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Í þessari ritgerð verður hjólabrettamenningin skoðuð í samhengi við arkitektúr. 

Hjólabretta samfélagið er órjúfanlegur hluti af borgarlífinu í dag og áhrif þess eru mikil. 

Saga þessa samheldna samfélags í uppruna landi sínu og á Íslandi verða gefin skil og 

helstu frumkvöðlar þessa lífstíls kynntir til sögunnar. Skrif Bernard Tschumi um hvernig 

einstaklingurinn og rými skapa spennu verða borin saman við hegðunarmynstur 

hjólabrettafólks. Einnig verða skoðuð dæmi þar sem arkitektar hafa leyft 

hugmyndfræðinni um hjólabretta rennsli ráða miklu í hönnun sinni á húsum og landslagi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

Efnisyfirlit: 

1. Inngangur………………………………………………………………bls. 5-6 

2. Frá heimatilbúnum hlaupahjólum að nútíma hjólabretti……………….bls. 6-7 

2.1 Frumkvöðlar nútíma hjólabrettisins……......……………………..bls. 8-9 

2.2 Landkönnuðir………………………………...…………………bls. 10-11 

3. Saga og samtíð skötunnar Íslandi….........……………………………...bls. 12-14 

 3.1 Ingólfstorg………………………………...................................bls. 14-17 

 3.2 Landsbyggðin…………………………………………………...bls. 17-18 

4. Arkitektar taka afstöðu til skatanna………………………………..........bls. 18-20 

5. Átök í arkitektúr……………....................................................................bls. 21-23 

 5.1 Love park..............................................................................................bls. 24-25 

6. Lokaorð.....………....................................................................................bls. 26-27 

Heimildaskrá.................................................................................................bls. 28-29 

Myndaskrá....................................................................................................bls. 30-31 

 

 

 

 

 



 5 

1. Inngangur 

Á Íslandi er hin svokallaða hjólabrettamenning tiltölulega ungt fyrirbæri sem á sér hægt 

vaxandi hóp tryggra iðkenda. Rekja má rætur hjólabrettaiðkunar til Bandaríkjanna. Þar 

hefur íþróttin eða hreyfingin náð svo miklum vinsældum að menn geta haft það að 

lífsviðurværi að renna sér á hjólabretti. Í upphafi var hjólabrettið eins konar varaskeifa 

fyrir brimbretti í Kaliforníu þegar öldurnar létu sig vanta.
 1

     

 Í áranna rás hefur átt sér stað mikil þróun í gerð hjólabretta og allir íhlutir, hjól og 

öxlar hafa orðið miklu betri. Samhliða þessu breyttist notkunin líka. Ávalar malbiks 

„öldurnar“ á götunum urðu ekki ekki lengur næg áskorun og sköturnar [e.skaters] hófu að 

leita út fyrir göturnar og gangstéttarnar. Þar beið þeirra heill frumskógur af nýjum 

áskorunum og sköturnar brugðu sér í hlutverk landkönnuða í borgarlandslaginu.   

 Hjólabrettaiðkandinn rennir sér um borgarfrumskóginn í leit að rétta staðnum líkt 

og málmleitartæki sem hnitar hringi á sorphaug. Allir mögulegir staðir og „húsgögn“ í 

borgarlandslaginu koma til greina, sérhver bekkur, kantur, tröppur og stigahandrið. 

Skatan ögrar umhverfi sínu og líkaminn nálgast þessi rými og „húsgögn“ sem þeim fylgja 

á nýjan og skapandi hátt. Þrátt fyrir þessa þróun á líkamlegri tjáningu í borgarlandslaginu 

að þá er líf skötunar ekki alltaf dans á rósum.     

 Hinar dæmigerðu skötur eru einkum uppreisnargjarnt ungt fólk á mótunaraldri og 

það hefur mátt þola þónokkurt mótlæti, bæði í upprunalandi hjólabrettisins og hér á 

Íslandi. Til að mynda voru íslenskir foreldrar hvattir í blaðagreinum til að meina börnum 

sínum að renna sér á þessum „voðatækjum“og í sumum heimshlutum eru iðkendur 

sektaðir fyrir það eitt að sjást á hjólabretti á ákveðnum stöðum sem þó eru 

almenningsrými. Ef vel er að gáð þá er það samt oft hjólabrettafólk sem hleypir lífi í 

steinsteypufrumskóginn með tilveru sinni í borginni.     

 Eru sköturnar fyrirbæri sem bæði arkitektar og landslagsarkitektar ættu að gefa 

betri gaum og taka tillit til í áætlunum sínum og teikningum eða myndi það gera útaf við 

hjólabrettamenninguna? Stór hluti af því að vera skata snýst í raun um að eigra um 

borgina í leit að stöðum til að renna sér á. Það snýst ekki um að vera bundinn í 

hjólabrettagarði sem borgaryfirvöld hafa skipulagt með það í huga að halda skötunum á 

                                                        
1
 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body , Berg, Oxford, 2001, bls. 29. 
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einum stað svo þær verði ekki borgurum til ama á götum og gangstéttum. Eru þessir 

hjólabrettagarðar kannski að skemma „sál“ hjólabrettamenningarinnar? Hvar í Reykjavík 

fer hjólabrettaiðkun fram? Kemur hún einungis fram á sjónarsviðið í höfuðborginni eða 

er hún stunduð um allt Ísland? Er hún í sérútbúnum hjólabrettagörðum eða er hún meira á 

götunum, almenningsrýmum borgarinnar? Hér verður leitað svara við þessum 

spurningum. Fyrst verður þó gerð grein fyrir sögu hjólabrettamenningarinnar og helstu 

frumkvöðlar hennar kynntir til sögunnar. 

  

2. Frá heimatilbúnum hlaupahjólum að nútíma hjólabretti. 

Hjólabrettin hafa ekki alltaf litið út eins og flestir þekkja þau í dag en sögu þeirra má 

rekja til Kaliforníu á fimmta áratug síðustu aldar. Þá var vinsælt meðal barna að smíða sér 

eins konar hlaupahjól úr afgangs timbri, trékössum og hjólaskautadekkjum sem voru á 

þeim tíma úr járni.
2
 Þegar líða tók á sjötta áratuginn fóru frístandandi hjólabretti að sjást á 

götum Kaliforníu en þá voru þau samt enn með járnhjól en það þótti mjög óþægileg 

reynsla: 

 It was wobblier than hell, moved way too fast and vibrated on the asphalt 

enough to jar every bone in your body and loosen every tooth. It was more 

like getting electrocuted than anything else . . .
3  

                                                                   
         Mynd 1: Drengur smíðar sér hlaupahjól.               Mynd 2. 

