig um málefni sveitarinnar í heild. Jafnframt 

átti það að vera fræðandi og gefa „réttmæt[a] mynd þeirra andlegu krafta sem 

starfandi voru í sveitinni á þessum tímum.“74  

En hvað birtist í þessu blaði? Efnið var fyrst um sinn ekki mjög fjölbreytt. 

Greinar um fólksflutning úr sveitum, togstreitu milli sveitar og þorps, ásamt 

skemmtisögum og fróðleik voru fyrirferðarmiklar. Einnig má nefna greinar um 

menntamál, skóla- og samkomuhússmálin og deilur um bindindismál. Þetta voru þau 
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mál sem efst voru á baugi í sveitinni á þessum fyrstu árum félagsins en það sem 

varðveist hefur af blaðinu er frá árunum 1937-1942. Þó var kosið í ritnefnd allt til 

ársins 1945 sem gefur til kynna að blaðið hafi verið gefið lengur út en til ársins 

1942.75 Var ákveðið á fundi 21. október 1945 að ritnefnd yrðu gefnar frjálsar hendur 

um að hætta að gefa blaðið út í þremur eintökum heldur aðeins lesa það upp á 

fundum.76 Ekki er ljóst hvort af þessu varð, en þetta sýnir að blaðið hélt göngu sinni 

áfram til ársins 1945, þrátt fyrir að ekki hafi varðveist eintök af síðustu árgöngum 

þess. Blaðið hét Sindri fyrstu tvo árgangana, en Freyfaxi þá síðari, en nafnið Sindri 

var komið frá blaði Ungmennafélags Breiðdæla sem kom út, samkvæmt upplýsingum 

frá Helga Hóseassyni, á árunum 1918-1925, og lá samkvæmt því í dái í tvö ár en reis 

upp aftur í eitt ár og var síðan lagt niður.77 Í það skrifuðu aðeins félagsmenn eins og 

var meiningin með hinn nýja Sindra Hrafnkels.  

Eins og kveður á í stefnuskrá ungmennafélagsins átti að efla félagsmenn bæði í 

ræðu og riti en það varð þó ekki raunin. Félagsmenn áttu að fylla blaðið en það 

reyndist oft þrautin þyngri og lenti það oftar en ekki á sömu mönnunum að skrifa í 

það. Flest eintökin byrja á þá leið að félagar eru brýndir til að setjast niður og skrifa, 

hversu merkilegt eða ómerkilegt sem þeim fyndist það sem þeir höfðu að segja. Þó er 

greinilegt að menn sóttust ekki eftir því að setjast við skriftir og á fundum félagsins 

bar ekki mikið á því að félagsmenn stæðu upp og tjáðu skoðanir sínar á málum og 

lenti það því á fáum mönnum sem höfðu kjark og þor til að standa upp og tjá sína 

skoðun. Verður þetta Stefáni R. Lárussyni að umtalsefni í grein í Sindra þar sem hann 

nefnir að félagar mæti illa á fundi og ber því við að þeir eigi erfitt um vik með að fara 

frá búum sínum. Hann kemur svo einnig inn á það að menn mæti á fundina og 

samþykki allar tillögur sem eru bornar fram á þeim þegjandi og hljóðalaust, sem er 

rétt þar sem tillögur voru nánast alltaf samþykktar samhljóða. Hann segir síðan að 

menn komi heim af fundum æstir yfir því að tillögur sem þeim voru ekki að skapi 

voru samþykktar og segir hann réttilega að menn verði þá að standa upp og andmæla 

ef þeim mislíkar eitthvað sem er borið upp á fundi.78 Það var hins vegar sjaldan gert 

og þó að málfundir hafi verið haldnir og ákveðnir framsögumenn fengnir til að vera 

með framsögur og hafa síðan umræðu um þær á fundum virðist vera að markmið 
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76 Sama heimild. 
77 HA – BRE 17.1 Sindri 1. árgangur 2. tölublað. 
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ungmennafélagsins um að virkja hina almennu félagsmenn bæði í ræðu og riti hafi 

mistekist að flestu leyti.  

Þegar draga fer að lokum útgáfunnar fara greinar þar sem félagsmenn eru hvattir 

til að rita í blaðið að verða meira áberandi sem og greinar þar sem félagsmenn eru 

hvattir til að mæta á fundi og vinnumót félagsins. Því virðist margt hafa verið 

ábótavant í starfi félagsins, enda fór mesta púðrið á þessum árum í að koma 

samkomuhúsinu upp. Líklegt má telja að það hafi í raun tekið mestan tíma frá 

félagsmönnum, því það var aðalmál félagsins og virðist í raun hafa kaffært mörg 

önnur, þrátt fyrir að formaðurinn, Pétur Sigurðsson, hafi lagt mikla áherslu á að virkja 

félagana til blaðaskrifa. Hann hafði a.m.k. háleitari hugmyndir um hlutverk blaðsins 

en hinn almenni félagsmaður sem fékkst hreinlega ekki til að skrifa í það og undir 

lokin skrifaði ritnefndin lungann úr blaðinu.79 

Sindri kom þó einhverjum andlegum hræringum af stað í sveitinni, því að á 

síðum blaðsins hófst umræða um útgáfu á sögu sveitarinnar. Sigurjón Jónsson í 

Snæhvammi vakti fyrst máls á þessu á ungmennafélagsfundi og fylgdi því síðan eftir í 

grein í 1. tölublaði 2. árgangs Sindra.80 Hann bendir þar á að önnur héruð og sveitir 

hafi tekið sig til og gefið út sögu sinna héraða og nefnir þar Borgfirðinga, 

Skagfirðinga og Húnvetninga sem dæmi. Hann telur jafnframt að Breiðdalurinn hafi 

það sem til þarf til að gefa út sína sögu og hvetur alla sveitunga sína til að safna efni 

til sögu sveitarinnar því annars geti það tapast. Samanburðurinn við ofangreindar 

sveitir er þó tæplega réttmætur því að þar var um að ræða stór og fjölmenn héruð, en 

Sigurjón lét það ekki á sig fá þegar hann stingur upp á ritun sveitarsögunnar. Það fór 

að lokum svo að ýmsir tóku vel í hugmyndina og fóru að sanka að sér alls kyns 

gömlum þjóðsögum og sögum tengdum örnefnum í Breiðdal og birtast margar greinar 

um slík efni á síðum Sindra.  

Á sama hátt og Sindra var ætlað að gefa sanna mynd af andlegum hræringum í 

byggðarlaginu á þeim tíma þegar hann kom út, þá kepptust ungmennafélagar og aðrir 

íbúar sveitarinnar við að safna gömlum sögum og minningum til að arfur kynslóðanna 

á undan félli ekki í gleymsku. Virðist sem ótti hafi verið ríkjandi um að þessar sögur 

úr sveitinni myndu hreinlega hverfa. Flestum þótti þetta hið mikilvægasta málefni eins 

og sjá má í bréfi Óla Kr. Guðbrandssonar til Páls Guðmundssonar frá árinu 1943. Þar 

segir hann þetta þarft framtak en telur einnig að það ætti að búa verkefnið sem best úr 
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80 HA – BRE 17.1 Sindri 2. árgangur 1. tölublað.  
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garði og fá dr. Stefán Einarsson, sem þá var prófessor við Johns Hopkins háskólann í 

Baltimore í Bandaríkjunum, en var ættaður úr Breiðdal, til að hafa yfirumsjón með 

því.81 Hreppsnefndin tók einnig vel í málið og ákvað þann 9. maí 1946 að veita 2000 

krónum til útgáfunnar með sýslustyrk.82 Undirstrikar það hversu mikilvæg útgáfan var 

í augum hreppsbúa.  

Það var svo árið 1948 að bókin kom út og bar hún nafnið Breiðdæla : drög til 

sögu Breiðdals.83 Titillinn er hógvær en á þessum tíma var bókin stórvirki. Hún hefur 

m.a. að geyma greinar um lífshætti á 19. öld, þjóðsögur og margt fleira. Drögin að 

þessari bók birtust fyrst á síðum ungmennafélagsblaðsins og því er þáttur félagsins 

stór í því að Breiðdælingar eignuðust fyrsta ritið um sögu sveitar sinnar. Því má segja 

að sá tilgangur sem ungmennafélagsmenn hafi einsett sér með útgáfu blaðsins hafi að 

einhverju leyti heppnast í útgáfu bókarinnar sem endurspeglar þá andlegu krafta og 

víðfeðmu hugsun sem ríkti hjá ýmsum íbúum sveitarinnar.  

Það kann að hafa skemmt fyrir viðgangi blaðsins að það hóf útgáfu á 

óheppilegum tíma, þar sem á þessum árum stórbötnuðu samgöngur í sveitinni og sími 

var lagður á fleiri og fleiri bæi. Þannig átti fólk auðveldara en áður með að hittast og 

tala saman og eiga með sér þau skoðanaskipti sem stjórn ungmennafélagsins ætlaðist 

til að fylltu síður blaðsins. Jafnframt má ætla að miðað við kvartanir um lélega 

fundarsókn  hafi sumir einfaldlega verið hræddir við að tjá sig á síðum blaðsins. Þessi 

blaðaútgáfa gekk því ekki sem skyldi, enda var búsetumynstur að breytast og miklar 

framfarir áttu sér stað í samgöngumálum sem grófu undan starfsemi blaðsins.  

 

3.5 Íþróttir og útivist 
 
Eins og fram kemur í stefnuskrá ungmennafélagsins vildu stofnendurnir draga úr alls 

kyns inniveru og beina íbúunum frekar að samneyti við náttúruna. Félagið vildi einnig 

efla íþróttir hverju nafni sem þær kynnu að nefnast. Þó má ráða af röð stefnumálanna, 

þar sem íþróttir eru nefndar númer fimm í röðinni, að iðkun íþrótta hafi ekki verið 

félagsmönnum eins ofarlega í huga og margt annað sem hefur verið sagt frá hér að 

framan.  

Fyrsta innlegg um íþróttamál á fundum félagsins er, ef dæma má af 

fundargerðabókum, frá Páli Lárussyni þann 14. febrúar 1938, en þar fjallar hann 
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almennt um íþróttir, skauta- og skíðaferðir, fjallgöngur og fleira. Umræða um málið 

varð þó engin og það var tekið af dagskrá.84 Næsta innlegg er frá Stefáni Lárussyni 

þann 22. maí sama ár þar sem hann hvetur til þess að efnt verði til samskota í Breiðdal 

vegna sundlaugarbyggingar að Eiðum á Héraði. Þetta var samþykkt og var ætlast til 

að  laugin nýttist breiðdælskum Eiðanemum. Þeir Lárussynir frá Gilsá voru mjög 

áberandi í umræðum innan félagsins um íþróttamál og voru þar í fylkingarbrjósti. Það 

var þó snemma sem knattspyrna varð vinsælasta íþróttagreinin innan félagsins og á 

skemmtun, sem haldin var á eyrunum neðan við Hlíðarenda þann 22. september 1938, 

og getið er um í fundargerðabók félagsins, var fyrsta skemmtiatriðið knattspyrna. 

Kepptu þá sín á milli Norðdælingar og lið Suðurdals og Útsveitar að áskorun 

Norðdælinga. Eftir knattspyrnukeppnina var keppt í reiptogi og stökki og síðan farið í 

fjallgöngu síðdegis.  

Áhugi á íþróttum fór því vaxandi í sveitinni. Fljótlega var einnig farið að keppa 

við aðrar sveitir, t.d. við Skriðdæli árið 1938 eða 1939,85 síðan kemur boð frá 

Stöðfirðingum um keppni við þá í handbolta þann 7. maí 1939 og var vel tekið í það, 

en þó með því fororði að Stöðfirðingar kæmu og kepptu við Breiðdælinga í 

knattspyrnu um sumarið.86 Á þessum sama fundi var mikið rætt um íþróttamál, m.a. 

um búninga og einnig kaup á kastkúlu og kringlu. Ætlunin var að stunda fleiri greinar 

en knattspyrnuna eina og stefnt var að allsherjar eflingu íþróttalífs í sveitinni.  

Æfingar í knattspyrnu höfðu þá þegar hafist af nokkrum krafti. Langar 

vegalengdir sem þurfti að fara og engir vegir, sem gerði það að verkum að allt þurfti 

að fara á hestum eða gangandi, hömluðu ekki æfingasókn. Aðal æfingastaðirnir voru á 

Stöðulbarðinu, þar sem gamla samkomuhúsið stóð, á Hlíðarenda og Ásunnarstöðum. 

Þeir sem lengst þurftu að fara lögðu á sig tveggja tíma ferðalag hvora leið. Sumir 

húsbændanna voru ekki ánægðir með þessar ferðir unglinganna, sér í lagi þegar 

heyskapur stóð fyrir dyrum. Þess vegna var æft á fleiri en einum stað sama kvöldið. 

