
 

Skíni Stjarnan 
       

Um og upp úr 1950 varð veruleg breyting á byggð í Garðahreppi (síðar Garðabæ), 
en allt frá því að hann varð sjálfstætt sveitarfélag árið 1908 hafði hann verið 
fámennur sveitahreppur og langflestir íbúanna haft framfærslu af sveitabúskap. 
Fjölmennasti vinnustaðurinn var Vífilsstaðir en þar hafði berklahæli tekið til starfa 
árið 1910. 
Fyrstu skrefin í átt til þéttbýlis má rekja til þess að athafnamaður, Eyjólfur 
Jóhannsson að nafni, hóf umfangsmikinn atvinnurekstur í grennd við heimili sitt að 
Sveinatungu þar sem framleiddar voru vörur tengdar húsbyggingum, einkum 
innréttingar, hurðir og gluggar. Var verksmiðjan á þeim stað sem verslun 
Hagkaups er nú. Margir þeirra sem þar störfuðu áttu heima í Reykjavík og vildu 
gjarnan búa nær verksmiðjunni. Varð það til þess að Eyjólfur fór að úthluta lóðum 
úr landi sínu í næsta nágrenni fyrirtækisins og urðu þær svo eftirsóttar að á 
tiltölulega skömmum tíma byggðist þar stórt hverfi sem fékk nafnið Silfurtún. Á 
svipuðum tíma tók húsum einnig að fjölga víðar í hreppnum, sérstaklega í 
Hraunsholti. Árið 1960 voru íbúar orðnir rúmlega eitt þúsund, um þrefalt fleiri en 
var tveimur áratugum áður. Þá var farið að huga að nýju hverfi sem fékk nafnið 
Flatir og var sunnan Vífilsstaðavegar. 
 
Skólinn 
Í mörg ár höfðu skólabörn í Garðahreppi verið svo fá að ekki var hagkvæmt að 
halda uppi sjálfstæðu skólahaldi og sóttu börnin nám til Hafnarfjarðar. Með 
þéttbýlinu varð gjörbreyting á þessu. Barnafjöldi var í nýja hverfinu og má nefna 
að í þremur stærstu götunum voru yfir hundrað börn í hverri þeirra. Óhjákvæmlegt 
var að byggja skólahús og var það fullsetið jafnskjótt og skólinn, Barnaskóli 
Garðahrepps (síðar Flataskóli), hóf starfsemi árið 1958. Hugsað var til framtíðar og 
skólalóðin var það stór að hægt var að byggja við skólann og innan tíðar var ekki 
vanþörf á slíku. Skólakrakkarnir þurftu vitanlega rými til leikja og athafna og vildi 
svo vel til að gamalt tún var í nágrenni skólans. Því var breytt í íþróttavöll en sá 
galli var á gjöf Njarðar að völlurinn var bæði þýfður og með miklum hliðarhalla. 
Meðal frumbyggjanna í Silfurtúni var ungur prestur, séra Bragi Friðriksson (síðar 
sóknarprestur Garðabæjar), sem starfaði að æskulýðsmálum í Reykjavík og var 
jafnframt stundakennari í barnaskólanum. Hann skynjaði mikla þörf fyrir að hefja 
félagsstarf fyrir ungmennin í Garðahreppi 
 en eina athvarf þeirra utan skólatíma var sjoppa við Hafnarfjarðarveginn sem þau 
kölluðu „menningarmiðstöðina“ sín á milli. Séra Bragi ræddi málið við Vilberg 
Júlíusson skólastjóra Barnaskólans og saman tóku þeir höndum um að senda 



 
dreifibréf í öll hús í sveitarfélaginu og boða til stofnfundar æskulýðsfélags sem 
haldinn var í skólastofu hinn 30. október 1960. Um 40 manns sóttu fundinn, 
langflestir ungmenni úr nágrenninu. 
 