 

                                                        
2
 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 13. 

3
 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 15. 
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Ekki leið á löngu þangað til leirdekk komu til sögunnar og þá fyrst fóru hjólin að snúast í 

hjólabrettaheiminum. Á meðan járndekkin voru þau einu á markaðnum voru eiginleikar 

hjólabrettisins mjög takmarkaðir en með komu leirdekkjanna um miðbik sjöunda 

áratugarins breyttist það. Með auknu gripi leirdekkjana í beygjum og svigi var hægt að 

líkja eftir brimbrettum, sem voru eitt vinsælasta áhugamál ungra Kaliforníubúa um þær 

mundir. Í kjölfar þessara þáttaskipta í hjólabrettaheiminum braust út einhvers konar æði 

meðal ungs fólks í Bandaríkjunum og það breiddist einnig út fyrir landsteinana, fyrst til 

brimbrettaþorpa í Suður-Englandi og Wales. Hjólabrettafyrirtæki fóru að skjóta upp 

kollinum með tilheyrandi keppnisliðum sem hlutu birtingu í alþjóðlegum miðlum.
4
 Þetta 

æði fjaraði þó fljótt út þar sem brettin buðu ekki upp á mikla möguleika og þróunin ekki 

mikil fyrst eftir tilkomu leirdekkjanna. Þetta breyttist svo um miðjan áttunda áratuginn 

þegar „úriþan“ dekkin litu dagsins ljós. Þau voru mun mýkri og höfðu mun betra grip en 

leirdekkinn og ekki leið á löngu þangað til öxlarnir gengu í gegnum viðlíka þróun. Þar 

með má segja að nútímabrettið hafi litið dagsins ljós í sinni fyrstu mynd með tilkomu 

sérhannaðra öxla, brettið eða platan sjálf úr viði og dekkin úr úriþan eins og sjá má á 

mynd 3.
5
  

 

                     

 Mynd 3: Nútímabrettið. Viðarplatan,öxlarnir og „úriþan“ dekkin. 

                                                        
4
 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 17. 

5
 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 19. 
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Mynd 4: Jay Adams framkvæmir „Bert Slide“ niður brekku í Kaliforníu. 

 

2.1 Frumkvöðlar nútíma hjólabrettisins 

Segja má að enginn hafi haft jafn mikil áhrif á nútíma hjólabrettamenningu og Rodney 

Mullen. Fyrsta hjólabrettið fékk hann 11 ára gamall árið 1977 í gjöf frá föður sínum. 

Hann ólst upp á sveitabæ í Flórída í Bandaríkjunum þar sem engar brekkur eða nokkur 

steyptur flötur voru í augsýn. Á áttunda áratugnum voru hjólabretti aðallega notuð í að 

renna sér niður brekkur á ógnarhraða og „sörfa“ gangstéttir. Þessi munaður var ekki í 

boði fyrir Mullen og hann varð að sætta sig við það að æfa sig í bílskúrnum heima hjá 

sér.
6
 Á láréttum fletinum í bílskúrnum varð hann að láta sköpunargleðina ráða og í 

kjölfarið fann hann upp ógrynni af nýjum hjólabrettabrögðum. Þar ber hæst að nefna 

uppistöðu nánast allra hjólabrettabragða eða flatlendis: „Ollie-ið“ sem lýsir sér á þann 

hátt að maður sparkar afturenda hjólabrettisins niður með aftarifætinum, dregur svo 

fremrifótinn samtímis upp meðfram brettinu og hoppar svo með því þannig að brettið 

fylgi fótunum í loftinu.  

 Ég féll fyrir hjólabrettinu vegna þess að það var fyrir einstaklinginn, það 

voru engin lið eða fyrirliði. Það var ekkert til að fullkomna, enginn stíll sem 

                                                        
6
 Alec Wilkinson, Rodney Mullen Skates Central Park, The New Yorker, 2012, sótt 12. nóvember 2012, 

http://www.newyorker.com/online/blogs/culture/2012/11/rodney-mullen-skates-central-park.html 
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var staðlaður. Hjólabrettið var andstæðan við það sem ég sá í öðrum 

íþróttum, það var skapandi. Og til dagsins í dag að þá er það það sem ég 

elska og það sem heldur mér í íþróttinni, þessi endalausa sköpun. [Rodney 

Mullen]
7
  

Hjólabrettabrögðin sem Mullen hafði þróað á flatri grundu fluttust svo á götur 

borgarinnar seinni hluta níunda áratugarins þar sem annar frumkvöðull í 

hjólabrettaheiminum tók við. Mark Gonzales sá alla möguleikana sem borgarlandslagið 

hafði upp á að bjóða. Hann nálgaðist umhverfi sitt á mjög skapandi hátt og brögð eins og 

„ollie kickflip“, sem Rodney Mullen hafði fundið upp nokkrum árum áður, gerði 

Gonzales niður tröppur og yfir brunahana. Hann þræddi götur borga og réðst á hvaða 

hindrun sem er á ógurlegum hraða á hjólabrettinu sínu. Gonzales er samt einna þekktastur 

fyrir þá nýjung að „grinda“ ýmis handrið í borginni. Að „grinda“ lýsir sér þannig að 

skatan „ollar“ upp á handrið, lendir á því með öxlum hjólabrettisins og rennir sér svo eftir 

því endilöngu.  Þessi handrið voru ýmist við innganga bankabygginga eða í 

almenningsgörðum.
8
  

 Með götur Southgate sem leikvöll, breytti Mark Gonzales ásýnd heimsins á 

hjólabretti. Handrið, þrep, bekkir og ,,göp” eru strigi meistaraverka hans.
9
 

Ekki varð þetta til að auka vinsældir hjólabrettafólks meðal almennings. Áður hafði fólk 

vanist því að sjá sköturnar úr fjarlægð í sjónvarpi, kvikmyndum eða hjólabrettagörðum. 

Nú voru þær farnar að að renna sér á handriðum í skólagörðum, tröppum við 

fjármálabyggingar eða hoppa yfir brunahana fyrir utan bakaríið. Á sama tíma byrjuðu 

sköturnar að skera sig meira út úr fjöldanum með klæðaburði og tónlistasmekk. 

