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ÚTDRÁTTUR 

Í þessari 60 eininga ritgerð til meistaraprófs í þjóðfræði er fjallað um áhrifaþætti á líðan, 

upplifun og hegðun þeirra sem sækja sundlaugar á Íslandi. Rannsóknin byggir á 

eigindlegum aðferðum, sem sagt viðtölum, spurningaskrá og vettvangsnótum 

rannsakanda. Almennu umhverfi sundlauga er lýst og gerð grein fyrir félagslegum veruleika 

innan sundlauganna. Sundlaugar hér á landi þjóna mikilvægu hlutverki í lífi þeirra sem 

sækja laugarnar reglulega; til líkamsræktar, félagslegra samskipta sem og til að slaka á, 

auðga andann með því að draga sig inn á við og koma upp úr lauginni endurnærðir. Sá 

hópur sem fer í sund til að vera einn með sjálfum sér og upplifa þessi endurnærandi áhrif 

er til umræðu í ritgerðinni. Þá er farið yfir hegðunarreglur sem gera sundgestum kleift að 

una sér í þessu umhverfi hálf naktir í kringum aðra hálf nakta líkama. Laugarvatnið, hljóð- 

og lyktarheimur sundlaugarinnar, vísanir í náttúru, árstími, veður og tími dags eru allt 

áhrifavaldar sem gerð er grein fyrir. Áhrifakenningar (e. affect theory) eru leiðandi í 

ritgerðinni en þær undirstrika að allt í umhverfi mannsins og það sem býr innra með honum 

hefur áhrif og vinnur saman. Lögð er áhersla á að ná utan um samhengi þessara upplifana 

fólks á sundferðum.  
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ABSTRACT 

This thesis, written in the department of folklore in the University of Iceland, discusses the 

main affect swimming pools in Iceland generate with their guests in terms of feelings, 

experience and behavior. The research is based on qualitative methods; interviews, a 

questionnaire and researcher’s fieldnotes. The general domain of swimming pools is 

described as well as their social dimensions and implications. Swimming pools play an 

important role in Iceland for those who frequent them for exercise, socializing, or both. 

There is also a group of visitors that go to the swimming pool to withdraw from the hassle 

of everyday life, to have a moment to themselves, to relax and rejuvenate. In the thesis, 

central focus is placed on this group. In the swimming pool some key societal rules become 

suspended, an important requisite so guests can enjoy being in the pool half naked around 

other half naked people. The water itself, sound- and smellscape, indication to elements 

of nature, seasons, weather and time of the day are all influences that affect the swimmer 

and form the central topics of the thesis.  Affect theory is employed in analyzing the themes 

that mark the relation between the pool environment and the human perception thereof. 

The aim is to understand the experience of those who frequent swimming pools in Iceland.  
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ÞAKKIR  

Mér hefur þótt það afar mikill munaður að rannsaka sundlaugar. Þar gat ég tvinnað 

fræðistörfum saman við daglegt líf, stundum með vinum, dóttur minni og sjálfri mér. Ég er 

þakklát öllu því ótrúlega fólki í kringum mig sem hefur hjálpað mér og gert lífið gott. 

Leiðbeinendunum mínum Valdimari Tr. Hafstein og Ólafi Rastrick fyrir þolinmæði og 

hvatningu. Urði dóttur minni sem kom inn í líf mitt við upphaf rannsóknarinnar. Hún gerir 

allt betra og er reglulega góður sundfélagi. Elsu fyrir endalaus samtöl þar sem þú réttir mig 

við – alltaf reiðubúin að lesa yfir, hugga þegar uppgjöf var algjör, hlæja með mér og gera 

mér fært að halda áfram skref fyrir skref – takk fyrir að vera þú! Elsku Lilý fyrir að vekja 

hláturtaugarnar niðrí maga, safaríku samræðurnar og hlýjuna. Sillu fyrir heimsóknirnar, 

samtölin, dýrmæta einlægni, hvatningu, yfirlestur á ögur stundu og fyrir að minna mig á að 

sofa. Sigrúnu Hönnu fyrir yfirlestur og endalaust af vangaveltum um þjóðfræði og lífið. 

Erlingi fyrir allar góðu stundirnar og yfirlestur á síðustu metrunum, þú ert gull. Valý og 

Ingimari fyrir aðstoð við þýðingar og fyrir að vera frábær. Sigrúnu Magnúsar fyrir yfirlestur 

og hvatningu. Mömmu, fyrir að halda í mér lífinu.  

Þá þakka ég Guðmundi Hálfdánarsyni og prófessorstöðu Jóns Sigurðssonar fyrir 

aðgang að Amsterdam húsinu. Meðlimum Sundstofu og þjóðháttasafns Þjóðminjasafnsins 

fyrir samstarfið. Forstöðumönnum og starfsfólki sundlauga fyrir dreifingu spurninga-

skránnar, fyrir að svara ótrúlegustu spurningum frá mér og þeim sem gáfu sundkort í 

hvatningarverðlaun. Ísafjarðarbæ fyrir aðstoð og ókeypis aðgang að laugunum sínum. 

Lísbet og Gunnari þakka ég elskulegheitin og ómælda hjálp.  

Heimildarmenn mínir, viðmælendur og allir sem svöruðu spurningaskránni – takk fyrir 

að vera með! Einnig þakka ég af hlýhug sundfélögum og þeim sundgestum sem ég spjallaði 

við í lauginni, sem deildu upplifun sinni, sýndu rannsókninni áhuga og hvöttu mig til dáða. 

Sérstaklega þakka ég kærri sundvinkonu, Lísbet í Kópavogslaug. Valdimari Halldórssyni 

þakka ég ábendingar um áhrifakenninguna. Dan Kois for conversations. Að lokum vil ég 

klappa sjálfri mér á bakið fyrir að hafa klárað þetta verkefni, enn full áhuga, og fyrir að 

standa með sjálfri mér. Og síðast en ekki síst er ég mjög þakklát þeirri tónlist sem ég hafði 

í eyrum við skrifin og ófárra kaffibolla. 



6 

EFNISYFIRLIT 

 

Útdráttur ..................................................................................................................................... 3 

Abstract ...................................................................................................................................... 4 

Þakkir .......................................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit .................................................................................................................................... 6 

Myndaskrá .................................................................................................................................. 7 

1. Inngangur ............................................................................................................................... 8 

Framvinda og samræður ................................................................................................. 12 

2. Rannsóknin ........................................................................................................................... 22 

Aðferðafræði .................................................................................................................. 22 

Viðtöl .............................................................................................................................. 26 

Vettvangsferðir ............................................................................................................... 28 

Spurningaskrá ................................................................................................................. 31 

Önnur gögn og úrvinnsla ................................................................................................. 34 

3. Sundlaugarýmið og félagslegur veruleiki ................................................................................ 37 

Leiðin í laugina ................................................................................................................ 39 

Í lauginni ......................................................................................................................... 52 

Máttur vanans ................................................................................................................ 62 

4. Hrif, persónuleg upplifun og nærvera í sundlauginni ............................................................... 67 

5. Hrif og hreyfanleiki ................................................................................................................ 78 

Vatnið ............................................................................................................................. 79 

Lykt og hljóð ................................................................................................................... 86 

Náttúra og nútími ........................................................................................................... 90 

Árstíðir, veður og tími dags ............................................................................................. 96 

6. Lokaorð .............................................................................................................................. 103 

Heimildaskrá............................................................................................................................ 109 

Útgefnar heimildir ......................................................................................................... 109 

Vefheimildir .................................................................................................................. 112 

Óprentuð gögn.............................................................................................................. 112 

Viðtöl ............................................................................................................................ 113 

Vettvangsnótur ............................................................................................................. 114 

Heimildamyndir ............................................................................................................ 114 

Viðaukar .................................................................................................................................. 115 

 



7 

MYNDASKRÁ 

Mynd 1: Mynd tekin í Amsterdam húsinu á Ísafirði áður en einn viðmælandi kom.  

Mynd í vörslu höfundar. 

Mynd 2: Leiðbeiningar um þvott áður en farið er til laugar. Sótt á:  

http://www.ust.is/atvinnulif/hollustuhaettir/sundstadir/heilnaemi-badvatns/. 

Mynd 3: Hér sést í útiklefa og inniklefa í sundlaug Kópavogs. Sótt á:  

https://www.map.is/kopavogur/#. 

Mynd 4: Grunnteikning af sundklefanum í Laugardalslaug. Mynd í vörslu Teikningasafns  

byggingafulltrúans í Reykjavík. 

Mynd 5: Hér sést hvernig lauginni er skipt í brautir og fólk syndir hægra megin. Sótt á:  

http://blaer.is/grein/morgunsund-gefur-gull. 

Mynd 6: Hér má sjá vaðlaugarnar í Árbæjarlaug. Sótt á:  

http://icelandreview.com/swimming-pools/arbaejarlaug. 

Mynd 7. Ólík líkamsbeiting stúlknanna á bakkanum og þegar komið er í vatnið. Sótt á: 

http://nutiminn.is/konuborn-fara-i-sund/.  

Mynd 8: Einn heitu pottanna í Vesturbæjarlaug. Sótt á:  

http://icelandmag.visir.is/article/5-best-swimming-pools-reykjavik-and-capital- 

region. 

Mynd 9: Í Seltjarnarneslaug er gler notað til að hægt sé að horfa út á sjóinn.  

Sótt á: https://40pools.wordpress.com/2012/06/10/31-seltjarnarneslaug/. 

Mynd 10: Sundlaugin á Hofsósi. Sótt á: 

http://www.verkis.is/verkefni/byggingar/ithrottamannvirki/sundlaug-hofsosi. 

 

  

http://www.ust.is/atvinnulif/hollustuhaettir/sundstadir/heilnaemi-badvatns/
http://nutiminn.is/konuborn-fara-i-sund/
http://icelandmag.visir.is/article/5-best-swimming-pools-reykjavik-and-capital-


8 

1. INNGANGUR 

Hér á landi eru starfræktar níutíu og fjórar opinberar sundlaugar sem eru opnar allan ársins 

hring og eru aðgengilegar megin þorra fólks gegn vægu gjaldi.1 Þessar laugar eru af öllum 

stærðum og gerðum þar sem aðbúnaður og íburður er alla vega. Flestar eru þær einfaldar 

með heitan pott og litla laug til sunds og leiks. Einnig eru laugar sem hafa til viðbótar heita 

potta með mismunandi hitastigi, nuddstúta, stærri og lengri laugar, vaðlaugar, sérstakar 

barnalaugar, rennibrautir, gufuböð, inni- og útiklefa, sumar hverjar yfirbyggðar, aðrar ekki. 

Tilveran innan sundlaugarýmisins er með fjölbreyttasta móti og oft gjörólík því sem fyrir 

utan er. Innan veggja sundlaugarinnar er fólk nakið eða klæðlítið þegar það fer milli svæða 

laugarinnar, í kringum aðra hálf nakta líkama, til að synda, slaka á í heitu vatninu, spjalla 

við aðra sundgesti, í leik, til að doka við í gufunni og njóta veðráttunnar í laugarvatninu. Í 

hugum margra sundgesta hefur sundlaugin orðið að vettvangi til að upplifa stund frá 

önnum hversdagsins. Þar sem þeir geta verið einir með sjálfum sér, farið reglulega vel inn 

á við, notið áhrifa sundlaugarinnar og komið upp úr lauginni endurnærðir. Í sundi er hægt 

að rækta sál og líkama.  

Allt í umhverfi sundlaugarinnar hefur einhvernveginn áhrif. Heitt vatn mýkir líkamann 

en kalt herðir hann, vatnið léttir undir, gerir hreyfingu auðveldari, hægt er að fljóta í því, 

kafa og synda og það ver sundgestinn frá veðri og vindum. Sérstök lykt og hljóð eiga heima 

í lauginni sem vekja skynfæri sundgestsins og tengja þá inn á svið laugarinnar. Útsýni og 

staðsetning sundlauga hefur áhrif á stemmninguna og á það við um yfirbyggðar laugar jafnt 

sem útilaugar. Í sundlauginni eru þættir náttúrunnar nærri þar sem útsýni skapar 

tilfinningu fyrir að vera fjarri amstri hversdagsins. Laugin er ólík eftir árstíðum, veðri og 

tíma dags sem skapar margbreytilegt andrúmsloft í lauginni. Í sundi fá skilningarvitin mikla 

örvun. Til dæmis þegar myrkvar er líkt og skilningarvitin kveiki almennilega á sér, vatnið 

lifnar við þegar lýsingin í lauginni leikur um það og gufan sem stígur upp gerir allt 

                                                        
1 Skv. upplýsingum á sundlaug.is. síðast skoðað 1. maí 2017. Fleiri laugar eru að finna á Íslandi en styðst ég 
við upplýsingar vefsíðunnar þar sem teknar eru saman starfræktar sundlaugar en í Gangverk sem er 
fréttablað Verkís þá segir að samkvæmt mannvirkjaskrá ÍSÍ eru 163 laugar á landinu; sjá í Gangverk 2001, 
„Sundlaugar fyrr og nú“ á bls. 4. 
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leyndardómsfyllra. Aðrir sundgestir synda í kring, allir að sinna sínu, og ómurinn af 

krökkunum sem leika sér á sinn þátt í að skapa andrúmsloft sundlaugarinnar.  

Þar sem rými sundlaugarinnar er notað af breiðum hópi fólks með ólíkar væntingar um 

sundferðina er rýminu skipt upp þannig að sundgestir geti valið sér þau svæði sem þeir 

kjósa að vera á. Innan þessa skipulagða almannarýmis verða til ýmsar hegðunarreglur, 

skráðar eða óskráðar, sem mikilvægt er að fylgja ef hálf naktir líkamar sundgesta eiga að 

geta unað sér í lauginni. Sem dæmi um þetta eru reglur um hvernig sundgestir eigi að þrífa 

sig áður en gengið er til laugar, hvernig synda eigi samkvæmt reglum um hægriumferð og 

að ekki megi stara á aðra sundgesti eða snerta. Með endurteknum sundferðum verða 

þessar reglur fastagestinum tamar og hann ber þar af leiðandi ekki endilega kennsl á þær 

nema þegar einhver brýtur þær. Þessum reglum er viðhaldið að miklu leyti af 

sundgestunum sjálfum til að þeir geti öðlast þá upplifun sem þeir sækjast eftir, hvort sem 

hún snýst um einveru eða félagsskap við aðra sundgesti. Til að mynda eru ákveðin rými þar 

sem sundgestir sækjast eftir einverunni, má þar helst nefna sundbrautina og gufubaðið – 

þar skal ríkja friður og óþarfa spjall er ekki æskilegt. Aftur á móti er heiti potturinn opinn 

vettvangur sem býður upp á frekari samskipti. Innan sundlauganna skapast þannig 

ákveðinn heimur sem hefur sínar eigin reglur og gildi. Hönnun og skipulag er eftir ákveðinni 

hugmyndafræði þar sem líkömum er beint frá afgreiðslunni í gegnum búningsklefann í 

sturturnar, og þaðan út í laug. Rýmið mótar hegðun og hreyfingu fólks, sem aftur mótar 

rýmið með athöfnum, augnaráði, orðum og merkingu. 

Rauði þráðurinn í þessari ritgerð er líðan sundgestsins og áhrifin sem umhverfi 

sundlauganna hefur á þá líðan. Markmiðið er að skilja fjölþætt samband sundlíkamans og 

alls í umhverfi sundlaugarinnar sem skapar vellíðan sundgestsins. Sérstök áhersla er lögð á 

einstaklinginn í sundlauginni sem fer í sund til að vera meira einn með sjálfum sér, enda er 

þetta áberandi stef í rannsóknargögnunum sem kallaði á frekari túlkun og skýringar. Geri 

ég grein fyrir því hvernig sundgesturinn upplifir sig í vatninu, gufunni, rokinu, skjólinu frá 

veðrinu og í kringum aðra hálf nakta líkama. Hvaða áhrif sundlaugabyggingin sjálf hefur á 

sundgestinn sem og það sem býr handan veggja hennar til dæmis fjöll, dalir, blokkir eða 

sjór. Sundlaugar eru félagslegt rými. Eins og fyrr segir eru hegðunarreglur í gildi sem eru til 

þess fallnar að allir geti eftir fremsta megni unað við sitt í sundi. Þetta eru hegðunarreglur 

sem hafa orðið til í ákveðnu samhengi, í takt við það sem skipuleggjendur og yfirmenn 
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lauga lögðu upp með. Notendur lauganna og samfélagið sem þeir lifa í eiga þó ekki minni 

þátt í mótun og tilurð reglnanna um hvernig eigi að haga sér og fara um rými 

sundlaugarinnar. Þessum félagslega veruleika sundlauganna eru gerð skil með hjálp ótal 

upplýsinga sem safnað var fyrir rannsóknina þá helst í gegnum viðtöl við fastagesti 

sundlauga, svör við spurningaskrá sem send var út á vegum Sundstofu og þjóðháttasafns 

Þjóðminjasafnsins og vettvangsnótum mínum sem gerðar voru fyrir þessa rannsókn. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig áhrif skynja sundgestir í lauginni og hvernig hefur 

umhverfi hennar áhrif á líðan, upplifun og hegðun sundgesta? 