Oftar en ekki æfðu Norðdælingar sér og Suðurdælir sér og jafnvel Útsveitungar í 

þriðja hópnum. Var þetta allt upp í nokkur skipti í hverri viku.87 

Ungmennafélagsfundur hafði þá jafnframt ályktað að knattspyrnuæfingar skyldu vera 

í þrennu lagi vegna erfiðleika við að sækja æfingar að Heydölum.88 Knattspyrna varð 

                                                 
84 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956.  
85 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára, bls. 64. 
86 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956.  
87 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára, bls. 64.  
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því strax vinsælasta íþróttagreinin innan félagsins og einnig voru frjálsar íþróttir 

stundaðar töluvert.  

Eins og áður sagði voru ungmennafélögin meira til sveitanna en í bæjunum voru 

frekar íþróttafélög. Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði gegndi þó báðum þessum 

hlutverkum í sveitinni, enda lögðu ungmennafélögin oftar en ekki áherslu á íþróttir. 

Hinar miklu vinsældir knattspyrnunnar innan félagsins urðu þó til þess að ýmsir lögðu 

til að lögð yrði stund á fleiri íþróttagreinar og fóru að birtast greinar í Sindra/Freyfaxa 

um sund89 og vetraríþróttir,90 og einnig að það ætti að fá íþróttakennara til að veita 

tilsögn, ekki aðeins í knattspyrnu heldur einnig í ýmsum greinum frjálsra íþrótta, svo 

sem stökkum, hlaupum og köstum.91 Það varð svo að vakning varð í iðkun frjálsra 

íþrótta sem stóðu með knattspyrnunni sem aðalgreinar ungmennafélagsins. 

Ungmennafélagið setti aukið púður í íþróttastarfsemina og þann 5. maí 1940 var 

kosin í fyrsta skipti íþróttanefnd félagsins og skyldi hún sjá um allt sem viðkæmi 

íþróttum innan félagsins, s.s. undirbúning móta, æfinga og umsjón með áhöldum 

félagsins. 20. ágúst 1939 hafði jafnframt verið ákveðið að félagið gengi í 

Íþróttasamband Íslands og því var mikill hugur í ungmennafélögum að sinna 

íþróttunum.92 Þó voru ekki allir sem fundu eitthvað við sitt hæfi í þessum sérhæfðu 

íþróttagreinum, þrátt fyrir að flestir hafi lagt stund á þær. Vakning sundíþróttar og 

iðkun vetraríþrótta hefur eflaust ekki skilað tilætluðum árangri, að minnsta kosti ekki í 

fjölda iðkenda, því aðstaða til að æfa sund var varla fyrir hendi og búnaður til 

skíðaiðkunar þótti dýr og var þá ekki annað hægt að gera en að heimasmíða skíðin eða 

skautana. Ekki tókst þó að skapa jafn mikinn áhuga fyrir þessum greinum og á 

knattspyrnunni og frjálsu íþróttunum.  

Þessar vinsælustu íþróttagreinar innan félagsins voru aðeins iðkaðar af körlum 

og fór svo að konum í byggðarlaginu fannst nóg um og hafa þær eflaust viljað hasla 

sér völl á íþróttasviðinu svo það yrði ekki einokað af karlmönnum. Karlaveldið var 

mikið innan íþrótta hjá félaginu og var íþróttanefnd alltaf skipuð körlum, með 

fáeinum undantekningum þó á seinni árum.93 Í grein í Freyfaxa ræðir kona sem kemur 

fram undir dulnefninu Bára um dans og telur hún hann þá íþrótt sem mest sé stunduð 

                                                 
89 HA – BRE 17.1 Sindri  1. árgangur 3. tölublað.   
90 HA – BRE 17.1 Sindri  2. árgangur 3. tölublað. 
91 HA – BRE 17.1 Freyfaxi 4. árgangur 1. tölublað.  
92 HA – BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
93 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. og HA- BRE 17.5 
Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1960-1977. 
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innan félagsins þrátt fyrir að margir telji dansinn seint til íþrótta.94 Hún leggur þar 

jafnframt áherslu á að menn reyni að bæta hann því enginn danskennari hafi komið í 

sveitina og bendir hún á að dansinn sé oft ruglingslegur, plássleysi mikið og það þurfi 

að fá einhverja eldri til að kenna hinum yngri gömlu dansana og hafa þar með meiri 

reglu á dansinum. Eflaust hafa margir verið á sama máli og Bára því ljóst er að dans 

var iðkaður, ekki aðeins á samkomum félagsins heldur oft eftir fundi, a.m.k. til að 

byrja með, og var það líklega rétt að það væri sú íþrótt sem flestir ungmennafélagar 

stunduðu þrátt fyrir að ekki væru stundaðar æfingar í dansi. Dansinn var líka eflaust 

mesta skemmtun sem ungmenna-félagar stunduðu, því hún var jafnt fyrir karla sem 

konur. Það var líka svo að þrátt fyrir að dansinn væri ekki viðurkennd íþróttagrein 

innan félagsins var hún á stalli með frjálsu íþróttunum og knattspyrnunni þegar kom 

að fjölda þátttakenda. Það fór þó svo að þrátt fyrir alls kyns vakningar á iðkun annarra 

íþrótta stóðu þessar greinar með pálmann í höndunum innan félagsins.  

Áherslan á frjálsu íþróttirnar sem mótvægi við knattspyrnuna var síðan staðfest 

þegar ungmennafélagið blés til keppni fyrir ungmennafélagsfund þann 22. ágúst 1943 

og veitti verðlaun fyrir efstu sætin. Keppt var í 100 og 800 metra hlaupum, há-, lang- 

og þrístökki og kúluvarpi.95 Hafði verið vakið máls á því að efla íþróttaáhugann með 

því að veita verðlaun fyrir slíka keppni í grein sem Páll Lárusson ritaði í Freyfaxa 

tveimur árum áður.96 Voru þessir verðlaunapeningar farandpeningar, sem gefnir voru 

til eins árs í senn nema íþróttamaður ynni þrjú ár í röð þá fékk hann peninginn til 

eignar. Frammistaðan var þó ekki eins góð og menn vonuðust eftir vegna veðurs en 

formaðurinn þakkaði mönnum fyrir góð afrek og vonaðist til þess að þetta yrði til að 

auka áhugann á íþróttunum innan félagsins. Þá sáu stjórnarmenn ungmennafélagsins 

ákveðin tækifæri í því að ganga inn í Íþróttasamband Austurlands sem stofnað var 

sumarið 1941. Tilgangur þess var að bæta aðstöðu Austfirðinga til íþróttaþátttöku, 

m.a. með því að senda keppendur á mót sem tækju til alls landsins. Einnig átti það að 

verða skilyrði að vera í sambandinu til að geta tekið þátt í fjórðungsmótum eystra. 

Stærsti kosturinn við inngöngu í sambandið var þó að það ætlaði að sækja um aðild að 

UMFÍ og því þyrftu félögin ekki að sækja sérstaklega um það heldur rynnu inn í það 

ef Íþróttasamband Austurlands færi þar inn.97 Það var því til mikils að vinna fyrir 

ungmennafélagið og íþróttamenn þess að geta keppt á stærri mótum og við aðra en 
                                                 
94 HA – BRE 17.1 Freyfaxi 4. árgangur 1. tölublað. 
95 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
96 HA – BRE 17.1 Freyfaxi 4. árgangur 2. tölublað.   
97 HA – BRE 17.1 Freyfaxi 4. árgangur 1. tölublað. 
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félaga sína úr sveitinni. Jafnframt fékk félagið aðgang að íþróttakennurum með 

inngöngu í UMFÍ á þeirra vegum og var það mikilvægt skref til að öðlast meiri 

þekkingu. Það var því ekki skrýtið að litið væri björtum augum á inngöngu í þessi 

sambönd.  

Betri aðgangur að íþróttakennurum UMFÍ blés ungmennafélögum byr í seglin 

því að í grein í Freyfaxa 1942 bendir Guðmundur Sigurðsson, þáverandi formaður 

félagsins, á að oft sé meiri íþróttamannsefni að finna í sveitum landsins en í bæjunum. 

Þrátt fyrir það dafni íþróttalíf betur í kaupstöðum vegna erfiðra aðstæðna þeirra sem í 

sveitunum búa til þjálfunar í undirstöðuatriðum íþróttanna. Þessu taldi hann að hægt 

væri að breyta með því að ganga í Íþróttasamband Austurlands og þannig renna inn í 

UMFÍ. Guðmundur taldi útilokað fyrir félagið að fjármagna íþróttakennara eitt og 

óstutt, vegna þess að það væri svo dýrt.98 Það er ekki óhugsandi að svo hafi verið, en 

það ber að hafa það í huga að á þessum árum lagði ungmennafélagið allt kapp á að 

koma samkomuhúsinu upp og því má ætla að fjármunir þess hafi farið í bygginguna 

og því hafi hreinlega ekki verið fjármagn til að láta í jafn þarfan hlut og 

íþróttakennara til leiðsagnar íþróttamönnum sveitarinnar.  

Það varð svo úr að ungmennafélagið gekk í Íþróttasamband Austurlands sem 

síðar fékk nafnið Ungmenna- og íþróttasamband Austurlands eða UÍA. Þá varð skylda 

að senda ársskýrslur til UMFÍ og í skýrslu fyrir árið 1945, sem var samin í byrjun árs 

1946,99 má sjá að allt fé félagsins hafði farið í samkomuhússbygginguna og sjóðir 

félagsins voru því tómir. Það er því ekki skrýtið að lítið hafi verið til af peningum til 

að leggja í íþróttastarfið nema til að kaupa áhöld til frjálsra íþrótta. Við það var látið 

sitja. Það kemur einnig fram í þessum skýrslum að þær íþróttir sem iðkaðar voru, voru 

aðeins knattspyrna og frjálsar íþróttir og var m.a. farið til keppni við nærliggjandi 

byggðir, þ.e. Stöðvarfjörð og Fáskrúðsfjörð.100 Var þetta í tengslum við samkomur og 

þótti tilvalið að tengja samkomurnar og íþróttakeppni saman. Voru um 20 menn sem 

æfðu frjálsar íþróttir og eflaust eitthvað svipaður fjöldi sem æfði knattspyrnu.  

Það var því ljóst í hvaða farveg var farið, öllu púðri var eytt í þessar tvær 

greinar, en það var reynt að gera allt til þess að hlúa að þeim eftir mætti. Bæði 

iðkendur og stjórn lögðu sig fram um að gera sitt besta. Íþróttakennari fékkst í 

                                                 
98HA – BRE 17.1 Freyfaxi 5. árgangur 2. tölublað. 
99 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrsla UMF Hrafnkels Freysgoða 1945. 
100 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrslur UMF Hrafnkels Freysgoða 1944-1945.  
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vikutíma sumarið 1945 í samvinnu við UMFÍ og knattspyrnuliðið lagði mikið á sig 

við að æfa saman á kvöldin eftir erfiðan vinnudag við samkomuhússbygginguna.  

Þess má geta að helsta ástæða þess að knattspyrnan varð svo vinsæl var 

drifkraftur sóknarprestsins, séra Róberts Jack, sem þjónaði Heydalaprestakalli árin 

1944-1947. Hann var skoskur að uppruna og hafði stundað knattspyrnu og þjálfun í 

sínu heimalandi. Séra Róbert dreif upp knattspyrnulið í Breiðdal og náði það góðum 

árangri á mótum. Venjan var að hafa knattspyrnuæfingu eftir messu á sumrin og haft 

er á orði að hann hafi sagt úr stólnum að nú skyldi hafa stutta messu og fótbolta á 

eftir.101 Þessa frumkvöðuls hefur verið minnst á hverju sumri með því að halda 

knattspyrnumót á milli Breiðdælinga og Stöðfirðinga í hans nafni. 

En var þetta það sem koma skyldi, að nær einungis væru stundaðar tvær greinar 

íþrótta innan félagsins, þrátt fyrir tal um eflingu annarra greina í blaði félagsins og á 

einstaka fundum? 

  

3.6 Hvað annað? 
 
Eins og sjá má einblíndi félagið á eitt mál á stefnuskránni, samkomuhússmálið. Þó var 

það ekki svo að þetta væri það eina sem lagt var upp með. Hin málin komu öll til 

framkvæmda, þrátt fyrir að bindindismálin hafi fallið um sjálf sig vegna hagsmuna 

félagsins við að halda í samkomugesti og ströng stefna í þeim varð aldrei mörkuð. 