Hjólabrettafyrirtæki miðuðu við að allar auglýsingar og myndefni aftan á hjólabrettum 

þeirra væru með uppreisnar brag. Vísanir í brimbretti með myndum af sólarupprás og sjó 

heyrði sögunni til en dauði, með tilheyrandi hauskúpum og eldglæringum, voru hin nýju 

einkennismerki skötunnar.
10

 Gonzales hafði leitt hjólabrettamenninguna inn í „götu 

rennslið“ [e. street skating] sem varð upphafið að því að hjólabrettið varð meira lífstíll 

frekar en íþrótt. 

                                                        
7
 rodney mullen interview/montage, Youtube, 2008, sótt 12. nóvember 2012, 

http://www.youtube.com/watch?v=ddiF63e2KRY 
8
 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 180. 

9
 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 180. 

10
 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 152. 

http://www.youtube.com/watch?v=ddiF63e2KRY
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Mynd 5: Mullen framkvæmir „Ollie“                 Mynd 6: Mark Gonzales, framkvæmir boardslide á bekk. 

 

2.2 Landkönnuðir 

Landsvæði eða leikvöllur hjólabrettafólksins er að lang mestu leyti borgarumhverfið. 

Eins og áður hefur komið fram að þá notuðu brimbrettakappar hjólabrettin mikið þegar 

öldurnar voru litlar og hjólabrettin hjálpuðu þeim að svala þránni eftir því að kljást við 

brimið. Þar sem borgarskipulag skiptir niður landinu, ákveður götu og húsalínur eða býr 

með öðrum orðum til abstrakt rými að þá finnur hjólabrettaiðkandinn útskot og ákveðin 

svæði í þessari reglu og niðurskiptingu. Þarna birtast í raun helstu eiginleikar 

hjólabrettaiðkandans þ.e.a.s. að aðlagast og nýta svæði og rými sem eru hugsuð með 

annan tilgang í huga.
11

 

 This was an attempt to produce from second nature those things which 

become scarce in capitalism: first nature, air, water, land, light. But, 

importantly, skaters' 'escape' was ideational rather than physical. This 

recombination of body, image, thought and action lies at the heart of 

skateboarding - an integration of abstract and concrete, object and 

                                                        
11

 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 29. 
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performance ... It also, therefore, has the potential to avoid the 'enormous 

disappointment' which arises from trying to relate to 'nature-in-itself'.
12

 

 Hjólabrettamenningin tók miklum stakkaskiptum eitt sumar um miðbik sjöunda 

áratugarins þegar frumkvöðlar í hjólabrettaheiminum í Kaliforníu fóru að prufa sig áfram 

og hækka viðmið hins hefðbundna. Tómar, nýrnalaga sundlaugar mátti finna víða í 

Kaliforníu á þurrum sumrum. Í fjarvist og mikilli óþökk eigenda, sem áttu sér einskis ills 

von, renndu skötur sér í sundlaugum þeirra. Þar fóru þær að renna sér upp í 90 gráðu 

halla og gera „lip-tricks“ og „hand-stands“.
13

 Þarna var um algjöra byltingu að ræða í 

hjólabrettamenningunni og þróunin hélt svo ótrauð áfram næstu áratugi.  

  Í seinni tíð hefur hægt á þróuninni og nýjum brögðum hefur fækkað. Nú snýst 

þetta jafn mikið ef ekki meira um að finna áhugaverð rými eða hindranir til að „gera 

bragð á“. Þegar skatan ferðast um götur og rými borgarinnar má segja að hún sé að 

skanna yfirborðið. Þegar hún rennir sér á brettinu eftir götunni þá er hún í mun meiri 

tengingu við umhverfið heldur en þegar hún er gangandi. Hún finnur fyrir hverri einustu 

hellu, mishæð og sprungu í götunni með titringi sem leikur um allan líkamann.
14

 Þegar 

skatan stígur á hjólabrettið á götunni þá er hún orðin „míkró-landslags“ landkönnuður, 

hún er ekki að horfa á byggingar, gangstéttir eða bekki sem heild eða hluti heldur brýtur 

hún niður þessar einingar og skoðar alla fleti með það í huga að renna sér á þeim. 

                             
    Mynd 7: Tony Alva framkvæmir „Blunt Stall“ í tómri sundlaug, eitt af „lip“ brögðunum. 

                                                        
12

 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 33. 
13

 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 33-34. 
14

 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 31. 
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3. Saga og samtíð skötunnar á Íslandi. 

Á Íslandi komu hjólabrettin fyrst fram í lok áttunda áratug síðustu aldar. Árið 1978 má 

fyrst sjá hjólabretti auglýst til sölu hér á landi í Leikfangamarkaðinum.
15

 Ekki leið á 

löngu þar til hjólabrettin urðu fyrir andspyrnu. Árið 1980 birtist grein í Vísi með 

fyrirsögninni „Notkun hjólaskauta og hjólabretta er hættuleg!“. Þar fjallar erindreki 

Slysavarnafélags Íslands um hættuna sem fylgir þessum leiktækjum, eins og hann kallar 

þau. Hann gengur svo langt að segja að varast beri þessi leiktæki og foreldrar eigi að 

grípa í taumana og forða unga fólkinu frá þessum „kaleik“.
16

 Nýjungagjarnir Íslendingar 

tóku brettunum vel og þau urðu fljótt að eins konar tískubólu. Áhuginn dvínaði töluvert 

um miðbik níunda áratugarins en brettin náðu aftur nokkrum vinsældum í lok sama 

áratugar. Þá var helsta sportið að renna sér niður brattar brekkur en mörg börn slösuðust 

við þá iðju. Oft mátti sjá fréttir í dagblöðum þess efnis. Slysin voru þó misalvarleg. Hin 

11 ára gamla Kristín Munda hafði þetta að segja í viðtali við Morgunblaðið árið 1987: 

  Ég hef notað brettið mikið en stundum dottið. Einu sinni datt ég á hnén og 

reif buxurnar mínar og rann eftir götunni en ég hélt samt áfram að renna 

mér. Ég fór nú samt að gráta því þetta voru einu íþróttabuxurnar mínar og 

svo blæddi úr mér.
17

  

Eins og áður kom fram var helsti „leikvöllur“ þeirra sem áttu hjólabretti götur og 

gangstéttir. Þetta var mikið áhyggjuefni fyrir foreldra því krakkarnir brunuðu niður 

brekkurnar á sem mestum hraða, en það gat oft endað illa.     

