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Inngangur 

 

 

Hjólhýsi hafa notið aukinna vinsælda á Íslandi undanfarin ár og í „góðærinu“ á fyrstu 

árum þessarar aldar varð sprenging í innflutningi hjólhýsa.1 Þó svo að hjólhýsin séu 

ætluð til ferðalaga eru þau ekki öll á vegum landsins heldur hafa margir kosið að 

leggja þeim í þar til gerðum hjólhýsahverfum2 sem hafa notið síaukinna vinsælda á 

undanförnum árum. Hjólhýsahverfin eru þannig gerð að hægt er að leigja lóð undir 

hjólhýsi til lengri tíma og oftast eru þessar lóðir inni á tjaldsvæðum eða í námunda við 

þau. Slík hverfi má finna til dæmis á Flúðum í Hrunamannahreppi, í Þjórsárdal í 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi, í Borgarfirði og á Laugarvatni í Bláskógarbyggð.  

 Ég er alin upp á Flúðum í Hrunamannahreppi þar sem nýlega hefur verið 

útbúið nýtt tjaldsvæði með auknu svæði fyrir hjólhýsi. Á gamla tjaldsvæðinu var 

samheldinn hópur af fólki í hjólhýsahverfinu sem hélt hópinn þegar það var flutt á 

nýja staðinn. Á nýja tjaldsvæðinu var hins vegar pláss fyrir margfalt fleiri hjólhýsi og 

þangað flykktust hjólhýsaeigendur sem aldrei fyrr sem olli því að nær öll 

hjólhýsastæði fylltust og það aðeins á tveimur árum. Þessi öra þróun og mikli áhugi á 

hjólhýsahverfinu á Flúðum varð til þess að ég fór að velta fyrir mér hvað það er sem 

gerir hjólhýsahverfi svona eftirsóknarverð. Til að svara þessari spurningu fannst mér 

tilvalið að skoða þessa menningu og líta þá til uppruna hennar á Íslandi. 

 Hjólhýsahverfið á Laugarvatni er að öllum líkindum elst hjólhýsahverfa á 

Íslandi og hugsanlega það allra vinsælasta, en á síðustu árum hefur íbúafjöldi 

hverfisins nærri tvöfaldast og komast færri að en vilja. Það er frábrugðið mörgum 

öðrum hjólhýsahverfunum að því leiti að það er afgirt og aðskilið frá tjaldsvæðinu. 

Það er því sjálfstætt ef svo má að orði komast. Hverfið hefur vaxið og þróast sem 

sjálfstætt samfélag síðustu áratugi og er þess vegna sérstaklega áhugavert út frá 

sjónarhorni þjóðfræðinnar. 

 Með þessari rannsókn er ætlunin að skoða hjólhýsahverfið á Laugarvatni með 

tilliti til umhverfis og samfélags. Til að varpa ljósi á viðfangsefnið verða ýmsar 

kenningar þjóðfræðinnar hafðar til hliðsjónar. Skoðaðar verða rætur 
                                                      
1 Sjá mynd 5. 
2 Hjólhýsahverfi eru einnig oft nefnd hjólhýsasvæði en í ritgerðinni verður notast við fyrra 
heitið. 



7 

 

hjólhýsahverfisins auk þess að skoða hvernig rými og samfélag hefur tekið 

breytingum í kjölfar aukinna vinsælda og stækkunar hverfisins.  

 

Uppruni hjólhýsanna erlendis: Úr ferðahýsi í heilsárs heimili 

Hjólhýsin eiga uppruna sinn að rekja til byrjun tuttugustu aldar í Bandaríkjunum. 

Fyrst um sinn voru hjólhýsin heimasmíðuð en upp úr 1920 var farið að framleiða 

hjólhýsi sem ætluð voru fyrir ferðalög og fjölskylduútilegur. Fyrstu hjólhýsin voru 

lítil hýsi úr stáli sem var hægt að hengja aftan í heimilisbílinn. Í fyrstu voru engir 

sérstakir staðir ætlaðir fyrir hjólhýsin og fólk varð því að leggja þeim út í vegarkanti 

eða fyrir utan veg, en vegna aukinnar eftirspurnar og vegna laga sem bandarísk 

stjórnvöld settu sem bannaði hjólhýsi í vegköntum, voru útbúnir sérstakir 

hjólhýsagarðar eða tjaldsvæði sem voru ætlaðir fyrir bæði tjöld og hjólhýsi (Hart, 

Morgan og Rhodes, 2002: 6-11; Wallis, 1997: 39). 

 Á tímum seinni heimstyrjaldar urðu miklar breytingar í Bandaríkjunum sem 

leiddu til umtalsverða fólksflutninga milli landshluta. Stjórnvöld í Bandaríkjunum létu 

framleiða gríðarlega mikið af hjólhýsum bæði til að mæta auknum húsnæðisvanda og 

til að hýsa vinnuflokka, einkum á varnarstöðvum landsins í. Dæmi eru um að í sumum 

bæjum hafi íbúafjöldinn tvöfaldast á mjög skömmum tíma. Hjólhýsin komu þá að 

góðum notum og voru jafnframt notuð í auknum mæli sem heilsárs heimili þó þau 

hafi upphaflega verið ætluð sem tímabundin lausn á húsnæðisvanda. Hjólhýsin 

breyttust þannig úr því að vera ferðahýsi fyrir fjölskylduútilegur yfir í að vera heilsárs 

heimili fyrir margar fjölskyldur (Hart, Morgan og Rhodes, 2002: 11-12; Wallis, 1997: 

83-96). Hjólhýsin eru enn þann dag í dag heimili fyrir margar fjölskyldur í 

Bandaríkjunum og má finna heilsárs hjólhýsahverfi í flestum fylkjum.  

 Hjólhýsahverfin hafa mörg hver verið tengd við fátækt og slæma félagslega 

stöðu þeirra sem í þeim búa og orð eins og „trailer trash“ hafa verið notuð um þá sem 

búa í hjólhýsahverfum (Hunter, 2003).3 Hjólhýsahverfin hafa af þeim ástæðum smám 

saman verið færð yfir í iðnaðarhverfi og önnur úthverfi af yfirvöldum. Á árunum eftir 

stríð fór fólk í auknum mæli að fegra hjólhýsin og nærumhverfi þeirra til að reyna að 

bæta ímynd þeirra. Til að mæta eftirspurn voru framleidd hjólhýsi sem líktust meira 

venjulegum húsum og fólk fór að setja upp girðingar, verandir og annað slíkt í 

                                                      
3 Í bókinni Trailer Trash from Tennessee fjallar Hunter um uppvaxtar ár sín í hjólhýsahverfi í 
Bandaríkjunum. Þar fjallar hann meðal annars um fátækt fjölskyldunnar. 
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kringum hjólhýsin. Nýju hjólhýsin voru nefnd færanleg heimili (e. mobile homes) í 

staðinn fyrir orðið hjólhýsi (e.trailer) (Hart, Morgan og Rhodes, 2002: 17-21; Wallis, 

1997: 133-143). Því má segja að með því að fegra hjólhýsin og „dulbúa“ þau sem 

alvöru heimili hafi hjólhýsaeigendur  reynt að afmá fátæktarstimpilinn. 

 

Rannsóknin  

Þegar rannsaka á samfélag eins og í hjólhýsahverfinu á Laugarvatni er nauðsynlegt að 

fara á vettvang til að afla heimilda. Þar sem ritaðar heimildir eru af skornum skammti 

er ritgerðin að mestu byggð á viðtölum við einstaklinga sem koma að 

hjólhýsahverfinu á Laugarvatni með einum eða öðrum hætti. Rannsóknin byggir því 

að mestu leiti á opnum viðtölum við fimm einstaklinga sem eiga hjólhýsi á 

Laugarvatni annars vegar og hins vegar opnu viðtali við hjón sem eru staðarhaldarar 

eða umsjónarmenn hverfisins. Þegar ég fór af stað með þessa rannsókn þekkti ég 

ekkert af því fólki sem ég ræddi við. Ég spurðist fyrir og leitaði á veraldarvefnum að 

fólki sem gæti komið til greina sem viðmælendur. Þar rakst ég á heimasíðu Samhjóla 

(félags hjólhýsaeigenda á Laugarvatni), en félagið er með heimasíðuna samhjól.is. Þar 

fann ég upplýsingar og símanúmer hjá formanni félagsins. Ég hringdi í formanninn, 

Söndru Gunnarsdóttur, og ræddi við hana um verkefnið. Í fyrstu var hún efins þar sem 

hún hélt að ég væri frá einhverjum fjölmiðli en eftir að ég útskýrði fyrir henni 

verkefnið samþykkti hún að veita mér viðtal. Hún lagði einnig til að ég tæki viðtal við 

Þórð Magnússon sem er einn af frumbyggjum svæðisins. Ég mælti mér mót við þau í 

ágúst 2011 á Laugarvatni.  

 Sandra Gunnarsdóttir er fædd og uppalin í Reykjavík og þar bjó hún fram 

undir tvítugt en flutti síðan til Seattle í Bandaríkjunum þar sem hún bjó í 24 ár. Hún 

flutti aftur til Íslands árið 2003 og er nú búsett í Hafnarfirði. Sandra er rekstrarstjóri 

verslananna Tiger á Íslandi. Sandra og eiginmaður hennar Pétur hafa verið með 

hjólhýsi á Laugarvatni í fjögur ár en höfðu oft áður komið í heimsókn til móðursystur 

Söndru sem hefur verið með hjólhýsi á Laugarvatni í mörg ár. Sandra segist hafa 

orðið „ástfangin af svæðinu“ sem varð til þess að hún, ásamt manni sínum, keypti sér 

hjólhýsi. Þau seldu það hjólhýsi síðar og fluttu sig yfir á aðra lóð, þar sem þau keyptu 

sér einskonar „trailer“4 hýsi þar sem þau eru í dag. Sandra tók við sem formaður 

                                                      
4 Sandra kallar hýsið sitt „trailer“ en hennar skilgreining á orðinu er: hýsi án hjóla sem ekki er 
hægt að færa nema með því að setja á vörubílspall. Þess má geta að [framhald á næstu síðu] 
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Samhjóla vorið 2010. Hún var tilvalinn fyrsti viðmælandi þar sem hún er málsvari 

félagsins og þekkir hjólhýsahverfið mjög vel ásamt því að þekkja margt fólk á 

svæðinu. 

 

 

Mynd 1. Sandra við hýsið sitt 

 

 Þegar ég hitti Söndru í ágúst 2011, tók hún á móti mér við hliðið og þaðan 

gengum við saman að hýsinu hennar. Þar settumst við niður úti á palli í sól og blíðu 

og hún fræddi mig um hjólhýsahverfið og hennar störf sem formaður Samhjóla. Ég 

fékk að kíkja aðeins inn í hýsið auk þess sem hún sýndi mér garðinn í kringum það. 

Hún gekk síðan með mér um svæðið og sagði mér frá því auk þess að lýsa því sem á 

vegi okkar varð. Á þessari göngu fór hún með mig til hjónanna Reynis og Bryndísar 

sem eru búin að vera með hjólhýsi í hverfinu í eitt ár. Þau voru önnum kafin við að 

taka saman fortjaldið og ganga frá öllu fyrir veturinn.  