Ein helsta samantekt um sundlaugar og baðmenningu hér á landi er Auður úr iðrum 

jarðar (1998) eftir Svein Þórðarson. Þar skrifar hann um hagnýtingu jarðvarmans allt frá 

fornöld og fram til miðrar tuttugustu aldar. Af ýmsum fornheimildum dregur Sveinn þá 

ályktun að menn hafi farið í laugarnar til að þvo sér, skemmta sér, njóta hitans og góðra 

áhrifa sem legan gat haft á kroppinn.2 Vegna fárra heimilda um laugarferðir hér á landi er 

erfitt að átta sig nákvæmlega á því hvenær fólk fór fyrst að nota laugar og með hverslags 

hætti; fornar heimildir sýna að hugmyndin um laugarferðir og sund var til staðar á 

miðöldum en þær segja hins vegar lítið um raunverulega notkun. Er helst að finna þessar 

heimildir í Landnámu, Biskupasögum, Íslendingasögum og Sturlunga sögu þar sem talað er 

um að „fara til laugar“ eða vera „í laugu“ og „að laugu“.3 Auk þess má sjá í Ferðasögu 

Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar lýsingar á yfir tuttugu laugum þegar þeir ferðuðust 

um landið á árunum 1752 til 1757.4 Þar skrifa þeir að laugarnar hafi verið notaðar til 

margskonar heilsubóta; til að baða sig í, til lækninga sem og þæginda, en auk þess drukku 

menn vatnið vegna trúar á gæði þess og segja þeir laugarnar óteljandi.5 Einnig eru enn 

sýnilegar heitar laugar víða um land sem passa við frásagnir úr fornritum og öðrum 

heimildum.6 

Heimildir má finna um að fólk fór að synda í þeim laugum sem þóttu hentugar til sunds 

og sundkennslu á nítjándu öld.7 Aukinn áhugi á sundinu varð til þess að smám saman fóru  

                                                        
2 Sveinn Þórðarson, Auður úr iðrum jarðar, 39-43 og 57.  
3 Sveinn Þórðarson, Auður úr iðrum jarðar, 39-40.  
4 Eggert Ólafsson, Ferðasögur, I. bindi: 71-78, 264-269. II. Bindi: 12-17, 126-132, 194-207.  
5 Eggert Ólafsson, Ferðasögur, I.bindi, 71.  
6 Má þar nefna t.d. Snorralaug í Reykholti og Guðrúnarlaug í Sælingsdal. 
7 Sveinn Þórðarson, Auður úr iðrum jarðar, 72-78. 
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manngerðar laugar að verða algengari. Þessar laugar voru þó aðallega ætlaðar körlum og 

drengjum en konur fengu lítinn aðgang að þeim fyrr en um aldamótin 1900 þegar fyrst var 

boðið upp á sundkennslu fyrir stúlkur og konur.8 Sundiðkun og kennsla jókst síðan með 

nokkuð hröðum hætti við upphaf tuttugustu aldarinnar. Sagnfræðingurinn Ólafur Rastrick 

fjallar um upphaf sundkennslu í Almenningsfræðsla á Íslandi (2008) þar sem hann greinir 

frá því að almennings sundlaugar voru byggðar ört hér á landi fyrir og um miðbik síðustu 

aldar og sundskyldu komið á með fræðslulögum 1936 og í íþróttalögum 1940 en 

sveitarfélögin höfðu heimild frá 1925 til að skylda ungmenni að læra sundtökin.9  

Á tuttugustu öld voru þær laugar byggðar sem flestar eru notaðar enn í dag og eru til 

umfjöllunar í þessari ritgerð. Laugarnar má flokka sem almannarými og urðu fljótt að 

vinsælum samkomustöðum allan ársins hring hjá fólki á öllum aldri og úr öllum stéttum 

samfélagsins. Hér á landi hefur orðið til sambærileg stemmning í sundlaugunum sem finna 

má á götuhornum og torgum víða um heim. Í sundi býður fólk góðan daginn og kemur að 

tali við ókunnuga þar sem rætt er um veðrið og hinar ýmsu hliðar samfélagsins sem búa 

utan veggja sundlaugarinnar. Þar eru líka þeir sem kjósa að sitja hjá og fylgjast með 

samræðunum og lífinu í sundlauginni þar sem sjá má börn að leik, ástfangin pör sem geta 

vart haft hendur af hvort öðru, kærleika milli gamalla vinkvenna sem skeggræða lífið í einu 

horni heita pottsins. Líkt og í sundlaugunum sækir fólk líka í almannarými til þess að upplifa 

stund með sjálfum sér í návígi við aðra og upplifa þannig einveru í kringum margmennið. 

Örn D. Jónsson, prófessor í nýsköpunar- og frumkvöðlafræðum, er sá sem hefur hvað mest 

rannsakað sundlaugar og við algenga notkun þeirra í dag. Í „Good clean fun: How the 

outdoor hot tub became the most frequented gathering place in Iceland“ (2010) gerir hann 

grein fyrir því hvernig heiti pottur sundlauganna varð að vinsælum samkomustað og sýnir 

fram á að hafi mætti þörf fólks fyrir að tilheyra einhverskonar samfélagi.10 Annars má segja 

að lítið hafi verið tekið markvisst saman um sögu sundlauga á tuttugustu öld þó nefna megi 

nokkrar BA ritgerðir til að mynda tvær sem skrifaðar voru innan þjóðfræðinnar: eftir 

Katrínu Snorradóttir „Það er bara andlegt og líkamlegt meðal að fara í sund.“ Upplifun 

                                                        
8 Sveinn Þórðarson, Auður úr iðrum jarðar, 78. 
9 Ólafur Rastrick, Nýjar skyldunámsgreinar, 205. 
10 Örn D. Jónsson, Good clean fun, 243 og 245. 
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sundgesta af laugarferðum og samanburður á einka- og almenningslaugum (2013) og eftir 

Nönnu Ólafsdóttir Baðstofan og böð að fornu (1974). 11 

Framvinda og samræður 

Sjónarhorn mitt og bakgrunnur byggir á þjóðfræðilegri nálgun. Eitt af einkennum þess sem 

þjóðfræðin tekur sér fyrir hendur er það margræða í hversdegi fólks, það sem stendur fólki 

nærri og er oft það tengt sjálfsvitund þess að erfitt getur verið að bera kennsl á það. 

Þjóðfræðingarnir Barbara Kirsenblatt-Gimblett (1995) og Dell Hymes (1975) hafa bæði lýst 

viðfangsefnum þjóðfræði sem fagurfræði hversdagsins, það er að segja sá margháttaði 

vettvangur þar sem fólk gefur gildum sínum einhverskonar form eða skipulag,12 og þar sem 

það tjáir þessi gildi í ýmsum miðlum daglegs lífs meðal annars orðlist, mannsröddin, 

líkamanum, heimilisháttum og matargerð svo fátt eitt sé nefnt.13 Gildin geta verið eins hjá 

ólíkum hópum en birtingarmyndirnar ólíkar, en birtingarmyndirnar geta líka verið eins en 

gildin önnur. Þjóðfræðin skoðar hópa, stóra og smáa, og það sem sameinar þá er til dæmis 

að mála í frítíma sínum, segja sömu sögurnar, reykja sígarettur, eiga samskonar sófasett 

eða að vinna í sama fyrirtæki. Þeir sem eru hluti af hóp þurfa ekki endilega að þekkja alla 

meðlimi hópsins. Það er vitneskjan um þessa sameiginlegu samsemd sem gerir þá að hóp.14  

 Í öðrum kafla útlista ég hvaða leiðir ég fór til að afla gagna til spyrja 

rannsóknarspurningarinnar sem ritgerðin leitar svara við. Þetta er eigindleg rannsókn þar 

sem ég notast helst við viðtöl, spurningaskrá, vettvangsferðir og önnur gögn. Ég skipti 

kaflanum niður í fimm undirkafla og þeim fyrsta tileinka ég aðferðafræði rannsóknarinnar. 

Þá skoða ég helst John W. Creswell sem skrifaði Qualitative Inquiry and Research Design: 

Choosing Among Five Approaches (2013, [2007]), en í bókinni lýsir hann sérkennum 

eigindlegra rannsókna þar sem reynt er að nálgast rannsóknarefnið frá sem flestum 

                                                        
11 Arkitektanemar hafa líka skrifað um sundlaugar: Hvernig getur arkitektúr stuðlað að bættri bað- og 
sundlaugamenningu? (2017) eftir Klöru Sól Ágústsdóttir og Laugar landsins : hvernig hafa sundlaugar og 
bygging þeirra þróast í samfélagi Íslendinga á 20. Öld? (2010) eftir Kristínu Unu Sigurðardóttir. Í 
íþróttafræðum hafa auk þess verið skrifaðar BA ritgerðir til dæmis Sundlaugavenjur Íslendinga : nota 
Íslendingar sund sem heilsurækt? (2007) eftir Jóhann Jóhannsson og Róbert Arnar Birgisson. Kolbrún Vaka 
Helgadóttir gerði lokaverkefni í meistaranámi sínu í Goldsmiths University í London um sundlaugar á Íslandi 
sem nefnist Swim Zone(Out) In the Thermal Pools of Iceland (2009). Einnig langar mig að nefna að Jón Karl 
Helgason hefur síðustu ár verið að vinna að heimildamynd um sundlaugar á Íslandi, áætluð útgáfa hennar er 
haustið 2018. 
12 Kirsenblatt-Gimblett og Gablik, The Aesthetics of Everyday Life, 416. 
13 Hymes, Folklore´s Nature and the Sun´s Myth, 345. 
14 Dundes, The Study of Folklore, 2. 
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sjónarhornum.15 Þegar ég skoða félagslega mótunarhyggju byggi ég á skrifum Thomas A. 

Schwandt í bók hans Qualitative Inquiry (1997) þar sem hann segir að félagsleg hegðun sé 

endurtekin hegðun sem hópar fólks deila.16 Með þetta í huga er ég að grafast fyrir um 

þessa endurteknu hegðun sundgesta og beiti í því skyni margskonar sjónarhornum, sem ég 

útskýri í kaflanum. Schwandt færir rök fyrir því að gott sé að nota hugmyndir 

fyrirbærafræðinnar í rannsóknum á hversdagslegri reynslu sem byggir þá á sjónarhóli 

gerandans.17 Mannfræðingurinn Sarah Pink fjallar um skynræna etnógrafíu þar sem hún 

sýnir fram á hvernig vettvangsferðir og það að hrærast í umhverfi rannsóknarefnisins er 

hjálplegt og gerir rannsakandann betur í stakk búinn að skilja efnið.18 Sýni ég hvernig ég 

nálgast efnið út frá sjónarhorni þessara fræðimanna.  

Eftir að ég hef greint frá aðferðafræðilegri nálgun minni lýsi ég öllu því sem viðkemur 

viðtölunum sem ég tók, en þau voru sextán talsins. Tvö prufuviðtöl voru tekin í Reykjavík 

og restin var tekin á norðanverðum Vestfjörðum við fastagesti sundlauganna og við 

starfsmann einnar sundlaugar og fyrrum íþróttafulltrúa Ísafjarðarbæjar. Geri ég grein fyrir 

heimildagildi viðtalanna, aðferð minni við að nálgast viðmælendur og viðtölunum sjálfum. 

Þar á eftir lýsi ég vettvangsferðunum sem ég byrjaði að skrá á vordögum 2013. Segi ég frá 

því hvað ég skráði niður og lýsi ferlinu en til að byrja með þótti mér til að mynda krefjandi 

að stunda vettvangsferðir í sundlauginni hálf nakin í kringum aðra hálf nakta líkama. Næst 

síðasti undirkaflinn er um spurningaskrána sem var send út í samstarfi Sundstofu og 

þjóðháttardeildar Þjóðminjasafnsins. Segi ég frá tilurð spurningaskráa og kostum og göllum 

gagnaöflunar sem þessarar. Spurningaskráin heitir Sundlaugamenning á Íslandi og lýsi ég 

innihaldi hennar og svörum sem fengust við henni. Í lok kaflans fer ég í gegnum önnur gögn 

sem nýttust mér við rannsóknina og lýsi úrvinnslunni á þeim rannsóknargögnum sem aflað 

var í heild. Fjölbreytni í gagnaöflun sem þessari er einkennandi fyrir þjóðfræðirannsóknir 

og nýtti ég mér Exploring Everyday Life (2016) eftir þjóðfræðingana Billy Ehn, Orvar Löfgren 

og mannfræðinginn Richard Wilk til að átta mig á hvernig gott er að eiga við allt þetta 

gagnamagn. Þar er til að mynda haldið fram að með ólíkum sjónarhornum og nálgunum á 

rannsóknarefnið sé hægt að gera hversdaglega þætti sem eru manni sjálfum annars 

                                                        
15 Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design, 46-47. 
16 Schwandt, Qualitative Inquiry, 39. 
17 Schwandt, Qualitative Inquiry, 226. 
18 Pink, Doing Sensory Ethnography, 68.  
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samofnir framandi.19 Ritgerðin byggir mest á frásögnum sundgesta, þá helst fastagesta, úr 

sundlauginni í bland við mínar eigin frásagnir, lýsingar og reynslu.  

Afmörkuðu rými sundlaugarinnar er lýst í þriðja kafla ritgerðarinnar, fyrirkomulagi og 

útliti hennar og þeim félagslega veruleika sem þar er að finna. Kaflanum er skipt í þrjá 

undirkafla: „Leiðin í laugina“, „Í lauginni“ og „Máttur vanans“. Ég byrja á að lýsa því þegar 

komið er inn í anddyri sundlaugarinnar og gengið til klefans. Skref fyrir skref lýsi ég því sem 

ætlast er til af sundgestinum á hverju svæði fyrir sig sem og hverjar séu helstu 

hegðunarreglur innan þessara rýma. Í klefanum snúa helstu hegðunarreglurnar að 

hreinlæti og umhirðu og ég dreg fram dæmi frá heimildamönnum um það sem þykir 

viðeigandi og hitt sem fer fyrir brjóstið á þeim. Til að skilja betur lítið umburðarlyndi 

sundgesta fyrir því ef hreinlætisreglur eru brotnar styðst ég við kenningar mannfræðingsins 

Mary Douglas í Purity and Danger (1960) þar sem hún skilgreinir óhreinindi sem hlut á 

vitlausum stað.20 Hvað varðar líkamann og óhreinindin þá verður viðkvæmnin jafnan mikil 

og sýnir Douglas fram á að hlutir tengdir líkamanum, eins og hár, sviti og hor, séu hættulegt 

og viðkvæmt málefni.21 Með þetta í huga dreg ég fram dæmi sem sýna fram á þessa 

viðkvæmni og greini hvernig mikilvægi þess að þvo sér birtist í svörum heimildamanna. 

Líkaminn birtist þar sem hálfgerð óhemja sem þarf að temja til að mynda með þvotti. 