Félagsandinn var efldur að einhverju leyti en menn litu til samkomuhússins til að 

leysa þann vanda að mestu leyti. Þó var samhjálpin ríkjandi innan félagsins eins og að 

var stefnt með fyrsta ákvæði stefnuskrárinnar. Áður var nefnt hvernig 

ungmennafélagar komu að byggingu samkomuhússins en einnig mætti nefna hvernig 

ungmennafélagar aðstoðuðu Pál Lárusson við heyskap 1940 og auk þess var hægt að 

kaupa vinnu af félagsmönnum sem þurftu að inna af hendi skylduvinnu fyrir 

félagið.102  

Blað félagsins náði aldrei flugi og má eflaust kenna um öryggisleysi eins og 

sumir vildu meina, en einnig því að samgöngur tóku að breytast og símasamband 

komst á, ásamt samkomum félagsins og fundum á sumrin og því var nógu mikill 

vettvangur fyrir fólk til að koma saman og ræða málin. Blaðið skilaði ekki þeim 

                                                 
101 Róbert Jack, Séra Róbert Jack, bls. 220, Eiríkur Sigurðsson og Guðjón Sveinsson, Breiðdæla hin 
nýja, bls. 202. 
102 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
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árangri sem félagið ætlaði því en upp úr því spratt þó saga Breiðdæla og má segja að 

það hafi verið stórt skref.  

Íþróttamálin komust á skrið og töluvert var lagt í þau, þótt ekki hafi verið um 

mikla fjölbreytni að ræða. Það voru þó ekki aðeins bindindismálin og blað félagsins 

sem misstu marks. Það sem olli ungmennafélögum hvað mestum vonbrigðum var án 

efa hversu lítill árangur varð af ákvörðun sem tekin var þann 13. mars 1938 um að 

koma upp kartöflugarði, þar sem félagsmenn áttu að vinna endurgjaldslaust félaginu 

til ágóða.103 Fyrsta árið var tapið af rekstri garðsins 66,73 krónur, sem er talsverð 

upphæð ef tekið er með í reikninginn að tekjurnar voru aðeins 74,17 krónur. Þetta má 

að einhverju leyti rekja til þess kostnaðar sem var við að koma garðinum upp, 

girðingum og þess háttar, en einnig til þess að kaupa þurfti fólk til þess að taka 

kartöflurnar upp þar sem ungmennafélagar mættu illa eða alls ekki.104 Þetta var rætt á 

síðum Sindra/Freyfaxa, m.a. í grein eftir Pál Lárusson sem virðist hafa verið einn af 

drifkröftum félagsins ef dæma má af greinaskrifum og tillögum á fundum. Í greininni 

talar Páll um að félagið búi yfir slíkum mannafla að það ætti að vera hægt að ná upp 

miklum gróða á kartöflugarðinum ef menn temdu sér stundvísi.105 Einhver 

hugarfarsbreyting varð þó í félaginu, því að á næsta ári varð hagnaður af garðinum 

upp á 40,52 krónur og má það rekja til þess að tekjurnar urðu hærri en árið á undan á 

meðan gjöldin stóðu nánast í stað og engu þurfti að eyða í girðingarefni og slíkt, né í 

laun við að taka upp úr garðinum eða setja niður í hann. Það sem gerði útslagið var að 

félagið lagði inn útsæði og skilaði þar með hagnaði á garðinum. Þetta hefur eflaust 

gefið mönnum tilefni til bjartsýni en það entist þó ekki lengi því reikningur fyrir árið 

1940 var allt annað en hagstæður. Í honum var niðurstaðan 75,36 króna tap og helgast 

það af því að borga þurfti út 50 krónur í laun við sáningu og 18 krónur við 

uppskeru.106 Hve stórt tapið var má alfarið rekja til þess að ungmennafélagar mættu 

einfaldlega ekki í þá vinnu sem þeir áttu að vinna í garðinum og því fór sem fór. Upp 

frá þessu var hætt að starfrækja garðinn þar sem eflaust hefur ekki þótt vænlegt til 

árangurs að borga háar upphæðir til annarra til að vinna hann, þegar ungmennafélagar 

ættu að gera það í sjálfboðavinnu.  

                                                 
103 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
104 HA – BRE 17.3 Höfuðbók Ungmennafélagsins Hrafnkels Freysgoða 1937-1943. 
105 HA – BRE 17.1 Freyfaxi 3. árgangur 1. tölublað. 
106 HA – BRE 17.3 Höfuðbók Ungmennafélagsins Hrafnkels Freysgoða 1937-1943 
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Þannig fór um garðræktardrauma félagsins, en aftur á móti gekk félagið þann 4. 

júní 1939 í Skógræktarfélag Austurlands.107 Þó var skógrækt ekki mikið rædd á 

fundum nema í tengslum við barnaskóla- og samkomuhússbyggingarnar. Á 

hreppsnefndarfundi var ályktun samþykkt árið 1945 um að félagið skyldi sjá um 

gróðursetningu plantna í kringum samkomuhúsið og fyrirhugað barnaskólahús í 

Heydalalandi.108 Vegna þess að bygging skólahússins dróst á langinn, þá tók 

Skógræktarfélag Breiðdæla, sem stofnað var árið 1950, yfir umsjón plöntunarreitsins. 

Hlutverk skógræktar innan ungmennafélagsins varð því ekkert, þrátt fyrir að einstaka 

menn innan þess hafi seinna orðið félagar í Skógræktarfélagi Breiðdæla. Mætti þar 

nefna Pál Guðmundsson á Gilsárstekk, sem var fyrsti formaður skógræktarfélagsins109 

og tengist það þar með ungmennafélaginu, vegna þess að hann var þeirra helsti 

bandamaður í barnaskóla- og samkomuhússmálinu.  

Af öðrum málum sem snerta ættu ungmennafélagið er einna merkilegast að á 

þessum árum, þegar sjálfstæðismál Íslands eru hvað mest í deiglunni, er ekki mikil 

umræða innan félagsins, hvorki í blaði þess né á fundum, um sjálfstæði Íslands. Þó má 

ætla að þessi mál hafi skipt ungmennafélagana einhverju máli, að minnsta kosti var 

haldin samkoma á vegum félagsins þann 17. júní 1944 til þess að fagna stofnun hins 

íslenska lýðveldis. Á samkomunni voru lesin kvæði og sungið og voru margir saman 

komnir á Heydölum þann dag undir íslenska fánanum.110  

Eftir þetta voru samkomur oft haldnar 17. júní á vegum ungmennafélagsins111 

og varð það að eins konar hefð að félagið sæi um þessar samkomur. Ásamt dagskrá til 

að minnast lýðveldisstofnunarinnar var oft keppt í íþróttum, s.s. í hlaupi og 

reiðhjólakeppni var skipulögð fyrir börnin hin síðari ár. Þjóðernisástin var því til 

staðar hjá Ungmennafélaginu Hrafnkeli Freysgoða eins og  hjá öðrum 

ungmennafélögum víða um land sem höfðu barist fyrir fullveldinu tveimur áratugum 

áður en UMF Hrafnkell Freysgoði var stofnað og héldu síðan baráttunni áfram fyrir 

fullum aðskilnaði frá Dönum.  

Þrátt fyrir að hún hafi ekki verið áberandi í starfi félagsins var þjóðernisástin 

ekki minni en hjá öðrum félögum og félagsmenn tóku virkan þátt í að fagna 

lýðveldisstofnuninni, ekki aðeins árið 1944 heldur einnig með því að minnast þessara 

                                                 
107 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
108 Eiríkur Sigurðsson og Guðjón Sveinsson, Breiðdæla hin nýja, bls. 212. 
109 Eiríkur Sigurðsson og Guðjón Sveinsson, Breiðdæla hin nýja, bls. 211.   
110 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
111 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrslur UMF Hrafnkels Freysgoða.  
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tímamóta nánast á hverju ári síðan. Einnig mætti hér nefna skemmtanirnar sem voru 

stór þáttur í starfi félagsins og settu mikinn svip á skemmtanalíf sveitarinnar. 

Samkomuhúsið var lykillinn að því að þær heppnuðust sem best og nú var það komið, 

um leið og samgöngur höfðu batnað verulega, og því voru allar aðstæður fyrir hendi 

til að félagslífið gæti blómstrað.  
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4. Nýr veruleiki eftir byggingu samkomuhússins 
 

Bygging samkomuhússins hafði verið lykilmál hjá ungmennafélögum og þegar það 

var risið var hægt að snúa sér að öðrum málum. Af helstu stefnuskrármálum félagsins 

voru bindindismálin snemma slegin út af borðinu og blað félagsins var orðið óþarft 

vegna áhugaleysis og einnig þess að sími var kominn á flesta bæi sveitarinnar. Í raun 

var það helst fyrsta málið á stefnuskránni sem eftir stóð, þ.e. að efla félagsandann, 

sem átti þá að gerast með samkomuhaldi og viðburðum ásamt eflingu íþróttaiðkunar í 

sveitinni.  

Félagið stóð einnig frammi fyrir miklum hræringum innan sveitarinnar. Á 

árunum áður en samkomuhúsið var tekið í notkun fóru hlutföll milli sveitar og þorps 

að breytast, þ.e. þorpið stækkaði hratt á meðan íbúum sveitarinnar fór fækkandi. Það 

var ekki það eina sem breyttist á þessum árum. Félagslífið, sem hafði verið haldið 

uppi af Einingu og ungmennafélaginu, tók einnig stakkaskiptum. Félagið Eining hafði 

fyrst um sinn verið eitt um að halda uppi samkomum innan sveitarinnar, með 

Ungmennafélagi Breiðdæla að einhverju leyti á meðan það starfaði, en eftir að 

Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði kom til sögunnar eignaðist það verðugan 

keppinaut um hylli íbúa sveitarinnar og nærsveitunga sem flykktust á samkomur.  

Í kringum hinar miklu deilur um bindindismálin og tóbakssöluna á samkomum 

ungmennafélagsins kom fram í svargrein Péturs Sigurðssonar, formanns ungmenna-

félagsins112 að hann áliti Einingu hættulegan keppinaut þar sem það væri gamalgróið 

félag sem allir þekktu, á meðan ungmennafélagið væri óþekkt meðal þeirra sem sóttu 

slíkar samkomur. Þó að hann hafi notað þessi rök til þess að reyna að skjóta styrkari 

stoðum undir stuðning sínn fyrir sígarettusölunni er ljóst að hann taldi Einingu, og 

samkomur á vegum þess félags, hættulegan keppinaut, enda voru samkomur Einingar 

vel sóttar og eftirvæntingin mikil eins og fram kemur í minningum Rósu Gísladóttur 

sem vísað var til að framan.113  

Þessi málflutningur formanns ungmennafélagsins féll í grýttan jarðveg hjá 

Þorbjörgu Pálsdóttur formanni Einingar. Í grein sem hún ritaði í upphafi árs 1939114, 

sagðist hún álíta að félögin gætu vel þrifist hlið við hlið í sveitinni og þá ekki sem 

keppinautar, þar sem áhugamál þeirra væru mörg hin sömu og tók hún þar barnaskóla- 

                                                 
112 HA – BRE 17.1 Sindri  2. árgangur 2. tölublað. 
113 Sjá bls. 9 
114 HA – BRE 17.1 Sindri 2. árgangur 3. tölublað. 
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og samkomuhússbyggingarnar sem dæmi. Hún sagði einnig að sumir félagar í Einingu 

væru jafnframt félagar í ungmennafélaginu og að félagar í Einingu hefðu ekki neina 

löngun til að stofna til samkeppni við ungmennafélagið. En  þrátt fyrir að Þorbjörg og 

félagar í Einingu hafi ekki viljað stofna til neinnar samkeppni við ungmennafélagið þá 

var ljóst að bæði félögin miðuðu að því að lokka fólk á sínar samkomur og ef menn 

gátu bara mætt á eina samkomu á sumri þá þurftu þeir að velja á milli þeirra. Því hlaut 

að vera einhver samkeppni til staðar eins og Pétur Sigurðsson bendir á.  

Fljótlega eftir að ungmennafélagið er stofnað fór að halla undan fæti hjá 

Einingu. Ekki er ljóst hvort um er að kenna samkeppni frá ungmennafélaginu eða því 

að aðrir höfðu þá tekið við málstað berklasjúklinga sem félagið hafði barist fyrir. Árið 

1945 spruttu altént upp efasemdir um framtíð félagsins og sá möguleiki ræddur að 

félagið yrði lagt niður. Á fundi þann 26. ágúst 1945 mættu aðeins þrjár konur á fund 

félagsins og ákveðið var að halda samkomu sem frestaðist reyndar um tvær vikur. 

Ljóst er að þá var framtíð félagsins ekki björt og ekkert er ritað í fundargerðabók þess 

fyrr en 24. ágúst 1947. Þá var framtíð félagsins rædd og eignum skipt og skyldu þær 

renna til fyrirhugaðs elliheimilis í Breiðdal sem reis reyndar aldrei. Fundarmenn töldu 

einnig að enginn grundvöllur væri fyrir starfseminni og kanna skyldi að gera félagið 

að deild í Slysavarnafélagi Íslands.115 Það varð raunin og því var þessi hættulegi 

keppinautur, sem Pétur Sigurðsson áleit Einingu vera, úr sögunni því starfið varð ekki 

eins og það var áður. Eftir þetta var því gjörbreytt staða í félagslífi sveitarinnar, því nú 

var ungmennafélagið eitt á markaðnum og svo varð næstu árin.  