Æskulýðsfélag 
Á fundinum var æskulýðsfélag stofnað. Fyrsti formaður þess var kjörinn 
gamalkunnur íþróttafrömuður sem átti heima í hreppnum, Garðar S. Gíslason, og í 
stjórn með honum voru séra Bragi Friðriksson, Vilbergur Júlíusson, Hallgrímur 
Sæmundsson, Birgir Guðmundsson, Þór Hagalín og ungmennin Þórunn 
Ingólfsdóttir, Gísli Ólafsson og Oddný Eyjólfsdóttir. Nokkru síðar var félaginu 
valið nafn og að tillögu Oddnýjar varð Stjarnan fyrir valinu. 
Æskulýðsfélagið Stjarnan hélt strax uppi þróttmiklu starfi sem einkum fólst í 
námskeiðahaldi m.a. í flugmódelsmíði, tága- og bastvinnu og gerð muna úr 
hornum og beinum. Félagið gekkst einnig fyrir íþróttum en engin aðstaða var til 
slíks í hreppnum og varð félagið að leigja aðstöðu fyrst í Reykjavík og síðan í 
Kópavogi. Svo mikill var áhuginn á æfingunum að færri komust að en vildu og 
varð að kveðja til stjórnarmann til þess að skera úr um hverjir mættu stunda þær og 
hverjir ekki.  
Fyrsta leikja-og íþróttanámskeiðið sem félagið gekkst fyrir var haldið sumarið 
1961 og var þar sama sagan. Aðstaðan var nánast engin en áhuginn svo mikill að 
ekki komust allir að. Í framhaldi af námskeiðinu hélt síðan hópur ungmenna úr 
Stjörnunni í keppnisferð alla leið til Hveragerðis og var það upphafið að 
samskiptum Garðhreppinga og Hvergerðinga í íþróttum sem stóð í nokkur ár. Um 
haustið var svo efnt til íþróttadags og komu þá nokkur aðkomufélög til keppni við 
Stjörnufólk. Þegar slíkum mótum lauk var oftast boðið upp á veitingar í 
samkomuhúsinu að Garðaholti og meira að segja tekið fram að gestirnir hefðu 
fengið heila flösku af gosdrykk og kökur eins og þeir gátu í sig látið.  
 
Stjarnan breyttist í íþróttafélag 
Þegar Stjörnufólk fór að keppa kom fljótlega í ljós að það var ekki gjaldgengt í 
opinberum mótum. Til þess að svo mætti verða þurfti félagið að vera aðili að 
félagsskap sem var viðurkenndur af íþróttahreyfingunni. Var fyrst leitað til 
Íþróttabandalags Hafnarfjarðar sem hafði lítinn áhuga á þessum nágrönnum sínum 
en Ungmennasamband Kjalarnesþings, UMSK, tók hins vegar vel í aðildarumsókn 
Stjörnunnar og samykkti aðild hennar. Við það var ákveðið að breyta nafni 
félagsins úr Æskulýðsfélagið Stjarnan í Ungmennafélagið Stjarnan sem félagið 
hefur heitið síðan. Var fyrsti aðalfundur Stjörnunnar undir nýja nafninu haldinn 8. 
desember 1965. 



 
Á fyrstu árum Stjörnunnar var bryddað upp á ýmsum nýjungum í starfinu. Flokkar 
úr félaginu fóru t.d. í fjallgöngur en markverðast þótti þó að efnt var til 
sumarhátíðar í landi Dysja, ekki langt frá Garðakirkju. Þar voru settar upp 
tjaldbúðir og í boði voru íþróttakappleikir, varðeldur og messuhald. Fyrstu tvær 
hátíðarnar heppnuðust með ágætum og tók fjöldi Garðhreppinga þátt í þeim enda 
gott veður í bæði skiptin. Þegar þriðja hátíðin fór fram var hins vegar vatnsveður 
og þeir fullorðnu létu vart sjá sig. Má vitna til hins fræga slagara þar sem segir 
„rigning bindur enda á þetta gleðigeim/því gáttir opnast himins og allir fara heim.“ 
Eftir þetta var ekki um fleiri sumarhátíðir að ræða. 
 