Í framhaldi skoða ég nekt sundlíkamans og hegðunarreglur henni viðkomandi og dreg 

fram hvernig nektin birtist í gögnum rannsóknarinnar. Hvernig hún er breytileg milli rýma 

og hvernig sundgestir gera hana að eðlilegum hlut sem þeir kippa sér ekki endilega upp við 

í frásögnum sínum, en algengt er að sjá í heimildum mínum að fólk láti nekt sína eða 

annarra ekki koma sér úr jafnvægi. Til að skilja betur hvernig sundgestir tala um nekt sína 

og líkama og hvernig þeir fara um laugina hálf naktir styðst ég helst við skrif Rob Cover, 

sem leggur stund á félagsvísindi og menningarfræði, og félagsfræðingsins Susie Scott. Í 

„The Naked Subject“ (2003) rýnir Cover í hugmyndir um nekt í almannarými í vestrænu 

samfélagi. Líkt og rætt verður um í þessum kafla gerir Cover grein fyrir því hvernig innan 

þessara rýma verði til tákn eða reglur sem leiðbeina fólki um hvernig því beri að haga sér 

til að gera nektina frekar að einhverju eðlilegu svo að því líði vel.22 Þessar reglur snúa 

                                                        
19 Ehn, Löfgren og Wilk, Exploring Everyday Life, 25. 
20 Douglas, Purity and Danger, 44.  
21 Douglas, Purity and Danger, og 62. 
22 Cover, The Naked Subject, 56-57.  
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einkum að því að óæskilegt sé að horfa eða stara á aðra sundgesti sem og að forðast skuli 

snertingu sem annars staðar þætti sjálfsögð til dæmis handabönd. Cover skoðar 

almannarými almennt þar sem nekt kemur fyrir en Scott hefur rannsakað sundlaugar á 

Bretlandi þar sem hún stundaði vettvangsferðir í sjö ár, en hennar helsta markmið var að 

komast að því hvernig sundgestir una sér í sundlauginni hálf naktir í kringum aðra hálf nakta 

líkama. Um þennan félagslegan veruleika sundlauga á Bretlandi skrifaði hún greinarnar 

„How to Look Good (Nearly) Naked: The Performative Regulation of the Swimmer's Body“ 

(2010) og „Reclothing the Emperor: The Swimming Pool as a Negotiated Order“ (2009). 

Skrif Scott hafa reynst mér vel og er margt sameiginlegt milli sundlauga hér á landi og í 

Bretlandi. Þegar Scott rýnir í nekt í sundlauginni skýrir hún hvernig sundgestir halda utan 

um persónulegt rými sitt sem og annarra og forðast þann kynferðislega undirtón sem 

nektinni getur fylgt á öðrum vettvangi.23 Þær hegðunarreglur sem hún talar þá mest um er 

að bannað er að horfa á aðra sundgesti eða snerta en þegar þessar reglur eru brotnar 

vaknar sú spurning hvort brotið sé af ásettu ráði.24 Kallar Scott þessa passasömu hegðun 

innan sundlaugarinnar siðlegt eftirtektarleysi (e. civil inattention)25 sem einkennist af því 

að sundgesturinn rétt lítur til annarra án þess að sýna sérstök viðbrögð til að láta ekki 

öðrum finnast vera þrengt að þeim í þessum aðstæðum.26 

Meðvitund sem sundgesturinn hefur um sjálfan sig birtist til að mynda í gögnum 

rannsóknarinnar þegar heimildamenn tala um að þeir hunsi aðra sundgesti í klefanum. Í 

því samhengi ræði ég einkum við tvo félagsfræðinga. Annar er Marcel Mauss sem árið 1934 

flutti fyrirlestur um rannsóknir sínar um líkamstækni (e. body techniques) sem síðar var 

sett á prent og nefnist í enskri þýðingu „Techniques of the Body“. Þar ber Mauss kennsl á 

hvernig að fólk beitir líkama sínum með mismunandi hætti eftir uppeldi, frá hvernig 

umhverfi það kemur eða hvar það er staðsett.27 Hinn er Nick Crossley, sem hefur fylgt 

hugmyndum Mauss um líkamstæknina eftir, til að mynda í „Mapping Reflexive Body 

Techniques“ (2005). Líkt og heiti greinarinnar ber með sér þá talar hann um sjálfhverfa 

líkamstækni sem er sú tækni þar sem einstaklingurinn beinir athygli sinni sérstaklega að 

                                                        
23 Scott, Reclothing the Emperor, 131-132. 
24 Scott, How to Look Good (Nearly) Naked, 158. 
25 Siðlegt eftirtektarleysi er hugtak sem Erving Goffman skrifar um í bók sinni Behavior in Public Places, 83-
88. 
26 Scott, How to Look Good (Nearly) Naked, 158. 
27 Mauss, Techniques of the Body, 50 og 66. 
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sjálfum sér sem ég mun sýna fram á að eigi við það sem gögnin sýndu mér. Crossley færir 

rök fyrir því að fólk læri að leika hlutverk annarra í sambandi við sig sjálft.28 Í 

vettvangsferðum mínum tók ég eftir þessu, einnig má greina þetta í gegnum frásagnir 

heimildamanna sem ég mun ræða í kaflanum. 

Í öðrum undirkafla er umhverfi laugarinnar lýst; hvernig sundgestir nýta og fara um 

hana sem og þeim félagslega veruleika sem þar er að finna. Aftur horfi ég til rannsókna 

Susie Scott er ég greini líf sundlaugarinnar, en líkt og í klefanum er margt í umhverfinu sem 

er hannað utan um nekt sundgestsins, sem greinir þetta almannarými frá öllum öðrum. 

Það er til að mynda gert með því að klæðast sundfatnaði en auk þess kveða óskráðar 

hegðunarreglur á um að bannað sé að stara á eða snerta aðra sundgesti. Með sama hætti 

og í klefanum lýsi ég því hvernig að líkaminn kemur fyrir og eru það helst vettvangsnóturnar 

mínar sem nýtast mér í greiningu á því. Ég lýsi því hvernig sundgestir upplifa sig með ólíkum 

hætti eftir því hvar þeir eru staddir í lauginni og þeim óskráðu reglum sem sundgestir lúta; 

hvernig ætlast er til sérstakrar hegðunar eftir því hvar sundgestur er staddur. Með sama 

hætti sýni ég hvernig aðrir sundgestir hafa áhrif. Reglur í lauginni auðvelda sundgestum að 

fara um og láta þetta almannarými virka sem skildi. 

Sundgestir læra með endurteknum sundferðum hvernig best sé að fara um laugina og 

öðlast þannig öryggi og geta mótað sér eigin leiðir innan þess ramma er rýmið og reglurnar 

gefa þeim. Vani sundgestsins er viðfangsefni síðasta undirkaflans þar sem því er lýst 

hvernig sundgestir koma sér upp rútínum í heimsóknum sínum. Fyrst útskýri ég hvernig 

vaninn virkar fyrir fólk og beiti kenningum þjóðfræðinganna Billy Ehn og Orvar Löfgren úr 

The Secret World of Doing Nothing (2010) en í bókinni helga þeir vananum einn kafla. Þeir 

greina frá því hvernig endurtekin hegðun verður að vana sem gerir hversdagslegar gjörðir 

ómeðvitaðar.29 Vaninn virkar því vel í sundlauginni og gerir sundgestinum auðveldara fyrir 

að una sér við sitt áreynslulaust og upplifa þá líðan sem sundgestur óskar eftir. Sýni ég fram 

á hvernig vaninn verður áþreifanlegur en margir heimildamanna minna upplifa óöryggi 

þegar þeir þurfa að bregða út af vananum. Í lok kaflans ræði ég aðeins um nærveruna sem 

sundgestir upplifa í lauginni. Þrátt fyrir að sundgestir sæki í einveru í lauginni þá þjóna aðrir 

sundgestir því hlutverki að skapa öryggi með því að passa hver upp á annan.  

                                                        
28 Crossley, Mapping Reflexive Body Techniques, 13-14. 
29 Ehn og Löfgren, The Secret World of Doing Nothing, 80. 
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Í fjórða kafla ritgerðarinnar einblíni ég á þá vellíðan sem margir sundgestir upplifa í 

lauginni. Þær frásagnir sem ég nota sem dæmi úr rannsóknargögnum eru að mestu lýsingar 

frá sundgestum sem njóta mikillar sælu einir í lauginni. Það sem einkennir þessa umræðu 

er að þarna sé vettvangur til að draga sig inn á við og ná að njóta í hálfgerðu hugsunarleysi 

þar sem það eina sem skipti máli er að dvelja í þessari vellíðan og endurnærast. Segja má 

að sundgestir syndi erfiðleika sína í burt eða láti vatnið skola þá af sér. Yfir þessum 

frásögnum er oft á tíðum að finna mikinn helgiljóma þar sem vatnið og sundferðir bæta 

líðan sundgestsins og gerir honum kleift að slaka reglulega vel á.  

Til þess að greina og átta mig á þessari líðan sem margir sundgestir upplifa hef ég lesið 

mér til um áhrifakenningar (e. affect theory) sem einblína á hversdagslega líðan og hvernig 

umhverfið og líkamar eru eitt í því hvernig hver stund er upplifuð. Í fyrri hluta kaflans útlista 

ég nokkra þætti áhrifakenninga. Notast ég helst við hrif eða áhrif í skrifum mínum sem 

þýðingu á enska orðinu affect. Það sem einkennir þessar kenningar er að þær fjalla ekki síst 

um þau áhrif sem búa í hversdeginum og gefa lífi fólks dýpt.30 Þetta sýnir þjóðfræðingurinn 

Kathleen Stewart fram á í Ordinary Affects (2007) og segir í framhaldi að þetta birtist til að 

mynda í hugsunum okkar og við hversdagsleg störf á ákveðnum stundum, í tilfinningum 

eða upplifunum sem grípa fólk og lætur því líða einhvernveginn.31 Þessi áhrif er oft erfitt 

að útskýra eða koma í orð og því notast hún við orðalagið einhvernveginn. Margaret 

Wetherell, félagssálfræðingur, skoðar hrif frá mörgum sjónarhornum í Affect and Emotion: 

A New Social Science Understanding (2012). Í bókinni dregur hún fram og rökstyður kosti 

og galla ýmissa hugmynda innan áhrifakenninganna.32 Byggir hún hugmyndir sínar mikið til 

á því að hrif séu tól til að komast hjá tvíhyggju sem hefur verið ríkjandi í Vesturheimi og að 

hrifin bjóði upp á að skoða allt samhengi aðstæðna.33 Stewart undirstrikar að hrif séu 

eitthvað óáþreifanlegt í lífi fólks en með því að draga athyglina að þeim og samhengi þeirra 

verði þau augljósari.34 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar eru óræðar tilfinningar og upplifanir en þegar 

sundgestir eru almennt spurðir út í líðan sína í lauginni eru svörin þó einföld. Í fjórða og 

                                                        
30 Stewart, Ordinary Affects, 2. 
31 Stewart, Ordinary Affects, 2. 
32 Wetherell, Affect and Emotion, 65. 
33 Wetherell, Affect and Emotion, 2. 
34 Wetherell, Affect and Emotion, 65. 
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fimmta kafla skoða ég hvernig fólk tjáir sig og dreg saman frásagnir sem birta ríkjandi 

stemmningu í gögnunum sem sýna hvers virði sundferðin er. Aðal viðfangsefni fjórða kafla 

er persónuleg upplifun sundgestsins. Að baki þessari upplifun er ákveðin þekking á 

möguleikum sundferðarinnar og með endurtekningu verður sundgestinum tamt að upplifa 

sundið með ákveðnum hætti. Lýsi ég þessari virkni í sundlauginni þar sem ég tek dæmi til 

að mynda frá sjálfri mér og úr vettvangsnótum. Í þessari umræðu kynni ég til leiks feminíska 

heimsspekinginn Söruh Ahmed sem útskýrir hvernig fólk dregst að því sem gerir það glatt 

í grein sinni „Happy Objects“ (2010). Hún lýsir hrifum sem einhverju sem klístrast eða 

festist við fólk, eitthvað sem viðheldur og varðveitir tengingu milli hugmynda, gilda og 

hluta.35 Í þessu samhengi á hún við að erfitt sé að komast undan áhrifum36 en þegar nýr 

sundgestur kemur til að mynda í laugina sér hann sundgesti í ákveðnum stellingum og 

meðtekur það í takt við sinn veruleika og bakgrunn sem verður til þess að einhverskonar 

hrif eiga sér stað. Landfræðingurinn Ben Anderson leggur sama skilning í hrif og varpar ljósi 

á að líkamar geymi ákveðna hleðslu hrifa (e. charge of affect).37 Sýni ég fram á hvernig 

vellíðan annarra sundgesta getur haft áhrif á manns eigin líðan sem lærist þannig með 

áhorfi og samlíðan.  

Í fimmta og jafnframt lokakafla ritgerðarinnar dreg ég fram og greini helstu þemu úr 

gögnunum sem hafa áhrif á þessa persónulegu upplifun og líðan sundgestsins í 

sundlauginni. Skiptast þemun upp í: vatnið, lyktar- og hljóðheim sundlaugarinnar, 

náttúruna og nútímann og að lokum eru það árstíðir, veður og tími dags. Þó ég dragi þessi 

þemu út þá er alltaf samhengi milli allra þátta sundlaugarinnar og innri tilveru sundgestsins 

en til að skilja betur þessa líðan sem margir sundgestir upplifa þá getur reynst gott að skoða 

sérstaklega ýmsa áhrifaþætti. Í svörum spurningaskráarinnar og í viðtölunum eru 

framangreind þemu þau sem mest vægi höfðu. Í öllum köflunum er það mín eigin reynsla 

og vettvangsnótur sem hjálpa mér að túlka frásagnir heimildamanna. 

Vatnið hefur margvísleg áhrif á sundgestinn, á líkama hans, hvernig hann ber sig og 

andlega líðan. Greini ég meðal annars frá því hvernig sundgestir njóta þyngdarleysisins í 

vatninu. Víðast birtist þetta sem mikill kostur en þá allra helst hjá þeim sem eiga við 

                                                        
35 Ahmed, Happy Objects, 29.  
36 Ahmed, Happy Objects, 31. 
37 Anderson, Encountering Affect, 105. 
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líkamlegar hindranir að stríða utan vatnsins. Líkamlegt frelsi og möguleikinn að láta sig 

fljóta eru þar í fyrirrúmi. Aðrir þættir sem birtast víða í gögnum rannsóknarinnar eru áhrif 

hitastigs vatnsins á veru sundgestsins. Sundgestir nota oft markvisst áhrifin sem það hefur 

á líkamann og líðan til að mynda með því að fara á milli hita og kulda. Í umræðunni um 

áhrif sundlíkamans á andrúmsloft sundlaugarinnar ræði ég grein mannfræðingsins Katrínar 

Önnu Lund „Iðandi mannlíf, mótun götumyndar“ (2009), þar sem hún færir fyrir því rök að 

fólk sem fer um almannarými taki í sig stemmningu þess en hafi auk þess áhrif á hana með 

sínum sérkennum.38 En sundlaugar eru sambærilegar mörgum almannarýmum í líkingu við 

götur og torg víða um heim þar sem hlutverk fólksins sjálfs og hvernig það fer um hefur 

áhrif á andrúmsloftið og hvernig fólk hagar sér. Einnig er mikla trú að finna í frásögnum 

sumra heimildamanna um mátt vatnsins, að það bókstaflega hreinsi sundgestinn jafnt að 

innan sem utan. Sýni ég að vatnið á stóran þátt í því að fólk sækir í laugina í þeim tilgangi 

að komast nær sjálfu sér og fjarlægjast áreiti hversdagsins. Sundlaugin verður þar 

hálfgerður staðgengill friðarins sem oft er tengdur náttúrunni.  

Í hlutanum sem ég tileinka lyktar- og hljóðheimi sundlaugarinnar geri ég grein fyrir því 

hvernig skynfærin tengja sundgesti inn á svið sundlaugarinnar og eru þá heyrn og 

lyktarskyn það sem heimildarmenn komu helst orðum að í svörum sínum. Skoða ég í því 

samhengi greiningu þjóðfræðingsins Orvar Löfgren á andrúmsloftinu á aðallestarstöðinni í 

Kaupmannahöfn þar sem hann heldur því fram að til þess að átta sig á andrúmslofti staða 

þurfi að huga að öllum skilningarvitunum sem vinna saman að því að skapa þau áhrif sem 

staðurinn hefur á fólk.39 Í kaflanum dreg ég fram þessa þætti í andrúmslofti 

sundlaugarinnar og staldra við þátt hljóðs og lyktar í áhrifum sundlaugarinnar á 

sundgestinn.  