 

4.1 Samkomuhús og félagslíf 
 
Félagslíf sveitarinnar var sá þáttur sem varð hvað stærstur í starfi félagsins eftir þessi 

upphafsár. Nú var búið að reisa samkomuhúsið sem ungmennafélagar lögðu svo mikla 

áherslu á. Húsið var þó ekki fullklárað og peningar ungmennafélagsins fóru í það 

þessi fyrstu ár eftir að húsið var vígt. Það fór líka svo að það sem mest var rætt á 

fundum árin eftir vígsluna voru skemmtanamál.  

Samkomuhúsið veitti félaginu aðstöðu til að halda fjölbreyttar skemmtanir. 

Fjöldi hefðbundinna skemmtana hélst þó nokkuð stöðugur. Yfirleitt voru tvær 

samkomur á sumri, stundum þrjár, en nú bættist við að á haustin voru haldin 

                                                 
115 HA – BRE 11.4 Góðgjörðafélagið Eining, Fundagerðabók 1932-1947. 
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spilakvöld eða skemmtikvöld, einnig var haldin jólatréssamkoma árið 1953.116 Þetta 

var talsverð viðbót frá því sem verið hafði og því má segja að nokkuð hafi lifnað yfir 

skemmtanalífinu í Breiðdalnum við byggingu samkomuhússins. Einnig vaknaði 

metnaður hjá ungmennafélaginu um að gera sínar samkomur sem best úr garði til að 

laða að fólk, ekki aðeins úr sveitinni heldur einnig nærliggjandi byggðum.  

Samkeppnin fór þess vegna úr því að vera samkeppni við Einingu í samkeppni 

við nærliggjandi byggðarlög. Þessi viðhorf birtast í umræðum á fundum félagsins 28. 

júní og 22. júlí 1952, þar sem þrír menn lögðu til að haldin yrði samkoma sem hvetti 

menn til að koma aftur á samkomu hjá félaginu, því samkvæmt einum 

tillögumannanna var komið óorð á samkomur félagsins vegna lélegrar dagskrár. Var 

hugmyndin að undirbúa tveggja daga samkomu og reyna að skipuleggja hana sem 

fyrst þannig að félög í kring tækju ekki bestu helgarnar frá. Hugmyndir að 

skemmtiatriðum voru íþróttir, bögglauppboð og fleira.117 Einnig kom það fram á 

fundunum að samkomurnar voru næstum eina tekjulind félagsins og var reynt að finna 

nýjar tekjuleiðir. Ein þeirra var fjárfesting í kvikmyndavél118 en ekki er ljóst hvort sú 

fjárfesting borgaði sig þar sem lítið getur um vélina í fundargerðabókinni. Félagið 

reyndi að minnsta kosti allt sitt til þess að halda skemmtanalífi sveitarinnar gangandi 

og auka fjölbreytnina. Tekjurnar þurftu einnig að aukast vegna þess að kostnaður 

fylgdi rekstri samkomuhússins.  

Þegar samkomuhúsið reis var óljóst hvernig eignarhaldi þess skyldi háttað. Í 

skýrslu félagsins fyrir árið 1948 kemur fram að það eigi 2/3 hússins á móti 

hreppnum.119 Það varð þó ekki raunin því að þegar til kom taldist félagið eiga helming 

í húsinu en hreppurinn hinn helminginn. Í tillögum að reglum um rekstur 

samkomuhússins sem samdar voru af Páli Guðmundssyni kom fram hvernig ábyrgðin 

skiptist á milli ungmennafélagsins og hreppsins. Tillögurnar hljóðuðu svo: 

 
1.    gr. Húsið er sameign Breiðdalshrepps og U.M.F. Hrafnkell Freysgoði. 
2. gr. Hvor aðili telst eigandi að hálfri eigninni 
3. gr. Húsið skal rekið sem sjálfstæð stofnun, sem standi að öllu leyti undir reksturskostnaði 

og viðhaldi. 
4. gr. Hin venjulega leiga eftir húsið skal vera þessi: 

a. Fyrir fund í kaffistofu kr. 50.00 
b. Fyrir fund í salnum kr. 100.00 
c. Fyrir allt húsið til fundarhalds og veitinga kr. 200.00 auk þess séu greidd 10% af 

brúttó veitingasölu til viðhalds og endurbóta á borðbúnaði. 

                                                 
116 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrslur UMF Hrafnkels Freysgoða 1945-1953. 
117 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
118 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrsla UMF Hrafnkels Freysgoða 1952. 
119 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrsla UMF Hrafnkels Freysgoða 1948.  
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d. Sé húsið leigt einstaklingum eða utansveitaraðilum, skal leigan vera 80-90% af 
nettóinngangseyri, enda sé inngangseyrir samþykktur af húsnefnd. Aldrei skal þó 
slík leiga vera minni en kr. 200.00, ef af samkomu verður. Það telst 
nettóinngangseyrir, er sannanlegir kostnaðarliðir við samkomuhaldið hafa allir 
verið frádregnir. 

e. Þegar eigendur hússins hafa í því samkomur, skulu þeir greiða húsinu 75% af 
nettóinngangseyri, en ágóði af veitingasölu og öðru, sem haft er til fjáröflunar 
hafi þeir óskift. Heimilt er þó að víkja frá þessu ákvæði ef sérstakt tilefni er til, 
og húsnefnd er sammála um það. 

f. Starfandi félögum í Breiðdalshreppi má leigja húsið til samkomuhalda með 
sérstökum kjörum, t.d. kr. 300.00 fyrir samkomu, enda sé ágóða varið til 
nauðsynjamála innan hreppsins, s.s. menningar-og mannúðarmála, skóggræðslu, 
ræktunarmála, svo og hverju því sem er heilla horfir fyrir bygðarlagið. 

g. Eigendur hússins hafi í því fundi sína, án gjalds. 
5. gr. Sérstök húsnefnd skal kosin fjórða hvert ár, að afstöðnum sveitarstjórnarkostningum, 

og sé kjörtími hennar 4 ár. Stjórn U.M.F. kýs einn, hreppsnefnd Breiðdalshrepps annan, 
en oddamaður sé kosinn af skólanefnd Breiðdalshrepps. Húsnefnd skiftir með sér verkum, 
þannig að einn sé formaður annar gjaldkeri og þriðji ritari. Hún sér að öllu leyti um 
málefni hússins, en ráða má hún gæzlumann, ef henta þykir.120 

 
Þessar tillögur urðu stofninn að þeim reglum sem giltu um rekstur 

samkomuhússins á næstu árum. Í þeim kemur skýrt fram að ungmennafélagið átti 

helming í húsinu á móti Breiðdalshreppi. Félagið hafði lagt allt sitt að mörkum til að 

koma húsinu upp en hafði lítt hugsað út í þann kostnað sem af rekstri þess hlaust. 

Húsið varð fljótt að fjárhagslegum bagga, bæði á félaginu og Breiðdalshreppi. 

Hlutverk þess í félagslífi sveitarinnar varð þó stórt, þar sem nú var kominn vettvangur 

fyrir íbúana til að koma saman, ekki bara á samkomum ungmennafélagsins, heldur gat 

hver sem var fengið húsið leigt til skemmtana eða hvers sem var.  

Samkomuhúsið var myndarleg bygging, ein sú myndarlegasta þessarar tegundar 

á Austurlandi, og þótti það gott af ekki stærra sveitarfélagi að byggja það. Íbúum 

sveitarinnar hafði þá fækkað töluvert frá því sem verið hafði fyrr á öldinni og 

samkvæmt sóknarmannatali voru þeir aðeins 266 þegar samkomuhúsið var tekið í 

notkun.121 Frá upphafi varð rekstrargrundvöllur samkomuhússins því erfiður fyrir ekki 

stærra sveitarfélag og lítið ungmennafélag. Félagsmálastarfsemin ein og sér gat ekki 

staðið undir rekstri hússins og varð því viðvarandi halli á rekstrinum sem kom niður á 

hreppnum og ungmennafélaginu, þó einkum á hreppnum þar sem fjárráð 

ungmennafélaga voru ekki mikil. Rekstrarfyrirkomulagið sem hafði staðið síðan 1950 

var því ekki nógu gott en það var ekki fyrr en 1976 sem breytingar urðu þar á. Þó 

höfðu miklar umræður verið um að breyta rekstrarfyrirkomulagi hússins.122  

                                                 
120 HA-BRE 17 Tillögur Páls Guðmundssonar um rekstur samkomuhússins að Eydölum. 
121 ÞÍ – Sóknarmannatal (Sálnaregistur) fyrir Heydalasókn í Suður-Múlasýsluprófastsdæmi. Byrjað 31. 
desember 1928. 
122 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára, bls. 51-52. 
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Þær breytingar sem áttu sér stað á rekstri hússins voru að félagið tók til sín 

ágóða af sölu ýmiss varnings svo sem öls og sælgætis. Einnig átti að reka húsið sem 

sjálfstæða stofnun og ráða húsvörð til starfa í því.123 Það átti því að reyna að koma 

rekstri hússins í fastari skorður en áður hafði verið. Þessar breytingar urðu þó ekki til 

batnaðar því endalaus vandræði fylgdu því að finna húsverði til starfa og lenti það 

oftar en ekki á öðrum að sjá um húsið. Einnig hélt félagið fast í reglurnar og leyfði 

m.a. þorrablótsnefnd ekki að sjá um sölu veitinga á þorrablóti. Ýmsar útfærslur voru á 

þessu, m.a. var reynt að hækka leigu og leyfa þá leigutökum að selja veitingar en það 

er ekki að sjá að það hafi skilað sér í bættum rekstri. Íþróttum var hleypt undir þak 

hússins til að nýta það betur.124 Það er þó að sjá að húsið hafi í raun verið of stórt og 

dýrt fyrir ekki stærra byggðarlag og því fór sem fór. Mætti nefna því til stuðnings að 

árið 1967 var húsið rætt á ungmennafélagsfundi og sagði Heimir Þór Gíslason þá að 

húsið færi verst af notkunar-leysi.125 Þetta notkunarleysi hrjáði það alla tíð, þrátt fyrir 

tilraunir til að auka notkunina.  

Það sem ungmennafélagar börðust mest gegn var að hreppurinn reyndi að fá 

húsið notað undir kennslu til bráðabirgða 1948.126 Ungmennafélagar höfðu ekki áhuga 

á að húsið yrði notað undir kennslu nema væntanlega íþróttakennslu síðar. Þær 

hugmyndir höfðu einmitt orðið til þess að íþróttahúsið reis, en hefðbundna kennslu 

vildi félagið ekki sjá innan dyra hússins. Það er merkileg ákvörðun þar sem húsið var 

eflaust ekki fullnýtt og hvað þá fyrri hluta dags þegar kennsla fór yfirleitt fram. 

Íþróttakennsla fór þó fram í húsinu frá 1960127 og fram til 1992 þegar skólinn flutti út 

í þorpið. Þó var börnum ekið inn að Staðarborg til íþróttakennslu í nokkur ár eftir það.  

Þótt ákveðin mistök hafi falist í að byggja húsið þá gegndi það mjög mikilvægu 

félagslegu hlutverki, þar sem samkomur og annars konar félagsstarfsemi var í húsinu 

um árabil. Þær miklu hugsjónir sem ungmennafélagar höfðu um hlutverk þess í 

væntanlegu sveitaþorpi urðu þó aldrei að því sem þeir ætluðu. 

 

4.2. Skólamál 
 
Hugmyndirnar um sveitaþorpið sem ungmennafélagar og forkólfar hreppsnefndar 

ætluðu að risi í Heydalalandi voru ríkjandi eftir að ungmennafélagið var stofnað en 
                                                 
123 Skjalasafn Breiðdalshrepps, Fundargerðabók Staðarborgar 1977-1990. 
124 Sama heimild. 
125 HA – BRE 17.5 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1960-1977. 
126 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
127 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára, bls. 52.  
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eftir að samkomuhúsið var risið hurfu skólamál úr umræðunni innan félagsins. 

Hreppsnefndin sá þá alfarið um skólamálin með Pál Guðmundsson fremstan í flokki.  

Árið 1944 var skólanum fundinn staður og skyldi hann, ásamt væntanlegu 

samkomuhúsi, vera í Heydalalandi, á svokallaðri Borg, þar sem áður höfðu verið 

beitarhús frá prestssetrinu. Þó voru skiptar skoðanir um það mál og þann 25. júní voru 

greidd atkvæði um staðsetningu skólans á almennum fundi. Þar komu tvær tillögur 

fram og var önnur þeirra frá Einari Björnssyni, sem átti sæti í fræðslunefnd, þess efnis 

að skólann skyldi byggja í Þverhamarslandi þar sem þorpið við Breiðdalsvík var í 

þann mund að rísa. Þessi framsýna tillaga fékk þó aðeins 6 atkvæði en 45 voru á móti. 

Hin tillagan, um að hafa skólann að Heydölum fékk aftur á móti 46 atkvæði en þrír 

voru á móti.128 Það varð því úr að hugmyndirnar um sveitaþorpið sigruðu framsýnni 

hugmyndir sem fólu í sér að byggja skólann á þeim stað þar sem þéttbýlið var að 

myndast.  