 
                                                                                                                                                        
hefðbundin skilgreining á orðinu trailer á við um hvers konar eftirvagn, hjólhýsi, pallhýsi og 
þess háttar. Í ritgerðinni verður þó notast við orðið hýsi í staðinn fyrir trailer. 
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Mynd 2. Reynir og Bryndís við hjólhýsið þeirra 

 

 Reynir Guðmundsson er pípulagningarmaður og Bryndís Gunnarsdóttir, 

„dekurrófa“ eins og hún kallar sig, sér um eldhúsið hjá fyrirtækinu Vélafli. Hjónin 

eignuðust fyrst hjólhýsi árið 2005 og höfðu ferðast bæði um Ísland og Skandinavíu 

síðastliðin fimm ár með hjólhýsið þegar þau fengu úthlutaðri lóð í hjólhýsahverfinu á 

Laugarvatni sumarið 2010. Á sama tíma fékk systir Bryndísar lóð í hverfinu og eru 

lóðir þeirra hlið við hlið. Reynir og Bryndís eru búin að gera mikið á þessum stutta 

tíma; þau hafa byggt sér stóran pall, lagt göngustíga, sett upp útigeymslu og smíðað 

lítið grillskýli sem þau nota einnig sem hálfgerðan garðskála. Hjónin sýndu mér það 

sem þau hafa byggt og sögðu mér frá þeirra reynslu af hjólhýsahverfinu auk þess að 

ræða um hvernig slík hverfi eru tilkomin, bæði hérlendis og erlendis. 
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Mynd 3. Þórður við hjólhýsi hans og Sjafnar 

 

 Eftir að hafa stoppað og spjallað við Reyni og Bryndísi gekk Sandra áfram 

með mér um svæðið og sagði frá. Við enduðum gönguna hjá Þórði og Sjöfn. Þórður 

var að festa kerru við tré á bak við hjólhýsið þegar við komum, enda „alltaf að“ 

samkvæmt Söndru. Þar skyldu leiðir okkar Söndru þar sem hún hafði lofað að hjálpa 

eiginmanni sínum við trjáfellingu í hverfinu. Þau hjónin, Þórður Magnússon fyrrum 

hópferðarbílstjóri og eiginkona hans Sjöfn Ísaksdóttur, hafa búið í Grindavík öll sín 

hjúskaparár og hafa jafnframt verið lengst allra núverandi íbúa í hjólhýsahverfinu, eða 

frá því árið 1974. Fyrst voru þau með hjólhýsi við tjaldmiðstöðina en fluttu síðan árið 

1980 á nýja svæðið þar sem hjólýsahverfið stendur í dag. Þau keyptu sér fyrst hjólhýsi 

árið 1973 og ferðuðust um mest allt landið fyrsta sumarið. Sumarið eftir komu þau á 

Laugarvatn og tóku ástfóstri við staðinn og hafa verið þar með hjólhýsi síðan. Þau 

hafa því gengið í gegnum og upplifað allar þær breytingar sem orðið hafa á 

hjólhýsahverfinu frá stofnun þess og gátu því frætt mig um uppruna og þróun 

hverfisins. 
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Mynd 4. Sjöfn inni í hjólhýsinu 

 

 Í október 2011 fór ég tvær ferðir á Laugarvatn bæði til að taka yfirlitsmynd af 

hjólhýsahverfinu og til að taka viðtal við staðarhaldara sem ég hafði mælt mér mót 

við. Staðarhaldarar í hjólhýsahverfinu eru þau Valdimar Gíslason trésmíðameistari og 

eiginkona hans Sigríður Tómasdóttir, en hún sér einnig um bókhald og fleira sem 

lýtur að rekstri hverfisins. Þau voru áður bændur í  Mýrdalnum í tuttugu-og-tvö ár en 

fluttu á Álftanesið eftir að þau hættu búskap og þaðan fluttu þau á Laugarvatn árið 

2000. Hjónin hafa verið staðarhaldarar í hjólhýsahverfinu á Laugarvatni í ellefu ár. 

Þau gátu veitt mér ýmsar hagnýtar upplýsingar um hverfið auk þess að fræða mig um 

fólkið sem byggir hverfið. 

 Það sem viðmælendur mínir eru frekar fjölbreyttur hópur sem bæði koma með 

mismunandi hætti að hjólhýsahverfinu og hafa dvalið þar mislengi, lagði ég 

mismunandi spurningar fyrir viðmælendur mína. Spurningarnar voru þó ekki 

formlegar heldur reyndi ég að spyrja opinna spurninga um tilurð og þróun hverfisins, 

hvernig fólk er í hverfinu og hvers vegna. Ég reyndi að fá fram hvernig lífið gengur 

fyrir sig í hverfinu og hvers konar samfélag þar er að finna. Einnig hugðist ég fá fram 

hugmyndir viðmælenda um ímynd hverfisins. Aðrar spurningar réðust af 

viðmælendum hverju sinni. Ég leitaðist við að fá fram ólík sjónarhorn viðmælenda 

sem gætu varpað ljósi á viðfangsefni rannsóknarinnar. Í öllum viðtölunum var notast 
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við hljóðupptökutæki sem hafði mismunandi mikil áhrif á viðmælendur mína, en þó 

tel ég að tækið hafi ekki truflað það mikið að það hefði áhrif á efnislega niðurstöðu 

rannsóknarinnar.  

 Í rannsókninni er einnig stuðst við blaðagreinar og sjónvarpsþætti sem fjallað 

hafa um hjólhýsahverfið auk ljósmynda sem fengnar voru að láni hjá samhjol.is og 

ljósmynda sem ég tók á vettvangi. Þessar heimildir mun ég nota til að segja frá því 

hvernig hjólhýsahverfið á Laugarvatni hefur vaxið og orðið að því samfélagi sem það 

er í dag. Samfélagið verður einnig skoðað út frá því rými sem það þrífst í og til að 

varpa frekara ljósi á viðfangsefnið mun ég styðjast við ýmis fræðileg hugtök og 

hugmyndir.  

 

Hugmyndir og hugtök 

Eðlilegt er að byrja á að skoða nokkur mikilvæg hugtök sem gjarnan eru notuð innan 

þjóðfræðinnar í tengslum við samfélög eins og hér er verið að skoða. Fyrst er vert að 

skoða hugtakið þjóðfræði (e. folklore), en það á við um hverskonar hefðir, venjur og 

siði einstaklinga eða hópa. Þar sem hjólhýsahverfið á Laugarvatni einkennist af hópi 

fólks sem á margt sameiginlegt flokkast siðir og venjur hans undir þjóðfræðiefni. 

Hugtakið hópur (e. folk)5 útskýrir bandaríski þjóðfræðingurinn Alan Dundes á 

eftirfarandi hátt: 

 

Hugtakið „hópur“ getur átt við hvaða hóp af fólki sem er, sem á að 
minnsta kosti eitthvað eitt sameiginlegt. Það skiptir ekki máli hvað 
það er – það gæti verið sameiginlegt starf, tungumál eða trú – en það 
sem er mikilvægt er að hópur sem myndast af einhverri ástæðu, 
verður að samanstanda af að minnsta kosti tveimur persónum, en 
almennt séð þá eru margir einstaklingar í hóp. Meðlimur hópsins 
þekkir ekki endilega alla aðra meðlimi, en hann mun líklega þekkja 
sameiginlegar hefðir sem einkenna hópinn, hefðir sem hjálpa 
hópnum að mynda tilfinningu fyrir sjálfsmynd hópsins. Með þessa 
sveigjanlegu skilgreiningu á hugtakinu „hópur“, getur hópur verið á 
stærð við heila þjóð eða á stærð við litla fjölskyldu (Dundes, 1978:  
7).6 

                                                      
5 Hugtakið þjóð (e. folk) líkt og í hugtakinu þjóðfræði (e. folklore) er oft notað í staðinn fyrir 
hugtakið hópur, en eins og Dundes útskýrir á hugtakið einnig við um hóp. 
6 Á frummálinu: „The term ´folk´ can refer to any group of people whatsoever who share at 
least one common factor. It does not matter what the linking factor is – it could be a common 
occupation, language or religion – but what is important is that a group formed for whatever 
reason will have consist of at least two persons, but generally most [framhald á næstu síðu] 
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Dundes nefnir að ofan að hefðir styrki sjálfmynd hópsins (e. group identity). Sem 

dæmi um hefð mætti nefna hátíðir sem haldnar eru innan ákveðins hóps. Hugtakið 

sjálfsmynd er ef til vill ekki nógu lýsandi fyrir enska orðið identity en hér verður 

stuðst við þá skilgreiningu sjálfsmyndar sem þá hugmynd sem einstaklingur eða 

hópur hefur um sjálfan sig. Dundes bendir á að: „Flestar hugmyndir um sjálfsmynd 

eiga það til að vera staðlaðar í stað þess að vera sveigjanlegar og afstæðar.“ (Dundes, 

1989: 12).7 Hann vill meina að við eigum það til að alhæfa þegar kemur að því að 

skilgreina sjálfsmynd og einkenni einstaklinga eða hópa. Sem dæmi mætti nefna 

uppnefni fólks sem býr í hjólhýsahverfum Bandaríkjanna, en það hefur oft verið 

kallað „trailer trash“ sem á að vera lýsandi fyrir fólk sem býr í slíkum hverfum 

(Hunter, 2003). Sjálfsmynd einstaklingsins er hins vegar ekki endilega sú sama og 

hópsins þar sem sjálfsmynd hvers og eins tekur stöðugum breytingum allt lífið og er 

oftar en ekki byggð á reynsluheimi einstaklingsins. En á sama tíma þá hættir okkur til 

að móta okkar eigin sjálfsmynd út frá stærri heild, til dæmis hóp sem við tilheyrum, 

ekki ósvipað og við mótum okkar eigin habitus.  

 Hugtakið habitus á uppruna sinn að rekja til franska félagsfræðingsins, 

mannfræðingsins og heimsspekingsins Pierre Bourdieu. Hann segir habitus 

samanstanda af þremur þáttum: Hegðun, skynjun og hugsun, sem fólk beitir 

ómeðvitað og án þess að gera sér grein fyrir því. Habitus fólks er félagslegur og 

mótaður af því umhverfi sem við höfum búið við til lengri tíma. Habitus tveggja 

einstaklinga er aldrei eins en einstaklingar innan sama samfélagshóps geta haft 

svipaðan habitus (Bourdieu, 2007: 8). Sem dæmi mætti nefna að tveir einstaklingar 

sem dvalið hafa lengi á sama stað á einhverjum tíma, til dæmis í hjólhýsahverfinu á 

Laugarvatni, geta haft svipaðan habitus. Þeirra reynsluheimur er því svipaður að 

hluta, þó svo að hann verði aldrei alveg nákvæmlega eins. 

 Staður (e. place) og rými (e. space) eru hugtök sem mikilvægt er að skoða í 

tengslum við hjólhýsahverfið á Laugarvatni. Félagsfræðingurinn Tomas F. Gieryn 

fjallar um þessi hugtök í greininni A Space for Place in Sociology þar sem hann 
                                                                                                                                                        
groups consist of many individuals. A member of the group may not know all other members, 
but he will probably know the common core of traditions belonging to the group, traditions 
which help the group to have a sense of group identity. With this flexible definition of folk, a 
group could be as large as a nation or as small as a family.“ 
7 Á frummálinu: „Most notions of identity tend to be static and absolute instead of being 
flexible and relative.“ 
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skilgreinir hugtökin svona: „staður er rými fyllt upp með fólki, athöfnum, hlutum og 

framsetningu“ (2000: 465)8 og segir enn fremur að: „fólk skilgreinir staði sem reiti 

sem þjóna einhverjum ákveðnum tilgangi eða virkni“9 (473). Í því samhengi má segja 

að hjólhýsahverfið sé ákveðinn staður sem þjónar einhverjum ákveðnum tilgangi fyrir 

fólkið sem þangað sækir. Í ljósi þess mun ég skoða hvers vegna fólk sækir í að vera í 

hjólhýsahverfinu fremur en til dæmis sumarbústað. Gieryn segir einnig að ákveðinn 

staður geti skipt máli fyrir sjálfsmynd okkar sem og tilfinningu okkar fyrir 

samfélaginu. Hann bendir líka á að því lengur sem einstaklingur dvelur á einum 

ákveðnum stað því meiri tilfinningatengsl myndar hann við staðinn (Gieryn, 2000; 

481-2). 

 Franski heimspekingurinn Gaston Bachelard fjallaði um rými tilfinninga í 

bókinni The poetics of space. Þar segir hann frá því hvernig mismunandi rými geta 

haft áhrif á tilveru okkar og upplifun. Upplifun okkar á rýminu er aldrei eins heldur 

tekur hún breytingum eftir því í hvernig skapi við erum, hvernig við erum stemmd 

tilfinningalega, eftir minningum og þess háttar. Hver einstaklingur skynjar rýmið á 

mismunandi hátt, þar sem hver og einn kemur inn í það með mismunandi reynsluheim 

að baki. Hver og einn skapar sína eigin minningu um rýmið sem er aldrei nákvæmlega 

eins hjá tveimur einstaklingum (1994: 211-231). Þannig má segja að bæði sjálfsmynd 

og habitus okkar geti haft áhrif á skynjun rýmis en rými getur einnig haft áhrif á 

sjálfsmynd okkar og habitus. Þessar hugmyndir Bachelard um rými tilfinninga mun 

ég tengja við nöfn hjólhýsanna og hvernig hjólhýsaeigendur yfirfæra tilfinningar frá 

einu rými í annað. 

  Líkt og Gieryn sagði, þá getur rými haft ákveðna virkni fyrir einstaklinga og 

hópa. En hugtakið virkni (e. function) getur líka átt við ýmsar hefðir og athafnir. 

Bandaríski þjóðfræðingurinn og mannfræðingurinn William R. Bascom fjallar um 

virkni þjóðfræðiefnis í grein sinni Four Functions of Folklore. Þar segir hann að ein 

virkni þjóðfræðiefnis geti verið að réttlæta ákveðna menningu, hefðir og stofnanir 

samfélagsins bæði fyrir þeim sem eru innan samfélagsins og fyrir utanaðkomandi 

aðilum (1965: 292). Bascom tengir hugtakið einkum við þjóðfræðiefni eins og vísur, 

sögur og þess háttar en hugtakið getur einnig átt við fyrirbæri eins og til dæmis 

hátíðir.  
                                                      
8 Á frummálinu: „Place is space filled up by people, practices, objects and representations.“ 
9 Á frummálinu: „People identify as places those spots that they go to for some particular 
purpose or function.“ 
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 Allar þessar hugmyndir og hugtök fræðimanna koma að notum til að varpa 

ljósi á  viðfangsefni þessarar ritgerðar og mun ég flétta þau saman við umfjöllun mína 

um hjólhýsahverfið á Laugarvatni. 