Hugmyndir sundgesta um tengsl sín við náttúruna í sundlauginni gætir víða og eru í 

raun samtvinnaðir öllum þemum sem tekin eru fyrir í fimmta kafla. Tileinka ég þeim þó 

einn kafla sérstaklega. Félagssagnfræðingurinn Ken Worpole útskýrir hvað það er 

mikilvægt fyrir borgarbúann að hafa afdrep í borgarrýminu sem minnir á náttúru þar sem 

hann getur hvílt sig og dvalið með hugsunum sínum.40 Í bók sinni skoðar hann sérstaklega 

                                                        
38 Katrín Anna Lund, Iðandi mannlíf, mótun götumyndar, 471.  
39 Ehn, Löfgren og Wilk, Exploring Everyday Life, 84-88. 
40 Worpole, Here Comes the Sun, 8-10.  
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útisundlaugar Bretlands sem kallaðar eru Lido. Í gögnum Worpole greinir hann þessa þrá 

fólks eftir að vera í návígi við náttúru, eða allavega fyrirbæri sem vísar í hana.41 Í kaflanum 

skoða ég hvernig sundgestir tengja sundlaugar við náttúru í formi þess sem býr handan 

veggja og girðinga sundlaugarinnar; gróðursins, fjallanna, sjávarins og almenns útsýnis. 

Flestir sundgestir telja útisundlaugar vera vænlegri kost en þó sýni ég hvernig innilaugarnar 

eru líka afdrep frá amstri hversdagsins sem og að umhverfi þeirra lauga geti líka haft 

sambærileg áhrif. Lýsi ég almennu útliti innilauga og nota kenningar mannfræðingsins 

Michael Jacksons í At Home in the World (1995) þar sem hann rökstyður hvernig veggir geti 

skapað þá tilfinningu að fólki finnist það óhult innan þeirra og þar sé að finna ró.42 Í The 

Poetics of Space (1969) gerir heimsspekingurinn Gaston Bachelard grein fyrir þeirri 

öryggistilfinningu sem fólk finnur oft fyrir í húsakynnum þar sem veggir skapa skjól og 

verndarhjúp um íbúana þeirra og þeir geta dvalið með sjálfum sér.43 Með hugmyndir þeirra 

að leiðarljósi skoða ég frásagnir sundgesta þar sem innisundlaugin birtist með 

sambærilegum hætti og þeir lýsa. Í útisundlaugunum finnur sundgestur meira fyrir víðáttu 

og náttúru og mun ég sýna frásagnir þar sem sundgestir greina frá því. Einnig segi ég frá 

þeim laugum sem eru byggðar „í“ náttúrunni þar sem til að mynda sjór er hendi næst. Í 

„Landslag: flæði, fléttur, frásagnir, form“ (2011) lýsir Katrín Anna Lund vettvangsferð sinni 

á Spáni þar sem hún sýnir fram á að náttúran verði til í upplifuninni sjálfri og: „náttúran og 

maðurinn [eru] samofin í gegnum upplifunina“.44 Í kaflanum styðst ég við greiningu 

Katrínar Önnu til að túlka upplifun sundgestsins á náttúru í lauginni. 

Í síðasta undirkaflanum eru það áhrif árstíða, veðurs og tíma dags á sundgestinn sem 

ég geri grein fyrir. Sýni ég fram á þau fjölbreyttu áhrif sem þessir þættir hafa á sundgestinn, 

hvernig hann upplifir sundferðina sem og hvernig hann fer um og notar laugina. Hvernig 

að umhverfið er skynjað er menningarlega bundið og set ég þessa greiningu því í samhengi 

við rökfærslu mannfræðingsins David Howes í Empires of the Senses (2005) þar sem hann 

sýnir fram á hvernig skynjun er háð félagslegum og menningarlegum þáttum.45  

                                                        
41 Worpole, Here Comes the Sun, 8-10. 
42 Jackson, At Home in the World, 84. 
43 Bachelard, The Poetics of Space, 5-6, 91, 136-137. 
44 Katrín Anna Lund, Landslag, 359. 
45 Howes, Introduction, 3. 
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Ritgerðin byggir mikið til á áhrifakenningum sem mér þykir henta vel við rannsóknir 

innan þjóðfræðinnar. Það sem vekur áhuga minn í þjóðfræðinni er að skoða það sem oft 

er talið sjálfsagt í hversdeginum og er oft verðmætur hluti af lífi fólks. Áhrifakenningar 

minna mig á mikilvægi samhengis og hvernig það hefur áhrif á hversdaginn. Tel ég að 

áhrifakenningar geti dregið þjóðfræðina á dýpri mið og skilað henni lengra í átt að skilningi 

á þessu óáþreifanlega í hversdeginum. Það er mikilvægt að hafa hugfast að sundlaugin er 

fljótandi vettvangur og hver tilvísun sem ég nota er háð einhverju samhengi, en gögnin 

munu sýna hvernig hægt er að finna ákveðinn takt og þemu sem stór hópur sundgesta 

deilir. Sá hópur sem ég skoða hér eru einkum þeir sundgestir sem hafa unun af 

sundlauginni. Mun ég einnig varpa ljósi á sjónarhorn þeirra sem fara ekki í sund en áherslan 

er á frásagnir þeirra sem fara í sund til að njóta sín í sundlauginni, enda eru þeir lang 

fyrirferðamestir í rannsóknargögnunum. 
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2. RANNSÓKNIN 

Í þessari rannsókn er markmið mitt að öðlast innsýn í hugarheima sundgesta og afla 

þekkingar um hvernig þeir upplifa og skynja líkama sinn í sundlauginni en líka hvernig 

félagslegt og efnislegt umhverfi laugarinnar hefur áhrif á þessa upplifun og skynjun. Dæmi 

um spurningar sem ég reyni að svara eru: Hvernig upplifir fólk sundið og laugina? Hvernig 

hefur rými og umhverfi sundlauga áhrif á líðan sundgestsins, upplifun og hegðun hans 

innan þess? Hvernig hafa árstíðir, mismunandi tími dags og veður áhrif á upplifun eða 

notkun sundgestsins í lauginni? Hvað er það í umhverfinu sem vekur upp vellíðan? Með 

hvaða hætti geta sundgestir upplifað einveru í almannarými sundlaugarinnar? 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig áhrif skynja sundgestir í lauginni og hvernig hefur 

umhverfi hennar áhrif á líðan, upplifun og hegðun sundgesta? Rannsóknin er unnin innan 

námsbrautar í þjóðfræði og safnafræði í Háskóla Íslands og eru leiðbeinendur mínir þeir 

Ólafur Rastrick dósent í þjóðfræði og Valdimar Tr. Hafstein prófessor í þjóðfræði. 

Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn sem framkvæmd er af hópi sem settur var á 

laggirnar á haustdögum 2012 og kallar sig Sundstofu. Hópurinn samanstendur af Valdimari 

Tr. Hafstein prófessor í þjóðfræði, Erni D. Jónssyni prófessor í nýsköpunar- og 

frumkvöðlafræðum, Ólafi Rastrick dósent í þjóðfræði, Ólafi Ingibergssyni og Sigurlaugu 

Dagsdóttur meistaranemum í þjóðfræði. Markmið Sundstofu er að skoða fjölbreyttar 

birtingarmyndir og hliðar á heita vatninu og sundlaugum á Íslandi. 

Aðferðafræði 

Við öflun gagna fyrir rannsóknina notaðist ég við eigindlega rannsóknaraðferð en sú aðferð 

byggir á því að hegðun og upplifun fólks séu menningarleg fyrirbæri og félagslega mótuð.46 

Ég sóttist eftir persónulegum upplýsingum úr reynsluheimi hversdagsins og gögnuðust því 

eigindlegar rannsóknaraðferðir mér vel. Með eigindlegum rannsóknum nálgast 

rannsakandi fólkið sjálft sem lifir í því umhverfi sem verið er að skoða hverju sinni og nær 

þannig í þekkinguna. John W. Creswell, höfundur bókarinnar Qualitative Inquiry and 

                                                        
46 Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design, 47. 
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Research Design: Choosing Among Five Approaches (2013), telur upp ýmis einkenni 

eigindlegra rannsóknaraðferða og er eitt þeirra að rannsakandi einbeitir sér að 

sjónarhornum, gildum og margþættum skoðunum sem tengjast efni þess sem rannsakað 

er hverju sinni. Þannig öðlast rannsakandinn betri tilfinningu fyrir því hvernig þátttakendur 

hugsa og meiri skilning á hvað þeir meini með orðum og gjörðum sínum.47 Í mínu tilfelli 

voru það sundiðkendur sem ég kynntist á þennan máta í gegnum þátttökuathugun þar sem 

ég einbeitti mér að því að sjá, heyra og upplifa sjálf hvernig sundgestir haga sér, hvað þeir 

geri og segi í sundi og innan veggja sundlaugarinnar. Ég tók viðtöl við fjórtán sundgesti og 

tvo starfsmenn. Einnig var send út eigindleg spurningaskrá á vegum þjóðháttasafns 

Þjóðminjasafnsins í samstarfi við Sundstofu og til viðbótar voru verðmætar vettvangsferðir 

þar sem ég skráði niður reynslu mína og það sem ég sá í lauginni. Auk þessa hef ég leitað 

fanga víða og má þar nefna samfélagsumræðuna, myndir, heimildamyndir og fleira sem ég 

ræði nánar hér á eftir. Vil ég nefna auk þess að tveir aðrir spurningalistar voru sendir út á 

veraldarvefnum þar sem fengust í hvorum fyrir sig um níutíu svör. Vegna mettunar í 

gagnasöfnun þegar leið á rannsóknina ákvað ég að láta þau gögn bíða betri tíma. Í gegnum 

þessa fjölbreyttu gagnasöfnun leitaði ég eftir sameiginlegum þræði eða þemum sem gætu 

hjálpað mér að svara rannsóknarspurningunni. Með þekkingunni sem heimildafólkið 

miðlaði til mín og minni eigin reynslu var ég vel búin til að túlka rannsóknargögnin. 

Hver sundlaug fyrir sig hefur sínar hefðir, reglur og viðmið og í hverri laug eru ólíkir 

líkamar með ólíkan bakgrunn. Lagði ég af stað í rannsókn mína út frá sjónarhorni 

fyrirbærafræðinnar sem og félagslegrar mótunarhyggju. Félagsleg mótunarhyggja leggur 

áherslu á sjónarhorn og upplifun „gerandans“ á þeim stað og þeirri stund sem við á. 

Thomas A. Schwandt lýsir félagslegri mótunarhyggju í bók sinni Qualitative Inquiry: A 

Dictionary of Terms (1997) en hann segir hana notaða til að skilja hvernig samfélagsþegnar 

þekkja, framleiða og endurframleiða félagslega hegðun og hvernig þeir deila sín á milli 

skilningi á sérstökum aðstæðum lífsins.48 Ég lagði upp með að leita eftir þessari 

endurtekningu á því hvernig sundgestir upplifa og nota sundlaugina sem þeir þekkja og 

deila. Eins eru sundlaugarnar sjálfar mótaðar í félagslegu samhengi. Samfélagið kom sér 

saman um þessa formgerð og smíðaði eftir sínu höfði á löngum tíma og með sífelldri 

                                                        
47 Creswell, Qualitative Inquiry and Research Design, 46-47. 
48 Schwandt, Qualitative Inquiry, 39. 
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endurtekningu. Þar sem tilvist sundalauganna er háð félagslegum þáttum, þá er þekking á 

þeim sömuleiðis aðeins sótt í félagslegan veruleika, samskipti fólks, valdatengsl og svo 

framvegis. 

Fyrirbærafræði er margslungin og hefur að geyma fjölbreytt sjónarhorn. Schwandt 

lýsir fyrirbærafræðinni sem tóli til að skoða hversdagslega reynslu frá sjónarhóli gerandans 

og fullyrðir að hún hafi fært með sér nýja sýn í rannsóknir á samfélagi og daglegu lífi innan 

þess.49 Viðhorf fyrirbærafræðinnar og félagslegrar mótunarhyggju byggir á að finna 

sameiginlega þræði sem birtast endurtekið í rannsóknargögnum, í þessari rannsókn hef ég 

fundið þessa þræði sem tengja algenga upplifun og líðan heimildamanna minna í sundi – 

hvernig þeir upplifa þetta fyrirbæri sem sundlaugarnar eru og líkama sinn innan 

sundlaugarýmisins. Creswell segir þá sem notast við fyrirbærafræðina í rannsóknum lýsa 

því sem margir þátttakenda eiga sameiginlegt þegar þeir upplifa ákveðið fyrirbæri.50 Þetta 

er í grófum dráttum það sem ég geri, ég rannsaka upplifun sundiðkenda og nálgast gögn 

sem sýna þeirra sjónarhorn og upplifun á umhverfinu. 

Sem fyrr segir þá framkvæmdi ég þátttökuathugun með því að sækja sundlaugar af 

kappi. Með rannsókninni skrifa ég mig inn í etnógrafíska rannsóknarhefð þar sem ég túlka 

upplifun fólks á hversdeginum í sundinu í samhengi við mína eigin reynslu. Etnógrafían 

skoðar meðal annars menningu, upplifun og hegðun innan afmarkaðra hópa51 í mínu tilfelli 

fólks sem fer í sund á Íslandi. Ég er þó einkum að skoða hluta af þeim sem sækja laugarnar, 

það er fastagestina og þá sem hafa dálæti á sundstöðum. Bókin Doing Sensory Ethnography 

(2009) eftir mannfræðinginn Sarah Pink hefur verið mér innblástur og hugmyndir hennar 

um etnógrafíska nálgun hugnast mér vel. Líkt og titillinn felur í sér vinnur hún út frá 

etnógrafískri aðferðarfræði sem hún tvinnar saman við skynjun svo að úr verður það sem 

hún kallar skynræna etnógrafíu (e. sensory ethnography). Nálgun hennar fellur vel að minni 

rannsókn þar sem ég legg mikla áherslu á skynjun og upplifun fólks á líkama sínum í rými 

sundlaugarinnar. Mér fannst ég þurfa að finna vatnið á mér, kynnast hljóðheimi 

sundlauganna, lyktinni, heyra hvað fólkið talaði um hvar og hvernig, en líka hvernig áhrif 

sundferðin hefði á mig. Með þessari nálgun segir Pink að rannsakandinn öðlist betri skilning 

                                                        
49 Schwandt, Qualitative Inquiry, 226. 
50 Creswell, Qualitative Inquiry & Research Design, 58. 
51 Creswell, Qualitative Inquiry & Research Design, 92. 
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á því hvað tilvera þeirra sem lifa og hrærast á rannsóknarvettvanginum snýst um og byggir 

á.52 Þannig samsamaði ég mig betur við aðra þátttakendur rannsóknarinnar í gegnum 

viðtölin, svörin við spurningaskránum og umræðu um sund á samfélagsmiðlum og víðar.  

Sundlaugarýmið er afmarkað og lokað svæði þar sem sundlaugargestir eru velkomnir, 

aðrir vegfarendur eru ekki sjáanlegir og því aðeins fólk í sama tilgangi samankomið. 

Afmarkast rannsókn mín við þetta rými og við fólkið sem þar fer um. Rannsóknargögnin 

eru eins og áður sagði af ýmsum toga: vettvangsnótur, þátttökuathugun, viðtöl við 

fastagesti, svör við spurningaskrá sem sendur var út á vegum þjóðháttasafns 

Þjóðminjasafnsins og Sundstofu, verkefni nemenda úr námskeiði innan þjóðfræðinnar, 

ljósmyndir, heimildamyndir, ásamt fréttum, pistlum og öðru samfélagsmiðlaefni sem fjallar 

um sundlaugar. Auk þessa átti ég spjall við fólk um viðfangsefnið til dæmis í lauginni, í 

afmælum, á barnum og göngum háskólans sem gaf mér oft hugmyndir eða innsýn í 

sundlaugarlífið. Fjölbreytt gagnaöflun er í anda þjóðfræðinnar, en þjóðfræðingurinn Orvar 

Löfgren kallar aðferðina „bricolage“ sem byggir á því að það séu í raun engin takmörk fyrir 

leiðum til að kynnast rannsóknarefninu. Gögnin eru greind saman og látin kallast á og 

saman gefa þau frekari dýpt og fjölbreytni í túlkun á efninu.53 

Heimildamenn rannsóknarinnar eru af ýmsum toga. Viðtöl tók ég við fastagesti sem 

sóttu laugar minnst fjórum sinnum í viku og voru frá fertugsaldri til áttræðs og af báðum 

kynjum. Þeir sem svöruðu spurningaskránum skriflega voru 164 talsins, af báðum kynjum, 

en meðalaldur heimildamanna sem svöruðu er fólk fætt árið 1947 og aldursbilið er frá 

þrítugsaldri til tíræðs. Á árunum 2013 til 2016 fékk ég samtals 145 verkefni þar sem 

nemendur í námskeiðinu Efnismenning: hlutirnir, heimilið, líkaminn sögðu frá sundferð. 