Það tók mörg ár að fjármagna fyrirhugaða byggingu og koma henni upp, en 

framlög til hennar voru samt sem áður þau hæstu sem veitt voru úr hreppssjóði á ári 

hverju. Skólabyggingin var að lokum tekin í notkun 29. janúar 1958 og fékk nafnið 

Staðarborg. Fljótlega komu þó fram efasemdir um staðsetningu hússins. Í umræðum 

við hreppsnefndarkosningar 1966 birtist með ljósum hætti hvernig viðhorf manna 

höfðu breyst frá þeim tíma þegar samkomuhúsi og skóla voru valinn staður. Á 

framboðsfundi þann 25. júní 1966 sagði Heimir Þór Gíslason, sem hafði verið 

formaður ungmenna-félagsins, að Breiðdalsvík væri aðalmiðstöð hreppsins og nefndi 

hann að þar færi velmegun vaxandi með aukinni síldarvinnslu. Á Breiðdalsvík ætti 

því að gera mest, en þó vildi hann halda félagsheimilinu að Heydölum. Pétur 

Sigurðsson, fyrrum formaður ungmennafélagsins, var einnig í framboði og taldi hann 

að það þyrfti að byggja nýtt félagsheimili úti á Breiðdalsvík. Jafnframt var í þessum 

umræðum gagnrýnt að börnin væru á alltof miklum þeytingi, því einhverjum hafði t.d. 

verið kennt í verbúð hreppsins á Breiðdalsvík, því skólahúsið hafi ekki verið nógu 

stórt.129  

Eins fögur og bjartsýn orð þeirra Péturs og Páls og fleiri sem komu að starfi 

ungmennafélagsins á fyrstu árunum voru um fyrirhugað skólahverfi að Heydölum þá 

var strax tuttugu árum síðar talið nauðsynlegt að breyta um áherslu í stjórn 

sveitarinnar. Tæpum tíu árum síðar var Pétur alfarið kominn á þá skoðun að skóli 
                                                 
128 HA – BRE 14.1 Fundargjörðabók Breiðdalshrepps 1942-1960. 
129 HA – BRE 14.2 Gerðabók hreppsnefndar 1961-1966. 
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þyrfti að rísa á Breiðdalsvík. Á fundi þann 9. maí 1975 með fulltrúum frá 

menntamálaráðuneyti var stefnan mörkuð til framtíðar og drap Pétur þá m.a.„á upphaf 

skólabyggingar á Staðarborg og sagðist þá hafa verið hlynntur byggingu þar en nú 

með ört stækkandi þorpi út á Breiðdalsvík sagðist hann ekki sjá annað en þar yrði nýr 

skóli að rísa og þá með heimanakstur úr sveitinni.“130 Einnig kom fram á þessum 

fundi mikill áhugi á að halda börnunum í sveitinni og því væri nauðsynlegt að gera 

allt sem hægt væri til að halda elstu börnunum á grunnskólaaldri í sveitinni en ekki að 

senda þau lengra í skóla. Kom einnig fram sú hugmynd að hafa skóla á Breiðdalsvík, 

bæði fyrir Breiðdals- og Búlandshrepp. Örlaði þá á jafn stórhuga hugmyndum og 

komu fram hjá forystumönnunum á upphafsárum ungmennafélagsins. 

Sveitarstjórnarmenn ætluðu sér að byggja skólann með möguleika á stækkun vegna 

þess að þarna yrði, að þeirra mati, stærsti byggðarkjarni Austurlands utan Egilsstaða.  

Þrátt fyrir að þeir hefðu aðeins breytt um áherslur í skóla- og félagsmálum þá 

höfðu þessir fyrrum ungmennafélagar hvergi slakað á bjartsýninni fyrir hönd 

sveitarfélagsins. Á þessum fundi má greina gömlu hugmyndirnar um að halda 

börnunum í sveitinni ásamt hugmyndunum um að byggja upp stóran þéttbýliskjarna 

eins og ætlunin hafði verið að gera í skólahverfinu að Heydölum. Það sem máli skiptir 

var að á þessum árum fóru menn loksins að gera sér grein fyrir því að framtíð 

byggðarinnar var út við sjóinn en ekki í hinni strjálbýlu sveit.  

 
4.3 Byggðaþróun í Breiðdalshreppi 
 
Þar sem ungmennafélög tíðkuðust frekar til sveita en íþróttafélög í þorpum og 

þéttbýlis-kjörnum skipti máli fyrir ungmennafélagið hvernig byggðin þróaðist í 

Breiðdalshreppi fyrstu árin eftir stofnun þess. Eftir að samkomuhúsið reis árið 1946 

varð hlutverk og umsvif félagsins ekki eins mikil og áður hafði verið. Ein ástæðan 

fyrir því gæti hafa verið breytt byggðamynstur innan sveitarinnar. 

Þegar ungmennafélagið var stofnað árið 1937 voru 310 íbúar í Breiðdalshreppi 

samkvæmt sóknarmannatali og aðeins 37 þeirra bjuggu í hinu eiginlega þorpi í 

Þverhamarslandi. Flestir íbúanna bjuggu því í hinni strjálbýlu sveit og var 

jarðvegurinn því frjósamur fyrir ungmennafélagið. Aðeins fjögur hús töldust til 

þorpsins þetta ár en um 30 bæir voru í sveitinni. Töluverð fækkun átti sér stað í 

hreppnum á árunum 1944-1945 og voru íbúar aðeins 250 í sókninni árið 1945, þar af 

                                                 
130 Skjalasafn Breiðdalshrepps, Fundagerðarbók Breiðdalshrepps 1975-1977. 
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39 í þorpinu. Fækkunin var því öll í sveitinni. Það ber að hafa í huga að þetta var á 

árunum fyrir byggingu samkomuhússins og sá grundvöllur sem miðað var við í 

upphafi var því ekki óbreyttur vegna fólksfækkunarinnar. Pétur Sigurðsson, fyrsti 

formaður ungmennafélagsins, stofnaði m.a. heimili í þorpinu árið 1946 og upp úr því 

fór straumurinn að liggja þangað. 

Íbúafjöldi var stöðugur innan sóknarinnar næstu árin og árið 1950 voru 38 bæir í 

sveitinni en 18 hús í þorpinu, sem var á stöðugri uppleið. Tveimur árum síðar var 

íbúatalan komin upp í 281 íbúa og má eflaust þakka það uppbyggingu í sjávarútvegi 

sem var hratt vaxandi atvinnugrein í þorpinu. Tala þorpsbúa var þá komin í 75 sem 

var talsverð fjölgun frá árinu 1937 þegar ungmennafélagið hóf starfsemi sína. Það 

sem einnig má sjá af tölunum frá árinu 1952 er að aldurssamsetningin er 

ungmennafélaginu og starfsemi þess ekki hagstæð þar sem aðeins 28 íbúar voru á 

aldrinum 14 til 21 árs, og var grundvöllurinn undir ungmennafélagsstarfið frekar 

veikur fyrir næstu árin að minnsta kosti.131  

Á þessum árum var lítil fundasókn og þeir sem komu mest að starfi félagsins 

voru eldri en stofnendur félagsins höfðu verið á upphafsárunum.132 Því vantaði eflaust 

ungt fólk til að halda uppi starfinu, því starfið var ekki eins öflugt og það hafði verið 

fyrstu árin. Ljósi punkturinn var þá að á aldursbilinu 0-14 ára voru 89 íbúar og því 

virtist framtíðin björt fyrir félagið. Sérstaklega voru árgangarnir fæddir í kringum 

1950 stórir.133 Árið 1960 hafði þessi þróun haldið áfram og voru þá tæplega 100 íbúar 

Breiðdalshrepps búsettir í þorpinu.134 Þá voru 304 íbúar í hreppnum og höfðu því 

hlutföllin breyst töluvert frá því sem var árið 1937. Íbúum í hreppnum fór fjölgandi 

næstu áratugina og voru þeir 338 árið 1970 og 372 árið 1980135 en upp úr því tók að 

halla undan fæti þegar útgerð fór að minnka í sveitarfélaginu og fækkaði íbúum jafnt 

og þétt og örar á síðasta áratug aldarinnar. Þá hélt áfram sú þróun að þorpið stækkaði 

á kostnað sveitarinnar.136 Þetta ber að hafa í huga þegar saga ungmennafélagsins er 

skoðuð. 

 

                                                 
131 ÞÍ – Sóknarmannatal (Sálnaregistur) fyrir Heydalasókn í Suður-Múlasýsluprófastsdæmi. Byrjað 31. 
desember 1928. 
132 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
133 ÞÍ – Sóknarmannatal (Sálnaregistur) fyrir Heydalasókn í Suður-Múlasýsluprófastsdæmi. Byrjað 31. 
desember 1928. 
134 ÞÍ – Manntal 1960, Suður-Múlasýsla, Breiðdalshreppur. 
135 Hagstofa Íslands, http://www.hagstofa.is – Mannfjöldi – Sveitarfélög – Mannfjöldi eftir 
sveitarfélögum 1901-1990 –Breiðdalshreppur 1. desember 1970 og 1. desember 1980, skoðað 1.3.2008. 
136 Sjá á Töflu nr. 1 bls. 60. 



  

47 

4.4 Íþróttir og önnur starfsemi ungmennafélagsins 
 
Sú braut sem hafði verið mörkuð í íþróttastarfi félagsins var að aðeins tvær 

íþróttagreinar voru stundaðar að einhverju marki innan þess, knattspyrna og frjálsar 

íþróttir. Þó var handknattleikur einnig leikinn, en hann virðist ekki hafa verið æfður 

neitt að ráði og því aðeins lögð áhersla á fyrrnefndar tvær íþróttagreinar. Fyrstu árin 

voru íþróttirnar  nær eingöngu iðkaðar af körlum.  

Konur voru þó áberandi í  undirbúningsnefndum fyrir samkomur félagsins. Þær 

bökuðu fyrir samkomurnar og undirbjuggu önnur veisluföng sem selja átti 

samkomugestum. Þótt konurnar hafi ekki verið sýnilegar í stjórn félagsins eða 

íþróttum innan þess áttu þær stóran þátt í samkomum félagsins sem voru eitt helsta 

verkefni slíkra félaga. Dæmi voru um að sömu konurnar væru kosnar ár eftir ár í 

undirbúningsnefndir og vissu því upp á hár hvernig undirbúa skyldi slíkar 

samkomur.137  

Í afmælisriti félagsins er þó mynd af handknattleiksliði kvenna sem keppti við 

Stöðfirðinga á vegum félagsins.138 Hún er líklega tekin einhvern tíman á árunum 

1944-46 en þá æfði séra Róbert Jack stúlkurnar í handbolta á sléttri flöt, svokölluðum 

Bakka, á Breiðdalsvík.139 Konurnar unnu því mestmegnis á bak við tjöldin en tóku þó 

einhvern þátt í íþróttum þótt það hafi ekki verið í miklum mæli. Íþróttaþátttaka 

kvenna á Íslandi jókst er líða tók á öldina og svipuð þróun varð innan 

Ungmennafélagsins Hrafnkels Freysgoða.    

Þegar búið var að reisa samkomuhúsið og byggðamynstrið innan hreppsins fór 

að breytast, breyttist starfssvið ungmennafélagsins. Það hélt í félagslegt hlutverk sitt 

sem fólst í því að skipuleggja skemmtanir, enda var það eina félagið um árabil í 

sveitinni sem stóð fyrir slíku eftir byggingu samkomuhússins. Félagið sótti samt sem 

áður í þann farveg að vera nánast eingöngu íþróttafélag. Eins og áður sagði var það 

svo að íþróttafélög fylgdu gjarnan þéttbýlinu og ungmennafélög sveitunum. Með 

aukinni þéttbýlismyndun fór Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði að líkjast æ meira 

íþróttafélagi. Þetta sést vel í nýrri stefnuskrá og lögum félagsins, líklega frá árinu 

1961, en í stefnuskránni sagði að markmið félagsins væri:  
 

                                                 
137 Viðtal við Auði Stefánsdóttur 7. febrúar 2009. 
138 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára, bls. 41. 
139 Róbert Jack, Séra Róbert Jack, bls. 221. 
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a) að efla samhug og félagsanda á félagssvæðinu. b) að vinna að menningar og framfaramálum 

innan sveitar. c) Að stuðla að hollum og góðum íþróttum hverju nafni sem þær nefnast og hvetja 

almenning til heilbrigðra lífshátta og drengskapar í hvívetna. d) Að sjá til þess að hver 

félagsmaður fái tækifæri til að vinna að sínum áhugamálum innan félagsins. 140 
 

Ýmislegt hafði breyst í stefnu félagsins frá fyrri stefnuskrá. Nú var hlutverk 

félagsins fyrst og fremst að halda úti félagslífi og stunda íþróttir. Á íþróttasviðinu var 

eingöngu lögð áhersla á knattspyrnu, en frjálsar íþróttir höfðu verið talsvert stundaðar 

á fyrstu árunum en á árunum 1960-1965141 og eitthvað áfram142 höfðu þær algerlega 

vikið fyrir knattspyrnunni.  