 

Yfirlit 

Efni ritgerðarinnar er skipt niður í eftirfarandi þrjá kafla: „Rætur“, „Rými“ og 

„Samfélag“. Fyrsti kaflinn, „Rætur“, skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum er fjallað um 

innreið hjólhýsanna í íslenskt samfélag og hvernig slæmir malarvegir urðu til þess að 

fólk hóf að nota hjólhýsin í auknum mæli sem staðbundin sumarhús. Í seinni 

kaflanum er sagt frá upphafi hjólhýsahverfisins á Laugarvatni og rætt um hvernig 

hverfið hefur mótast gegnum árin, úr því að vera mólendi með nokkrum hjólhýsum 

yfir í samfélag með um 200 hjólhýsum.    

 Annar kafli, „Rými“, skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um umhverfi 

hjólhýsahverfisins og hið ytra rými. Sagt er frá því hvernig einstaklingurinn mótar sitt 

eigið rými út frá tilfinningum og minningum auk þess að setja sitt persónulega mark á 

umhverfið. Þar er einnig fjallað um hvernig hverfið er afmarkað og hvernig þessi 

afmörkun myndar hópinn og það samfélag sem þar er. Í öðrum hluta er rætt um innra 

rými hjólhýsisins og hvernig innra skipulag þess minnir á gömlu íslensku baðstofuna. 

Í þriðja hluta er ósýnilegt rými hjólhýsahverfisins skoðað og hvernig rými skiptast í 

opinber og einkarými, allt eftir reglum samfélagsins.  

 Þriðji kaflinn, „Samfélag“, skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hluta er fjallað um það 

samfélag sem byggir hjólhýsahverfið á Laugarvatni. Skoðað verður hvaða fólk þar er 

og hvers vegna það kýs að eiga hjólhýsi á þessum stað. Í öðrum hluta eru árstíðirnar í 

hverfinu skoðaðar. Þar er fjallað um vorverkin og sumarið sem er vinsælasti tíminn í 

hverfinu. Gerð er grein fyrir hátíðinni sem haldin er í hverfinu á hverju ári og dregið 

fram hvernig hún hjálpar til við að styrkja sjálfsmynd samfélagsins. Í þriðja hluta eru 

reglur samfélagsins reifaðar og rætt um þau óljósu mörk sem geta verið á milli 

skrifaðra og óskrifaðra reglna samfélagsins. Í fjórða hluta er rætt um sjálfsmynd 

hverfisins og hvernig fólkið í hverfinu spornar gegn neikvæðri ímynd hverfisins með 

fegrun umhverfisins og samstöðu. 
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1. kafli – Rætur 

 

Hjólhýsin hefja innreið sína í íslenskt samfélag 

Fyrstu hjólhýsin á Íslandi voru heimasmíðuð að erlendri fyrirmynd (VJ2011/3) en það 

var ekki fyrr en árið 1972 sem fyrsta innflutta hjólhýsið var skráð hér á landi. Ef 

marka má nýskráningartölur Umferðarstofu fór innfluttum hjólhýsum fjölgandi árin á 

eftir en þó með hléum (Umferðarstofa, 2011).10 Vegir á Íslandi voru að miklu leiti 

malarvegir á þessum tíma og því var fremur erfitt að ferðast með hjólhýsin um landið, 

þar sem þau voru ekki gerð fyrir slíka vegi. Reynir Guðmundsson, íbúi í 

hjólhýsahverfinu á Laugarvatni, segir í því samhengi: „Malarvegirnir þeir eyðilögðu 

þetta [hjólhýsin] og þess vegna vildu menn fara að parkera þessu [hjólhýsunum].“ 

(VJ2011/2). Reynir vill meina að það sé þess vegna sem fólk fór í auknum mæli að 

leggja hjólhýsunum og nota þau sem einskonar sumarhús. Reynir bætir einnig við: 

„Þetta [hjólhýsahverfi eins og á Laugarvatni] er náttúrulega til í allri Vestur-Evrópu, 

við erum búin að heimsækja svona svæði þegar við fórum með það [hjólhýsið] um 

Skandinavíu og þar er þetta út um allt, svona eldra fólk sérstaklega sem nennir ekki að 

draga þetta“ (VJ2011/2).  

 Ef við lítum til þess hvernig hjólhýsahverfi eru tilkomin í Bandaríkjunum11 og 

berum það saman við Ísland sjáum við að aðstæður og ástæður eru ólíkar. Í 

Bandaríkjunum var það fyrst og fremst húsnæðisskortur sem var aðal áhrifavaldurinn 

og í seinni tíð er það ekki síður fátækt sem veldur því að fólk velur að búa allt árið í 

hjólhýsum. Hins vegar virðast helstu ástæður á Íslandi hafa verið slæmir vegir, þó að 

öllum líkindum hafi fjárhagur fólks einnig haft áhrif. Munurinn felst einnig í því að á 

Íslandi eru hjólhýsin yfirleitt ekki notuð sem heilsársheimili heldur einungis sem 

sumarhús.  

 Í „góðærinu“ svokallaða varð sprenging í innflutningi hjólhýsa til Íslands sem 

nær hámarki árið 2007 þegar nýskráð voru alls 785 hjólhýsi (Umferðarstofa, 2011). 

Samhliða auknum innflutningi hjólhýsa hefur eftirspurn eftir lóðum í 

                                                      
10 Sjá mynd 5. Þess má einnig geta að engar upplýsingar eru til um innflutning hjólhýsa á árunum fyrir 
1972 og á árunum 1973-75.  
11 Sjá kafla í inngangi um uppruna hjólhýsanna í Bandaríkjunum. 
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hjólhýsahverfum aukist mikið og hjólhýsahverfi eins og á Laugarvatni og á Flúðum 

hafa stækkað ört í kjölfarið. 

 

 
Mynd 5 

 

Upphaf  og mótun hjólhýsahverfisins á Laugarvatni  

Á árunum 1970-80 var tjaldsvæðið á Laugarvatni opið öllum ferðamönnum, hvort 

sem þeir vildu gista í tjöldum, hjólhýsum eða öðru. Tjaldsvæðið þjónar þessum 

tilgangi enn í dag, en upp úr 1980 varð staðurinn mjög vinsæll meðal hjólhýsaeigenda 

sem kusu að dvelja þar um lengri tíma, jafnvel allt sumarið. Þeir hjólhýsaeigendur, 

sem dvöldu til lengri tíma á svæðinu, vildu fá að vera meira út af fyrir sig og því var 

útbúið sér svæði við hliðina á gamla tjaldsvæðinu upp úr 1980. Það svæði var 

einungis ætlað fyrir hjólhýsi sem stóðu þar allan ársins hring. Útbúnar voru litlar lóðir 

fyrir hjólhýsin sem voru nokkuð dreifðar um svæðið (VJ2011/3; VJ2011/4). 

 Fyrstu fimm árin var engin sérþjónusta í hjólhýsahverfinu og hvorki vatn né 

rafmagn á svæðinu. Íbúarnir notuðust því við sólarsellur til þess að hafa rafmagn en 

vatn sem og aðra þjónustu urðu þeir að sækja í Tjaldmiðsstöðina. Þar sem margir 

íbúar vildu fá að vera í hjólhýsunum yfir vetrartímann líka fengu þeir lykil að 

þjónustuhúsinu til að geta sótt sér vatn og notað aðstöðuna sem annars var lokuð á 

veturna (VJ2011/3). 
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Mynd 6. Gömul mynd af hjólhýsahverfinu á Laugarvatni 

 

 Umhverfi hjólhýsahverfisins var í fyrstu aðeins mólendi og þar hafði aldrei 

áður verið byggð eða áður. Þórður Magnússon, sem dvalið hefur ásamt eiginkonu 

sinni í hverfinu frá stofnun þess, lýsir svæðinu svona: „Það var enginn gróður hérna, 

það var ekkert hérna, bara bert“ (VJ2011/3). Uppbygging svæðisins fór rólega af stað 

og til að byrja með var uppbyggingin að miklu leyti í höndum þeirra sem áttu hjólhýsi 

í hverfinu. Þórður fékk m.a. gefins gamla rafmagnsstaura, sem verið var að skipta út 

fyrir nýja í Grindavík, og lýstu þeir upp hverfið fyrstu árin. Þórður setti einnig niður 

hlið við veginn með bróður sínum og það hlið stendur enn. Sjöfn Ísaksdóttir, 

eiginkona Þórðar, sagði einnig að þau hefðu fengið gefins trjáplöntur sem þau sáu svo 

sjálf um að gróðursetja (VJ2011/4). Frumbyggjar svæðisins lögðu því á sig töluverða 

vinnu við uppbyggingu hverfisins og lögðu jafnframt grunninn að hverfinu eins og 

það er í dag. 

 Upphaflega voru hjólhýsin dreifð um hverfið. Engar götur voru skipulagðar og 

engin bílastæði voru til að byrja með á svæðinu, heldur urðu íbúarnir að leggja bílum 

sínum við Tjaldmiðstöðina og bera þaðan öll aðföng í hjólhýsin (VJ2011/4). Með 

tímanum var bæði rafmagn og vatn lagt í hvert hús, auk þess sem sér aðstöðuhús með 

salernisaðstöðu var byggt fyrir hverfið, aðskilið tjaldsvæðinu. Sjöfn segir að „Mesti 

munurinn var náttúrulega að fá vatnið, svona heilsársvatn“ (VJ2011/3). 
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 Hjólhýsahverfið hefur stækkað jafnt og þétt með árunum úr því að vera 

mólendi með örfáum hjólhýsum yfir í  að vera þéttbyggt og skógivaxið rjóður12 sem 

nýtur mikilla vinsælda. Segja má að ákveðin stökkbreyting hafi orðið á hverfinu eftir 

að Valdimar Gíslason tók við því, en hann hefur verið umsjónarmaður þess frá árinu 

2000. Vegna mikilla eftirspurna eftir nýjum lóðum var honum úthlutað stærra 

landsvæði af sveitafélaginu Bláskógarbyggð til að stækka hverfið. Valdimar stækkaði 

hverfið í áföngum (VJ2011/4). Árið 2004 voru um 130 hjólhýsi (Gunnar Hersveinn, 

2004) í hverfinu og árið 2009 voru um 160 hjólhýsi (Anna Sigríður Einarsdóttir, 

2009) en árið 2011 voru í hverfinu tæplega 200 hjólhýsi (VJ2011/4). Íbúafjöldinn 

hefur því margfaldast á nokkrum árum.  

 Valdimar hefur fengið úthlutað meira landsvæði undir nýjar lóðir en segist 

ekki ætla að útbúa nýjar lóðir á meðan hann sjái um svæðið. Honum finnst svæðið  

mátulega stórt eins og það er núna. Það var kominn ansi langur biðlisti eftir nýjum 

lóðum en Valdimar segist vera hættur að skrifa fleira fólk niður á listann. Hann 

útilokar samt sem áður ekki að hjólhýsahverfið verði stækkað í framtíðinni 

(VJ2011/4). 

 

 
Mynd 7. Séð yfir hjólhýsahverfið frá Laugarvatnsfjalli 7. október 2011. 

  

                                                      
12 Sjá myndir 6 og 7. 
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 Það hefur án efa ekki verið ætlun þeirra sem fyrstir byggðu hjólhýsahverfið að 

þar myndi rísa stórt samfélag með 200 hjólhýsum. Engu að síður hefur hverfið tekið 

stakkaskiptum á undanförnum árum. Eftirspurnin eftir nýjum lóðum er ennþá mikil og 

hægt væri að stækka hverfið enn frekar. Það er því vert að skoða hvaða áhrif þessi öra 

stækkun hefur haft á samfélagið sem þar var fyrir. Til að varpa ljósi á þessi áhrif er 

ætlunin að skoða umhverfið nánar og athuga hvernig hverfinu hefur verið skipt niður í 

mismunandi rými.  
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2. Kafli – Rými 

 

Umhverfi og hið ytra rými hjólhýsahverfisins 

Hjólhýsahverfið á Laugarvatni liggur við rætur Laugarvatnsfjalls, við Laugarvatnsveg 

rétt austan við þorpskjarnann. Mikill gróður umlykur hverfið sem samlagast 

myndarlegum birkiskógi sem nær upp í fjallshlíðina. Fyrir ofan hverfið liggur 

göngustígur utan í hlíðinni sem nær frá Stóra-Gili, austan megin við hverfið, og vestur 

fyrir þorpskjarnann. Hverfið er afmarkað með gróðri annars vegar og hins vegar með 

girðingum. Aðeins er hægt að aka inn í hverfið frá Laugarvatnsvegi en þar er lítið 

bílastæði ásamt hliði sem gert hefur verið úr tveimur staurum og keðju. Við hliðið er 

skilti sem á stendur: Einkasvæði. Bílaumferð bönnuð. Lokið hliðinu. Á skiltinu er 

einnig yfirlitskort yfir hverfið ásamt götuheitum. Kortið er þó orðið gamalt og eru því 

nýjustu göturnar ekki merktar (VJ2011/4). 