Námskeiðið er kennt á fyrsta ári í þjóðfræði við Háskóla Íslands. Á árunum 2013 til 2014 

var ég stundakennari í þessu námskeiði en hef líka komið sem gestakennari síðan og 

jafnframt farið yfir verkefni sem aðstoðarkennari. Nemendahópurinn er fjölbreyttur og 

kostur þessa rannsóknagagna er að meðal þeirra sem þarna halda á penna eru margir sem 

hafa engan áhuga á sundferðum og sumir hverjir hafa í raun óbeit á þeim. Gaf það ágætt 

mótvægi við oftast nær jákvæðar lýsingar heimildamanna. Mun ég nú fara í gegnum helstu 

þætti gagnaöflunar, úrvinnslu og þær leiðir sem ég valdi til að greina gögnin. 

                                                        
52 Pink, Doing Sensory Ethnography, 68. 
53 Löfgren, The Black Box of Everyday Life, 79 og Ehn, Löfgren og Wilk, Exploring Everyday Life, 4. 
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Viðtöl 

Viðtölin sem ég tók fyrir rannsóknina eru sextán talsins. Tvö fyrstu viðtölin eru prufuviðtöl 

sem ég tók við konur úr Reykjavík á vordögum 2013. Tólf viðtöl tók ég við fastagesti 

sundlauga á norðanverðum Vestfjörðum; tvo úr Bolungarvík, þrjá frá Ísafirði, einn frá 

Suðureyri, þrjá frá Flateyri og þrjá frá Þingeyri. Eitt viðtal tók ég auk þess við sundlauga 

starfsmann og eitt við fyrrum íþróttafulltrúa Ísafjarðarbæjar. Viðtölin voru öll tekin upp á 

hljóðupptökutæki og tók ég myndir af viðmælendum. Sem reyndist gott til að rifja upp 

hvert viðtal, því að löngum tíma liðnum vekur ljósmyndin upp stemmninguna þegar viðtal 

var tekið og bætir þannig mikilvægu samhengi við túlkun þess. Til að byrja með ætlaði ég 

að taka öll viðtölin upp á myndband en þegar á hólminn var komið tók ég aðeins tvö viðtöl 

upp í hljóð og mynd. Eitt á Flateyri og annað á Þingeyri.  

Ferðirnar vestur til að taka viðtölin voru tvær, önnur í október 2013 og sú síðari í 

desember sama ár. Dvaldi ég í bæði skiptin í um það bil fimm daga í húsi sem kallað er 

Amsterdam á Ísafirði. Mér leið mjög vel í þessu húsi og var gott að hafa stað til að geta 

unnið jafnóðum við að skrifa niður nótur og vangaveltur fyrir og eftir viðtöl sem og að hafa 

stað til að taka viðtölin sjálf þegar við átti. Tók ég fjögur viðtöl í Amsterdam húsinu þar sem 

 

 

Mynd 1. Mynd tekin í Amsterdam húsinu á Ísafirði áður en einn viðmælandi kom. 
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ég bauð upp á kaffi og með því. Hin viðtölin tók ég upp á vinnustöðum viðmælenda eða 

heima hjá þeim. Fyrstu tvö viðtölin voru tekin upp á kaffihúsi í Reykjavík. Staðsetningin var 

alltaf að ósk viðmælenda en ég vildi að þeir gætu valið stað þar sem þeim liði vel. Ég hafði 

upp á viðmælendum annarsvegar í gegnum kunningsskap þar sem ég spurði fólk í kringum 

mig hvort það þekkti til fastagesta sundlauga, og hinsvegar með því að hafa samband við 

forstöðumenn og starfsfólk sundlauganna sem gáfu mér upp nöfn á sundgestum sem 

mættu reglulega í sund og gætu verið góðir viðmælendur. Síðarnefnda aðferðin bar 

mestan árangur. 

Þegar ég nálgaðist viðmælendur hringdi ég í þá og kynnti mig, rannsóknina og gerði 

grein fyrir því hvernig ég hafði upp á þeim. Mér þykir þetta samtal mikilvægt og vil ég hafa 

fyrstu kynni sem notalegust og því segi ég í einlægni frá verkefninu mínu og hvað mér þætti 

vænt um að fá að taka viðtal við þann sem ég ræði við. Hringdi ég síðan líka alltaf aftur rétt 

fyrir viðtal. Í viðtalinu sjálfu geri ég mitt besta til að láta viðmælanda líða vel og skapa 

þægilega stemmningu, segi frekar frá því um hvað rannsóknin snýst og hvernig þetta muni 

fara fram. Einum til tveimur dögum eftir viðtal hringdi ég í viðmælanda til að þakka kærlega 

fyrir mig, segja frá vangaveltum sem viðtalið hefði vakið og gaf þeim tækifæri til þess að tjá 

sig um viðtalið eða bæta við atriðum sem þeim hefði dottið í hug eftir að við kvöddumst. 

Ítrekaði ég alltaf þakklæti mitt. Ég legg alltaf mikið upp úr því að ná góðu sambandi og 

trausti milli mín og þátttakendanna því án þeirra væri ekki rannsókn gerð af þessu tagi. 

Fyrir og eftir viðtal skrifaði ég niður nótur um líðan mína, hvernig staðið var að viðtalinu og 

velti fyrir mér ýmsum spurningum um efni viðtalanna. Viðtölin voru mis löng frá þrjátíu 

mínútum og upp í þrjá tíma. Vegna þröngs tímaramma í vettvangsferðunum vestur tók ég 

tvö til þrjú viðtöl á hverjum degi, sem er of mikið og hafði einhver áhrif á frammistöðu mína 

og efnið sem ég aflaði. Þá helst vegna þess að viðtöl eru krefjandi og þegar þreytustigið var 

orðið talsvert fannst mér erfiðara að vera vel vakandi fyrir áhugaverðum þráðum upp á að 

spyrja frekar út í efni sem viðmælendur stikluðu á. Þegar til Reykjavíkur var komið skrifaði 

ég viðtölin upp og reyndi að greina þau jafnóðum.  

Viðtölin sem ég tók við starfsmann einnar laugarinnar og fyrrverandi íþróttafulltrúa 

voru tekin til að dýpka skilning minn á sundlaugalífinu fyrir vestan. Vildi ég öðlast annað 

sjónarhorn á notkun sundlauga, vita hverju sundgestir kvarti yfir, hvað starfsfólkið lætur 

fara í taugarnar á sér, hvernig fólk nýtir laugina, hvaða hlutverki sundlaugar þjóna í 
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samfélaginu og svo framvegis. Vísa ég ekki beint til þessara gagna í ritgerðinni en þau 

hjálpuðu til við að fá frekari tilfinningu fyrir efninu. Með sama hætti nýttust vel óformlegu 

viðtölin við starfsfólk allra lauganna, þegar ég heimsótti þær eða átti samtal við það í síma. 

Skrifaði ég þau ýmist eftir minni eftir á eða gögnin blunduðu í mér óskrifuð. Með sama 

hætti nýttist mér vel allt spjall við almenna starfsmenn margra lauga, sundgesti, 

samnemendur mína og aðra innan veggja háskólans, vini, kunningja og í raun við fólk hvar 

sem ég kom. Áður en spurningaskráin var send út hringdi ég líka í alla forstöðumenn 

sundlauga hér á landi, haustið 2013, þegar ég kynnti verkefnið áður en spurningaskráin var 

send út og lenti oftar en ekki í spjalli við þá um hvernig lífið í lauginni þeirra er. Þegar ég fer 

sjálf í sund spyr ég starfsmenn lauga ef mér leikur forvitni að vita eitthvað sem tengist starfi 

þeirra eða lauginni sjálfri. Einnig eru margir sundgesti sem ég hef talað við oftar en einu 

sinni í gegnum allt rannsóknarferlið og margir hverjir eru ágætlega inni í rannsókn minni 

og segja mér fréttir í hvert sinn sem ég hitti þá. Öll þessi samtöl hafa gagnast til þess að 

kynnast sundlaugunum og staðfestu í mörgum tilvikum hugmyndir mínar þegar ég heyrði 

sama stefið endurtekið í mörgum samtölum. 

Vettvangsferðir 

Þegar litið er til baka sé ég hvernig vettvangsferðir mínar í sund hafa verið eitt mikilvægasta 

verkfærið til að skilja efni rannsóknarinnar. Ég hef alltaf farið mikið í sund síðan ég man 

eftir mér og fannst í raun smá hallærislegt að ég væri að fara að rannsaka sundlaugar þar 

sem þær eru það stór hluti af sjálfsmynd minni. Sem krakki fór ég oftar en ekki tvisvar í 

sund á hverjum degi, var að æfa sund og átti foreldra sem voru fastagestir í sundi. Til að 

byrja með var ég því oftar en ekki að afsaka verkefnið mitt þar sem ég lagði áherslu á það 

að ég hafi ekki valið þetta sjálf heldur hafi leiðbeinandinn minn beðið mig um að taka þátt 

í þessari rannsókn. Það hve samofin ég var sundlaugunum reyndist þó vera kostur. Þar sem 

að ég hef farið mikið í sund alla mína ævi hef ég verið margar „gerðir“ af sundgesti: barn, 

krakki með ærslalæti, unglingur á trúnó við vinkonur eða að horfa á sæta stráka, á 

stefnumótum, til líkamsræktar og að slappa af. Eftir að rannsókn mín hófst tók við ný 

notkun. Ég eignaðist barn árið 2012 og förum við mæðgur mikið í sund og hefur verið 

áhugavert að fylgjast með dóttur minni læra á sundlaugarnar og tileinka sér þær. Einnig 

tók við krefjandi tími í einkalífinu þar sem að sundlaugarnar gegndu gríðarlega mikilvægu 

hlutverki og fyllist ég þakklæti þegar ég skrifa þessi orð. Það sem reyndist gott við reynslu 
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mína er að þó ég væri þessu umhverfi samofin hafði ég í raun aldrei velt sundlaugum fyrir 

mér út frá fræðunum. Því gat ég skilið viðmælendur mína þegar þeir ræddu um sundferðir 

sínar og ég var líka fljót að átta mig á félagslegum veruleika laugarinnar þar sem ég þekkti 

þær vel á eigin skinni.  

Ég byrjaði að skrá niður vettvangsnótur á vordögum 2013. Frá upphafi hafði ég viðmið 

til að fara eftir í vettvangsferðunum og við skráningu þeirra. Byrjaði ég alltaf á því að skrá 

dagsetningu, vikudag, tíma dagsins sem ég fór, hvaða sundlaug ég fór í, hvernig veðrið var 

og hvenær nóturnar voru skrifaðar niður. Í vettvangsferðunum reyndi ég að vera meðvituð 

um skynjun mína á umhverfinu; hlustaði sérstaklega á hljóðin í lauginni, athugaði hvaða 

lykt væri, hvernig birta, myrkur og skuggar höfðu áhrif á mig. Hvernig það var að koma við 

og vera í vatninu og finna fyrir veðrinu á mér. Ég velti því fyrir mér hvernig umhverfið hafði 

áhrif á líkama minn og innri líðan og skrifaði niður samtöl eftir minni og almennar 

vangaveltur. Vettvangsnóturnar og sundferðirnar hafa verið fjölbreyttar og tekið 

breytingum á rannsóknartímabilinu, þá sérstaklega þannig að með tímanum hef ég í raun 

orðið meira afslöppuð og notið mín á meðan ég horfi í kringum mig og á auðveldara með 

að nálgast aðra sundgesti án nokkurrar feimni. Hafði ég vanalega markmið í huga þegar ég 

fór í sund þar sem ég vildi prófa allar þær gerðir sundferða sem ég kynntist í gegnum gögn 

rannsóknarinnar. Horfði ég mikið í kringum mig á hvernig fólk notaði laugarnar, hvernig 

það bar sig og hvað það talaði um. Þá reyndi ég að bera kennsl á reglur sundlaugarinnar og 

hvernig sundgestir fylgdu þeim eða ekki. Í upphafi vettvangsferða minna hafði ég enga 

sérstaka rútínu en eftir að hafa prófað allar þessar gerðir sundferða fann ég það sem 

hentaði mér best. Til að byrja með fannst mér þetta erfiður vettvangur í ljósi þess hvað 

mér fannst ég vera að brjóta margar reglur, eins og með því að hlusta á aðra sundgesti og 

fylgjast með þeim. Þetta tengdist líklega einnig feimni þar sem ég var meðvituð um að þetta 

var viðkvæmt svæði og fólk berskjaldað. Þessar hömlur reyndust hverfa fljótt, ég velti þessu 

lítið fyrir mér í dag og er orðin afar þjálfuð í því að fylgjast með án þess að aðrir taki endilega 

eftir því.  

Sundferðir mínar hafa verið nokkuð óreglulegar. Það komu tímabil sem ég fór ekkert í 

sund (þó leið aldrei meira en mánuður milli ferða) og sumar vikur fór ég nánast á hverjum 

degi. Ég hef farið í flestar laugar á höfuðborgarsvæðinu og margar aðrar á ferðum mínum 

um landið. En þær laugar sem ég stunda reglulega eru Kópavogslaug, Vesturbæjarlaug og 
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Seltjarnarneslaug. Allar laugarnar nota ég með mismunandi hætti. Kópavogslaug fer ég í 

ein þar sem ég á mér nú fasta rútínu: fer í útiklefann, heitasta pottinn, syndi og enda á því 

að fara í gufuna. Síðsumars 2016 bættist við kaldur pottur fyrir utan gufuna og sting ég mér 

reglulega ofan í hann. Vesturbæjarlaug og Seltjarnarneslaug fer ég oftar í með stelpunni 

minni og ef ekki með henni þá fer ég ein eða í félagsskap annarra til að slappa af og njóta. 

Í sundferðum með stelpunni minni hefur líka orðið til viss rútína, við stoppum alltaf bara 

einu sinni á hverjum stað og endum á því að fara í heita pottinn og þaðan í gufubaðið til að 

fá hita í kroppinn áður en við förum upp úr. Þar sem ég tók flest viðtölin á norðanverðum 

Vestfjörðum fór ég mikið í sund í þeim laugum þegar ég fór þangað í viðtals- og 

vettvangsferðir. Einnig bjó ég á Ísafirði sumarið 2013 þar sem ég fór reglulega í 

sundlaugarnar þar og á svæðinu í kring og kynntist þeim ágætlega á þessum tíma. Á ég því 

talsvert af vettvangsnótum þaðan. 

Vettvangsnótur eftir sundferðir sem og þær sem ég skráði í kringum viðtölin hafa 

reynst mér vel í rannsókninni. Í áðurnefndri bók Sarah Pink talar hún um mikilvægi þess að 

skrá allt vel niður, til dæmis með dagbókarskrifum, ljósmyndum og upptökum. En þessi 

gögn hjálpa manni að rifja upp upplifunina af því hvernig allt átti sér stað og þau geta einnig 

vakið upp tilfinningar og fleira sem tengist hverri vettvangsferð.54 Því eru upplýsingarnar 

sem maður skráir niður ekki einungis mikilvægar fyrir gagnasöfnun heldur eru þær líka tæki 

til þess að rifja upp tilfinningar og skynjun frá vettvangi. Þegar ég hef lesið yfir nóturnar 

mínar hafa ýmis atriði rifjast upp sem gleymdust. Þátttökuathugun er mikilvæg í rannsókn 

sem þessari til að geta tengt við frásagnir fólks af upplifun, skynjun og notkun á 

sundlauginni.  

Í febrúar 2016 fór ég óvænt vestur að nýju með bandarískan blaðamann með í för sem 

var að skrifa um sundlaugar hér á landi. Ég tók lítið af efni formlega upp en skrifaði margt 

hjá mér, tók myndir og tók reyndar eitt viðtal til viðbótar við hjón sem stunda 

sundlaugarnar mikið. Ég hef ekki skrifað þetta viðtal upp og því hef ég látið það liggja til 

hliðar. Mér þótti gott að fara í vettvangsferð sem þessa þegar ég var komin svo langt í 

vinnslu efnisins sem ég var með í höndum. Það var fróðlegt að vera viðstödd þegar 

blaðamaðurinn talaði við sundgestina og staðfesti að nýju þau þemu sem hafa birst í 

                                                        
54 Pink, Doing Sensory Ethnography, 100-101 og 128-129.  
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gögnum mínum. Einnig fór ég með honum í annað viðtal í Hafnafirði þar sem við fórum í 

sund og spjölluðum við hjón og son þeirra.  