Til að þjóna knattspyrnunni og öðrum íþróttum þurfti að byggja íþróttavöll. 

Íþróttir höfðu þá verið iðkaðar á Stöðulbarðinu að Heydölum, þar sem gamla 

samkomuhúsið hafði staðið. Völlurinn, sem var tilbúinn frá náttúrunnar hendi, þótti 

mjög góður en þar sem nýir tímar kröfðust betri aðstæðna þá dugði hann ekki lengur. 

Eðlilegt þótti því að koma nýjum velli upp við nýja samkomuhúsið.143 Krafan um 

nýjan völl kom til umræðu á fundi þann 7. júní 1953144 þar sem rætt var um 

möguleika á að halda Austurlandsmót í knattspyrnu í Breiðdal, en það reyndist ekki 

hægt vegna ástands knattspyrnuvallarins. Málið hafði reyndar komið til umræðu áður, 

því að á fundi hreppsnefndar þann 10. maí 1952 var beiðni frá ungmennafélaginu um 

styrk vegna gerðar íþróttavallar hafnað.145 Ekki er ljóst hvers vegna hreppsnefndin 

neitaði beiðninni, en það ber að hafa í huga að fjármunir hreppssjóðs runnu að mestu 

til barnaskólabyggingarinnar á þessum tíma og ekki er ólíklegt að fé hafi ekki verið 

fyrir hendi til að veita í ungmennafélagið. Rekstur íþróttahússins gekk líka illa frá 

upphafi og sveitarsjóðurinn stóð því ekki vel. 

Ungmennafélagið hafði árið 1948 neitað hreppnum um að nýta samkomuhúsið 

til kennslu og því ekki ólíklegt að einhver rígur hafi verið á milli félagsins og 

hreppsnefndar síðan þá. Félagið lét þó ekki deigan síga heldur leitaði allra leiða til 

fjáröflunar fyrir hinn fyrirhugaða völl og ákveðið var að senda bæði íþróttamálastjóra 

og hreppsnefnd erindi varðandi íþróttavöllinn. Þann 26. júní 1954 virðist loks vera 

kominn skriður á málið því þá var sagt að teikningar væru komnar að 

                                                 
140 HA – BRE 17.5 Fundargerðabók UMF Hrafnkels Freysgoða 1960-1977. 
141 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrslur UMF Hrafnkels Freysgoða 1960, 1962 og 1965. 
142 HA – BRE 17.6 Frásagnir af starfi félagsins 1966-1968. 
143 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára, bls. 52. 
144 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
145 HA – BRE 14.1 Fundargjörðabók Breiðdalshrepps 1942-1960. 
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knattspyrnuvellinum og hægt væri að hefja framkvæmdir ef jarðýta fengist.146 

Vallargerðin hófst sama ár en hún tók þó nokkur ár. Ungmennafélagar unnu í 

sjálfboðavinnu við framkvæmdina og það var ekki fyrr en 4. september 1960 sem 

völlurinn var tekinn formlega í notkun með keppni í knattspyrnu við Djúpvoginga og 

Borgfirðinga.  

Völlurinn, sem var grasvöllur, þótti hinn ágætasti en andstæðingarnir voru ekki á 

sama máli því þeir höfðu vanist glerhörðum malarvöllum. Var völlurinn m.a. kærður 

árið 1972 á þeirri forsendu að hann væri ókeppnishæfur. Fengið var álit manns sem 

var dómari í 2. deild og taldi hann völlinn síst lakari en velli sem hann hefði kynnst í 

störfum sínum. Völlurinn var því talinn keppnishæfur á ný. Hann var svo unninn upp, 

breikkaður og hækkaður á árunum 1972-74 og þótti með þeim bestu á Austurlandi.147 

Völlurinn var mikið notaður á næstu árum en hefur nú fengið nýtt hlutverk sem 

tjaldstæði við Hótel Staðarborg. 

Lengi vel áttu aðrar íþróttir en knattspyrna ekki upp á pallborðið en á síðari 

árum fjölgaði íþróttagreinum sem stundaðar voru innan félagsins og í ársskýrslum má 

sjá iðkendur í íþróttagreinum eins og skíðaíþróttum, körfuknattleik, blaki, borðtennis, 

handknattleik og skák.148 Íþróttaáhugi og fjölbreytni íþróttagreina jókst því jafnt og 

þétt.  

Það var þó ein grein sem ungmennafélagar á fyrstu árunum höfðu gjarnan vakið 

athygli á sem varð út undan, en það var sund. Greinar höfðu verið skrifaðar í blað 

félagsins um sund og áhugi hafði verið þó nokkur á að koma upp aðstöðu til 

sundiðkunar en það féll í gleymsku um árabil. Það fór líka svo að umræða um að 

koma upp aðstöðu fyrir sundiðkun var borin upp af fyrrum ungmennafélaganum 

Sigurði Lárussyni, sem hafði áður vakið áhuga á iðkun margs konar íþrótta á síðum 

Sindra/Freyfaxa. Á hreppsnefndarfundi þann 8. september 1958 bar hann fram tillögu 

um að oddviti skyldi kanna kostnað við sundlaugarbyggingu við barnaskólann að 

Heydölum.149 Á fundi þann 8. júní næsta ár var komin kostnaðaráætlun og var 

áætlaður rekstrarkostnaður helmingur af rekstrarkostnaði barnaskólans og því um 

talsverða aukafjárfestingu að ræða.  

Svo virðist vera að horfið hafi verið frá byggingunni um sinn og það var ekki 

fyrr en 1. maí 1966 sem Sigurður viðrar málið að nýju og telur þá ýmislegt nýtt á 
                                                 
146 HA- BRE 17.4 Fundagerðarbók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 
147 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára, bls. 53-54. 
148 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrslur UMF Hrafnkels Freysgoða 1970-1993. 
149 HA – BRE 14.1 Fundargjörðabók Breiðdalshrepps 1942-1960. 
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döfinni varðandi kostnað við sundlaugarbygginguna. Hann var helsti forystumaður 

sundlaugar-málsins því að í kosningabaráttu fyrir hreppsnefndarkosningarnar sama ár 

var sundlaugar-málið á stefnuskrá lista sem hann var einn af forystumönnunum 

fyrir.150 Bygging sundlaugarinnar átti þó að vera í samvinnu við önnur sveitarfélög 

með tilliti til samnýtingar og hefur þá bitur reynsla af glæsilegu samkomuhúsi eflaust 

spilað þar inn í. Sundlaugarsjóður var stofnaður sama ár og rann í hann fé úr 

hreppssjóði það ár og næstu tvö hið minnsta.151  

Á fundi þann 4. apríl 1968 bar Sigurður upp tillögu þar sem staðfesta átti 

ákvörðun sem tekin var á fundi þann 3. desember fyrra árs um að oddvita yrði gert 

heimilt að festa kaup á plastsundlaug svo sundkennsla gæti hafist um sumarið. 

Tillagan var felld með jöfnum atkvæðum. Íþróttafulltrúi ríkisins Þorsteinn Einarsson 

kom svo á fund þann 16. júlí og kynnti fyrir hreppsnefnd nýjungar varðandi 

sundlaugar, en ekkert var þó ákveðið. Á almennum fundi þann 26. október sama ár 

var spurt hvað sundlaugarbyggingunni liði. Greint var frá því að fresta hefði þurft 

kaupunum á plastsundlaug vegna þess að mikið hafði verið óinnheimt af gjöldum um 

áramót.152 Þessi frestun varð þó alllöng og má eflaust kenna um slæmri fjárhagsstöðu 

sveitarfélagsins. Frumkvæðið að þessu kom þó frá fyrrum ungmennafélaga og var 

hann þarna að fylgja hugmyndum sínum sem vöknuðu á fundum félagsins og á síðum 

Sindra/Freyfaxa.        

Sundlaugarmálið skaut upp kollinum annað slagið næstu ár en það var ekki fyrr 

en árið 2002 sem sundlaug var tekin í notkun í sveitarfélaginu og þá úti á 

Breiðdalsvík. Áhersla Sigurðar á að laugin skyldi rísa við barnaskólann er einnig 

áhugaverð, þar sem Pétur Sigurðsson og fleiri höfðu talið að þungamiðja byggðar yrði 

á Breiðdalsvík. Samt vildi Sigurður byggja laugina við skólann. Það ber að hafa í 

huga að Sigurður var úr sveitinni og hefur því viljað styrkja hana enn frekar, en einnig 

var laugin ætluð til kennslu. Tillagan er samt merkileg fyrir þær sakir að menn vildu 

byggja nýtt samkomuhús úti í þorpinu en sundlaugin var annað mál. Þó má ætla að 

þeir sem greiddu atkvæði á móti tillögunni þegar hún féll á jöfnum atkvæðum hafi 

verið á sama máli og Pétur um að þungamiðja byggðar yrði í þorpinu og því ætti þessi 

laug að rísa þar fremur en í sveitinni.  

 

                                                 
150 HA – BRE 14.2 Gerðabók hreppsnefndar 1961-1966. 
151 Sama heimild og HA – BRE 14.3 Gjörðabók Breiðdalshrepps 1967-1971. 
152 HA – BRE 14.3 Gjörðabók Breiðdalshrepps 1967-1971.  
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4.5 Slitrótt starfsemi – lítill áhugi? 
 
Fyrstu ár ungmennafélagsins var mikið líf í starfsemi þess og náði félagið að koma 

upp samkomuhúsinu sem var þeirra aðalmál. Árin á eftir virðist áhugi á starfinu fara 

minnkandi. Eins og áður var bent á fækkaði íbúum í hreppnum ört og voru aðeins 250 

árið 1945. Það má sjá á því að félögum í ungmennafélaginu fækkaði úr 84 árið 1944 í 

64 árið 1945. Þeim hélt síðan áfram að fækka og á árunum 1950-1952 voru þeir 

aðeins um 50 þegar íbúatala byggðarlagsins var komin upp í 281 íbúa.153 Af því má 

ráða að ungmennafélagið hafi ekki styrkt sig þrátt fyrir aukinn íbúafjölda innan 

sveitarinnar á þessum árum.  

Fundargerðabækur urðu slitróttari þegar frá leið og erfiðara reyndist að ná 

mönnum á fundi. Jafnframt eru engar færslur frá árunum 1957-1959 og því má ætla 

að starfið hafi nánast legið niðri þau ár. Þetta þarf þó ekki að bera vott um minnkandi 

áhuga, því að aldurssamsetningin var ekki slík á þessum árum að margir væru til taks 

á kjöraldri ungmennafélagshreyfingarinnar. Eins og áður sagði voru stórir árgangar 

fæddir í kringum 1950 sem varð til þess að stórt aldursbil myndaðist. Þeir sem 

stjórnuðu félaginu voru komnir yfir venjulegan aldur ungmennafélagsmanna og voru 

einnig starfandi innan hreppsnefndar. Mætti þar nefna Heimi Þór Gíslason og Sigurð 

Lárusson. Voru þeir því á báðum vígstöðvum og hafa án efa beðið eftir því að ný 

kynslóð tæki við.  

Á þessum árum fjölgaði heldur ekki í félaginu og voru félagar aðeins 45 árið 

1965,154 þrátt fyrir að íbúum hefði fjölgað í 304 árið 1960.155 Biðin varð löng eftir að 

hin nýja kynslóð tæki við og engar fundargerðir eru ritaðar á árunum 1967-1970 og 

formaður félagsins sagði 1966 að áhugi unga fólksins á félaginu væri lítill.156 Áður 

hafði Guðmundur Sigurðsson, fyrrum formaður félagsins, sagt á aðalfundi félagsins 

þann 9. júní 1962 að áhugi á félagsstarfi væri minni en áður hefði verið og benti á að 

nú væru samgöngur ólíkt betri, því áður hefði þurft að fara fótgangandi til samkoma 

og funda.157 Biðin virðist þó hafa borgað sig að einhverju leyti því félagatalan 

hækkaði lítið eitt næstu árin og hélst í um 60-75 félögum árin 1972-1978.158 Hélst 

þetta í hendur við almenna byggðaþróun í hreppnum, þar sem íbúum fjölgaði mjög 
                                                 
153 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrslur UMF Hrafnkels Freysgoða 1944-1952 og ÞÍ – Sóknarmannatal 
(Sálnaregistur) fyrir Heydalasókn í Suður-Múlasýsluprófastsdæmi. Byrjað 31. desember 1928. 
154 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrsla UMF Hrafnkels Freysgoða 1965. 
155 ÞÍ – Manntal 1960, Suður-Múlasýsla, Breiðdalshreppur. 
156 HA – BRE 17.5 Fundagerðabók UMF Hrafnkels Freysgoða 1960-1977. 
157 Sama heimild.  
158 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrslur UMF Hrafnkels Freysgoða 1972-1978. 
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þennan áratug og fram á þann næsta. Starfið gekk samt sem áður upp og niður og má 

eflaust rekja það til misdugmikilla stjórnarmanna.  