Engin aðstaða 
Starf Stjörnunnar snerist fljótlega nær eingöngu um íþróttir. Önnur félög tóku við 
því hlutverki sem æskulýðsfélagið hafði fyrst á hendi og má þar sérstaklega nefna 
Skátafélagið Vífil og Æskulýðsfélag Garðakirkju. Sá hængur var hins vegar á 
íþróttastarfinu að aðstaða til æfinga og keppni var engin. Það var ekki fyrr en 1968 
er enn ein nýbygging við barnaskólahúsið var tekin í notkun að inniæfingaaðstaða 
fékkst í svokölluðum „sal“ sem var 6 x20 metrar að grunnfleti. Þar fór 
íþróttakennsla skólans fram en Stjarnan fékk afnot af salnum utan skólatíma. Var 
þetta aðalæfingasvæði Stjörnufólks allt til þess að íþróttahúsið Ásgarður var byggt 
og tekið í notkun árið 1975. 
Lágt var til lofts í salnum og ekki bætti það úr skák að í honum miðjum var 
burðarsúla. Samt sem áður var reynt að æfa þarna körfuknattleik en þungamiðjan 
var þó handknattleikur sem varð vinsælasta íþróttagreinin. Voru þeir sem þarna 
æfðu stundum kallaðir „súlukynslóðin“ en í henni voru íþróttamenn sem komust í 
fremstu röð og urðu jafnvel landsliðsmenn. 
Árið eftir tilkomu salarins eða 1969 fékk Stjarnan loks löglegan knattspyrnuvöll. 
Var þar um að ræða malarvöll í nágrenni skólahússins og breytti hann miklu fyrir 
knattspyrnuiðkendur yngri sem eldri. Sú dýrð stóð ekki lengi þar sem hluti 
vallarins var tekinn undir skólabyggingu og þar með þurfti Stjarnan að leita á náðir 
annarra bæjarfélaga, sérstaklega Kópavogs, til þess að geta tekið þátt í 
kappleikjum. Betrumbætur voru svo gerðar á malarvellinum en hins vegar var 
búningsaðstaðan svo slæm að hún var oft kölluð hestakofinn. Vildi til að þáverandi 
formaður félagsins, Ingvi Guðmundsson, bjó í næsta nágrenni við völlinn og lagði 
hann heimili sitt undir til að bjarga málunum. Fékk annað liðið búningsaðstöðu í 
svefnherbergi hjónanna en hitt fékk stofuna.  
 
Fáir fúsir til starfa 
En það var ekki aðeins aðstöðuleysi sem háði starfi Stjörnunnar á fyrstu árum 
félagsins. Mjög erfiðlega gekk að fá fólk til að sinna störfum fyrir félagið. Jafnvel 



 
mikið íþróttaáhugafólk tók á sig krók ef það var beðið að koma til verka hjá 
félaginu. Margir nýbúanna störfuðu þó að íþróttamálum en héldu tryggð við þau 
félög sem þeir höfðu fylgt áður. Var það ekki fyrr en ný kynslóð tók að vaxa upp í 
bæjarfélaginu og pabbar og mömmur tóku að fylgja börnum sínum til æfinga og 
leikja Stjörnunnar að veruleg bót varð á þessum málum. 
 
Félaginu deildaskipt 
Svo illa gekk Stjörnunni félagslega að á tímabili urðu formannaskipti nánast árlega 
og þeir sem á annað borð gáfu sig til þess starfs ræktu það misjafnlega og mættu 
jafnvel ekki á aðalfundi. Sá formaður sem fyrstur lét til sín taka var Ingvi 
Guðmundsson sem kjörinn var formaður árin 1967 til 1969 og aftur 1971 til 1974. 
Var hann óþreytandi í starfi fyrir félagið og gekk í allt sem gera þurfti og m.a. var 
það hann sem teiknaði merki Stjörnunnar sem þó hefur tekið nokkrum breytingum 
í áranna rás. Ingvi var mikill baráttumaður og svo fylginn sér í baráttunni fyrir 
félagið að sumum þótti nóg um. Í formannstíð hans var ákveðið að deildaskipta 
félaginu eftir íþróttagreinum og voru deildirnar í fyrstu þrjár: Knattspyrnudeild og 
var Kristján Haraldsson fyrsti formaður hennar, handknattleiksdeild þar sem 
Eyjólfur Bragason, þá 15 ára, var formaður og frjálsíþróttadeild sem var undir 
formennsku Júlíusar Arnarsonar. Varð þessi ákvörðun til þess að efla íþróttastarfið. 
Frjálsíþróttastarfið varð þó ekki langlíft, enda engin aðstaða, en ein íþróttakona 
sem keppti undir merkjum Stjörnunnar, Ragnhildur Pálsdóttir, varð þó margfaldur 
Íslandsmeistari í hlaupagreinum.  
 