 

 

Mynd 8. Hliðið inn í hjólhýsahverfið 

 

 Samkvæmt Söndru Gunnarsdóttur, sem dvalið hefur til margra ára í hverfinu, 

er því skipt í tvennt og ýmist kallað: „Gamla og nýja“ eða „Neðra og efra“ (VJ2011/1) 
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svæði. Neðra svæðið ber merki þess að vera orðið gamalt, göturnar eru ekki 

skipulagðar í beinum línum og eru lóðirnar þar mis stórar. Talsvert meiri gróður er á 

neðra svæðinu enda hafa íbúar hverfisins verið duglegir við að gróðursetja þar tré í 

gegnum tíðina. Efra svæðið er nýlegt og betur skipulagt, göturnar liggja í beinum 

línum og allar lóðir svipaðar að stærð (VJ2011/1). Lóðirnar eru afmarkaðar ýmist með 

runnum, trjám, girðingum eða jafnvel með bandspotta sem festur er á hæla. Margir 

hafa einnig sett bandspotta til að loka innkeyrslunni við hvert hús til þess að hindra 

umferð utanaðkomandi fólks þar. Í hverfinu eru fjögur aðstöðuhús sem dreifð eru um 

byggðina, í þeim eru salerni, sturtur og vaskar. 

 

 

Mynd 9. Aðstöðuhús fyrir íbúa hjólhýsahverfisins. 

 

 Allar götur í hverfinu bera nöfn líkt og tíðkast í öðrum byggðum. Gatan sem 

liggur í gegnum mitt hverfið og dregur línu á milli efra og neðra svæðisins er gamall 

vegur sem nefndur er Kóngsvegur. Hann er hluti af vegi sem lagður var árið 1907 

þegar Friðrik áttundi heimsótti Ísland (Jökull Sævarsson, 2007),13 og heitir sú gata 

hverfisins því Kóngsvegur (VJ2011/4). Flestir nefna einnig hjólhýsin sín einhverjum 

nöfnum og merkja þau jafnvel með fagurlega skreyttum skiltum. Nöfnin tengjast 

gjarnan eigendum hjólhýsanna á einhvern hátt. Sandra skýrði sitt hýsi Óðinstorg eftir 

bænum sem afi hennar og amma áttu. Hún segist hafa átt svo góðar minningar þaðan 
                                                      
13 Vegurinn var lagður árið 1907 til að greiða leið konungs að Þingvöllum. 
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og þess vegna viljað nota sama nafn (VJ2011/1). Hjólhýsi Þórðar og Sjafnar ber heitið 

Þórðarstaðir en það var mágur Þórðar sem lét útbúa skiltið og færði þeim hjónum að 

gjöf (VJ2011/3). Sum nöfn hafa skírskotun til Íslendingasagnanna, líkt og hjólhýsið 

sem foreldrar Söndru eiga, faðir hennar heitir Gunnar og því var hjólhýsið þeirra skírt 

Hlíðarendi, með vísun í Njálssögu (VJ2011/1). Nöfn hjólhýsanna hafa mismunandi 

gildi fyrir eigendur þerra. Kenning Gaston Bachelard (1994)14 um tilfinningalegt rými 

á hér vel við, því segja má að nafngift Söndru hafi tilfinningalegt gildi þar sem hún 

yfirfærir gamlar og góðar minningar um veru sína í sveitinni hjá afa og ömmu yfir á 

hýsið sitt í hverfinu.  

 Umhverfis hjólhýsin hafa flestir byggt pall eða verönd í einhverri mynd og 

fara pallarnir gjarnan stækkandi með árunum. Heimilt er að hafa bæði lítinn skúr og 

grillskýli á lóðinni og hafa margir útbúið slíkt. Á sumrin setja flestir upp fortjöld sem 

fest eru framan á hjólhýsin og standa ofan á pallinum. Slík fortjöld stækka því rými 

hjólhýsisins talsvert og til verður einskonar stofa. Sólarsellu ljós eru algeng sjón við 

hjólhýsin en margir skreyta hjólhýsin sín með jólaljósum sem fá að loga yfir sumarið 

og í sumum tilfellum yfir veturinn. Það er til siðs að flagga íslenska fánanum þegar 

verið er í hjólhýsunum, flest hús skarta því íslenska fánanum með einhverjum hætti 

(VJ2011/1).15 Þó flestir kjósi að hafa hjólhýsin á Laugarvatni allt árið hafa nokkrir 

gengið þannig frá hjólhýsinu að hægt er að taka það með sér í ferðalög og gera þá 

einnig ráð fyrir því þegar pallur og annað umhverfis hjólhýsið er byggt (VJ2011/1).  

 Mjög algengt er að hver og einn skreyti sitt hjólhýsi og nærumhverfi á 

persónulegan máta. Á einni lóð má til dæmis sjá fagurblátt tré en samkvæmt Söndru 

drapst tréð og eigendurnir ákváðu að mála það blátt í staðinn fyrir að fella það 

(VJ2011/1). Sumir halda sig við ákveðið þema og safna einhverjum gerðum af 

styttum, sumir safna til dæmis álfastyttum og aðrir safna risaeðlum (Anna Sigríður 

Einarsdóttir, 2009) og svo framvegis. Því má segja að íbúarnir gefi rýminu gildi með 

persónulegum skreytingum. Hlutir sem fólk skreytir umhverfið sitt með hafa oftar en 

ekki tilfinningarlegt gildi fyrir eigandann og tengjast jafnvel minningum (Bachelard, 

1994).16 Þannig má segja að með því að skreyta umhverfið með persónulegum 

munum gefur einstaklingurinn rýminu merkingu. 

                                                      
14 Sjá einnig kaflann Hugmyndir og hugtök að ofan. 
15 Nánar verður fjallað um fánaflöggun í þriðja kafla. 
16 Sjá einnig kaflann Hugmyndir og hugtök að ofan. 
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 Hjólhýsahverfið á Laugarvatni er mjög afmarkað, annars vegar með girðingum 

og gróðri og hins vegar með hliði sem stjórnar umferðinni inn og út af svæðinu. 

Þannig myndast hálfgerð landamæri sem afmarka hverfið frá því sem er fyrir utan 

það. Segja má að þetta afmarkaða rými myndi hópinn og það samfélag sem er í 

hjólhýsahverfinu. Með alla þessa afmörkun mætti skoða hvort að íbúar hverfisins 

leitist í auknum mæli við að afmarka sitt eigið rými en áður tíðkaðist. Ef við skoðum 

mynd nr. 6 sem tekin er á fyrstu árum hjólhýsahverfisins og berum hana saman við 

myndir nr. 1 – 4 og mynd nr. 7, þá sést talsverður munur á afmörkun einkarýmis. 

Hugsanlega er hægt að skýra muninn með því „góðæri“ sem reið yfir landið á fyrstu 

árum þessarar aldar, þegar fólk hafði frekar efni á því að byggja palla og 

skjólgirðingar kringum hjólhýsin heldur en áður fyrr. En það má samt velta því fyrir 

sér hvort að íbúar hjólhýsisins hafi meiri þörf fyrir að afmarka rýmið heldur en áður 

vegna örar stækkunar samfélagsins. 

 

Innra rými hjólhýsanna 

Hjólhýsin í hverfinu eru af öllum stærðum og gerðum, gömul og ný, og sum eru í raun 

ekki eiginleg hjólhýsi heldur svokölluð „trailer“ hýsi líkt og hýsi Söndru. Innra rými 

hjólhýsanna er að sama skapi mjög mismunandi en þó er hægt að segja að flestum 

stærri hjólhýsum sé skipt niður í þrjú rými; svefnherbergi, litla snyrtingu og aðalrými. 

Minni hjólhýsunum er hins vegar oftast skipt niður í tvö rými; eitt opið aðalrými sem 

er með svefnaðstöðu og litla snyrtingu. Aðalrýmin í hjólhýsunum eru í senn forstofa, 

stofa, eldhús og borðstofa auk þess að vera einnig svefnherbergi í minni hjólhýsunum.

 Það að auki bæta margir við auka herbergi með því að setja upp fortjald sem er 

oft á tíðum notað sem einskonar stofa þar sem gjarnan er tekið á móti gestum. 

 Þar sem flest hjólhýsin eru fjöldaframleidd og gerð til að vera á ferðalagi á 

vegum úti eru þau búin innréttingum sem eru hannaðar sérstaklega til að nýta hvern 

krók og kima til fulls og til að hreyfast ekki úr stað. Því er ekki hægt að breyta innra 

skipulagi þeirra með góðu móti. Þó að lítið eldhús sé í hverju hjólhýsi fer 

eldamennska fram að miklu leyti utandyra, enda flestir með útigrill. Borðhald fer 

einnig oft á tíðum fram utandyra, ef veður leyfir eða í fyrrnefndu fortjaldi. 

 Hýsið hennar Söndru er ekki eins og hin hefðbundnu hjólhýsi heldur „trailer“. 

Hýsið er í raun eitt rými að innan sem búið er að hólfa niður í þrjú rými með 

milliveggjum úr timbri, líkt og í einbýlishúsum. Eitt rýmið er svefnherbergi, annað 
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snyrting og það þriðja er aðalrými. Skipulagið er því að mestu líkt og í hefðbundnu 

fjöldaframleiddu hjólhýsi. Í stað sérhannaðra innréttinga er Sandra með húsgögn og 

innréttingar, svosem borð, stóla, sófa, eldhússkápa og fleira, líkara því sem tíðkast í 

flestum íbúðarhúsum. Hún getur því notað þau húsgögn sem hún vill og breytt innra 

skipulagi „trailersins“ að vild. Hún hefur frjálsari hendur með að setja sitt persónulega 

mark á innra rými hjólhýsisins heldur en þeir sem búa við fastar og fyrirfram 

hannaðar innréttingar. 

 Innra rými hjólhýsanna minnir að mörgu leyti á gömlu íslensku baðstofurnar. 

Aðalrými baðstofunnar var eitt aðalrými sem þjónaði margvíslegum tilgangi líkt og 

aðalrými hjólhýsanna gerir í dag. Innan hjólhýsisins er rýmið fremur takmarkað og ef 

margir dvalargestir eru í hjólhýsinu verður einkarými einstaklingsins fremur lítið, líkt 

og var í gömlu íslensku baðstofunni (Guðmundur Hálfdanarson, 2008). Nándin við 

aðra innan veggja hjólhýsanna verður þannig miklu meiri en tíðkast almennt í stórum 

íbúðum og einbýlishúsum. Það er því vert að spyrja hvort það sé þessi nánd við aðra 

sem fólkið í hjólhýsunum er að sækjast eftir. 

 

Ósýnilegt rými hjólhýsahverfisins 

Rými eru ekki alltaf sýnileg heldur geta þau líka verið ósýnileg og afmörkuð af 

óskrifuðum reglum samfélagsins. Hjólhýsahverfið á Laugarvatni er skilgreint sem 

einkasvæði samkvæmt skilti sem stendur við veginn, þar sem tekið er fram að öll 

óviðkomandi umferð sé bönnuð. Samt sem áður er þó nokkuð um að utanaðkomandi 

fólk leggi leið sína inn á svæðið. Það er ekki gert ráð fyrir því að fólk sem tengist ekki 

hjólhýsahverfinu á einhvern hátt, sé að ,,valsa um svæðið“ enda hafa íbúar svæðisins 

til dæmis bannað fjölmiðlum að koma inn á svæðið (VJ2011/1).17 Óljós mörk geta því 

verið á milli einkarýmis og opinbers rýmis. 

 Ef við skoðum hjólhýsahverfið út frá ósýnilegum rýmum væri hægt að líta á 

rými eins og vegi, göngustíga og götur sem opinber rými sem eru aðgengileg öllum, 

eða næstum því öllum eins og fram kom að ofan. Aðstöðuhúsin sem geyma sturtur og 

salerni mætti flokka sem að hluta til einkasvæði og að hluta til opinber svæði þar sem 

þau eru aðeins ætluð þeim sem eiga hjólhýsi í hverfinu en þó nota gestir aðstöðuna 

líka að einhverju leyti. Lóðirnar, sem eru afmarkaðar við hvert hjólhýsi, má hins vegar 

flokka sem einkarými, þar sem utanaðkomandi aðilum er ekki ætlað að fara um. 
                                                      
17 Sjá nánar kafla um óskrifaðar reglur samfélagsins í þriðja kafla. 
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Margir íbúar hafa afmarkað lóðirnar með trjám, girðingum, bandspottum og þess 

háttar til að skilja á milli einkarýmis og opinbers rýmis. Þangað koma því aðeins þeir 

sem þekkja þann sem býr á lóðinni eins og til dæmis vinir og kunningjar. Þegar nær 

dregur hjólhýsinu má segja að einkarýmið stigmagnist í átt að innra rými hjólhýsisins. 

Innra rýmið er þannig meira einkarými heldur en til dæmis pallurinn. Inn í hjólhýsin 

koma því fyrst og fremst nákomnir ættingjar og vinir (VJ2011/1). 