Ekkert var ritað í fundargerðabók frá ágúst 1972 fram á árið 1975, en starf 

félagsins hélst óbreytt eins og sjá má af ársskýrslum þess. Félagið hélt samkomur og 

íþróttir voru iðkaðar innan þess. Knattspyrnan var í forgangi eins og áður sagði og 

stór hluti af sögu ungmennafélagsins þessi síðari ár felst í setningu frá formanni 

félagsins á fundi þann 9. júní 1962, þar sem hann sagði:  
 

félagsstarfsemina heldur litla en taldi knattspyrnuna það atriði sem héldi félaginu best saman. 

Sagði hann breytta atvinnuhætti eiga mestan þátt í dvínandi félagsstarfsemi, en vonaði að þetta 

stæði til bóta og hvatti til aukinnar þátttöku í störfum félagsins.159 

 

Þegar þessi orð falla er starf félagsins afar lítið en stefnan hafði verið mörkuð. 

Knattspyrnan hélt félaginu gangandi fram yfir 1990, en á næsta áratug náðu frjálsar 

íþróttir yfirhöndinni. Breyttir atvinnuhættir, sem leiddu af sér breytt byggðamynstur, 

höfðu átt sinn þátt í því að félagsstarfinu hnignaði svo um munaði, en hlutverk 

félagsins breyttist í það að vera nánast hreinræktað íþróttafélag. Áherslan á íþróttir 

jókst ár frá ári og félagið hélt áfram samkomur til fjáröflunar. Félögum fjölgaði ört og 

voru komnir í 84 árið 1992.160  

Það sem gæti einnig hafa spilað inn í varðandi hnignun félagsins, var að félagið 

stóð ekki lengur eitt að markaðnum fyrir skemmtanir og félagslíf og því minnkaði 

ábyrgðin sem félagið hafði á því að halda uppi félagslífi sveitarinnar. 

Ungmennafélagið eignaðist keppinaut á skemmtanasviðinu þegar Kvenfélagið Hlíf 

var stofnað þann 18. júlí 1961.161 Á stofnfundinn komu 25 konur og var ætlun þeirra 

að vinna að hvers konar menningar- og mannúðarmálum á félagssvæðinu, efla 

samvinnu og félagsþroska kvenna og efla fræðslu og námskeiðahald á félagssvæðinu. 

Skyldi hver félagi vera virkur, með því að jafna niður störfum og hafa mörg járn í 

eldinum hverju sinni. Félagið hélt eina til tvær fjáröflunarsamkomur á ári og einnig 

jólatréssamkomu fyrir börn og skemmtiferð fyrir aldraða. Einnig barðist félagið fyrir 

umbótum í skóla- og leikskólamálum. Það vantaði leikvöll fyrir börnin og höfðu 

ungmennafélagar af því ama að íþróttavöllur þess  var nýttur af skólabörnum. Því má 

                                                 
159 HA – BRE 17.5 Fundagerðabók UMF Hrafnkels Freysgoða 1960-1977. 
160 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrsla UMF Hrafnkels Freysgoða 1992. 
161 Eiríkur Sigurðsson og Guðjón Sveinsson, Breiðdæla hin nýja, bls. 227. 
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sjá að kvenfélagið hefur í raun farið nokkuð yfir á svið ungmennafélagsins eins og 

það ætlaði að starfa í upphafi, þ.e. að skólamálum og hvers kyns menningarmálum.  

Með því að Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði varð æ hreinna íþróttafélag 

vantaði félag með líka stefnu og ungmennafélagsins á fyrstu árum þess. Kvenfélagið 

virðist hafa fengið inni í samkomuhúsinu fyrir skemmtanahald sitt því Páll 

Guðmundsson bókar samþykki hreppsnefndar fyrir því að félagið fái leyfi fyrir 

tveimur samkomum á ári næstu fimm árin gegn lágmarksgjaldi.162 Má ætla að þetta 

leyfi hafi verið á upphafsárum kvenfélagsins, þegar ungmennafélagið var í lægð og 

því þörf á meiri krafti í félagslíf sveitarinnar. Þegar ungmennafélagið reis upp að nýju 

í upphafi 8. áratugarins, tóku þessi félög sig saman, ásamt nýstofnuðum Lionsklúbbi 

árið 1977, um að koma upp sameiginlegum skemmtikvöldum og var lýst yfir ánægju 

með samstarfið og ítrekaður vilji til frekara samstarfs síðar.163 Félagið leit því á 

kvenfélagið sem samstarfsaðila en ekki sem keppinaut eins og litið hafði verið á 

Einingu áður. Félagsstarfið hlaut líka að verða öflugra þegar félögin sameinuðust um 

að halda því gangandi en væru ekki í samkeppni eins og ungmennafélagar álitu áður.  

Mikill kraftur var í ungmennafélaginu á þessum tíma og einkum á afmælisárinu 

1977. Þá var haldin mikil afmælishátíð og gefið út blað í tilefni af því.164 Afmælisárið 

var því mesta framkvæmdaár félagsins í langan tíma. Áhuginn óx síðan eins og 

félagatölurnar bera með sér en starfið var þó aðallega bundið íþróttum og 

skemmtunum. Árið 1990, þegar íbúar sveitarfélagsins voru 351165 og hafði þá fækkað 

aðeins, var félagatala ungmennafélagsins þó ennþá há og taldi það 84 félaga árin 1992 

og 1993.166 Þegar íbúum fór ört fækkandi á síðustu árum 20. aldarinnar og fyrstu árum 

þeirrar 21. hélt starfsemi ungmennafélagsins í hendur við þá þróun og hefur félagið nú 

lognast út af.  

 

 

 

                                                 
162 HA – BRE 14.4 Á lausum blöðum innan í Gerðabók hreppsnefndar 1961-1966. 
163 HA – BRE 17.5 Fundagerðabók UMF Hrafnkels Freysgoða 1960-1977. 
164 UMF Hrafnkell Freysgoði 40 ára. 
165 Hagstofa Íslands, http://www.hagstofa.is – Mannfjöldi – Sveitarfélög – Mannfjöldi eftir 
sveitarfélögum 1901-1990 –Breiðdalshreppur 1. desember 1990, skoðað 1.3. 2009. 
166 Skjalasafn UMFÍ, Ársskýrslur UMF Hrafnkels Freysgoða 1992-1993. 
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5.Niðurstöður 
 
Ungmennafélagið Hrafnkell Freysgoði var stofnað í sveitasamfélagi líkt og mörg 

ungmennafélaganna sem spruttu upp í landinu á fyrri hluta síðustu aldar. Oftast var 

það svo að ungmennafélög störfuðu í sveitum en íþróttafélög í þéttbýli. Í Breiðdal var 

ekkert þéttbýli á þeim tíma þegar félagið var stofnað og félagsstarfsemi hafði verið 

nokkuð blómleg í sveitinni. Góðgjörðafélagið Eining keppti við ungmennafélagið um 

samkomu-gesti, en samkomur voru ein helsta tekjulind beggja félaganna. Samgöngur 

voru hins vegar bágbornar og voru miklir erfiðleikar því bundnir að halda úti 

félagsstarfi í sveitinni sem var strjálbýl. Einnig var samkomuhús sveitarinnar, sem 

Ungmennafélag Breiðdæla hafði byggt, orðið lélegt og varla hæft til skemmtana og 

funda.  

Ungmennafélagar létu það þó ekki á sig fá og stefnuskrá þeirra var metnaðarfull. 

Þeir ætluðu sér að sameina sveitina félagslega og efla félagsanda íbúanna. Lykillinn 

að þessu var að koma upp samkomuhúsi miðsvæðis í sveitinni, í Heydalalandi, og 

varð það helsta stefnumál félagsins. Í upphafi var bygging samkomuhússins tengd 

fyrirhugaðri barnaskólabyggingu en ljóst var að fyrir ungmennafélaga skipti 

samkomuhúsið meira máli og lögðu þeir því alla áherslu á það. Í samvinnu við 

hreppsnefnd náði félagið að koma samkomuhúsinu upp og varð það til þess að 

skólamálin hurfu af dagskrá félagsins. Hreppurinn sat þá uppi með þau alfarið. 

Þegar til kom reyndist samkomuhúsið ekki breyta öllu fyrir félagið. Húsið var 

eitt hið glæsilegasta sinnar tegundar sem hafði risið á Austurlandi. Fljótlega fór að 

bera á því að húsið væri of stórt fyrir ekki stærra byggðarlag og varð það baggi, bæði 

á sveitarfélaginu og ekki síst á hreppssjóði, allar götur síðan. Þrátt fyrir að félagið gæti 

nú haldið samkomur í húsinu og þær hefðu staðið fyrir sínu, var húsið nánast ónotað 

sem fór illa með það.  

Annað sem félagið ætlaði sér á þessum fyrstu árum var að efla iðkun íþrótta. 

Einna best tókst til að ná þessu markmiði ásamt því að koma samkomuhúsinu upp. 

Þrátt fyrir vilja til að iðka hinar ýmsu greinar íþrótta urðu knattspyrna og frjálsar 

íþróttir þær greinar sem mest voru iðkaðar. Eftir að samkomuhúsið var risið náði 

knattspyrnan fljótt yfirhöndinni og á 7. áratugnum var það hún sem hélt félaginu 

gangandi. Á síðari hluta 8. áratugarins var knattspyrnan enn efst á blaði en 

fjölbreytnin jókst ár frá ári upp úr því.  
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Sumum öðrum stefnumálum félagsins í upphafi gekk miður að ná fram en þar 

má nefna bindindismál og blaðaútgáfu, ásamt smærri málum eins og garðrækt. Í 

stefnuskrá félagsins átti að stuðla að bindindi og harðar umræður urðu á fyrstu árum 

þess um bindindismál. Þeir sem voru í forsvari fyrir þau vildu margir hverjir ganga 

lengra en stjórn félagsins og margir hinna almennu félagsmanna. Vegna hagsmuna við 

að fá sem flesta á samkomur félagsins var ekki hægt að reka mjög stranga 

bindindisstefnu. Það orsakaði þó ekki djúpstæðan klofning þrátt fyrir að einn maður, 

Helgi Hóseasson, sem gekk hvað harðast fram í bindindismálunum, gengi úr félaginu. 

Eftir það voru bindindismál minna rædd innan félagsins og ekki var tekið hart á þeim 

sem virtu bindindi að vettugi.  

Blaðaútgáfu félagsins var ætlað að brúa bilið yfir veturinn þegar starfsemi lá 

mest megnis niðri vegna erfiðra samgangna. Í blaðinu var efni fjölbreytt, 

skemmtisögur, ljóð og síðast en ekki síst var það vettvangur fyrir skoðanaskipti meðal 

íbúa sveitarinnar. Frá upphafi skrifuðu fáir í blaðið og áhugaleysi virtist vera fyrir því 

að skrifa í það. Einnig drógu batnandi samgöngur úr áhuganum á blaðinu og lagning 

síma á bæi sveitarinnar hafði svipuð áhrif, því þá gat fólk náð saman á auðveldari hátt 

en áður. Tilgangur blaðsins var einnig að efla færni ungmennafélaga í að koma 

hugsunum sínum á blað og sýna þá andlegu krafta sem voru ríkjandi í félaginu. Þessu 

markmiði var ekki náð að fullu en afrakstur blaðsins varð þó sá að saga sveitarinnar 

kom út. Hugmyndin hafði vaknað á síðum blaðsins og henni var fylgt eftir með útgáfu 

bókarinnar Breiðdæla : drög til sögu Breiðdals. Þetta var mikið verk og í því birtast 

þeir andlegu kraftar sem ungmennafélags-forystan vonaðist eftir að blaðið mundi 

sýna. Vettvangur fyrir blaðið reyndist einfaldlega ekki eins mikill og 

ungmennafélagar höfðu vonast eftir og var útgáfu þess hætt eftir átta ár.  

Ungmennafélagar höfðu vonast til þess að garðrækt yrði góð tekjulind fyrir 

félagið. Vegna áhugaleysis félaga var henni þó hætt þar sem tap varð á rekstrinum 

vegna þess að ungmennafélagar sinntu ekki þeirri vinnuskyldu sem þeim bar og þurfi 

þá aðkeypt vinnuafl.  