Bylting í stjórnunarháttum 
Um tíma var svo komið að ekki var starfhæf aðalstjórn í Stjörnunni og í það stefndi 
jafnvel að félagið yrði lagt niður. Allt starfið hvíldi á örfáum mönnum og fjárhagur 
félagsins var í molum. Mönnum sem báru hag félagsins mjög fyrir brjósti tókst þó 
að fleyta því áfram. Gekk svo fram til ársins 1984 en segja má að þá hafi 
endurreisn félagsins hafist af fullum krafti. Stjórnskipulaginu var þá breytt. Skerpt 
var á hlutverki og ábyrgð aðalstjórnar og leitað uppi áhugasamt fólk til að sitja í 
henni og jafnframt var gengið í að losa félagið úr miklum skuldaklafa og þess 
freistað að treysta fjárhag þess til frambúðar. Var stjórnin sem þá tók við félaginu 
oft kölluð „byltingarstjórnin“ og víst er að allar götur síðan hefur stjórnfesta verið í 
Stjörnunni. 
 
Stjörnuheimilið 
Tímamót í starfi félagsins urðu árið 1987 er þáverandi stjórn félagsins undir 
formennsku Karls Harry Sigurðssonar tók ákvörðun um að ráðast í það risaverkefni 
að byggja félagsheimili, Stjörnuheimilið, skammt frá íþróttaaðstöðunni í Ásgarði. 



 
Skipuð var sérstök byggingarnefnd sem í senn sá um framkvæmdir og fjármögnun 
að verulegu leyti. Líklega er ekki á neinn hallað þótt sagt sé að engin nefnd sem 
starfað hefur innan félagsins hafi tekið eins rækilega til hendinni. Síðari hluta árs 
1991 var Stjörnuheimilið tekið í notkun og hafði þá svo vel verið unnið að málum 
að nefndin skilaði félaginu því skuldlausu. Í nefndinni voru Jón Guðmundsson, Jón 
Ásgeir Eyjólfsson, Sævar Jónsson, Kristófer Valdimarsson og Tómas Kaaber. 
Stjörnuheimilið gjörbreytti félagslegri aðstöðu Stjörnunnar. Þar varð og hefur verið 
miðstöð félagsstarfsins allar götur síðan og góð aðstaða til skrifstofuhalds og 
funda- og samkomuhalds. Segir það sína sögu um vöxt og viðgang félagsins að 
þegar Stjörnuheimilið var tekið í notkun var það vel við vöxt, ef svo má að orði 
komast, en er nú orðið of lítið til þess að standa undir því starfi og þjónustu sem 
félagið veitir.  
 