Spurningaskrá 

Í október haustið 2013 sendu þjóðháttasafn Þjóðminjasafnsins í samstarfi við Sundstofu út 

eigindlega spurningaskrá um sundlaugamenningu á Íslandi sem ber einfaldlega heitið 

Sundlaugamenning á Íslandi. Frá því í kringum 1960 hefur Þjóðminjasafn Íslands sent út 

spurningaskrár til að safna upplýsingum um lífshætti á Íslandi. Það sem gerir 

spurningaskrár sem þessar eigindlegar er að reynt er að hafa spurningarnar opnar og leitað 

þannig eftir að hafa svör ítarleg frekar en stöðluð. Spurningarnar eru samdar með þeim 

hætti að óskað er eftir nákvæmum svörum með því að hafa þær skýrar en um leið opnar 

og gefa heimildamönnum kost á að láta hugann reika og þeir hvattir til þess að segja frá 

sem mestu. Leitað er eftir lýsingum, frásögnum, minningum, sjónarhornum og gildismati, 

frekar en mælanlegum gögnum. Eftirfarandi klausa var sett í formála spurningaskrárinnar 

sem send var út um sundlaugamenningu: 

Þú getur svarað hverri spurningu fyrir sig, en þér er líka velkomið að skrifa svarið í 

samfelldu máli og algerlega frjálst, ef þér finnst það betra. Öllum framlögum verður 

tekið fagnandi þótt svör fáist ekki við öllum atriðum sem spurt er út í. Ekkert er 

ómerkilegt í þessu samhengi og þetta er ekki keppni um besta pennann. Gott er að 

skýra svörin með dæmum. Frásagnir og fróðleikur mega gjarnan fá að fljóta með.55 

Einnig voru hvatningarverðlaun gefin fyrir vel unnin svör sem fóru í „lukkupott“ þar sem 

tíu svör voru dregin út og höfundar þeirra fengu hálfs árs kort í sundlaug að eigin vali.56 

Með því að senda út spurningaskrá náðum við til breiðs hóps sem búsettur er víða um 

landið. Fengust 164 svör sem hafa nýst mér einkar vel í vinnslunni með efnið. Vegna magns 

svara gefur þetta nokkuð breiða sýn yfir sundlaugalíf hér á landi. Í gagnaöflun sem þessari 

er þó við því að búast að mörg svörin séu stutt en önnur löng og ítarleg. Áður en 

spurningaskráin var send út hringdi ég í alla forstöðumenn sundlauga á landinu eins og 

áður sagði til að kynna Sundstofu, sjálfa mig, rannsóknina og spurningaskrána. Þannig 

vildum við hvetja þá til að ýta á eftir sínum sundgestum til að taka þátt. Til viðbótar höfðum 

við annarsvegar samband við Fréttatímann sem birti frétt um rannsóknina þar sem 

                                                        
55 Sundlaugamenning á Íslandi, spurningaskrá 119 haust 2013.  
56 Ég hafði samband við þær laugar sem valdar voru og í öllum tilfellum vildu laugarnar styðja okkur og gáfu 
okkur kortin. 
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spurningaskráin var kynnt57 og hinsvegar var farið í útvarpsþætti þar sem þetta var rætt. 

Metnaðurinn fyrir því að auglýsa spurningaskrána var mikill því við vildum ná til sem flestra. 

Þjóðminjasafnið á sinn fasta hóp heimildamanna sem spurningaskráin var send til en við 

vildum ekki takmarka okkur aðeins við þann hóp og auglýstum hana því eftir bestu getu og 

uppskárum fyrir vikið talsvert fleiri svör en hafa borist við ýmsum öðrum spurningaskrám 

sem Þjóðminjasafnið hefur sent út til fastra heimildamanna. Meðalaldur heimildamanna 

er fólk á sjötugsaldri en aldursbilið er frá fólki á þrítugsaldri og upp í tíræðisaldur. 

Kynjahlutfall er nokkuð jafnt.  

Þjóðfræðingurinn Jón Jónsson og sagnfræðingurinn Sigurður Gylfi Magnússon (1998) 

rökstyðja í „Heimskuleg spurning fær háðulegt svar“ að heimildagildi spurningaskráa byggi 

mikið á gerð spurninganna og telja nauðsynlegt að taka viðtöl við undirbúning og gerð 

spurningaskráa.58 Meðlimir Sundstofu sáu um gerð spurningaskrárinnar sem fólst helst í 

því að láta drög ganga á milli þar sem gerðar voru athugasemdir og nýjum spurningum 

bætt við. Spurningarnar sem ég notaði í fyrstu tveimur prufuviðtölunum, sem ég tók vorið 

2013, og upplýsingarnar sem úr þeim fengust gögnuðust vel þegar spurningaskráin var 

undirbúin. En eins og Jón og Sigurður Gylfi tel ég mikilvægt að taka viðtöl samhliða gerð 

spurninganna þá einna helst til að átta sig á því hvernig viðmælendur bregðast við 

spurningunum, hvort þær séu skiljanlegar eða ekki. Skráin var þannig uppbyggð að fyrst 

var heimildamaður beðinn um helstu persónuupplýsingar og var spurningaskránni skipt 

upp í þemu sem voru eftirfarandi:  

• Persónuupplýsingar 

• Almennar upplýsingar um sundlauganotkun þína 

• Sundkennsla 

• Samskipti og hegðun 

• Líkami og hreinlæti 

• Í sundlauginni 

• Heiti potturinn 

                                                        
57 Sjá María Elísabet Pallé, Sundlaugar eru torg norðursins, 2013, 56.  
58 Jón Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon, Heimskuleg spurning fær háðulegt svar, 48 og 52. 
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• Sundgesturinn 

• Sundminningar og sögur úr sundi 

Spurningar hvers kafla voru af ýmsum toga þar sem reynt var að nálgast þemun á sem 

fjölbreyttastan máta. Sjá má spurningaskrána í heild í viðauka aftast í ritgerðinni. 

Spurningaskráin um sundlaugamenningu á Íslandi var gerð í kjölfar spurningaskrár sem 

send var út á vordögum 2012 um heimili íbúa á stúdentagörðum Félagsstofnunar stúdenta, 

sem gerð var fyrir meistaraverkefni þjóðfræðingsins Sigrúnar Hönnu Þorgrímsdóttur.59  

Þetta form spurningaskráa til gagnaöflunar býður upp á ýmsa möguleika. Helst er það 

magn gagna sem tókst að safna fyrir þessa rannsókn sem varð til þess að styrkja greiningu 

viðtalanna – þegar svörin fóru að stemma við upplýsingarnar sem fengust úr viðtölunum 

og vettvangsferðunum. Norski þjóðfræðingurinn Anna Helene Tobiassen dregur fram kosti 

þess að notast við spurningaskrár í grein frá 1988 sem heitir „Spørrelistesvar som del av 

kildetilfanget i entologiske undersøkelser“. Þar lýsir hún helstu einkennum spurningaskráa 

og kostum þeirra eins og því hvernig þær reynast hentugar til að ná yfir stærri landsvæði - 

ná til fleiri á stærra svæði og kostnaður þarf ekki að vera mikill.60 Magn og fjölbreytni svara 

eru kostir þessara gagna en tæplega helmingur heimildamanna sem svöruðu 

spurningaskránni um sundlaugamenningu á Íslandi er búsettur utan höfuðborgarsvæðisins 

sem hefði verið tímafrekt og kostnaðarsamt að nálgast annars. Í viðtölum og með því að 

senda út spurningaskrár er verið að ná í upplýsingar sem erfitt er að afla með öðrum hætti 

það er persónuleg reynsla og hugmyndir einstaklingsins á hversdeginum. Jón og Sigurður 

Gylfi benda á í grein sinni að gagnrýna megi greinar og rit hefðbundinnar sagnfræði og 

lýðfræða þar sem vanti frásagnir af reynslu og sjónarhorni einstaklinga með því að nota 

persónulegar heimildir.61  

Heimildamenn spurningaskráarinnar áttu margir erfitt með að átta sig á vissum 

spurningum, sérstaklega þeim sem varða hversdagslega upplifun eða skynjun á 

sundlauginni og andrúmslofti hennar. Almennt virðist sem fólk sé ekki vant því að tala um 

og lýsa skynjun og líðan sinni á svo hversdagslegum athöfnum, heldur tekur það þessum 

                                                        
59 Ritgerð Sigrúnar Hönnu sem unnin var úr þessum gögnum heitir: Heimilið er hægfara atburður: 
Þjóðfræðileg greining á stúdentaíbúðum. (2015) Voru svör við spurningaskránni helstu gögnin þar sem 
heimildamenn svöruðu ýmsum spurningum, tóku myndir af húsakynnum sínum og lýstu þeim. 
60 Tobiassen, Spørrelistesvar som del av kildetilfanget i etnologiske undersøkelser, 18-19. 
61 Jón Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon, Heimskuleg spurning fær háðulegt svar, 50. 
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hluta tilverunnar sem stendur því svo nærri sem sjálfgefnum. Spurningaskrá sem þessi er 

ekki gallalaus og má eiga sér stað mun meiri þróunarvinna í kringum þetta form 

gagnaöflunar. Í fyrsta lagi mætti spurningaskráin vera mun aðgengilegri þar sem hægt væri 

að svara spurningunum á veraldarvefnum en nú er það svo að fólk opnar word skjal og 

skrifar inn í það og þarf að senda það til baka í tölvupósti. Að mínu mati ætti aðgengi að 

spurningaskránum að vera á vefnum sjálfum þar sem auðvelt væri fyrir heimildamenn að 

hala inn ýmsum fylgigögnum eins og myndum, myndböndum, tenglum á aðrar síður og svo 

framvegis. Sem og að hafa inn á milli stöðluð svör sem auðvelt er að haka í eins og með 

aldur, starf, menntun, greina frá hve oft maður notar laugarnar, hvaða laugar og svo 

framvegis. Eins og er er tölvukerfi Þjóðminjasafnsins ekki í stakk búið fyrir að vinna þetta 

með þessum hætti. Í tilfelli þessarar rannsóknar voru viðtölin uppbót fyrir þessa vöntun 

þar sem betra tækifæri er að fá fólk til að skilja efni spurninganna og hægt að leiða 

viðmælandann áfram í andstöðu við form spurningaskráanna.  

Með fleiri möguleikum veraldarvefsins er auðveldara fyrir hvern sem er að senda út 

spurningakönnun um hverslags efni. Fannst mér því lítið mál að senda út spurningaskrá 

fyrir námskeiðsritgerð Kenningar í félags- og mannvísindum sem ég sat í meistaranámi 

mínu haustið 2012. Notaðist ég við googledocs til að búa til spurningaskrána sem ég nefndi 

Hár, sund og líkami og auglýsti hana á fésbókarsíðu minni þar sem ég hvatti vini mína til að 

deila henni áfram. Sjá spurningaskrána í viðauka. Á þremur dögum voru 560 konur búnar 

að svara spurningum um skoðun sína á líkamshárum, sínum eigin og annarra sundgesta. 

Svörin sem fengust hafa reynst mér afar vel og gefið mér góða vísbendingu um skoðanir 

kvenna á líkamshárum sínum og annarra á sundstað.  

Önnur gögn og úrvinnsla 

Óformleg gögn rannsóknarinnar eru ótal mörg. Fréttir og samfélagsumræða um óhreinindi 

í sundlaugum, nekt í sundlaugum, hvort konur megi vera berbrjósta í sundlaugunum og 

fjölgun ferðamanna í laugunum hjálpuðu mér að skilja betur sundlaugalíf hér á landi. Annað 

efni sem dýpkaði skilning minn eru ljósmyndir frá sundlaugum fyrr og nú. Fékk ég aðgang 

að þeim myndum sem bókasafnið á Ísafirði á frá laugum á norðanverðum Vestfjörðum og 

á ljósmyndasafni Reykjavíkur skoðaði ég margar myndir. Einnig hef ég sjálf tekið þó nokkuð 

margar ljósmyndir og stutt myndbönd af sundlaugum þar sem ég hef fengið leyfi til þess. 

Dvaldi ég margar stundir á timarit.is og skoðaði myndir, opnunarræður frá vígslu 
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sundlauga, hugrenningar um sundlaugar, fréttir um sundlaugar og margt fleira. 

Heimildamyndirnar Höllin (2010) eftir Héðinn Halldórsson og Sundið (2012) eftir Jón Karl 

Helgason voru skemmtileg viðbót og þá sérstaklega sú fyrrnefnda þar sem tekin eru viðtöl 

við fastagesti Sundhallar Reykjavíkur þar sem líkaminn og byggingin eru oft rædd í 

samhengi hvort við annað. Myndbrot og heimildamyndir á youtube og vimeo sem fjölluðu 

á einhvern hátt um sundlaugar eða baðmenningu víða um heim gáfu mér innblástur og 

hjálpuðu mér að skilja efnið. 

Við greiningu þeirra gagna sem safnað var á rannsóknartímabilinu flokkaði ég 

sameiginlega þræði sem ég kom auga á og túlkaði út frá gögnunum sjálfum í samtali við 

kenningar og aðrar rannsóknir. Notaði ég greiningarforritið Atlas við þemagreiningu 

viðtalanna en það forrit er gert til að auðvelda manni til dæmis að sjá hvaða orð eru mest 

notuð og að fara yfir textann og merkja hann ákveðnu þema. Það kom mér í raun á óvart 

hvað viðtölin eru samtóna. Það kom mér líka á óvart hvað líðan sundgestsins og áhrifin sem 

sundferðin hefur eru fyrirferðameiri í upplifun sundgesta en pottaspjallið við ókunnuga 

sem oft er vísað til í almennri umfjöllun. Það var í raun ekki erfitt að sjá helstu þemun sem 

ritgerðin skiptist upp í við þemagreiningu þar sem þetta voru stef sem komu aftur og aftur 

upp. Vettvangsnóturnar gerðu mig sérstaklega meðvitaða um frásagnir heimildamanna um 

áhrif sundlaugarinnar og gerðu mér betur kleift að skrifa um þetta vegna minnar eigin 

líkömnunar á þessu umhverfi.  

Óformleg samtöl gáfu mér tækifæri til þess að heyra í þeim sem fara ekki í sund og 

hafa jafnvel aldrei gert og hafa óbeit á því. Þó að ég leggi ekki mikla áherslu á þá umræðu 

í ritgerðinni þá var gott að vera meðvituð um þá staðreynd. Spjall við fötlunarfræðinga, fólk 

með fötlun og foreldra barna með fötlun leiddi mér einnig fyrir sjónir hve aðgangur að 

sundlaugum er takmarkandi fyrir marga. Með sama hætti voru sundverkefni úr 

námskeiðinu Efnismenning skrifuð líka af nemendum sem fara síður í sund til dæmis vegna 

spéhræðslu og óhreininda. Þjónaði þessi þáttur gagnaöflunar allra helst því að draga mig 

niður á jörðina, því auðvelt getur verið að gleyma sér í ríkjandi umræðu um kosti sundlauga 

og gott að muna að margir fara aldrei í sund, gjarnan af gildum ástæðum. 