 Í lok níunda áratugarins fór að bera á því að krakkar sem stunduðu íþróttina færu 

inn á skrifstofur bæjarfélaga til að krefjast þess að fá viðunandi aðstöðu þar sem hún væri 

engin á þessum tíma. Þessar litlu „kröfugöngur“ þeirra báru árangur og ekki leið á löngu 

þangað til hjólabretta pallar(mynd) voru byggðir á nokkrum stöðum á Íslandi.
18

 Árið 

                                                        
15

 Leikfangamarkaðurinn, „Nýtt af nálinni“, í Dagur, 78. tbl., desember 1978, bls. 3, sótt 6. nóvember 2012, 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=206416&pageId=2664361&lang=is&q=Hj%F3labretti, Tímarit.is.   
16

 Óskar Þór Karlsson, „Notkun hjólaskauta og hjólabretta er hættuleg!“, í Vísir, 155. tbl., júlí 1980, bls. 8, 

sótt 6. nóvember 2012, 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=250482&pageId=3441647&lang=is&q=hj%F3labretti, Tímarit.is. 
17

 Guðrún Guðlaugsdóttir, „Hjólabretti eru skemmtileg en valda oft slysum“, í Morgunblaðið, 75. árg., 236. 

tbl., október 1987, bls. 26, sótt 6. nóvember 2012, http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId 

=121437&pageId=1666088&lang=is&q=Hj%C3%B3labretti%22q=Hj%F3labretti, Tímarit.is. 
18

 „Verður sett upp hjólabrettabraut á Akureyri?:undirskriftalisti með 150 nöfnum sendur bæjarstjórn“, í 

Dagur, 161. tbl., ágúst 1991, bls. 3, sótt 10. nóvember 2012, 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=208743&pageId=2696141&lang=is&q=hj%F3labretti%20hj%F3l

abretti, Tímarit.is. 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=206416&pageId=2664361&lang=is&q=Hj%F3labretti
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1989 kom áhugaverð hugmynd frá þeim Reyni Vilhjálmssyni og Þráni Haukssyni 

landslagsarkitektum. Þeir gerðu tillögu að torgi milli Borgarleikhússins og Kringlunnar 

þar sem lögð var áhersla á sem mest líf á torginu og sérstaklega var tekið fram að þar 

væri hægt að leika sér á hjólabrettum þó svo að engin sérstök hönnun væri tileinkuð þeim 

sérstaklega.
19

  

                  
 Mynd 8: Hjólabrettapallur á Akureyri kominn upp eftir undirskriftaherferð barna þar í bæ.  
   

Á sama tíma og þetta var að gerast var íþróttin líka að þróast eins og fjallað var um hér á 

undan. Að frumkvæði Mark Gonzales fór hjólabrettafólkið af pöllunum og aftur út á 

göturnar. Það var samt ekki í þeim tilgangi að renna sér í brekkum heldur til að hoppa 

niður stiga, renna sér á handriðum, ,,grinda” steypta kanta og svo mætti lengi telja. Með 

þessu hófst leitin að „spottonum“ eða rýmunum sem innihéldu einn eða fleiri af þessum 

hlutum. Í Reykjavík var Þjóðleikhúsið vinsæll staður, þar eru þrep í mörgum ólíkum 

stærðum og gott og slétt undirlag. Útitaflið við Lækjargötu var líka vinsæll staður á 

þessum tíma sem og Seðlabankinn og bílastæðahúsið við Vesturgötu. Sköturnar gátu 

leitað í bílastæðahúsin þegar vetur skall á eða þegar rigndi yfir sumartímann. Skötunum 

                                                        
19

 „Útileiksvið og vatnslistaverk í Kringluna.“, í Morgunblaðið, 252. tbl., nóvember 1989, bls. 19, sótt 26. 

nóvember 2012, 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=122858&pageId=1712089&lang=is&q=hj%F3labretti, Tímarit.is. 
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finnst spegilslétt gólf bílastæðahúsanna eftirsóknarverð. Kantarnir þar eru líka mjög góðir 

því þeir eru yfirleitt 90 gráður og oftar en ekki klæddir stáli sem er tilvalið fyrir „50-

50“ og „tailslide“.
20

 Að stelast inn í bílastæðahúsin fól þó alltaf í sér þá áhættu að 

lögreglan kæmi á staðinn og ræki sköturnar í burtu. Allir ofangreindir staðir hafa allt aðra 

þýðingu fyrir hjólabrettafólkið heldur en upprunalegt og áætlað notagildi þeirra. 

      
Mynd 9: Andrew Reynolds, „50-50 grind“.                                  Mynd 10: Arto Saari, „Tailslide“ 

 

 

3.1 Ingólfstorg 

Ingólfstorg er orðinn goðsagnarkenndur viðkomustaður hjólabrettafólks í dag, það má 

segja að það sé nokkurs konar Mekka hjólabrettamenningarinnar á Íslandi. Þar hafa verið 

haldin fjölmörg hjólabrettamót í gegnum tíðina. 21. júní ár hvert er haldið upp á „Go 

Skateboarding day“ út um allan heim. Það er alþjóðlegur dagur hjólabrettafólks þar sem 

skötur eru hvattar til að renna sér á hjólabretti í sinni heimaborg eða bæ en í stórborgum 

renna sér saman þúsundir skatna, eins og skrúðganga, frá einhverjum A punkti að B 

punkti. Í Reykjavík fara tugir hjólabrettaiðkenda frá Hallgrímskirkju niður 

                                                        
20

 Áslaug Ásgeirsdóttir, „Á fljúgandi ferð fram af tröppum og stöllum.“, í Morgunblaðið B-Daglegt líf, júlí 

1993, bls. 4, sótt 27. nóvember 2012, 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=125716&pageId=1789590&lang=is&q=hj%F3labretti, Tímarit.is. 
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Skólavörðustíg, framhjá Skólavörðustíg 17b þar sem fyrsta sérverslun fyrir hjólabretti 

Hazar Bazar var til húsa. Svo liggur leiðin inn á Laugarveg, yfir Lækjargötu, út 

Austurstræti og inn á „Ingó“, eins og Ingólfstorg er iðulega kallað af skötunum. Ástæðan 

fyrir vinsældum Ingólfstorgs meðal hjólabrettaiðkenda er fyrst og fremst staðsetningin. 