Stjarnan kom víða við 
Frá fyrstu tíð hefur Stjarnan staðið fyrir samkomuhaldi í bæjarfélaginu. Fyrstu 
samkomurnar á vegum félagsins voru haldnar á Garðaholti þegar á stofnárinu og 
voru þær einkum ætlaðar félögum, þótt aðrir íbúar hreppsins væru að sjálfsögðu 
velkomnir. Eftir að félaginu var deildarskipt freistuðu einstakar deildir þess að 
halda skemmtanir eða aðrar samkomur í fjáröflunarskyni og síðan þá hafa 
samkomur á vegum Stjörnunnar einkum miðast við að afla deildum félagsins tekna 
þótt jafnan sé það svo að allir Garðbæingar hafa notið. Má þar sérstaklega nefna að 
Stjarnan átti lengi hlutdeild í þjóðhátíðarhátíðarhöldum í bænum og hefur í langan 
tíma ýmist annast eða komið að sívinsælum áramótabrennum og um árabil efndi 
Stjarnan til svokallaðra Stjörnujóla sem einkum voru ætluð yngstu kynslóðinni. 
Árið 1989 hafði Jón Ásgeir Eyjólfsson, þáverandi formaður handknattleiksdeildar, 
frumkvæðið að því að félagið gekkst fyrir herrakvöldi sem hefur verið fastur liður í 
starfi deildarinnar síðan og strax árið eftir létu konur í félaginu ekki sitt eftir liggja 
og efndu til kvennakvölds félagsins sem hefur síðan líka verið árviss viðburður í 
starfinu. Þá ber að geta þorrablótanna sem Jón Ásgeir hafði líka frumkvæðið að. 
Þau voru í mörg ár haldin í Stjörnuheimilinu sem rúmaði um 120 gesti og þóttu 
jafnan skemmtilegar samkomur. Þar kom þó að aðsókn að blótinu tók að minnka 
og leit út fyrir að það myndi líða undir lok. Þá tóku nokkrir fyrrverandi 
meistaraflokksmenn í knattspyrnu hjá Stjörnunni við keflinu og stóðu fyrir blótinu, 
fyrst í Stjörnuheimilinu en tóku síðan þá djörfu ákvörðun að færa samkomuna yfir í 
Ásgarð sem tók vitanlega miklu fleira fólk. Þar sló blótið svo rækilega í gegn að 
fljótlega var Ásgarður og lítill og því var samkoman flutt í Mýrina og við það 
jukust enn vinsældirnar. Ár eftir ár hafa 1500-1600 manns sótt þorrablótið og má 
með sanni segja að það sé orðið bæjarhátíð í Garðabæ.  
 