 Ljóst er að einkarýmið fer stigvaxandi eftir því sem nær dregur kjarna eða 

innsta rými hjólhýsanna. Þessi skipting á ekki síður við um hefðbundin heimili en það 

sem er öðruvísi við hjólhýsin er að hver einstaklingur hefur í raun minna einkarými í 

hjólhýsahverfinu heldur en til dæmis í einbýlishúsi í Reykjavík.  
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3. kafli – Samfélag 

 

Hið litla samfélag hjólhýsahverfisins 

Á árum uppbyggingar hjólhýsahverfisins á Laugarvatni var ákveðinn kjarni af fólki 

sem hélt hópinn og mikil vinátta myndaðist á milli fólksins sem þar var. Megnið af 

þessu fólki er nú farið, ýmist orðið gamalt eða farið yfir „móðuna miklu“ (VJ2011/4). 

Eins og áður sagði hefur mikil fjölgun orðið í hverfinu og í dag eru þar tæplega 200 

hjólhýsi. Þó ekki sé dvalið í öllum hjólhýsum alla daga ársins, þá er þar engu að síður 

mikill fjöldi fólks saman kominn yfir sumartímann. Fólksfjölgun undanfarinna ára 

hefur valdið því að í dag þekkja ekki allir alla líkt og áður var (VJ2011/1).  

 Viðmælendur mínir lýstu því hvernig og hvaða fólk það er sem byggir svæðið 

í dag. Sigríður, sem séð hefur um hjólhýsahverfið ásamt eiginmanni sínum, segir 

fólkið koma víða að og úr flestum „stéttum þjóðfélagsins“. Hún segir einnig vera 

áberandi mikið af fólki af Suðurnesjunum og nefnir hún sérstaklega fólk úr Garðinum, 

Grindavík, Keflavík og Sandgerði. Valdimar bætir því við að einnig sé mikið af fólki 

af höfuðborgarsvæðinu (VJ2011/5). Það virðist vera meira af eldra fólki á svæðinu, 

eða eins og Sandra orðar það: „Fólk sem er búið að ala upp börnin og hefur meiri tíma 

fyrir sjálft sig“ (VJ2011/1)  og bætir við að það sé eitthvað af yngra fólki með börn 

líka. Valdimar segir að fólk með börn hætti gjarnan að koma þegar börnin verða 

unglingar og selji þá hjólhýsin sín, en þó er einstaka fólk með unglinga líka sem finnst 

gaman að vera á Laugarvatni. Hópurinn sem samankominn er í hverfinu er því 

fjölbreyttur, kemur víða að, úr öllum starfsstéttum og á öllum aldri. En hvað er það 

við hjólhýsahverfið sem dregur að sér allt þetta fólk? 

 Hjólhýsin á Laugarvatni eru um margt lík litlum sumarbústöðum og því er vert 

að spyrja hvað hjólhýsahverfið hefur fram yfir til dæmis sumarbústaði. Þórður og 

Sandra voru spurð að því hvers vegna þau hefðu frekar kosið að fá sér hjólhýsi fremur 

en sumarbústað. Sandra segir að hún hafi verið búin að velta sumarbústað fyrir sér 

lengi en henni hafi fundist það of dýrt og hún hafi ekki viljað láta svona mikinn 

pening liggja í sumarbústað. Hún telur einnig að viðhald og vinna við sumarbústað sé 
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meiri heldur en við hjólhýsi þó það sé „... alltaf eitthvað viðhald þegar maður er með 

pall og svona“ (VJ2011/1). Þórður er á sama máli og Sandra og segir: 

 

Ég var alltaf mikið að spekúlera í að fá mér sumarbústað [...] en mér 
finnst þetta miklu þægilegra heldur en það að því leitinu til að það er 
miklu minni vinna í kringum þetta [...] en þegar þú ert með 
sumarbústað þá er þetta bara endalaus vinna, eða mér finnst það, þar 
sem ég þekki til [...] ég vildi hafa þetta svona, ef ég er ekki að vinna 
að þá er ég að mestu leiti í fríi (VJ2011/3). 

 

Samkvæmt þessu virðist viðveran í hjólhýsunum snúast að miklu leyti um að hafa það 

náðugt í fríinu og geta slakað á án þess að þurfa að hafa áhyggjur af viðhaldi og 

kostnaði sem því fylgir. En þó er vert að benda á að þegar ég heimsótti viðmælendur 

mína voru allir mjög uppteknir við að sinna einhverskonar viðhaldi eða að dytta að 

hinu og þessu. Reynir og Bryndís voru að taka niður fortjaldið og að ganga frá fyrir 

veturinn. Þau hafa á skömmum tíma reist stóran pall með skjólgirðingum, grillhúsi og 

geymsluskúr og fleiru, en þau hafa aðeins verið með hjólhýsi á svæðinu í eitt ár. 

Þórður var upptekinn út í garði að festa kerru og af garðinum hans að dæma situr hann 

ekki aðgerðarlaus allt sumarið. Sandra og eiginmaður hennar voru í óða önn að fella 

tré þennan dag og almennt virðast íbúar hverfisins duglegir að fegra sitt nærumhverfi 

eins og dæmin að ofan sýna. Það virðist því fara mikil vinna í að sinna hverfinu þó 

svo að það sé eflaust ódýrara en að halda sumarbústað. Því hljóta ástæðurnar fyrir 

verunni í hverfinu að vera fleiri og flóknari en fjárhagslegar eða vegna fyrirhafnar við 

viðhald. Valdimar vill meina að það sé „út af rokinu“ á Suðurnesjum sem fólk sæki í 

að vera á Laugarvatni (VJ2011/4), og má vel vera að veðurfar hafi einhver áhrif þar á 

eins og fjallað verður nánar um í kaflanum um árstíðir. Aðspurð sagði Sandra frá því 

hvers vegna hún kæmi á Laugarvatn: 

 

Það er bara að komast í burtu sko, já það er kyrrðin og bara, 
semsagt, einhvern veginn þegar ég er heima þá finnst mér ég meira 
vera bara einhvern veginn í vinnunni eða þú veist, það er ekki það 
sama, maður slappar ekki eins vel af, þegar maður kemur hingað þá 
kúplar maður sig bara frá öllu, þó að það sé hringt í mann og 
svoleiðis, þá er maður bara þú veist, þetta er svo afslappandi [...] allt 
annað umhverfi, og alveg sama hvernig veðrið er, þó að á þessum 
árstíma kemur maður meira þegar það er gott veður en þó að það sé 
rigning hérna að þá er það bara voðalega þægilegt líka, þá situr 
maður bara inni og les (VJ2011/1). 
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Samkvæmt þessu er Sandra að leita eftir ró og næði, afslöppun og þess háttar. En 

skyldu vera fleir ástæður á bak við veruna í hverfinu? Sandra segir: 

 

Það sem að þetta [hjólhýsahverfið] finnst mér hefur fram yfir 
sumarbústað [...] er að þú getur verið alveg útaf fyrir þig hérna, bara 
alveg einn en semsagt í sumarbústað að, þá ertu í rauninni bara einn, 
hérna geturðu haft félagsskapinn líka (VJ2011/1). 

 

Eins og Sandra bendir á, þá er félagslegur ávinningur þess að dvelja í 

hjólhýsahverfinu mikill. Við skulum skoða þetta aðeins nánar. Valdimar og Sigríður 

hafa tekið eftir því að mikið er af skyldmennum á svæðinu „alveg heilu ættirnar“, 

segir Valdimar (VJ2011/4). Mikið er um að bræður, systur, frændur, frænkur og 

jafnvel fleiri en einn ættliður hafi komið sér fyrir í hjólhýsahverfinu. Sem dæmi má 

nefna að Sandra á foreldra, bróður, frænda og frænkur í hverfinu (VJ2011/1) og 

Bryndís á systur sem er með hjólhýsi á næstu lóð við hliðina á þeim (VJ2011/2). Það 

er því ljóst að í hverfinu hittast gjarnan fjölskyldur sem verja tíma saman í fríinu. Út 

frá þessu má segja að ein helsta virkni (e. function) hverfisins sé að ná fjölskyldum og 

vinum saman og upplifa þannig meiri nánd við sína nánustu. Valdimar sagði mér 

einnig að:  

 

Það er fjöldi af fólki, svona eldra fólki, sem segir: Við eigum 200 
fermetra hús í Reykjavík, það kemur enginn í heimsókn, en þegar 
við erum hérna, þá erum við með nágrannana og það kemur langtum 
frekar eitthvað af ættingjum í heimsókn til okkar hingað heldur en 
heima [hlær] (VJ2011/4). 

 

Þetta er mjög áhugavert. Er fólk einmana í stóru einbýlishúsunum? Er það þess vegna 

sem fólk sækir í litla og þéttbyggða samfélagið í hjólhýsahverfinu? Eins og Sandra 

sagði áður, þá er mikið af eldra fólki í hjólhýsahverfinu sem búið er að ala upp börnin 

og þau jafnvel farin að heiman. Ef til vill eru heimili sem áður voru full af börnum 

hálf tómleg og jafnvel einangrandi og einmanaleg fyrir hjón sem komin eru á 

eftirlaun. Það sem er einnig áhugavert við orð Valdimars, er að fólk fær frekar 

heimsóknir í hjólhýsahverfið en í einbýlishúsin. Hægt er að ímynda sér að talsvert 

meira pláss sé fyrir gesti í stórum einbýlum en í hjólhýsum. Hvað veldur því að fólk 

vilji þá frekar heimsækja ættingja sína í hjólhýsahverfið en í einbýlishús þar sem nægt 
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rými er fyrir alla? Er fólk almennt að sækja í nándina sem ríkir í hjólhýsahverfinu sem 

virðist hafa týnst að einhverju leyti í stóru einbýlishúsum nútímans? 

 Þó nokkuð er um að fólk hafi verið með hjólhýsi í hverfinu til margra ára, eins 

og áður sagði þá eru hjónin Þórður og Sjöfn búin að vera í hverfinu frá stofnun þess, 

eða í um 30 ár, og eru þau einu sem eftir eru af frumbyggjum svæðisins. Frænka 

Söndru hefur einnig dvalið í hverfinu til margra ára (VJ2011/1). Út frá því mætti velta 

fyrir sér hvað það er sem hefur fengið þetta fólk til að koma aftur ár eftir ár. Gieryn 

segir að því lengur sem einstaklingur dvelur á ákveðnum stað, því meiri tilfinningaleg 

tengsl myndar hann við staðinn (2000: 481-2). Það er því ekki ólíklegt að 

tilfinningaleg tengsl fólks við hjólhýsahverfið eflist með árunum sem líða og móti 

þannig habitus þeirra, en habitus er einstaklingsbundinn og mótaður að hluta til af því 

umhverfi sem einstaklingur hefur búið við til lengri tíma (Bourdieu, 2007: 8). 

 Hin mikla nálægð við aðra íbúa hverfisins leiðir til aukinna samskipta við 

nágranna. Fólk er misjafnlega félagslynt og sumir kjósa heldur að vera út af fyrir sig 

og Sandra segir: „Maður fær að vera í friði, ef þú vilt ekki umgangast aðra, þá er það 

bara virt“ (VJ2011/1). Meiri hluti íbúanna sækir þó í félagsskap annarra og Sandra vill 

meina að fólk kynnist frekar í svona hjólhýsahverfi heldur en til dæmis í hverfi í 

Reykjavík og segir einnig að: „Maður þekkir mikið fleiri hér [...] þú kynnist fólkinu 

mikið betur, maður er náttúrulega mikið úti hérna“ (VJ2011/1). 

 Nágrannar eru einnig duglegir að hjálpa hver öðrum og Sandra nefnir dæmi 

um hjálpsemi nágranna síns: 

 

Um daginn þá vorum við hérna, felldum tvö tré hérna, tókum þau 
niður til að gera bekk og við áttum spýtu og við sáum það þegar við 
vorum að setja spýtuna að hún var of stutt, svo að jæja við náum 
okkur bara í spýtu seinna, hálftíma seinna þá kemur hann 
[nágranninn við hliðina] labbandi, „heyrðu ég á þessa spýtu hérna 
og ég er ekkert að nota hana, þið megið eiga hana“ (VJ2011/1). 

 

Sandra segir einnig að ef mann vantar eitthvað þá er ekkert mál að fá það lánað hjá 

næsta nágranna, því er svo skilað þegar farið er í búð. Þannig „... hjálpa allir öllum“ 

(VJ2011/1), samkvæmt Söndru. Fólk eignast vini í hjólhýsahverfinu og vináttan sem 

myndast er oft til langframa. Samkvæmt þessu er hjálpsemi, virðing og 

náungakærleikur eitt einkenni samfélagsins. Þessi félagslegi þáttur er líklega ein af 

lykil ástæðunum fyrir því að fólk sækir í að vera þar. 
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 Þó að félagslegur ávinningur sé í nálægðinni í hverfinu, getur hún líka verið 

ókostur. Þar sem fólk þarf að deila snyrtiaðstöðu og sturtum, sem er sameiginleg 

aðstaða fyrir alla í hverfinu, kemst enginn hjá því að eiga í einhverjum samskiptum 

við aðra á svæðinu. Hjólhýsin eru lítið einangruð og því heyrist vel ef einhver hávaði 

er fyrir utan. Almennt voru viðmælendur mínir ánægðir með samskiptin við annað 

fólk í hjólhýsahverfinu og Valdimar segir það vera „... afskaplega gott fólk“ 

(VJ2011/4) sem þar er. Þórður tekur í sama streng og segir að samfélagið hafi „... alla 

tíð verið mjög gott“ (VJ2011/4). Þegar viðmælendur voru spurðir hvort það yrðu 

aldrei árekstrar á milli fólks sökum hávaða eða annars konar ágreinings voru þau öll 

sammála um að lítið væri um slíkt og í flestum tilfellum væri það eitthvað sem 

íbúarnir sjálfir leystu sín á milli, en einstöku mál hafa ratað til staðarhaldara. 