Ógrynni af tröppum eru í borginni og einnig bílastæðum með sléttu undirlagi en þarna 

ertu kominn á miðpunkt í hjarta Reykjavíkur. Á Ingólfstorgi er alltaf eitthvað líf, alltaf 

eitthvað fólk á vappi og auðvitað skemmir ekki að torgið er klætt marmara að miklu leyti 

en hann er drauma efniviður í augum skötunnar. Í viðtali við Fókus árið 1999 segja 

sköturnar Arnar Steinn og Hafsteinn Gunnar að Ingólfstorg sé heimili þeirra. Þetta hafði 

Arnar að segja þegar aðspurður hvort þeir myndu hverfa frá torginu þegar þeir væri 

komnir með inni aðstöðu: 

 Ég slæ hér með eignarhaldi á Ingólfstorg. Við munum lýsa yfir sjálfstæði 

von bráðar og stofna fríríki á Ingólfstorgi. Fermum alla pallana okkar niður 

eftir og tjöldum yfir torgið.
21

  

Þarna lýsir Arnar Steinn vel ástríðu hjólabrettafólksins gagnvart Ingólfstorgi. Þeir eru 

komnir til að vera og það er ekkert sem hægt er að gera í því þrátt fyrir nokkurt mótlæti á 

tímabili frá búðareigendum og veitingahúsaeigendum. Lögreglan getur ekkert aðhafst þar 

sem torgið er eign borgarinnar og engin lög sem banna skötunum að renna sér á torginu 

og í kringum það frekar en í öðrum almenningsrýmum borgarinnar undir berum himni. 

Það er þó tekið fram í lögreglusamþykkt Reykjavíkurborgar að ekki skuli renna sér á 

hjólabretti á og við götur svo hætta skapist af.
22

    

 

                                                        
21

 „Við munum stofna fríríki á Ingólfstorgi“, í Dagblaðið Vísir, júní 1999, Fókus, bls. 6, sótt 3. desember 

2012, http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=198771&pageId=2985899&lang=is&q=hj%F3labretti, 

Tímarit.is. 
22

 Lögreglusamþykkt fyrir Rekjavíkurborg, Innaríkisráðuneytið, 2008, sótt 28. desember 2012, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/raduneyti/starfssvid/logregla/logr_samth/nr/866 
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Mynd 11: Skötur fjölmenna á Ingólfstorg og vegfarendur fylgjast með. 

 

Marmarinn er kannski ekki eina ástæðan fyrir því að hjólabrettaaðstaða innandyra mun 

aldrei koma alveg í staðinn fyrir göturnar. Allir hlutir í borgarumhverfinu hafa upp á 

eitthvað að bjóða, ef ekki er hægt að gera neitt á hlutnum sjálfum þá er í versta falli hægt 

að „olla“ yfir hann. Þess vegna er, eins og áður hefur komið fram, gatan og 

borgarlandslagið strigi hjólabrettamannsins í sköpunarferli hans sem snýst um að nýta 

þetta umhverfi á sem bestan og fjölbreyttastan hátt. Þetta er nokkuð sem innan- og 

utandyra hjólabrettagarðar hafa einungis í mjög takmörkuðu magni upp á að bjóða. Þessi 

húsnæði eða svæði hafa í flestum tilfellum þröskulda sem afmarka svæðið hvort sem það 

eru veggir, gras, grindverk eða aðgangseyrir í sumum tilfellum. Þarna eru sköturnar ekki 

lengur úti í samfélaginu sem hefur enga áþreifanlega þröskulda nema öskulilla 

búðareigendur og lögregluna. Sköpunarþörfin fær að njóta sín mun betur á götunni og 

næringin fyrir þessa þörf er að prófa að renna sér á hlutum sem ekki eru ætlaðir 

sérstaklega til hjólabrettaiðkunar.        

 Það er samt alls ekki hægt að halda því fram að þessi sérútbúnu svæði séu af hinu 

illa. Þvert á móti að þá bjóða þau upp á að hægt sé að stunda íþróttina allann ársins hring. 

Einnig eru þessi svæði byggð með hjólabretti í huga þannig að yfirborðið er alltaf slétt og 



 17 

allir kantar klæddir með stáli svo allt renni aðveldlega á þeim. Í dag er eini innanhús 

hjólabrettagarðurinn, sem opinn er almenningi, í gömlu iðnaðarhúsnæði á Granda í 

Reykjavík. Það er ekki að ástæðulausu að hjólabrettaiðkendur hér á landi hafa sífellt verið 

að biðja um aðstöðu innandyra. Þessi svæði eru eina von skatnanna um frambærilegan 

stað til að renna sér á á veturna. Það er því alls ekki hægt að segja að þessi sérhönnuðu 

hjólabrettasvæði séu að skemma sál hjólabrettamenningarinar.  Myndi það hafa neikvæð 

áhrif á hjólabrettamenninguna ef arkitektar og landslagsarkitektar tæku tillit til skatna í 

áætlunum og hönnun sinni? Alls ekki, en það þyrfti þá að taka skapandi og frumlega 

nálgun til svoleiðis verkefna en það eru til dæmi um það sem verða skoðuð síðar í 

ritgerðinni. 

 

3.2 Landsbyggðin 

Reykjavíkborg er ekki eini staðurinn á Íslandi þar sem hjólabrettamenningin hefur fest sig 

í sessi. Úti á landi í bæjarfélögum eins og Húsavík, Akranesi, Keflavík og Akureyri fóru 

börn og unglingar líka í kröfuferðir á bæjarskrifstofur og fengu einhverja úrlausn sem í 

flestum tilfellum var hjólabrettapallur. Á Akureyri hafa komið fram einhverjar færustu 

skötur Íslands. Þaðan koma t.d. einu Íslendingarnir sem eru styrktir af hjólabrettafyrirtæki. 

Þeir eru þó fyrst og fremst snjóbrettaiðkendur og fá mestar tekjur sínar þaðan sem telur í 

milljónum mánaðarlega.
23

 Sjálfur kemur höfundur þessarar ritgerðar frá Hveragerði en 

þar hefur hjólabrettaæðið aldrei náð vinsældum. Árið 2003 þegar höfundur var á 

sautjánda aldursári skundaði hann og félagi hans upp á bæjarskrifstofu og á fund 

bæjarstjórans og spurðu hann um möguleikann á því að koma upp hjólabrettapalli. 