Það getur verið áskorun að rannsaka efni sem er samofið hversdegi fólks. Með 

fjölbreyttu efni hef ég borið kennsl á þessi földu leyndarmál; ég segi leyndarmál því 

almennt ber fólk ekki sérstaklega kennsl á þetta. Rannsakandi þarf að hafa einbeittan 
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„brotavilja“ til að komast á snoðir um vana, líðan og upplifun fólks í daglegu amstri og 

gjörðum sem fólk er fæst vant að koma orðum að og tekur sem gefnu. Rannsakandi þarf 

að brjóta upp munstrið, hika aðeins og stíga út úr rútínunni til að fylgjast með öðrum. Í 

bókinni Exploring the Everyday Life (2016) eftir þjóðfræðingana Billy Ehn, Orvar Löfgren og 

mannfræðinginn Richard Wilk er farið í gegnum einkennandi aðferðafræði innan 

þjóðfræðinnar. Þar færa þeir rök fyrir mikilvægi þess að rannsakandi noti fjölbreyttar og 

óhefðbundnar aðferðir og greiningartæki við rannsóknir á hversdeginum. Ólík sjónarhorn 

og nálganir gera rannsakandanum auðveldara fyrir að gera sig frekar ókunnugan því sem 

er honum jafnvel afar kunnuglegt og hissa á því venjubundna, sem getur verið krefjandi í 

þessháttar rannsóknum.62 Orvar Löfgren úrskýrir þetta þegar hann ætlaði að skoða 

andrúmsloft á lestarstöð í Kaupmannahöfn. Í fyrstu vettvangsferðinni mætti hann með 

penna, blað og myndavél. En eitthvað stoppaði hann, komst ekkert nær því að geta skráð 

andrúmsloftinu á lestarstöðinni. Hann sá sér ekki fært að lýsa neinu þar sem hann var fastur 

í vanalegri sýn sinni á andrúmslofti lestarstöðvarinnar sem hann hafði ekki endilega áður 

reynt að koma orðum að. Áður en hann fór í fleiri vettvangsferðir vafraði hann um 

veraldarvefinn og fann pistla og vangaveltur frá ferðalöngum, skoðaði heimasíður 

lestarstöðva, ýmis fræði um andrúmsloft og svo framvegis. Með því var hann komin með 

ólík sjónarhorn sem hann gat einbeitt sér að þegar hann kæmi aftur á lestarstöðina og 

frekari orðaforða. Eftir fleiri og fleiri vettvangsferðir færðist hann alltaf skrefi nær því að 

skilja andrúmsloft lestarstöðvanna.63 Með sama hætti hef ég nálgast efnið mitt, ég hef lesið 

skáldsögur og skáldlega texta þar sem skynfærin eru áberandi og hvernig umhverfi er 

skynjað. Átt samtöl við fólk sem hitnar í hamsi þegar það segir mér frá því af hverju það fari 

ekki í sund, lesið aðrar rannsóknir um sundlaugar og baðmenningu hér á landi og víðar. 

Tekið viðtöl, lesið svör spurningaskráarinnar og farið í sund reglulega og smám saman hefur 

skilningur minn á sundlauginni breyst, þanist, minnkað og er síðan gerð tilraun til að koma 

þessum skilningi sem býr mikið til innra með mér á blað – koma hversdagslegri líðan 

sundgestsins í orð.  

  

                                                        
62 Ehn, Löfgren og Wilk, Exploring the Everyday Life, 25. 
63 Ehn, Löfgren og Wilk, Exploring the Everyday Life, 82-88. 



37 

 

3. SUNDLAUGARÝMIÐ OG FÉLAGSLEGUR VERULEIKI 

Í sundlaugunum eru veggirnir notaðir til að verja sundgestina fyrir „aðkasti“ alls þess sem 

er handan þeirra og veita þannig hálf nöktum líkömum sundgesta athvarf til þess að vera 

og njóta; þeir afmarka svæðið svo aðrir geti ekki smyglað sér inn. Þannig eru veggir og 

grindverk notuð sem leið til þess að aðgreina rými: heimili, stofnanir, veitingastaði, 

kaffihús, almennings- og einkagarða. Dyr eða hlið eru síðan notuð sem leið milli staða, frá 

einu rými til annars. Um leið og gengið er um gátt tekur við nýr staður sem er með 

einhverju móti ólíkur þeim fyrri. Staður sem fær fólk til að haga sér öðruvísi eða upplifa sig 

og umhverfið á annan máta en á þeim fyrri.64 Þetta er skýrt í sundlaugum á marga vegu, 

sem ég útlista hér í kaflanum, en eitt dæmi er klæðnaður. Innan veggja sundlaugarinnar 

eru sundföt viðurkennd en utan þeirra vekur slíkur klæðnaður eflaust upp óöryggi eða 

hlátur. Veggir eiga þátt í að skilyrða hegðun sundgesta og leiðbeina þeim. Við lærum að 

lesa í skipulag umhverfisins og í fólkið sem er á staðnum, aðra notendur eða eftirlitsmenn 

sem með svipbrigðum og líkamsbeitingu gefa til að mynda til kynna hvernig eigi að haga 

sér. 

Líkami og umhverfi hans eru óaðskiljanleg fyrirbæri. Tíðarandi, fólk, híbýli og allt annað 

í umhverfi fólks tekur stöðugum breytingum. Ef eitt atriði breytist getur það haft áhrif á allt 

í kring: félagslegar reglur, hegðun, notkun, hugmyndir og gildi. Sundlaugar eru ein 

birtingarmynd samfélagsumbóta sem urðu í kjölfar iðnbyltingarinnar þar sem takmarkið 

var að bæta líkama almúgans, gera hann siðmenntaðan og stuðla að auknu hreinlæti. Það 

þýddi meðal annars að fólk átti að þrífa sig betur, rækta heilsuhraustan líkama og 

fjarlægjast „dýrslega“ tilburði til dæmis við át eða óþrifnað.65 Þessar breytingar í 

vestrænum samfélögum birtust víða, til að mynda í sundlaugum sem á mörgum stöðum 

spruttu upp. Sundlaugin varð vettvangur sem átti að halda utan um þær athafnir sem 

tengdust hreinlæti og hreysti almúgans til dæmis með því að styrkja hann með sundtökum 

                                                        
64 Sjá t.d. Goffman, Behavior on Public Places, 2-4, 11 og 36. 
65 Sjá t.d. Stewart, The Culture of the Water Cure in Nineteenth-century Austria, 1800-1914. 23-25 og Wiltse, 
Contested Waters, 4-5, 9. 
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en í mörgum laugum var einnig sérstök aðstaða til að lyfta lóðum eða gera líkamsæfingar. 

Víða mátti einnig finna aðstöðu með bekkjum eða öðru slíku þar sem sundgestir gátu 

dregið sig í hlé og slappað af. Sundlaugar, heilsulindir eða annarskonar baðaðstaða varð 

vinsæl meðal almennings, ekki aðeins meðal efri stétta og hinna efnameiri eins og áður 

hafði tíðkast. Sérstök áhersla var lögð á aukið aðgengi fleiri samfélagshópa að sundstöðum, 

sérstaklega lægri stétta sem áttu að taka sér siðmenntun efri stéttirnar til fyrirmyndar í 

þessum efnum. Sagnfræðingurinn Jeff Wiltse hefur til að mynda gert þessari þróun ítarlega 

skil í bókinni Contested Waters (2007). Í bókinni rekur hann hvernig hverfislaugar voru 

byggðar í mörgum borgum í Bandaríkjunum í kringum aldamót tuttugustu aldarinnar og þá 

helst í fátækari hverfum borganna. Aðgangur var oftast nær ókeypis til að allir hefðu jafnan 

aðgang sem var líka til þess að allir hefðu tækifæri til þess að þrífa sig.66 Eins og í 

Bandaríkjunum þá urðu sundlaugar ekki eins margar og vinsælar og þær eru í dag aðeins 

vegna aðdráttarafls vatnsins. Vinsældir þeirra eru tilkomnar vegna pólitískra og félagslegra 

þátta. 

Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir sundlauginni, lýsa útliti hennar og skipulagi; fjalla 

um afmörkun sundlaugarinnar í heild sem og umhverfi innan hennar. Jafnframt ræði ég 

um almenna notkun sundlaugarýmisins, geri hegðunarreglum skil og skoða hvaða áhrif þær 

hafa á sundgesti. Kaflanum skipti ég í þrennt. Fyrst lýsi ég svæðinu þar sem komið er inn í 

sundlauga bygginguna og klefanum og fer í gegnum skráðar hegðunarreglur þessara svæða 

sem tengjast að mestu hreinlæti og umhirðu. Þar á eftir segi ég frá umhverfi og skipulagi 

laugarinnar sjálfrar. Þá dreg ég saman óskráðar hegðunarreglur sem ber að fylgja á svæði 

laugarinnar, helst hvernig varast eigi að horfa á eða snerta aðra sundgesti. Í lokin fjalla ég 

um vanann sem þjónar mikilvægu hlutverki í sundferð sundgestsins. Vaninn er háður því 

að viðkomandi þekki rýmið, viti að hverju hann gengur, jafnvel þó hann heimsæki laug sem 

er ekki hans eigin. Á sama tíma og einkennandi skipulagi og hönnun sundlauga er lýst er 

takmarkið að sýna fram á félagslegan veruleika laugarinnar og mátt endurtekningarinnar 

fyrir sundgestinn. 

                                                        
66 Wiltse, Contested Waters, 32. 
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Leiðin í laugina 

Áður en komið er út í laug eru nokkur lykilatriði sem ber að hlíta: greiða aðgangseyri, klæða 

sig úr fötunum og í kjölfarið þrífa sig í sturtu áður en farið er í sundföt. Umhverfið í kringum 

þessar gjörðir er hannað þannig að sundgestur er leiddur áfram í gegnum rýmið í átt að 

sundlauginni sjálfri þar sem skipulag og hönnun gefur alltaf, með einhverjum hætti, til 

kynna hvað eigi að gera á hverjum stað fyrir sig. Þegar komið er inn í anddyri 

sundlaugarinnar er gengið að afgreiðsluborði til að greiða aðgangseyri og í stærri laugum 

er hlið með þar til gerðum nema sem sundgestur ber miða eða kort að og hliðið opnast. 

Þetta er þjónusta fyrir þá sem eiga árskort í sund eða annarskonar sundkort. Þegar borgað 

er fyrir eina sundferð fær maður miða sem er lagður að nemanum. Að því loknu er gengið 

að þeim klefa sem passar kyni sundgestsins og er algengt að klefarnir séu merktir með 

manneskju í buxum eða pilsi. Því næst er ætlast til að sundgestir losi sig við skóbúnað. Fyrir 

framan klefann eða um leið og komið er inn í hann blasir gjarnan við sérstakt pláss fyrir skó 

á gólfi eða í hillum og jafnvel miði sem segir þér vinsamlegast að taka af þér skóna og skilja 

þá eftir þar eða setja í poka og inn í skáp. Í mörgum laugum á landsbyggðinni er aðstaðan 

fyrir skó það fyrsta sem tekur á móti sundgestinum; þar er farið úr skónum áður en 

aðgangseyrir er greiddur. 

 

 

Mynd 2. Leiðbeiningar um þvott áður en farið er til laugar. 
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Inni í klefanum er aðstaða til að afklæðast; hægt er að leggja föt og aðra persónulega muni 

í körfur, hengja á snaga eða setja í læsta skápa. Eftir að hafa afklæðst liggur leiðin að 

sturtunum. Þegar komið er að sturtusvæðinu er að finna hólf sem rúma handklæði 

sundgesta. Salerni eru ýmist áður en komið er að sturtunni eða rétt áður en farið er út í 

laug. Í sturtunum eru leiðbeiningar á ýmsum tungumálum um hvernig eigi að bera sig að 

við að þvo sér án sundfata með sápu á tilgreindum svæðum líkamans líkt og sjá má á mynd 

tvö. Þegar skylduþvottinum er lokið og sundgestur hefur klætt sig í sundfötin má hann 

ganga til laugarinnar. Útgönguleið er oftast nálægt sturtunum. 

Í mörgum laugum landsins er einnig að finna útiklefa. Skipulag útiklefanna er ekki ólíkt 

skipulagi inniklefanna en oftast eru þeir minni og öll aðstaðan er þá í einu og sama rýminu. 

Útiklefarnir virðast vera hvað mest notaðir af þeim sem kjósa ferskleikann og að vera nær 

veðrinu eins og lesa má úr eftirfarandi frásögnum heimildamanna sem svöruðu 

spurningaskránni um sundlaugamenningu á Íslandi: „Ég vil nota útiklefa vegna þess að mér 

þykir mjög gott að fylgja veðri og hitastigi“67 og „maður verður svo frísklegur af að þurrka 

sér úti.“68 Í gögnunum má líka sjá að útiklefarnir eru notaðir meira á sumrin og á 

blíðviðrisdögum. Vegna þess að færri nota útiklefana er oft meiri ró og friður til að athafna 

sig. Sjálf nota ég þessa klefa og verð vör við að meira spjall á sér stað í þessum klefum, 

konurnar ávarpa frekar hvor aðra að fyrra bragði, bjóða góðan dag og kveðja þegar þær 

fara. Eftir að hafa vanist útiklefanum þá fór ég eitt sinn í inniklefann vegna kuldans sem var 

úti og skrifaði eftirfarandi að sundferð lokinni:  

Í síðustu viku fór ég að morgni í Kópavogslaug og það var kalt og ég ákvað að fara í 

inniklefann (get varla munað eftir því að hafa nokkur tíman farið ein í inniklefann síðan 

ég byrjaði að stunda þessa laug!) Og það var merkilegt, mér fannst allt einhvernvegin 

þyngra, ekki boðið góðan dag, og meiri fíla í konum. Þá í mikilli andstöðu við það sem 

er í útiklefanum, þar er oftast boðið góðan dag og meiri glaðværð í loftinu sama hvað 

það er.69 

Í útiklefanum hef ég tekið eftir því að þegar sumar konur koma inn í útiklefann byrja þær á 

því að ávarpa þær sem eru í klefanum fyrir og segja að þær hafi flúið inniklefann þar sem 

var troðið af fólki, mörg börn með læti eða að það hafi verið svo heitt og mollulegt inni. 

Þær virðast frelsinu fegnar.  

                                                        
67 ÞÞ. 2013-2-58 (kk, 1946). 
68 ÞÞ. 2013-2-151 (kvk, 1958). 
69 Vettvangsnótur. 30 janúar 2017 – Kópavogslaug. 
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Sundlaugar eru notaðar af breiðum og fjölbreyttum hópi fólks og þar sem um opinbert 

rými er að ræða þá er reynt að koma til móts við sem flesta í samfélaginu. Þær laugar sem 

huga að aðgengi og aðstöðu fyrir fólk með fötlun hafa sér klefa til að klæða sig í og úr, sér 

sturtu og viðeigandi aðgengi milli rýma. Í sumum sundlaugum eru handrið og jafnvel lyftur 

fyrir þá sem ekki komast eftir öðrum leiðum ofan í laugina. Í sumum klefum er einnig reynt 

að koma til móts við þá sem eiga erfitt með nekt sína og annarra, þar eru lokaðir klefar til 

að afklæðast og einnig er hægt að loka sig af í sturtunni með hengi eða hurðum. Íþrótta-  

 

 

Mynd 3. Hér sést í útiklefa og inniklefa í sundlaug Kópavogs. 
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og tómstundaráð Reykjavíkur hefur í stefnu sinni að setja einstaklingsklefa sem ekki eru 

bundnir tilteknu kyni í allar sínar laugar og eru þessir klefar nú þegar í Laugardalslaug, 

Árbæjarlaug og Grafarvogslaug. Þetta eru klefar fyrir alla sem það kjósa en eru líka hugsaðir 

til þess að mæta þörfum transfólks.70 

Að lokinni dvöl í lauginni er aftur komið í klefann og sundgesturinn leiddur um rýmið 

með sama hætti og áður, bara í öfuga átt. Byrjað er á sturtunni til að skola burt klórinn og 

loks er handklæðið sótt til að þurrka kroppinn. Sundgestur á að vera þurr áður en haldið er 

áfram þar sem bleyta á gólfum veldur óþægindum fyrir skólausa gesti og í mörgum klefum 

eru leiðbeiningar varðandi það. Þá er farið að þeim stað sem fötin voru skilin eftir og 

sundgestur klæðir sig í að nýju. Í flestum klefum eru speglar og hárblásarar til taks fyrir 

snyrtingu og hárhirðu. Þá er sundgesturinn tilbúinn fyrir lífið utan veggja sundlaugarinnar 

með því að blása hárið og snyrta sig fyrir framan spegilinn – hann skrifar sig inn í nýtt  

 

 

Mynd 4. Grunnteikning af sundklefanum í Laugardalslaug. 

 

                                                        
70 Sunna Karen Sigurþórsdóttir, Kynlausir klefar í allar sundlaugar borgarinnar, Vísir.is. 
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samhengi umhverfisins sem bíður hans. Þessi lýsing á skipulagi sundlaugaklefanna, og 

grunnteikningar þeirra raunar líka (sjá mynd þrjú og fjögur), draga fram líkindi við hálfgert 

færiband. Líkaminn er leiddur í gegn um bygginguna þar sem skilti með leiðbeiningum 

hjálpa sundgestinum að vita hvað eigi að gera á hverju svæði fyrir sig. Þessar leiðbeiningar 

eru þær skráðu reglur sem sundgestir eru sífellt minntir á. 