Valdimar og Sigríður sögðu frá einu slíku máli en þar er um að ræða einstakling sem 

er búinn að vera til vandræða í nokkur ár vegna mikillar drykkju og óláta. 

Einstaklingurinn er sagður mjög orðljótur og hefur meðal annars haft í hótunum við 

nágranna sína, sem sumir hverjir hafa brugðið á það ráð að fara heim um helgar 

sökum þess. Einstaklingurinn hefur þó staðið í skilum hvað varðar leigu og rafmagn 

og því er erfitt að reka hann af svæðinu, en það stendur þó til að reyna að fá hann í 

burtu af svæðinu með aðstoð lögfræðings (VJ2011/4). 

 Um það leyti sem þessi rannsókn fór fram var brotist inn í nokkur hjólhýsi í 

hverfinu. Valdimar sagði að það hefði verið brotist inn eftir að Menntaskólinn á 

Laugarvatni byrjaði í september, hann hefur þó engar sannanir fyrir því að 

menntskælingar hefðu verið þar á ferð en sagði þó að einhverjir nemendur hefðu verið 

reknir stuttu síðar úr Menntaskólanum fyrir fíkniefnavörslu. Engu var þó stolið enda 

engu hægt að stela, samkvæmt Valdimar, hann telur þjófana hafa verið á höttunum 

eftir víni en ekki haft neitt upp úr krafsinu. Þjófarnir spenntu upp hurðir, en ollu ekki 

frekari skemmdum. Viðmælendur voru spurðir hvort mikið væri um innbrot eða 

skemmdaverk í hjólhýsahverfinu, líkt og tíðkast hefur í mörgum sumarhúsabyggðum 

á landinu. Þau voru öll sammála um að það væri mjög lítið um slíkt en Reynir sagði 

þó frá einu spaugilegu atviki: 

 

Fyrir einhverjum árum var brotist inn í eitt hjólhýsi hérna og það 
eina sem var stolið var ein rauðvínsflaska og hérna, eigandinn var 
svo feginn því þetta var svo hræðilega vont rauðvín, [hlær] 
(VJ2011/2). 
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Eins og áður hefur komið fram þá þekkist fólk vel í hjólhýsahverfinu og fólk talar 

mikið saman. Fréttir eru því oft fljótar að berast á milli manna. Sigríður sagði mér 

eina dæmisögu af slíkum fréttaflutningi: 

 

Ég hérna, fór utan í trén hérna þegar ég bakkaði út og fór aðeins útaf 
þarna framan á bílnum við brettið [...] og ég fer inn á neðsta 
klósettið að þrífa, Valdimar var upp í efsta hverfi og þegar ég kem 
tíu mínútum seinna, var búið að segja honum að ég sé búin að 
skemma bílinn, [hlær] svona er fréttaflutningurinn góður 
(VJ2011/4). 

 

Þessi saga er gott dæmi um það hvernig samfélagið virkar. Það tala allir saman og 

fréttirnar eru fljótar að berast á milli manna en á sama tíma geta þær tekið miklum 

breytingum á stuttum tíma eins og munnlegum sögum hættir til að gera.  

  

Árstíðirnar í hjólhýsahverfinu 

Á vorin lifnar yfir hjólhýsahverfinu. Þá streymir fólk að til að sinna vorverkunum og 

huga að viðhaldi og jafnvel framkvæmdum. Síðustu tvö sumur hefur félagið Samhjól 

staðið fyrir sérstökum hreinsunardegi sem haldinn er á vorin. Þá er gróðurinn 

hreinsaður og tekið til í hverfinu. Fólk tekur til hjá sjálfu sér og gengur síðan um 

almenningssvæðin og hreinsar (VJ2011/1). Vorverkin eru því unnin að miklu leiti í 

náinni samvinnu við aðra íbúa hverfisins.  

 Yfir sumartímann er viðvera fólks á svæðinu mikil og meiri en á öðrum 

árstímum. Margir eru í hjólhýsunum nánast allt sumarið samfleytt og mannfjöldinn í 

hverfinu getur margfaldast á góðum dögum. Valdimar hefur til dæmis verið beðinn 

um að setja upp þvottaaðstöðu til að fólk þurfi ekki að fara heim til sín vegna þess 

(VJ2011/4). Þegar viðvera fólks er svo mikil yfir sumartímann eykst álagið á salerni 

og aðra sameiginlega aðstöðu. Fólk fær gjarnan til sín gesti og heldur jafnvel veislur. 

Enda líta margir á hjólhýsið sem heimili að heiman. Flestir fá leyfi hjá staðarhaldara 

og nágrönnum til að halda upp á afmæli eða halda veislur, sem gæti valdið 

nágrönnum ónæði auk þess sem umferð um svæðið verður meiri. Valdimar hefur leyft 

fólki að tjalda á lóðum við hjólhýsin til að hýsa gesti, en sagði þó að umsjónamenn 

tjaldsvæðisins væru lítt hrifnir af því þar sem það tekur viðskipti frá tjaldsvæðinu 

(VJ2011/4).  
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 Það er ekki að ástæðulausu að sumarið er vinsælasti tíminn í hjólhýsahverfinu. 

Þar spilar veðurfar stóran þátt en svona lýsti Reynir veðurfarinu á Laugarvatni: 

 

Það er náttúrulega staðreynd að það er búið að vera núna undanfarin 
ár að veðursæld hérna, hún er búin að vera miklu meiri og bara betra 
veður hérna heldur en gerist og gengur og bara í bænum, þremur 
fjórum gráðum hærri hiti yfir sumartímann [...] mér finnst yfirleitt 
meiri stillur hérna en í bænum til dæmis [...] þegar við förum hérna 
Lyngdalsheiðina yfirleitt kannski í roki og þegar við komum hérna, 
algjört logn, það er kosturinn við þetta svæði (VJ2011/2).  

 

Sandra tekur undir með Reyni og segir: „Þegar það er gott veður hérna að þá er þetta 

bara pottur [...] enda er þetta ekki sólarlandabrúnka, [hlær og bendir á handleggina á 

sér]“ (VJ2011/2). Það er þó ekki alltaf sól og blíða allt sumarið, heldur rignir á 

Laugarvatni eins og á öðrum stöðum á Íslandi. Reynir vill meina að „... þetta svæði 

[sé] náttúrulega þekkt fyrir rigningu“ (VJ2011/2) og Sandra bætir við og segir að 

þegar það rignir þá „... getur rignt vel“ (VJ2011/2) og nefnir hér dæmi um mestu 

rigningarhelgi síðastliðins sumars: 

 

Það var ein helgi í sumar sem var bara ein rigningarhelgi [...] það 
var bara eiginlega rigning alla helgina [...] það var um 
Verslunarmannahelgina [hlær] [...] við þurftum að fresta hátíðinni 
okkar hún átti að vera á laugardegi og hérna þannig að við 
frestuðum henni fram á sunnudagskvöld og það var svo fyndið [...] 
hátíðin var frá níu til ellefu og það stytti upp einhvern tímann 
seinnipartinn á sunnudeginum og hélst þurrt, það byrjaði að rigna 
svona fimm eða tíu mínútur yfir ellefu, þegar við vorum að ganga 
frá, þá byrjaði að rigna aftur, þannig að það hélst þurrt yfir hátíðina. 
Næsta sumar [...] þá ætlum við að vera búin að fá okkur tjald, svona 
samkomutjald af því að við erum með sameiginlegt svæði svona 
sem við megum reisa svoleiðis á, þá þurfum við ekki að fresta svona 
[hátíðinni] (VJ2011/2). 

 

Sumarið er stutt á Íslandi og telur vart nema þrjá mánuði. Það er því ekki langur tími 

sem fólk hefur til að njóta sumarblíðunnar á Laugarvatni en þrátt fyrir það eru ekki 

allir sem kjósa að nota allt sumarið. Sandra segir: „Það er svo stór hópur sem hættir að 

koma hérna eftir Verslunarmannahelgi, [...] um verslunarmannahelgina, þá [...] er 

alltaf mest af fólki hérna þá, þá er bara verið í næstum því hverju einasta húsi en svo 

fer það alltaf að minnka eftir verslunarmannahelgi aftur, þá fer fólk að fækka ferðum“ 

(VJ2011/2) 
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 Um Verslunarmannahelgina halda íbúar hjólhýsahverfisins hátíð og er sérstök 

Verslunarmannahelgarnefnd skipuð til að sjá um framkvæmdir og skipulag 

hátíðarinnar. Nefndina skipa meðlimir Samhjóla og er nýr hópur kosinn á hverju ári. 

Hátíðin er aðeins ætluð fyrir íbúa hverfisins og gesti þeirra en er ekki opin 

almenningi. Hátíðin var haldin í fyrsta sinn árið 2004 og hefur verið haldin á hverju 

sumri síðan. Sumarið 2011 voru viðmælendur mínir Sandra, Reynir og Bryndís ásamt 

nokkrum öðrum félagsmönnum í nefndinni. Sandra lýsir hátíðinni svona:  

 

Við fáum alltaf pulsur og meðlæti frá, Sláturfélagið hefur alltaf 
gefið okkur, eða Sláturfélagið og Samkaup, og höfum semsagt, 
grillum pulsur og með gos og svo er bara fjöldasöngur og varðeldur 
og skemmtilegheit, þetta er svona tveggja tíma kvöldvaka svona 
bara í eitt kvöld já, sem við ætlum reyndar að hérna að jafnvel að 
fara að breyta að gera þetta meira fyrir krakkana að deginum og 
svona meira fyrir, það vantar svolítið meira fyrir krakkana, [...] 
þegar ég tók við sem formaður í fyrra, [...] [ég] er með gott fólk með 
mér í stjórn með mér núna þannig að við erum svona, ætlum að fara 
að gera ýmislegt meira fyrir svæðið sko, fara að hérna að halda 
jafnvel eitthvað á Jónsmessunni og gera eitthvað svona meira [...] 
við ætlum að gera meira úr þessu á næsta ári, vera fleiri í þessu 
(VJ2011/1). 

 

Eins og Sandra sagði, þá er vilji fyrir því að gera meira úr hátíðinni á komandi árum 

og hátíðin er því enn í mótun.  

 Þar sem hátíðin hefur aðeins verið haldin í nokkur ár, eða frá 2004 til 2011, má 

velta fyrir sér tilurð og tilgangi hátíðarinnar. Á Íslandi hefur verið vaxandi hefð fyrir 

útihátíðum um verslunarmannahelgina víðsvegar um landið þar sem keppst er um að 

fá sem flesta gesti. Tilgangur þessarar hátíðar virðist vera annar og snúa frekar að því 

að þjappa íbúum hverfisins betur saman fremur en að fá utanaðkomandi gesti inn á 

svæðið. Þar sem hverfið hefur farið ört stækkandi á undanförnum árum hefur 

hópurinn orðið stærri og jafnvel sundurleitari en áður var. Íbúarnir þekkjast ekki eins 

vel og áður og því er líklegt að hátíðin styrki hópinn sem eina heild þar sem nýir 

meðlimir fá tækifæri til að kynnast eldri íbúum hverfisins. Hér á kenning Bascom vel 

við. Hann segir að virkni (e. function) þjóðfræðaefnis geti verið að réttlæta menningu 

fyrir þeim sem standa henni næst og fyrir þeim sem eru fyrir utan og horfa á (1965: 

292). Dundes nefnir einnig að hefðir styrki sjálfmynd hópsins (e. group identity) 
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(1978: 7). Þar sem hátíðin er orðin að árlegri hefð íbúanna í hverfinu má segja að 

virkni hátíðarinnar sé að styrkja sjálfsmynd hópsins.  

 Þó að sumarið sé aðal árstíminn í hverfinu og flestir kjósa að nýta sér þann 

árstíma til að vera í hjólhýsunum eru alltaf einhverjir sem koma þar á veturna líka. 

Sandra segir að það sé: 

 

... ákveðinn hópur af fólki, eins og til dæmis við, sem að er alltaf að 
koma allan ársins hring, [...] sumir koma og eyða áramótunum hérna 
[...] það er allt öðruvísi að koma hérna á veturna auðvitað, en maður 
bara einhvern veginn slappar svo vel af þegar maður kemur [...] það 
er svo auðvelt að hita þessi hús, það er náttúrulega rafmagn á 
svæðinu, þá er ekkert mál að hita þetta, þau eru svo fljót að hitna 
[...] það er kalt þegar maður kemur náttúrulega, en þá klæðir maður 
sig bara á meðan það er að hitna (VJ2011/1). 

 

Reynir og Bryndís voru í hjólhýsinu um síðustu áramót, umkringd jólaljósum og 

höfðu það notalegt og eru að hugsa um að endurtaka það aftur um næstu áramót. 