Bæjarstjórinn tók vel í það og sama sumar var kominn upp pallur. Gamall smiður, sem 

var starfsmaður hjá bænum, hafði smíðað hjólabrettapallinn eða rampinn eins og skötur 

kalla hann. Rampurinn var alltof brattur en það varð bara að aðlagast því. Ekki leið á 

löngu þangað til krakkar á öllum aldri voru farnir að láta að sjá sig á rampinum og á 

sumrin var þetta mjög vinsæll staður til að „hanga“ á, hvort sem þú varst á hjólabretti eða 

ekki. Efniviðurinn í rampinum var spónaplötur sem áttu aldrei möguleika gegn íslenskri 

                                                        
23

 Halldór Helgason, Kaleidoscope, sótt 8. desember 2012, 

http://www.kaleidoscopeskateboards.com/team/the-collective/halld%C3%B3r-helgason-3016232 
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veðráttu og rampurinn var ónýtur eftir u.þ.b. þriggja ára notkun. Um leið og rampurinn 

hvarf misstu ungir Hvergerðingar þá félags aðstöðu sem rampurinn var orðinn og enginn 

hefur komið í hans stað. Því miður er svipaða sögu að segja af öðrum minni 

sveitarfélögum úti á landi. Þar sem ungir krakkar hafa líkt og höfundur gerði á yngri árum, 

farið á fund bæjaryfirvalda og fengið smíðaðan ramp. Hann hefur svo grotnað niður með 

árunum og áhugi yngri kynslóðarinnar hefur dvínað eftir því sem aðstaðan varð lakari. 

 

4. Arkitektar taka afstöðu til skatanna 

Finninn Janne Saario er fyrrum atvinnumaður á hjólabretti og í dag er hann arkitekt sem 

fæst aðallega við að hanna rými fyrir hjólabretti. Hann segir að í gegnum 

hjólabrettaferilinn hafi hann fundið sköpunargáfu sína og um leið hafi arkitektúr farið að 

heilla hann sem tól til tjá sig með á listrænan hátt. Það sem Janne er þekktur fyrir er að 

hjólabrettagarðar hans eru alls ekki dæmigerðir og forþekkjanlegir sem slíkir við fyrstu 

sín. Besta dæmið um þetta er Micropolis í Helsinki en þar fellir hann hjólabrettagarðinn 

inn í borgarumhverfið á mjög vel heppnaðan hátt. Hann nýtir „gloppu“ í borginni undir 

hjólabrettagarðinn og formin sem hann velur í garðinn sem „hindranir“ fyrir sköturnar eru 

endurunnar að miklu leiti. Slík hönnun gerir skötunum kleift að uppgvöta svæðið á sínum 

forsendum og að sama skapi reynir það á sköpunarhæfileika þeirra. Í Bandríkjunum hafa 

verið byggð svokölluð „Skate Plaza“ en þau svæði eiga að líkjast almenningsrýmum með 

steyptum tröppum, handriðum, blómakerjum o.fl. Þau eru samt yfirleitt í úthverfum borga 

og augljóslega hönnuð fyrir hjólabretti, ekki hluti af neinu borgarskipulagi. Þessi 

„Plaza“ eru meira eins og leikmynd úr bíómynd. Hönnun Janne snýst meira um að 

hjólabrettagarðarnir séu staðsettir í miðri borginni en falli vel inn í borgarlandslagið og 

skötur jafnt sem almennir vegfarendur geti notið hönnunarinnar.
24

  

                                                        
24

 Yves Marchon, Second Nature, Vimeo, 2012, sótt 20. nóvember 2012, http://vimeo.com/46685196 
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            Mynd 12: Micropolis í Helsinki 

 

                        
          Mynd 13: Skate Plaza í Ohio Bandaríkjunum. 
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Arkitektastofan F.O.A. [Foreign Office Architects] hannaði garð við sjávarsíðuna í 

Barcelona á Spáni. Arkitektarnir á stofunni sögðu að þeir heilluðust að þeirri 

hugmyndafræði að hugsa byggingar sínar sem landslag og sáu fyrir sér að skötur myndu 

nýta sér hönnun þeirra á skapandi hátt.
 25

 F.O.A. er ekki eina arkitektastofan sem tekur 

afstöðu til hjólabrettafólks. Zaha Hadid sá fyrir sér Phaeno vísindasetrið í Wolfsburg í 

Þýskalandi sem byggingu fyrir gangandi vegfarendur sem og skötur. Tryggingarmál 

komu í veg fyrir að það yrði að veruleika en byggingin er engu að síður til staðar og er 

draumastaðsetning skötunnar. Einn af hönnuðum hússins sagði með glotti: „Við hönnum 

rými sem eru flæðandi og samfelld, og bara fyrir tilviljun þá leita skötur að svoleiðis 

samfellu.“
 26

  

Mynd 14: Phaeno Vísindasetrið. Skötur hefðu ekkert á móti því að komast þarna inn. 

 

                                                        
25

 Andrew Blum, New Oslo opera house is really a stealth skate park, Wired, 2008, sótt 13. desember 2012, 

http://www.wired.com/culture/design/magazine/16-12/pl_design 
26

 Andrew Blum, New Oslo opera house is really a stealth skate park, Wired. 
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             Mynd 15: East Coast Park sem F.O.A. hannaði, á forsíðu Transworld Skateboarding. 

 

5. Átök í arkitektúr.  

By extension, there is no architecture without violence.[Bernard 

Tschumi]
27

   

Með staðhæfingunni hér að ofan segir Tschumi að þótt hlutur og maður séu sjálfstæðir í 

umhverfinu sínu að þá muni þeir óhjákvæmilega rekast hvor á annan.
28

 Allt samband 

milli byggingar og notenda hennar eru átök, afskipti einnar reglu af annarri. Hann fjallar 

um átök þar sem manneskjan er einfaldlega til staðar í rými, hún brýtur upp tærleika 

arkitektúrsins með viðveru sinni. Hjólabrettaiðkendur ganga skrefinu lengra og skilgreina 

rýmin og arkitektúrinn á nýjan hátt með aðgerðum sínum. Þeir endurskilgreina rými og 

                                                        
27

 Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction, The MIT Press, Massachusetts, 1996, bls. 121. 
28

 Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction, bls. 122. 
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húsgögn þeirra og finna aðra möguleika á notagildi þeirra. Blómakerið, sem í augum 

almennings getur bara verið blómaker, er kannski draumasyllan fyrir sköturnar sem 

flykkjast að þangað á hverjum degi og framkvæma þar óteljandi brögð.  