 
Hér að framan hefur nokkuð verið fjallað um aðstöðuleysi Stjörnunnar sem stóð 
félaginu fyrir þrifum fyrstu áratugi starfsins. Eitt af fyrstu verkum forráðamanna 
félagsins var að leita eftir stuðingi hjá hreppnum. Var þeim vel tekið og veitt 
smáfjárhæð til félagsins og alla tíð mætti Stjarnan velvild yfirvalda og fékk 
fyrirgreiðslu þótt ekki væri hún mikil né markviss.  Á þessum tíma var í mörg horn 
að líta hjá hreppsnefndinni og þegar þess var óskað að hreppurinn stæði fyrir 
aðstöðu til íþróttaiðkunar var því svarað til að einhvern tímann kæmi að því en 
ýmislegt væri þó fyrr í forgangsröðinni, svo sem húsnæði fyrir skólann, vatnsveita 
og frárennslu, svo að eitthvað sé nefnt. 
Loks kom þó að því að sinna íþróttunum með mannvirkjagerð. Fyrsta skrefið á 
þeirri vegferð var bráðabirgðasundlaug sem sett var upp við barnaskólann og 
íþróttahúsið Ásgarður sem tekið var í notkun árið 1975. Þótt það væri minna en 
áhugi stóð til gjörbreytti það aðstöðu til innanhússíþrótta. Segir það sína sögu um 
þörfina að byrjað var æfa þar nánast strax og húsið komst undir þak og létu menn 
sig hafa það þótt hættulegar naglaspýtur væru í öllum hornum. Næsta stórmál á 
dagskrá var grasvöllur fyrir knattspyrnufólk sem Stjarnan og Garðabær gerðu í 
sameiningu. Við gerð hans lagði margt Stjörnufólk fram sjálfboðavinnu og þegar 
svo kom í ljós að tyrfing vallarins hafði mistekist var bara byrjað upp á nýtt og 
verkinu lokið vorið 1986. Grasvöllurinn var þar sem núverandi knattspyrnuvöllur 
félagsins er og við gerð hans tekin upp sú nýjung að hann var hitaður upp með 
affallsvatni frá skólunum.  
Önnur stór bylting í aðstöðumálum var er ráðist var í byggingu 
íþróttamiðstöðvarinnar í Ásgarði. Þá var fjárhagur bæjarfélagsins orðinn allur 
annar en á árum áður og til þess tekið hvað byggingartími var stuttur eða rúmlega 
ár. Með byggingunni var horft til framtíðar og var það haft eftir Gunnari 
Einarssyni, sem starfað hafði lengi að íþróttamálum í bænum og varð síðar 
bæjarstjóri, að um þetta leyti hefðu komið fram ný viðhorf til mikilvægis 
íþróttastarfsins hjá bæjarstjórninni og nefndi hann þrjá kunna Stjörnumenn sem 
sátu á þessum tíma í bæjarstjórn: Benedikt Sveinsson, Erling Ásgeirsson og Andrés 
B. Sigurðsson. Íþróttamiðstöðin skapaði þeim íþróttagreinum sem fyrir voru í 
Stjörnunni fyrsta flokks aðstöðu og opnaði líka möguleika félagsins að taka nýjar 
greinar upp á arma sína. 
Segja má að bygging íþróttamiðstöðvarinnar og sundlaugar sem við hana er hafi 
verið upphaf þess að frá því að mannvirkin voru tekin í notkun árið 1989 hafi 
bæjarfélagið tekið hvert skerfið af öðru til þess að gera íþróttaaðstöðuna í Garðabæ 
þá bestu í landinu. Nægir að nefna íþróttahúsið Mýrina, hið stórkostlega mannvirki 
Miðgarð og knattspyrnuvelli með viðeigandi vallarhúsi og aðstöðu. Við gerð þeirra 
hafði Garðabær frumkvæðið að því að nota gervigras á vellina og ruddi þar með 
braut sem margir hafa fetað síðan. Á mörgum öðrum sviðum hefur Garðabær verið 



 
í fararbroddi þess að efla íþróttastarfið og má þar sérstaklega nefna að Garðabær 
varð fyrsta sveitarfélagið á Íslandi sem tók upp hvatapeningakerfi. 
Þótt  bæjarfélagið hafi verið til fyrirmyndar hvað íþróttastarfið varðar og átt sinn 
þátt í því að Stjarnan er orðið eitt öflugasta félag landsins og hefur frá árinu 1989 
verið „Fyrirmyndarfélag ÍSÍ“ hefur starf þess þó alla tíð grundvallast á þeim fjölda 
fólks sem unnið hefur sjálfboðavinnu í þágu þess. Stjarnan kemur við sögu bæði 
beint og óbeint nánast á öllum heimilum í bænum og hefur átt ríkan þátt í að 
mynda öfluga bæjarvitund og metnað íbúanna fyrir hönd bæjarfélagsins síns. Allir 
bæjarbúar geta því tekið undir hvatninguna „Skíni Stjarnan,“ og það mun hún gera 
í framtíðinni rétt eins og í nútíð og þátíð. 
  
Íþróttadeildir Stjörnunnar: 
Deild:    Stofnár: 
Almenningsíþróttadeild  1989 
Badmintondeild   1982 
Blakdeild    1979 
Borðtennisdeild   1983 
Fimleikadeild   1982 
Frjálsíþróttadeild   1984 
Handknattleiksdeild  1984 
Karatedeild    1980 
Knattspyrnudeild   1984 
Körfuknattleiksdeild  1993 
Lyftingadeild   2004 
Ruðningsdeild   1990 
Stjörnukonur   2019 
Sunddeild    1989 
(Heimildir eru að mestu fengnir úr bókinni Skíni Stjarnan eftir Steinar J. Lúðvíksson. Bókin kom út árið 2020 og hefur að geyma 
ítarlega umfjöllun um sögu félagsins. Fæst hún enn á skrifstofu Stjörnunnar í Stjörnuheimilinu. 
    
 