Söndra segist einnig langa að eyða næstu áramótum í hjólhýsinu þar sem það láta svo 

margir vel af því. Þórður og Sjöfn voru dugleg á árum áður að koma á Laugarvatn á 

veturna, bæði um helgar og eins á góðviðrisdögum. Á árum áður fóru þau mikið á 

gönguskíðum um svæðið, til dæmis eftir Kóngsveginum gamla, en undanfarin 10 ár 

hafa þau þó aðeins verið á sumrin vegna aldurs og heilsuleysis. 

 

Reglur samfélagsins 

Öll samfélög hafa reglur, bæði skrifaðar og óskrifaðar. Samfélagið í hjólhýsahverfinu 

á Laugarvatni er þar ekki undanskilið. Hvað varðar skrifuðu reglurnar, þá stofnuðu 

nokkrir hjólhýsaeigendur félagið Samhjól (félag hjólhýsaeigenda á Laugarvatni) árið 

2006 sem er sennilega það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Félaginu er ætlað að verja 

hagsmuni félagsmanna, bæði gagnvart staðarhaldara og gagnvart Bláskógabyggð.18 

Sandra er formaður félagsins og sagði mér frá starfsemi þess: 

  

Við erum með einn fund á ári, aðalfund [...] á vorin og [...] fólk 
kemur til mín ef eitthvað er, eða hringir í mig, [...] bæði ef það eru 
kvartanir eða hvað sem er þá er leitað til mín, [...] ég [...] tala [þá] 
við staðarhaldara og svona, og svo hittumst stjórnin öðru hvoru og 
hérna ræðum svona hvað þarf að gera og svoleiðis (VJ2011/1). 

                                                      
18 Sjá viðauka 1. 
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Félagið sér einnig um hátíðina sem haldin er um Verslunarmannahelgina og 

hreinsunardaginn sem fjallað var um að ofan auk annarra tilfallandi starfa. Innan 

félagsins gilda skráðar reglur19 sem félagsmönnum ber að fylgja en á sama tíma ber 

hjólhýsaeigendum einnig að fylgja þeim reglum sem staðarhaldari tilgreinir í 

leigusamningi. 

 Staðarhaldari ákveður hverjir fá úthlutað nýjum lóðum á svæðinu, en þær eru 

mjög eftirsóttar um þessar mundir. Bryndís, sem dvalið hefur í hverfinu í rúmt ár, 

hafði eftir Valdimar staðarhaldara að það væru „... 57 [...] á biðlista eða sem langaði 

að koma“ (VJ2011/2) og Sandra bætti við og sagði: „Það er náttúrulega ekki næstum 

því allir sem vilja sko því að það fara ekkert allir á biðlista hjá, hjá honum sko“ 

(VJ2011/2). Valdimar segist hins vegar vera hættur að skrifa niður fólk á þennan lista, 

eftirspurnin væri svo mikil og framboðið af nýjum lóðum lítið sem ekkert. Reynir 

bendir á að „... það sem er til sölu hérna að það er yfirleitt, að þá ertu með hjólhýsi til 

að selja en þeir sem vilja koma hérna að það er fólk sem er með hjólhýsi sko, það er 

vandamálið“ (VJ2011/2). Eins og Reynir benti á að þá eru einhver eldri hjólhýsi til 

sölu á svæðinu en Sandra segir reglurnar vera þannig: 

 

Það má ekki selja lóðirnar hérna en það má selja það sem er á 
lóðinni, húsin og pallana sko, þannig að semsagt ef þú ferð og ert 
ekki með pall og tekur bara hjólhýsið, þá fer bara lóðin aftur til 
staðarhaldara og þá geta þeir úthlutað henni, en ef að þú ert með 
hjólhýsi og pall og svoleiðis til að selja, þá máttu selja það en með 
samþykki staðarhaldara [...] [Valdimar verður] að samþykkja alla 
sem koma hérna inn (VJ2011/2). 

 

Valdimar hefur því mikið að segja um það hverjir mega kaupa eða leigja í hverfinu og 

samkvæmt viðmælendum mínum þá komast færri að en vilja. 

 Eins og áður sagði hefur hjólhýsahverfið á Laugarvatni stækkað ört á síðustu 

árum og um leið vakið áhuga fjölmiðla á svæðinu. Sandra segir að „... við [félagið 

Samhjól] bönnuðum fjölmiðla af því sko, maður bara hefur alltaf séð það að eftir 

þessa þætti í Kastljósinu (2010) og Ísland í dag (2009) að þá bara eykst umferðin [...] 

það er bara stanslaus traffík á eftir“ (VJ2011/1). Þessi aukna umferð um svæðið er því 

ekki vel séð af öllum íbúum hverfisins og Bryndís segir:  „Við erum voða pirruð á að 

                                                      
19 Sjá viðauka 1. 
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þegar að fólk er að koma hérna að það er að stoppa hérna og [...]“ og Reynir heldur 

áfram: „Og það snýr við í innkeyrslunni og sópar mölinni [út um allt]“ (VJ2011/2). 

Bryndís, eiginkona Reynis, bætir síðan við: „Við erum að spá í að loka hérna, bara 

með bandi“ (VJ2011/2) segir hún og bendir um leið á innkeyrsluna inn í 

botnlangagötuna sem hjólhýsi þeirra hjóna stendur við. En margir hafa brugðið á það 

ráð að loka með bandspotta fyrir bæði innkeyrslur og einnig fyrir innkeyrslu inn í 

sumar botnlangagötur hverfisins til að hindra óvelkomna umferð. Þórður hefur einnig 

orðið var við aukna umferð á svæðinu og segir: „Við höfum bara lokað hliðinu ef 

okkur finnst vera of mikil traffík,“ (VJ2011/3) en hann á við aðal-hliðið, sem er við 

eina innganginn í hverfið. En það á alltaf að vera lokað eftir klukkan tólf á kvöldin og 

er svo opnað aftur klukkan átta á morgnanna. Það er einnig venja að loka hliðinu á 

eftir sér þó það fylgi ekki allir þeirri reglu (VJ2011/3). Hliðið er komið til ára sinna og 

samkvæmt Söndru stendur til að endurnýja það á næstu misserum.  

 

Við erum að fá sko rafmagnshlið sem verður bara í gegnum símana 
hjá okkur, þá er það alltaf lokað, þá kemst enginn óviðkomandi inn, 
það verður þvílíkur munur, það verður komið næsta vor og þá 
verður þetta ekki svona mikið [umferðin] (VJ2011/1). 

 

Umgengnin við hliðið og umferðin þar í gegn virðist því ofarlega í huga viðmælenda 

minna. Flestir viðmælendur voru sammála um að þessi mikla umferð um svæðið væri 

óæskileg þar sem mikið væri af börnum að leik í hverfinu. Aukin umferð um svæðið 

stofnar bæði börnum og öðrum gangandi vegfarendum í hættu (VJ2011/1). Hins vegar 

mætti skoða hvort fleiri ástæður séu fyrir lítilli hrifningu íbúa á utanað komandi 

umferð. Ef við lítum á hliðið sem einskonar mörk sem aðgreinir þá sem búa innan 

þess frá hinum eða í „við“ og „hinir“, má velta fyrir sér hvort að íbúum hverfisins 

finnist þeir vera einskonar „sýningargripir“ þegar utanaðkomandi fólk kemur í þeim 

tilgangi að skoða hjólhýsahverfið og fólkið sem þar er, eða þegar fjölmiðlar fjalla um 

hjólhýsahverfið sem einskonar sjaldséð „fyrirbæri“ (Kastljós, 2010; Ísland í dag, 

2009; Anna Sigríður Einarsdóttir, 2009). Í það minnsta má ráða af viðmælendum 

mínum að athygli utanað-komandi fólks er líklega meiri en íbúar svæðisins kæra sig 

um. 

 Fleiri óskrifaðar reglur er að finna í hjólhýsahverfinu. Þegar Sandra gekk með 

mér um hverfið og sagði frá um leið, tók ég eftir því að það heilsuðu okkur allir sem 
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við mættum á förnum vegi. Þessi siður, að heilsa fólki, var mjög algengur á árum áður 

og er það jafnvel enn í sumum minni bæjarfélögum á Íslandi. Hins vegar heilsast fólk 

ekki á förnum vegi í stærri bæjarfélögum eins og til dæmis í Reykjavík. Þar sem 

hjólhýsahverfið er fremur lítið samfélag, gerir það að verkum að flestir þekkjast, að 

minnsta kosti í sjón og þar af leiðandi er viðeigandi að heilsa. Það fréttist því fljótt ef 

ókunnugir rata inn í hverfið (Gunnar Hersveinn, 2004). 

 Ég hafði frétt af óskrifaðri reglu sem væri algeng í hjólhýsahverfinu og spurði 

Söndru hvort hún hefði sjálf þekkt til reglunnar. Reglan felur í sér að allir gestir eru 

velkomnir á pallinn en fáir fara inn í sjálf hjólhýsin nema hjá nánari vinum eða 

ættingjum. Hún sagðist ekki hafa sjálf tekið eftir því en sennilega væri þetta rétt, þar 

sem hún sjálf hefur ekki farið inn í hjólhýsin hjá neinum nema sem hún þekkir mjög 

vel. Innra rými hjólhýsisins virðist því ekki vera opið öllum gestum og er meira 

einkarými heldur en til dæmis pallurinn, líkt og fjallað var um í öðrum kafla. 

 Það er einnig siður í hverfinu að flagga íslenska fánanum þegar verið er í 

hjólhýsunum. Flest skarta þau fána í einhverri mynd. Ég velti því fyrir mér hvernig og 

hvers vegna þessi hefð, að flagga fána, hafi komið til. Fáninn hlýtur að tákna eitthvað. 

Þessi siður er líka viðhafður í mörgum sumarbústöðum en þó eru sumarbústaðarhverfi 

ekki svona samtaka í því líkt og í hjólhýsahverfinu. Hugsanlega mætti líta á fánann 

sem einskonar samstöðutákn sem styrkir sjálfsmynd hópsins.  

 

Sjálfsmynd hjólhýsahverfisins 

Eins og fram hefur komið, leggja íbúar hjólhýsahverfisins metnað í að hafa snyrtilegt í 

kringum sig og eru nágrannar duglegir að hjálpa hver öðrum við að fegra umhverfið, 

en þó að flest hjólhýsin séu snyrtileg og fagurlega skreytt eru samt sem áður nokkur 

hjólhýsi sem eru í niðurníðslu, eða eins og Sandra segir: „Alveg niður í hreysi hérna, 

þá er það fólk sem að er hætt að koma og svona, en það er ekki mikið um svoleiðis“ 

(VJ2011/1). Í flestum tilfellum eru eigendur þessara hjólhýsa ekki tilbúnir til að selja, 

sennilega í von um að geta haldið lóðinni og nýtt hana seinna. Enda er eftirspurnin 

eftir lóðum gríðarleg eins og áður hefur komið fram og því ekki auðvelt að komast að 

aftur eftir að hafa selt. Þegar Valdimar og Sigríður voru spurð út í þessi hjólhýsi og 

eigendur þeirra sagði Sigríður: „Hinir hafa ekkert að tala um ef það er ekki illa hirt lóð 

einhverstaðar eða ljótt hús [hlær]“ (VJ2011/4). Það má því gera ráð fyrir því að þessi 

tilteknu hjólhýsi komi oft til tals í hjólhýsahverfinu. Sigríður sagði einnig að þegar að 
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þau fluttu á Laugarvatn hafi hjólhýsahverfið verið kallað „Harlem“ eða 

„Sígaunasvæðið“ og að sumir kalli það ennþá þessum nöfnum (VJ2011/3). Þórður og 

Sjöfn hafa einnig heyrt þessi nöfn og sögðu að Laugvetningar hefðu nefnt það 

„Sígaunahverfið“ en Sjöfn bætir við og segir: „Ég veit ekki hvort það átti nú að vera 

niðrandi, ég held nú ekki“ (VJ2011/3). Sandra telur þó heimafólk vera mjög ánægt 

með hverfið og hefur ekki heyrt neitt neikvætt um það, enda segir hún að fólkið nýti 

sér verslun og þjónustu á Laugarvatni sem sé ákveðin lyftistöng fyrir sveitarfélagið 

(VJ2011/1). 

 Í kaflanum um hugtök var fjallað um hugmyndir og kenningar Dundes (1989) 

um sjálfsmynd hópa, en hann vill meina að við eigum það til að alhæfa þegar kemur 

að því að skilgreina sjálfsmynd og einkenni einstaklinga eða hópa. Segja má að 

hugmyndir eins og sígaunasvæðið og Harlem séu alhæfing þegar verið er að lýsa 

hjólhýsahverfinu á Laugarvatni og því fólki sem þar dvelur. Í inngangi var fjallað 

stuttlega um uppruna og þróun hjólhýsahverfa í Bandaríkjunum en þar kemur fram 

hvernig íbúar þeirra hverfa spornuðu við viðteknum hugmyndum almennings um 

„trailer trash“ með því að dulbúa og fegra hjólhýsin og umhverfið. 