 Þegar við erum að æfa okkur þá gerum við það á eigin forsendum. Það má því 

segja að hér sé um skapandi íþrótt að ræða. Listræni þátturinn leikur einnig 

stórt hlutverk varðandi stíl og hvernig „trikkin“ eru gerð. Auk þess skiptir máli 

hvernig við nýtum okkur aðstæðurnar hverju sinni en þetta eru hlutir sem 

aðeins sannir iðkendur hafa auga fyrir.
29

  

Með þessu er hjólabrettafólkið stöðugt að endurskapa umhverfi sitt og rýmin; hver hlutur 

býður uppá möguleika en ekki bara stýringu mannsins og fagurfæði. Handriðið er dæmi 

um stýringu á manninum í borgarumhverfinu sem snýr einnig að öryggi þ.e.a.s. veita 

þeim stuðning sem þurfa aðstoð upp eða niður tröppur. Frá sjónarmiði 

hjólabrettaiðkandans er þetta aftur á móti hlutur sem táknar áhættu eða áskorun. Rökfræði 

handriðsins er snúið í andstæðu sína.
30

  

 Flest fólk heldur að handrið séu fyrir fólk með skerta hreyfigetu. Christian 

Hosoi segir þau vera fyrir „ollie nose grinds“.
31

  

Tschumi talar um að þegar hann nefni átök í arkitektúr sé hann ekki að lýsa bókstaflegum 

átökum þ.e.a.s. átökin eyðileggi ekki byggingar eða tilfinningaleg gildi hluta. Hann notar 

orðið einungis í myndrænum tilgangi og aukinnar áherslu er hann lýsir því magnþrungna 

sambandi sem á sér stað milli einstaklings og rýmis.
32

 Sköturnar taka þetta bókstaflega. 

Þær beita rýmin ofbeldi því þær skilja eftir sig för hvert sem þær fara og þar sem þær 

dvelja lengi, eins og á Ingólfstorgi í Reykjavík. Þar bera bekkir, tröppur og handrið 

ummerki eftir hjólabretti og þeim átökum sem þeim fylgir. Þess vegna má líkja 

hjólabrettaiðkendum við „graffara“ eða veggjakrotara. Þetta eru yfirleitt hópar eða 

einstaklingar sem eru nýkomnir á táningsaldur og þeir eru að sýna „kerfinu“ löngu töng. 

Þeir gera það á götunum í formi þess að spreyja úr spreybrúsum á veggi skilaboð eða 

skrapa málningu af handriði með því að renna sér niður það á hjólabretti eða kvarna upp 

                                                        
29

 Hildur Einarsdóttir, „„skeitað“ á láði og í lofti“, í Morgunblaðið, 16. janúar 1999, sótt 25. nóvember 

2012, http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=131348&pageId=1925053&lang=is&q=hj%F3labretti 
30

 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 192. 
31

 Iain Borden, Skateboarding Space and the City: Architecture and the Body, bls. 50. 
32

 Bernard Tschumi, Architecture and Disjunction, bls. 121. 
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úr marmaranum fyrir utan Hæstarétt Íslands. Báðir geta þessir hópar stundað sín 

áhugamál á löglegan hátt en það er engan veginn að ganga upp. Lang stærsti 

aldurshópurinn sem stundar þessi áhugamál er einmitt á hefðbundnum uppreisnaraldri 12 

til 22 ára. Sumir hlusta t.d. á Marilyn Manson til að ergja foreldra sína en aðrir vilja ergja 

alla borgarbúa, lögregluna, kerfið.  

Það er enginn arkitektúr án aðgerða, enginn arkitektúr án atburða, enginn arkitektúr 

án stefnuskrár.
33 

Staðhæfingin hér fyrir ofan segir í mótsögn við „hefðbundna“ arkitektóníska hugsun að 

ekki skuli upphefja rými á kostnað aðgerða.
34

 Þessi staðhæfing Tschumi getur tengst 

baráttu hjólabrettamenningarinnar við samfélagið. Á mörgum stöðum í heiminum hefur 

skötum verið meinaður aðgangur að vinsælum og heimsþekktum hjólabrettasvæðum í 

borgarlandslaginu eftir að ásókn þeirra á staðina fór að aukast. Aðgerðir yfirvalda til að 

halda skötunum frá þessum svæðum voru misjafnar. Á sumum stöðum voru einfaldlega 

sett upp skilti sem sögðu að hjólabretti væru bönnuð á svæðinu, annars staðar voru háar 

fjársektir fyrir að vera gripinn á hjólabretti og hjólabrettið  gert upptækt í leiðinni. Jafnvel 

er gengið svo langt að setja upp svokallaða stoppara á handrið og syllur sem eru til 

mikilla lýta. Með slíkum aðförum gegn skötum kemur það skýrt í ljós að rýmið á 

einungis að fá að njóta sín fyrir það hvað það er, hvort sem það er torg, bekkur, 

gosbrunnur eða blómaker. Þarna er verið að upphefja rými á kostnað aðgerða en 

aðgerðirnar eru sjálf tilvera skatnana og frumleg nýting þeirra á rýminu.    
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5.1 Love park 

Dæmi um skipulagðar aðgerðir gegn hjólabrettafólki er deilan um Love Park í Fíladelfíu í 

Bandaríkjunum. Árin 2001 og 2002 var haldin umsvifamesta jaðarsportakeppni heims [X 

Games] í borginni og ástæðan sú að í Love park var Mekku hjólabrettamenningarinnar að 

finna. Love park er hugsjón Edmund Bacon sem árið 1957 kynnti borgarstjóra Fíladelfíu 

áætlanir sínar um torg í miðri borginni. Borgarstjóri féllst á hugmynd Bacon og árið 1965 

var torgið byggt. Skötur fjölmenntu á torgið í byrjun 10. áratugarins og þær lífguðu upp á 

torgið með tilveru sinni, torg sem áður var griðastaður eiturlyfjasala og róna.
35

 

Aldarmótin 2000 ákváðu borgaryfirvöld svo að banna hjólabretti á torginu. Skyldi 

einhver voga sér inn á torgið á hjólabretti þá mátti sá hinn sami búast við að hjólabrettið 

yrði gert upptækt og hann fengi rúmlega 30 þúsund króna sekt.
36

 Árið 2002 voru svo 

gerðar endurbætur á torginu sem áttu meðal annars að gera skötum erfiðara fyrir að renna 

sér á torginu.
37

 Þar með var svæði sem áður iðaði af lífi allan daginn stöðugt vaktað af 

lögreglunni til að halda ákveðnum hópi frá því, hópi sem átti sér þarna félagslegt rými og 

áningarstað.  