Fljótlega eftir að samkomuhúsið reis sótti félagið í þann farveg að vera nær 

eingöngu íþróttafélag. Ábyrgð þess á að halda uppi félagslífi sveitarinnar varð þó 

meiri eftir að Eining, helsti keppinautur ungmennafélagsins, varð að deild innan 

Slysavarnarfélags Íslands. Íþróttastarfið varð miðpunktur ungmennafélagsins næstu 

áratugi og það að halda úti skemmtunum.  
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Það sem reyndist félaginu erfitt var að byggðamynstur innan sveitarinnar tók 

hröðum breytingum samfara breyttum atvinnuháttum. Á seinni hluta 5. áratugarins fór 

íbúum sveitarfélagsins ört fækkandi og kom það niður á starfi félagsins, sem varð 

slitrótt. Menn fóru að flytjast í þorpið við Breiðdalsvík í auknum mæli og hélt sú 

þróun áfram næstu áratugi. Á 6. áratugnum fór lítið fyrir félaginu og voru félagar 

fremur fáir, þó náði félagið að koma upp íþróttavelli sem var samkeppnishæfur á við 

þá bestu í landshlutanum, og þótt víðar væri leitað, þó að deildar meiningar væru um 

það á meðal þeirra sem kepptu við Breiðdælinga. Á 7. áratugnum fór fólki að fjölga á 

ný en aldursskiptingin var orðin ójöfn og lítið var um ungt fólk í sveitinni. Það olli því 

að eldri menn héldu úti starfi ungmennafélagsins og var starfið mjög lítið á þeim 

áratug. 

Knattspyrnan var það sem hélt starfi félagsins saman. Þegar íbúum fjölgaði enn 

frekar og kynslóðir sem höfðu fæðst í kringum 1950 og síðar uxu úr grasi fór starf 

félagsins að glæðast á ný, hægt fyrstu ár 8. áratugarins, en það jókst síðan hröðum 

skrefum. Leitað var leiða til að gera félagslíf sveitarinnar fjölbreyttara og áfram var 

lögð mikil áhersla á íþróttirnar, enda jókst fjölbreytni þeirra að sama skapi. 

Félagatalan óx og hélst hún stöðug fram á 10. áratuginn. Þá fór íbúum hreppsins aftur 

að fækka og kom það niður á starfi félagsins, sem var á þessum tíma eingöngu bundið 

skipulagningu félagslífs og íþróttaiðkana. Sannaðist þá sem haldið var fram að 

ungmennafélög þrifust best í sveitum og íþróttafélög í þéttbýli.  

Félagið hafði horfið frá upphaflegum markmiðum sínum í meginatriðum og 

orðið nær hreinræktað íþróttafélag og skapaðist þá vettvangur fyrir aðra til að sinna 

menningar- og mannúðarmálum sveitarinnar. Þetta leiddi til stofnunar Kvenfélagsins 

Hlífar sem hefur án efa tekið einhverja kvenkynsfélaga ungmennafélagsins til sín. 

Ungmennafélagið fékk þarna keppinaut, en félögin ákváðu þó árið 1977 að starfa 

saman að skipulagningu sameiginlegra skemmtikvölda í mesta bróðerni. Það var því 

af sem áður var þegar ungmennafélagið og Eining áttu í harðri samkeppni.  

Skólamál höfðu orðið út undan í umræðu innan ungmennafélagsins og urðu þau 

alfarið á könnu hreppsnefndar, þar sem fyrrum ungmennafélagar og stjórnarmenn 

voru áberandi. Viðhorf þeirra til framtíðar byggðar höfðu jafnframt breyst. 

Samkomuhúsið var byggt með það í huga að í sveitinni yrði framtíðarbyggðin 

og voru flestir íbúarnir á því máli fram yfir miðja öldina. Á 7. áratugnum var það svo 

að fyrsti formaður félagsins, Pétur Sigurðsson, var kominn á þá skoðun að 

þungamiðja framtíðarbyggðar í hreppnum yrði á Breiðdalsvík og miða þyrfti allt 
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skipulag sveitarinnar út frá því. Þetta leiddi til þess að samkomuhúsið og skólinn, sem 

byggður hafði verið við hlið þess, voru komin á mjög óheppilegan stað, þar sem stór 

hluti íbúanna bjó í þorpinu. Um þessi mál var nú aðeins tekist á innan hreppsnefndar 

en ekki ungmennafélags eins og áður. Ljóst var þó að framsýni ungmennafélaga og 

hreppsnefndar hafði verið lítil þegar staður var valinn fyrir samkomuhús og skóla og 

má án efa rekja eitthvað af notkunarleysi samkomuhússins til staðsetningar þess.  

Annað sem fyrrum ungmennafélagar börðust fyrir þegar þeir voru komnir í 

hreppsnefnd var bygging sundlaugar. Talsvert hafði verið rætt um slíkt á fyrstu árum 

ungmennafélagsins, bæði á fundum og í blaði félagsins. Málið hafði þó legið í dái og 

var það fyrrum ungmennafélagi sem kom því aftur á kortið og þá innan 

hreppsnefndar. Sundlaug var þó ekki tekin í notkun í hreppnum fyrr en árið 2002 en 

þetta er dæmi um það hvernig fyrrum ungmennafélagar komu sínum áhugamálum 

áfram þegar þeir voru komnir ofar í metorðastiganum innan sveitarinnar. Starfið innan 

ungmennafélagsins reyndist því eins konar þjálfun fyrir störf innan hreppsnefndar, 

fyrir suma að minnsta kosti.  

Helstu erfiðleikar félagsins eftir byggingu samkomuhússins voru því 

fólksfækkun og breyting á byggðamynstri sveitarinnar. Þróunin er þó skýr, félagið fór 

mjög snemma úr því að vera ungmennafélag yfir í það að vera nær eingöngu 

hreinræktað íþróttafélag samfara breyttu byggðamynstri í kjörfar breyttra 

atvinnuhátta. 
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Tafla 1: Mannfjöldi í Breiðdalshreppi 1937-2000167  
 

Ártal Heildaríbúafjöldi Sveit Þorp 

1937 310  273 37 

1945 250 211 39 

1952 281 206 75 

1960 304 210 94 

1970 338 174 164 

1980 372 155 217 

1990 351 106 245 

2000 273 85 188 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
167 ÞÍ – Sóknarmannatal (Sálnaregistur) fyrir Heydalasókn í Suður-Múlasýsluprófastsdæmi. Byrjað 31. 
desember 1928. ÞÍ – Manntal 1960. Suður-Múlasýsla. Breiðdalshreppur. Hagstofa Íslands, 
http://www.hagstofa.is – Mannfjöldi – Sveitarfélög – Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 1901-1990 –
Breiðdalshreppur 1. desember 1990, skoðað 1.3.2009. Hagstofa Íslands, http://www.hagstofa.is – 
Mannfjöldi – Byggðakjarnar, póstnúmer, hverfi– Mannfjöldi í einstökum byggðarkjörnum og strjálbýli 
eftir landsvæðum ár hvert 1889-1990 –Breiðdalsvík, Breiðdalshreppi 1990, skoðað 1.3.2009. Hagstofa 
Íslands, http://www.hagstofa.is – Mannfjöldi – Sveitarfélög – Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og 
aldri 1997-2008 –Breiðdalshreppur 1. desember 2000, skoðað 1.3.2009. Hagstofa Íslands, 
http://www.hagstofa.is – Mannfjöldi – Byggðakjarnar, póstnúmer, hverfi– Mannfjöldi eftir 
byggðarkjörnum, kyni og aldri 1. janúar 1998-2008 –Breiðdalsvík, Breiðdalshreppi 2000, skoðað 
1.3.2009. 
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Viðauki 1: Kort af Breiðdal168 

 

                                                 
168 Sveitir og jarðir í Múlaþingi V, bls. 557. 
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Heimildaskrá 
 
Óprentaðar heimildir 

 
Einkaskjöl: 

Einkaskjalasafn Páls Guðmundssonar. Í vörslu Páls Baldurssonar, Breiðdalsvík. 

Bréf frá Óla Kr. Guðbrandssyni. Dags. 22. mars 1943. 

Bréf frá fræðslumálastjóra. Dags. 8. maí 1943.  

Bréf frá fræðslumálastjóra. Dags. 23. ágúst 1943.  

Bréf frá fræðslumálastjóra. Dags. 9. febrúar 1944. 

Ræða haldin við vígslu samkomuhússins 22. september 1946.  

    

  

Héraðsskjalasafn Austurlands, Egilsstöðum: HA 

  

HA – BRE 5.3 Fundargerðarbók hreppsnefndar Breiðdalshrepps 1909-1917. 

HA – BRE 5.6 Fundagerðabók Breiðdalshrepps 1924-1931. 

HA – BRE 5.6 – Fundagerðabók Breiðdalshrepps 1931-1941. 

HA – BRE 11.2 Góðgjörðafélagið Eining, Fundagerðabók 1911-1914.  

HA – BRE 11.3 Góðgjörðafélagið Eining, Fundagerðabók 1914-1931. 

HA – BRE 11.4 Góðgjörðafélagið Eining, Fundagerðabók 1932-1947. 

HA – BRE 13.3 Bréfabók hreppsstjóra Breiðdalshrepps 1938-1957. 

HA – BRE 14.1 Fundargjörðabók Breiðdalshrepps 1942-1960. 

HA – BRE 14.2 Gerðabók hreppsnefndar 1961-1966. 

HA – BRE 14.3 Gjörðabók Breiðdalshrepps 1967-1971. 

HA – BRE 14.4 Á lausum blöðum innan í Gerðabók hreppsnefndar 1961-1966. 

HA – BRE 16.3 – Fundargerðabók Lestrarfélags Breiðdæla 1936-1943. 

HA - BRE 17 Tillögur Páls Guðmundssonar um rekstur samkomuhússins að 

Eydölum. 

HA – BRE 17.1 Blöð félagsins. Sindri/Freyfaxi árgangar 1937-1942. 

HA - BRE 17.2 Lög og stefnuskrá Ungmennafélagsins Hrafnkels Freysgoða 1937. 

HA – BRE 17.3 Höfuðbók Ungmennafélagsins Hrafnkels Freysgoða 1937-1943. 

HA – BRE 17.4 Fundagerðabók UMF Hrafnkels Freysgoða 1937-1956. 

HA – BRE 17.5 Fundagerðabók UMF Hrafnkels Freysgoða 1960-1977. 
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HA – BRE 17.6 Frásagnir af starfi félagsins 1966-1968.  

HA – BRE 19.5 Kaupsamningur vegna Ungmennafélagshússins. 28. desember 1934. 

HA – BRE 29.7 Gjörðabók Lestrarfélags Breiðdæla  1878-1923. 

 

Skjalasafn Breiðdalshrepps, Breiðdalsvík 

  

Fundargerðabók Staðarborgar 1977-1990. 

Fundagerðarbók Breiðdalshrepps 1975-1977. 

 

Skjalasafn Ungmennafélags Íslands: Skjalasafn UMFÍ 

 

Ársskýrslur UMF Hrafnkels Freysgoða 1944-1993. 

 

Þjóðskjalasafn Íslands: ÞÍ 

 

ÞÍ – Sóknarmannatal (Sálnaregistur) fyrir Heydalasókn í Suður-

Múlasýsluprófastsdæmi. Byrjað 31. desember 1928. 

ÞÍ – Manntal 1960, Suður-Múlasýsla, Breiðdalshreppur. 

 

Prentaðar heimildir 

 
Anna Aradóttir frá Þverhamri, „Minningar úr Breiðdal. Aðallega frá síðasta tug 19. 

aldar og til þessa tíma(1946).“ Breiðdæla, drög til sögu Breiðdals. Reykjavík 1948. 

 

Eiríkur Sigurðsson og Guðjón Sveinsson, Breiðdæla hin nýja. 1. bindi. Akureyri 

1986. 

 

„Heimavistarskóli og félagsheimili í Breiðdal“, Morgunblaðið 22. janúar 1960, bls. 

10. 

 

Jón M. Ívarsson, Vormenn Íslands, Saga UMFÍ í 100 ár. Reykjavík 2007. 

 

Pétur Sigurðsson, „Páll Guðmundsson: Minning“, Tíminn 6. október 1972, bls. 22. 
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Róbert Jack, Séra Róbert Jack, sjálfsævisaga, knattspyrnuþjálfarinn sem gerðist 

sóknarprestur á Íslandi. Reykjavík 1988. 

 

Rósa Gísladóttir, „Minningabrot í tveimur þáttum.“ Múlaþing 27, bls. 116-120.  

 

Sigurður Lárusson, Gamlar minningar og ljóð. Egilsstaðir 2008. 

 

Sveitir og jarðir í Múlaþingi V. Ritstjórar: Ármann Halldórsson, Sigmar Magnússon 

og Þorsteinn Bergsson. Egilsstaðir 1995. 

 

Sveitir og jarðir í Múlaþingi III. Ritstjóri: Ármann Halldórsson. Egilsstaðir 1976. 

 

U.M.F. Hrafnkell Freysgoði 40 ára, 1937-1977, afmælisrit. Breiðdalsvík 1978. 

 

Vefheimildir 
 

Breiðdalshreppur -
http://www.breiddalur.is/?d=5&m=page&f=viewPage&id=10&style=access_black, 
skoðað 21. 10. 2008. 
 

Hagstofa Íslands – http://www.hagstofa.is 
 

Viðtöl 
Viðtal við Auði Stefánsdóttur (f. 1925) 7. febrúar 2009. 
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