 Valdimar og Sigríður segja að hjólhýsahverfið hafi verið í mikilli niðurníðslu á 

árum áður en að það hafi lagast mikið á síðustu árum. Það gæti því útskýrt nafngift 

heimamanna. Sjöfn segir einnig að: „Fólk gerir sér ekki grein fyrir því hvernig þetta 

er hérna nema að koma á staðinn [...] það halda allir að þetta sé eins og út í löndum, 

eins og maður sá út á Spáni, bara kampana sko [hlær]“ (VJ2011/3). Leiða má líkum 

að því að þau hjólhýsi sem eru í niðurníðslu, sverti ímynd svæðisins og hugsanlega 

eru íbúar hverfisins ómeðvitað að afmá „Harlem“ ímyndina með því að hjálpast að 

við fegrun umhverfisins.  
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4. kafli - Niðurlag 

 

Í þessari rannsókn hefur hjólhýsahverfið á Laugarvatni verið skoðað í ljósi kenninga 

og hugtaka sem gjarnan eru notaðar innan þjóðfræðinnar. Stuðst var að mestu við 

munnlegar heimildir þar sem ritaðar heimildir eru af skornum skammti. Þessar 

munnlegu heimildir eru viðtöl við fimm einstaklinga sem eiga hjólhýsi í hverfinu 

annarsvegar og hins vegar við tvo einstaklinga sem sjá um rekstur hverfisins.  Að auki 

hefur verið stuðst við blaðagreinar og sjónvarpsefni þar sem fjallað hefur verið um 

hjólhýsahverfið.  

 Hugmyndir og hugtök nokkurra fræðimanna voru notuð til að varpa ljósi á 

viðfangsefnið og til að styðja ályktanir og umræðu. Þar á meðal voru hugmyndir 

Dundes um skilgreiningu á hugtakinu hópur, um sjálfsmynd hópsins og hvernig hún 

getur verið breytileg. En hann segir meðal annars að flestar hugmyndir um sjálfsmynd 

séu staðlaðar í stað þess að vera afstæðar. Fjallað var um hugtak Bourdieu um habitus 

sem er félagslegur og mótaður af umhverfi einstaklingsins. Að auki var komið inn á 

hugmyndir Gieryn um hugtökin staður og rými en hann segir að staður sé rými fyllt 

upp með fólki, athöfnum, hlutum og framsetningu. Hugmyndir Bachelard um rými 

tilfinningar voru skoðaðar en hann vill meina að rými hafi áhrif á upplifanir þar sem 

við túlkum rými eftir tilfinningum okkar og minningum. Rými getur einnig haft 

ákveðna virkni fyrir hópa sem og einstaklinga samkvæmt Gieryn. Bascom segir 

einnig að ein virkni þjóðfræðiefnis sé að réttlæta ákveðna menningu, hefðir og 

stofnanir samfélagsins.  

 Efni ritgerðarinnar var skipt niður í þrjá megin kafla þar sem viðfangsefnið var 

skoðað frá þremur mismunandi sjónarhornum, kaflaheitin lýsa þessum sjónarhornum 

en þau eru: rætur, rými og samfélag. Í fyrsta kafla var fjallað um innreið hjólhýsanna í 

íslenskt samfélag og hvernig slæmir vegir urðu til þess að fólk hóf að leggja 

hjólhýsum sínum í varanlegri stæði. Í byrjun tuttugustu og fyrstu aldar varð gríðarleg 

aukning á innflutningi hjólhýsa til landsins. Þessi þróun hafði í för með sér mikla 

eftirspurn eftir leigulóðum í hjólhýsahverfum. Hjólhýsahverfið á Laugarvatni hefur í 

kjölfarið tekið stakkaskiptum þar sem hjólhýsum hefur fjölgað mjög hratt á skömmum 

tíma. Þessar breytingar hafa haft ýmis áhrif á hverfið og samfélag þess, en þar var 
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fyrir mjög samheldinn hópur af fólki þar sem allir þekktu alla og mikill vinskapur 

hafði myndast á milli fólksins.  

 Í öðrum kafla var fjallað um rými og umhverfi hjólhýsahverfisins á 

Laugarvatni. Þar var sagt frá hvernig íbúar hverfisins hafa fundið fyrir aukinni þörf til 

að aðgreina og afmarka í kjölfar stækkunar hverfisins. Á það bæði við um að afmarka 

hjólhýsahverfið frá umheiminum og nærumhverfi með skiptingu í „við“ og „hinir“ og 

afmörkun innan hverfisins. Með stækkuninni hefur byggðin einnig orðið þéttari og 

fjölmennari sem orðið hefur til þess að nú þekkja ekki lengur allir alla, líkt og áður 

tíðkaðist. Þessi þróun hefur valdið því að íbúar hverfisins finna þörf fyrir að afmarka 

lóðirnar í kringum hjólhýsin með runnum, trjám, girðingum, bandspottum og þess 

háttar til að aðgreina einkarými frá opinberu rými. Fjallað var um hvernig einkarýmið 

stigmagnast eftir því sem nær dregur kjarna hjólhýsanna og hvernig innra rými 

hjólhýsanna er aðeins ætlað nánari vinum og ættingjum.  

 Innra rými hjólhýsanna minnir að mörgu leyti á gömlu íslensku baðstofuna þar 

sem persónulegt rými var af skornum skammti og nándin við aðra því mjög mikil. 

Svo virðist sem íbúar hjólhýsahverfisins sæki þannig í nándina sem fylgir dvölinni í 

hjólhýsunum. Einnig var vakin athygli á því hvernig einstaklingar í hverfinu gefa 

umhverfinu gildi bæði með persónulegum munum og skreytingum og með því að gefa 

hjólhýsunum nöfn. Þannig hafa sumir yfirfært minningar sínar af einum stað yfir á 

annan með nafngiftinni og gefa þannig rýminu tilfinningalegt gildi.  

 Í þriðja kafla var fjallað um það samfélag sem byggir hjólhýsahverfið á 

Laugarvatni. Þar kom í ljós að fólkið sem byggir hverfið kemur úr öllum stéttum 

þjóðfélagsins og að mikið er af skyldmennum á svæði. Grennslast var fyrir um 

ástæður fyrir því að fólk sæki í að vera í hverfinu og voru þar nefndar ástæður eins og 

ró og næði, lítill kostnaður miðað við að byggja sumarhús og fleira. Hins vegar kom 

það í ljós að ástæðurnar eru ekki síður félagslegar. Margir íbúar hverfisins hafa fundið 

fyrir einmanaleika í einbýlum þegar börnin eru farin að heiman og segjast frekar fá 

heimsóknir frá vinum og ættingjum þegar það dvelur í hverfinu. Auk þess hefur 

myndast mikil vinátta milli fólksins í hverfinu, sem gerir það að verkum að fólk hefur 

meiri félagsskap en ella. Stækkun hverfisins hefur ögrað að einhverju leiti þessu 

sérstaka andrúmslofti sem þar ríkir. Til að sporna við því hafa íbúarnir notað ýmis 

tæki, til dæmis með því að stofna félag, halda hátíð og fleira. Hátíðin hefur þá virkni 



43 

 

að styrkja sjálfsmynd hópsins og gera hópinn að einni heild. Samstöðu hópsins má 

einnig sjá í fánaflöggun íbúanna og þá viðleitni hópsins til að fegra umhverfið. 

 Sagt var frá því hvernig stækkun og almennar vinsældir hjólhýsahverfisins 

hefur vakið forvitni og áhuga fjölmiðla á hverfinu og hvernig aukin umfjöllun þeirra 

hefur laðað að forvitna gesti sem koma til að skoða þetta merkilega „fyrirbæri“. Íbúar 

hverfisins eru þó ekki allir hrifnir af þessari þróun og í kjölfarið bönnuðu þeir alla 

fjölmiðlaumfjöllun, þar sem aukin umferð um svæðið truflar þá ró og næði sem þar er 

auk þess að stofna börnum og öðrum gangandi vegfarendum í hættu. Að lokum var 

fjallað um sjálfsmynd hverfisins og hvernig staðlaðar hugmyndir manna um það hafi 

birst í orðum eins og Harlem og Sígaunahverfið. Fjallað var um hvernig íbúar 

hverfisins hafa með fegrun umhverfisins reynt að sporna við þessum hugmyndum í 

þeim tilgangi að bæta ímynd hverfisins. 

 Að endingu er vert að draga saman og gera örstutta grein fyrir 

meginniðurstöðum þessarar rannsóknar. Það er ljóst að fólkið sem saman komið er í 

hjólhýsahverfinu sækir í náin tengsl við annað fólk. Mikill vinskapur hefur myndast 

milli íbúa sem þar er, auk þess sem heilu fjölskyldurnar hafa komið sér þar fyrir. 

Hverfið hefur því það hlutverk að sameina fólk og fjölskyldur, auk þess að rjúfa þá 

einangrun sem fylgir gjarnan einbýlum í borgum og bæjum. Í kjölfar örar stækkunar 

hverfisins hefur bæði þéttleiki hverfisins og fólksfjöldi aukist. Stækkunin hefur laðað 

að sér athygli fjölmiðla og utanaðkomandi fólks. Af þeim sökum virðast íbúarnir hafa 

meiri tilhneigingu til að afmarka og aðgreina einkarými, sem og að nota tæki eins og 

hátíðina, fánaflöggun og fegrun umhverfisins til að styrkja sjálfsmynd hverfisins og 

viðhalda því sérstaka andrúmslofti sem hefur ríkt í hjólhýsahverfinu um árabil og 

gerir staðinn eftirsóknarverðan.  
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Viðaukar 
 

Viðauki 1 

Lög 

Samtök hjólhýsaeigenda á Laugarvatni 
SAMHJÓL 

1. gr. 
Félagið heitir Samhjól, Samtök hjólhýsaeigenda á Laugarvatni. Varnarþing félagsins 
er í Reykjavík. 

2. gr. 
Félagsmenn eru þeir sem eiga hjólhýsi, og eru leiguliðar í landi sveitarfélagsins 
Bláskógarbyggð í landi Laugarvatns í Laugardal. 

3. gr. 
Tilgangur félagsins er sem hér segir: 
1. Að gæta hagsmuna félagsmanna gagnvart þriðja aðila vegna mála sem snerta 
hjólhýsabyggðina í landi Laugarvatns í Bláskógarbyggð og sjá um samninga sem 
varða heildarhagsmuni hjólhýsaeigenda. 
2. Að standa fyrir sameiginlegum framkvæmdum. 
3. Að vinna að auknu öryggi félagsmanna gagnvart innbrotum í hjólhýsi, bæta 
merkingar og að afla samningstilboða um ýmsa þjónustu, sem komið geta 
félagsmönnum að gagni við rekstur hjólhýsanna. 
4. Að standa fyrir árlegri sumarhátíð félagsmanna í því skyni að efla kynni þeirra og 
fjölskyldna þeirra og auka samheldni innan félagsins. 
5. Að gefa út fréttabréf og eða halda úti vefsíðu til félagsmanna eftir þörfum. 
6. Gera tillögur að almennum umgengnisreglum fyrir svæðið. 

4. gr. 
Stjórn félagsins skipa 3 menn úr hópi félagsmanna, sem kjörnir eru til tveggja ára í 
senn á aðalfundi. Í fyrsta skipti skal kjósa 1 til tveggja ára og 2 til eins árs. Formaður 
er kosinn sérstaklega. Stjórnin skiptir sjálf með sér verkum að öðru leyti. 

5. gr. 
Árgjald félagsmanna skal ákveðið á aðalfundi. 

6. gr. 
Aðalfund skal halda að vori ár hvert. Aðalfundur skal boðaður með minnst viku 
fyrirvara og telst hann lögmætur ef löglega er til hans boðað. Á fundum félagsins 
fylgir eitt atkvæði hverju greiddu árgjaldi. 
Á aðalfundi skal taka til afgreiðslu eftirfarandi: 
1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár. 
2. Ársreikningar nýliðins árs. 
3. Kosning stjórnar. 
4. Kosning skoðunarmanna reikninga. 



48 

 

5. Lagabreytingar. 
6. Önnur mál. 

7. gr. 
Tillögur til lagabreytinga ná því aðeins fram að ganga, að þær hafi verið kynntar í 
fundarboði. 

8. gr.  
Stjórn félagsins skal boða til almennra félagsfunda eftir þörfum. Skylt er að boða til 
slíks fundar, ef fjórðungur félagsmanna krefst þess. Ályktanir slíkra funda eru 
leiðbeinandi fyrir stjórn félagsins. 

9. gr. 
Stjórn félagsins skal halda gerðabók yfir það sem gerist á félags- og stjórnarfundum. 
Skulu fundargerðir lesnar upp og staðfestar í fundarlok, ef kostur er en ella í upphafi 
næsta fundar. 

10. gr. 
Aðalfundur félagsins getur ákveðið slit þess, ef slíkrar tillögu er getið í fundarboði. 
Fundurinn tekur þá jafnframt ákvörðun um ráðstöfun eigna félagsins ef einhverjar eru. 

Lög þessi voru samþykkt á stofnfundi félagsins 12. ágúst, 2006. 

 