LOVE Park is a precious, spontaneous space that gives a city identity and a 

sense of place. Business people enjoyed lunching around the fountain, 

watching the skateboarders. Neighborhood residents felt safe with the 

constant presence of activity in LOVE Park at night. Parents were pleased 

that their children found such a wonderful place to socialize and exercise.
38

 

Love Park er talandi dæmi um misheppnaðar og þröngsýnar ákvarðanir stjórnmálamanna 

og embættismanna. Betur færi á því að félagsfræðingar, arkitektar og skipulagsfræðingar 

kæmu að slíkum ákvörðunum. Fáfræði þeirra skín í gegn með aðgerðum þeirra í Love 

park. Edmund Bacon, framkvæmdastjóri skipulagsráðs Fíladelfíu árin 1949-1970 og einn 

aðal hugsjónamaður Love Park, var mjög vonsvikinn: 

 I am deeply disturbed by the hypocrisy of City Council. After decrying the 

drugs and  crime of our young people, it then adopted legislation forbidding 

                                                        
35

 Love Story: The Saga of a Skate Landmark, ON Video Magazine, 2004, sótt 8.desember 2012, 

http://vimeo.com/866431 
36
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the one harmless thing that young people had developed strictly on their own, 

the wonderful national network of skateboarding focusing on LOVE Park.
39

  

Arkitekt svæðisins Vincent Kling, tekur einnig í sama streng þar sem hann segir að hann 

hafi skipulagt garðinn í þeim tilgangi að allir borgarbúar fengju að njóta svæðisins, þar 

með talið hjólabrettafólk.
40

 Það er kannski hægt að halda því fram að hjólabrettafólk sé 

eins uppreisnargjarnt og kannski er af þessari ástæðu þ.e. mismunun. Upplifun 

almennings, ekki síst eldri kynslóðarinnar er því miður oft á tíðum sú að hjólabrettafólk 

sé dónalegt, líklegt til vandræða og beri enga virðingu fyrir fyrir umhverfi sínu. Allar 

Skötur eru settar undir sama hatt. Vissulega hefur hjólabrettasamfélagið sína svörtu sauði 

eins og flest önnur samfélög. Afstaða fólks til skatna væri að öllum líkindum betri ef 

yfirvöld hefðu ekki tekið fyrirfram neikvæða afstöðu til hjólabrettafólks. 

                               
              Mynd 16: Dæmi um hjólabretta stoppara. Gerir skötunum erfiðara fyrir að gera brögð á köntum og   

   handriðum. 
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6. Lokaorð 

Hjólabrettiðkendur eru líklega eini eða í minnsta lagi rótgrónasti hópurinn af fólki sem 

nýtir sér arkitektúr á jafn fjölbreyttan og beinanskeyttan hátt. Skatan er einstök. Hvernig 

hún setur upp gleraugu listamannsins í borginni í ferð sinni um götur borgarinnar. 

Líkaminn tjáir sig á beinan hátt við borgarlandslagið í gegnum hjólabrettið. Það sem mér 

finnst vera mikilvægast er hvernig skatan endurskapar umhverfi sitt með því að 

endurskilgreina rými eins og kom ljós í Love Park. Þær sáu fyrir sér möguleikana þar og 

torgið fór frá frá því að vera staður til að kaupa eiturlyf í að vera líflegur staður. 

Vegfarendur þurftu þó að vera vakandi fyrir ferðum skatnana því stundum urðu árekstrar. 

 Hér á Íslandi er menningin ennþá ung en það er þó jákvætt að sköturnar hafa haft 

Ingólfstorgið að miklu leiti afskiptalaut í gegnum árin. Reykjavíkurborg hefur staðið sig 

sæmilega hvað varðar að styðja við sköturnar sínar. Í Reykjavík er eina innanhús 

hjólabretta aðstaða landsins. Hún er mjög kærkomin skötunum og er vel sótt yfir 

vetrartímann. Arkitektar ættu hins vegar að gefa skötunum betri gaum þegar þeir hanna 

almenningsrými. Hjólabrettasamfélagið er sannarlega vanmetinn hópur af einstaklingum 

sem hafa mikil áhrif á borgina með tilvist sinni. Tillaga Reynis og Þráins við Kringluna er 

gott dæmi um hvernig ætti að bera virðingu fyrir hjólabrettamenningunni þ.e.a.s. 

viðurkenna tilvist hjólabrettanna og gera þeim kleift að nýta rýmin á sinn hátt án 

leiðbeininga um hvar það á að vera eða ekki vera. Kenningar Tschumi um manneskjur í 

rými falla mjög vel að hegðunarmynstri hjólabrettafólks, eiginlega of vel þar sem 

sköturnar „ráðast“ bókstaflega á arkitektúrinn og tengjast honum á náinn hátt.  

 Fyrir mér er það að vera skata það að vera alveg sjálfstæður. Ég hef æft fótbolta 

en þar ertu ekki einstaklingur heldur lið. Ég er mikill fótboltaáhugamaður en það að 

stunda þessar tvær íþróttir er mjög ólíkt. Strax á barnaskólaaldri er börnum skipt niður 

eftir getu í fótbolta og oft komast þeir í A-liðið þeir sem eru ,,þroskaðastir” þ.e. þeir sem 

eru stærstir og sterkastir miðað við aldurinn þó svo að þeir séu kannski lélegri í fótbolta. 

Þetta er ekkert til að hjálpa sjálfstrausti barna en aftur á móti að á hjólabrettinu, þá ert þú 

þinn meistari og enginn er að segja þér fyrir eða dæma þig. Þú þróast bara á þínum eigin 

hraða. Sköturnar eins og áður hefur komið fram gera líka hlutina á sínum forsendum og 

þær verða að bjarga sér sjálfar eins og með að finna sér stað til að renna sér á eða fara á 

sjúkrahús þegar þær brjóta sig. Það er enginn sjúkraþjálfi eða foreldri á staðnum. Að 



 27 

þessu leiti er hjólabrettaíþróttin að vissu leiti göfugri íþrótt en margar ,,hefðbundnar” 

íþróttir hér á landi.  
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