Líkamar geta vakið upp blygðunarkennd og jafnvel viðbjóð. Hor í nefi náungans, kýli á 

rassinum eða húðflygsur getur vakið ónotakennd. Einum heimildamanni fannst: 

„sérstaklega ógeðfellt að sjá fólk með illa hirtar tær og óklipptar táneglur og gegnsæjar 

sundskýlur og sundboli.“71 Fólk bregst ekki eins við þessum hlutum og er misjafnt hvað fer 

fyrir brjóstið á fólki en almennt má sjá í gögnum rannsóknarinnar að sundgestum þyki slæm 

eða óviðeigandi umhirða líkamans óásættanleg. Hér er önnur frásögn sem snertir á 

óþægindum sem líkaminn getur haft í för með sér: 

Hef engar skoðanir á umhirðu annarra en er algjörlega á móti því að fólk sé t.d. að 

raka líkamshluta í sundi hvort sem það eru kynfæri, lappir, undir höndum eða annað. 

Einnig finnst mér ekki við hæfi þegar fólk er að raspa sigg og fleira í sundi sem ég hef 

séð gert og þótti ekki geðslegt en það heyrir algjörlega til undantekninga að maður 

sjái slíkt.72 

Í þessum dæmum má bera kennsl á þá viðkvæmni fyrir óhreinindum, óæskilegri umhirðu 

líkamans á sundstað eða öðru sem tengist líkamanum. Sundgestir eiga að gæta fyllsta 

hreinlætis áður en farið er út í laug. Þvotturinn í sturtuklefanum hefur þann tilgang að losa 

líkama sundgestsins við það sem á ekki heima á honum þegar farið er ofan í laugina þar 

sem sundgestir baða sig og njóta lífsins saman. Sund án þvottar er afar óvinsælt og finnst 

mörgum sem stunda laugarnar að staðaldri það óskiljanlegt háttalag að þrífa sig ekki, þar 

sem þrifnaðurinn er svo samofin veruleika þeirra. Birtist þetta til að mynda í viðbrögðum 

sundgesta þegar þeir verða varir við að einhver þrífi sig ekki áður en farið er ofan í laugina:  

Finnst ekkert að því að fara nakin í sturtu með öðrum, finnst skrítið þegar útlendingar 

geta varla farið í sturtu og þvo sér ekki áður en þeir fara í laugina.73  

                                                        
71 ÞÞ. 2013-2-63 (kvk, 1951). 
72 ÞÞ. 2013-2-35 (kvk, 1979). 
73 ÞÞ. 2013-2-121 (kvk, 1955). 
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Ég hef séð konur raka á sér lappirnar og nárann í sturtu og mér þykir það nú ekki smart. 

[...] Ég hef líka séð túrista sem koma inní sturturnar í sundbolunum og þvo sér 

ekki...iiúúwww ☹.74 

Hef einstaka sinnum orðið var við, einkum á sumrin, að erlendir ferðamenn koma og 

fara tæpast eða ekki í sturtu og þrífa sig því illa eða ekki. Líkar það fremur illa og fyrir 

hefur komið, að ég fer ekki í sama heita pott og þessir menn.75  

[F]ellur illa þegar ég sé að fólk þvær sér ekki almennilega fyrir sundið. Ég verð mjög 

vör við þetta hjá unglingsstúlkunum og útlendum konum. Veldur mér óþægindum.76 

Hreinlæti og umhirða á stóran þátt í aðgreiningu fólks til að mynda út frá stétt, aldri og 

kyngervi. Félagsfræðingurinn Elizabeth Shove skrifaði bókina Comfort, Cleanliness and 

Convenience (2003) þar sem hún sýnir fram á það hvernig hreinlæti hefur áhrif á þessa 

aðgreiningu milli samfélagshópa. Með auknu hreinlæti og nýjum leiðum til að hirða 

líkamann verða breytingar á félagslegum hugmyndum milli hópa og jafnvel meiri 

aðgreining milli þeirra sem fátækir eru og ríkir þar sem þeir fátæku hafa ekki aðgang að 

dýrum snyrtivörum eða snyrtistofum og eru þá „skítugri“ og njóta ekki virðingar frá þeim 

ríku.77 Þessi aðgreiningartónn hefur verið nokkuð áberandi síðustu misseri með auknum 

ferðamannastraum til landsins og er þá tíðræddur sá vandi að ferðamenn eigi erfitt með 

að þvo sér án sundfata áður en farið er út í laug og að þeir séu með því að skemma 

sundlaugamenningu Íslendinga.78 Gegnumgangandi í gögnum mínum má finna frásagnir af 

þessum toga sem fyrst og fremst sýna fram á mikilvægi þess að þvo sér áður en farið er 

ofan í laugina. Laugarvatnið er síðan blandað klór til þess að drepa allt það sem 

sundgestinum gæti hafa mistekist að þrífa af sér og til að drepa aðrar bakteríur sem læðst 

gætu af eða úr líkamanum.  

Mannfræðingurinn Mary Douglas fjallar ítarlega um hreinlæti og óhreinindi í bókinni 

Purity and Danger (1960) þar sem hún færir til að mynda rök fyrir því að óhreinindi eða 

skítur sé hlutur á vitlausum stað. Skór eru ekki álitnir skítugir í sjálfu sér en sé þeim komið 

fyrir á matarborðinu verða þeir að skít. Eins á baðherbergisdót ekki heima í stofunni en 

                                                        
74 ÞÞ. 2013-2-95 (kvk, 1979). 
75 ÞÞ. 2013-2-139 (kk, 1938). 
76 ÞÞ. 2013-2-27 (kvk, 1947). 
77 Shove, Comfort, Cleanliness and Convenience, 82-83. 
78 Sjá til að mynda frétt Sundlaugarmenningunni sturtað í klósettið, Eyjan þar sem meðal annars er sagt: „Það 
er sorglegt að þurfa að vera vitni að eyðileggingu þess sem er einstakt og heilbrigt við sundlaugamenningu 
okkar. Og ég endurtek: Okkar sundlaugamenning er sérstök eins og það fínasta af því fina hjá öðrum flottustu 
menningarþjóðum sem við viljum bera okkur saman við.“ 
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bæði eru þetta dæmi sem Douglas tekur til útskýringar.79 Skítur eða óhreinindi eru ekki til 

í sjálfu sér heldur býr aðeins í augum þess sem horfir80 sem fer þá eftir því samhengi sem 

hlutur er settur í og menningarbundnum viðmiðum. Í líkingu við óhugnaðinn sem að kemur 

fram í frásögnum heimildamanna minna um óþrifnað annarra sundgesta þá útskýrir 

Douglas hugmyndir um skítugan líkama vera í tengslum við hugmyndir fólks um að öll mörk 

eða jaðarsvæði séu hættuleg eða viðkvæm.81 Því vill hún meina að líkaminn sé ekki 

undanskilinn og greinir líkamann og mörk hans. Milli þess sem er líkaminn og ekki líkaminn 

og svo það sem er hluti af líkamanum en er það ekki þegar hann hefur losað það frá sér. 

Margt býr á mörkum líkamans líkt og hor, þvag, hægðir, sviti, neglur, brjóstamjólk, tár og 

hár og útskýrir hún að hugmyndir fólks um þessa virkni líkamans eru einmitt á þann veg að 

hún sé ógeðsleg eða jafnvel hættuleg (sbr. smithættu).82 Því á umhirða og annarskonar 

losun sér að mestu stað í þar til gerðum herbergjum eða í einrúmi. Í sundlauginni jafna 

sápan og þvotturinn líkamana, sundgestir mætast allir á sama stað ef þeir sápa sig vel. Með 

því passa þeir upp á að mörk líkamans séu vel afmörkuð og ekkert sem tilheyri þeirra líkama 

fari á eitthvað flakk á þeim stöðum sem það ætti ekki að vera á, sérstaklega ekki ofan í 

lauginni. 

Hár, sund og líkami, er spurningaskrá sem ég gerði fyrir námskeiðsritgerð í 

námskeiðinu Kenningar í félags- og mannvísindum í Háskóla Íslands, haustið 2012 þar sem 

ég spurði um hugmyndir og skoðanir kvenna um hárvöxt sinn og annarra kvenna á 

sundstað. Svör þeirra um hvort þeim þætti í lagi að leyfa líkamshárunum sínum að vaxa 

eða ekki voru af ólíkum toga, en almennt var þeim nokkuð sama um hárvöxt annarra. En 

aftur á móti voru viðbrögð þeirra oft mikil hvað varðar hárrakstur í klefum sundlauganna 

sem þykir sjaldnast í lagi eins og sjá má í eftirfarandi frásögnum: 

Mér finnst ÓGEÐSLEGT að raka hárin í sturtu en hef ekki kjark í mér hingað til til að 

segja neitt við konur sem gera það. Mér finnst þetta vegna barna sem skríða á 

sturtubotninum og geta stungið sig á hárum. Kannski ætti að vera sérstök rak-sturta í 

sundi.83 

                                                        
79 Douglas, Purity and Danger, 44-45. 
80 Douglas, Purity and Danger, 2.  
81 Douglas, Purity and Danger, 142. 
82 Douglas, Purity and Danger, 150. 
83 Hár, sund og líkami, desember 2012 - 1977, 101 Reykjavík. 
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Hef sterka skoðun á því að mér finnst viðbjóðslegt ef fólk rakar sig í sturtuklefanum! 

vil alls ekki ganga í annarra manna hárum.84 

Mér persónulega finnst mjög subbulegt þegar konur koma kafloðnar undir höndum 

og á löppum í sund og ennþá ógeðslegra þegar þær eru að raka sig í sturtuklefunum, 

ef þær draga ekki mörkin þar, hvar þá? finnst það yfir öll mörk.85 

Oft var minnst á hve ósmekklegt, ógeðslegt eða hreinlega viðbjóðslegt það væri að raka sig 

í sturtuklefa sundlauganna. Með því að raka sig í sundi eru mörk líkamans teygð enn frekar 

í áttina að öðrum líkömum, sem getur valdið óhug eins og ein nefndi sem vildi „alls ekki 

ganga í annarra manna hárum.“86 Með því að raka sig í sturtunni er sundgesturinn að skilja 

sjálfan sig eða hluta af líkamanum eftir, sem virðist vera það sem fyllir mælinn hjá sumum. 

Nú hafa verið sett upp skilti í flestum sturtuklefum sem banna rakstur líkamshára. 

Kenningar Douglas hjálpa mér að skilja óhugnaðinn við ýmsa parta líkamans eins og hárin 

sem falla á gólfið í sturtuklefanum og hvernig hárin eru gerð hættuleg (geta stungið saklaus 

börn). Lausn málsins, líkt og nefnt er í einu dæminu, gæti verið að koma upp sérstakri 

aðstöðu til að raka sig í klefanum því eins og ein segir: „[mér] finnst sturtuklefinn ekki rétti 

staðurinn til að raka sig.“87 Hárin sem falla af líkamanum eiga aðeins heima í sturtubotni 

baðherbergisins. Líkaminn er hálfgerð óhemja sem ber að hafa stjórn á og er taminn til að 

mynda með þvotti og umhirðu.  

Líkaminn er einnig berskjaldaður og viðkvæmur vegna hugmynda um hann sem 

kynveru. Nekt hans birtist almennt í sögu vestrænnar menningar sem óaðskiljanlegur 

þáttur við kynlíf og kynverund, sem ósæmandi, kámfengin, siðlaus eða spillt.88 Rob Cover, 

félagsvísinda og menningarfræðingur, fjallar um nekt og kynferðislegan tón sem henni 

fylgir í greininni „The Naked Subject“ (2003) þar sem hann skoðar og greinir hugmyndir um 

nekt í almannarými í vestrænu samfélagi.89 Það eru vissar aðstæður og samhengi þar sem 

nekt er í lagi eins og milli foreldra og barna, læknis og sjúklings, elskhuga, sem og þegar 

nekt er sýnd í auglýsingum, listum, kvikmyndum og svo framvegis.90 En þrátt fyrir að nekt 

                                                        
84 Hár, sund og líkami, desember 2012 - 1980, 101 Reykjavík. 
85 Hár, sund og líkami, desember 2012 - 1995, 861 Hvolfsvöllur. 
86 Hár, sund og líkami, desember 2012 - 1980, 101 Reykjavík. 
87 Hár, sund og líkami, desember 2012 - 1988, 104 Reykjavík. 
88 Cover, The Naked Subject, 55. 
89 Cover, The Naked Subject, 55. Hann byrjar á því að draga fram hvernig að þessar hugmyndir um nekt hafi 
lifað með manninum í óratíma og tekur dæmi um það hvernig nekt Adams og Evu birtist í Biblíunni. Um leið 
og þau áttuðu sig á því að þau væru nakin fylltust þau bæði af blygðun og skömm. Á sömu blaðsíðu. 
90 Cover, The Naked Subject, 56. 
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sé orðin áberandi á samfélagsmiðlum og bíómyndum þá eykst viðkvæmni og kyngering í 

aðstæðum ólíkum þeim sem nefndar voru.91 Hvernig fólk upplifir nekt sína og annarra er 

afar ólíkt eftir samhengi og aðstæðum og hefur það mikið að segja úr hvernig umhverfi 

hver og einn kemur. Hvort einstaklingur hafi alist upp á heimili þar sem nekt annarra 

fjölskyldumeðlima var aldrei sjáanleg eða til dæmis á heimilum þar sem fólk afklæddist fyrir 

framan hvort annað og nekt þannig frekar hluti af hversdeginum. Í samfélögum þar sem 

baðmenning spilar stórt hlutverk fær nekt ólíka merkingu þar sem það er frekar gert lítið 

úr nektinni og kynferðislegum undirtón sem henni fylgir.92 Þetta á við í sundlaugum 

hérlendis og birtist víða í gögnum rannsóknar minnar þar sem sundgestir segja til dæmis 

Íslendinga ekki endilega kippa sér upp við nekt annarra:  

Ég hef satt best að segja aldrei hugsað út í það að nekt truflaði venjulegt fólk.93  

Ég kannast ekki við að hvorki ég né aðrir Íslendingar telji nektina í sturtunum 

óþægilega eða að umgangast fólk í sundfötum. Allir sem sótt hafa sundlaugar hafa 

vanist fólki nöktu og í sundfötum frá byrjun og þykir eðlilegt. Ég haga mér ekki öðruvísi 

í sundfötum en fullklædd. En iðulega verð ég vör við að útlendingar kunna þessari nekt 

í sturtunum illa og reyna að komast hjá því að fara úr sundfötunum í sturtunni, áður 

en þeir fara út í laug.94 

Fullyrðingar sem þessar koma almennt frá þeim sem stunda sundlaugar en nektin getur 

verið ein ástæða fyrir því að margir fara ekki í sund og eru spéhræddir. Ég hef fengið að 

heyra ýmsar sögur frá Íslendingum sem ólust ekki upp þar sem var sundlaug sem og frá 

ferðamönnum sem ólust ekki upp við baðmenningu í líkingu við þá sem er hér á landi. Þar 

er lýst hve mikið þeim brá við þegar þeir sáu til dæmis frænku sína, félaga eða ókunnuga 

klæða sig úr öllum fötunum á augabragði. Samhengi aðstæðna hefur allt að gera með 

hvernig brugðist er við nekt.  

Nekt á helst heima í einrúmi því í kringum aðra geta augngotur annarra verið dæmdar 

af kynferðislegum toga. Til þess að koma í veg fyrir þennan kynferðislega undirtón þegar 

fólk baðar sig, klæðir sig úr fötum eða hvað annað eins og á baðstöðum eða í búningsklefa 

íþróttahúsa þá þarf að skapa aðstæður og samhengi þar sem kynferðislegur undirtónn er 

settur til hliðar. Cover færir fyrir því ýmis rök að innan þessara rýma verði því til ákveðin 
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tákn eða reglur um hegðun sem ber að fylgja til að verjast óviðeigandi framsetningu á eigin 

nekt og kynferðislegum augngotum.95 Sundlaugar hér á landi hafa sín tákn og reglur sem 

sundgestum ber að fylgja. Þetta eru skráðar og óskráðar hegðunarreglur sundlauganna 

sem eru þá helst gerðar til að forðast kynferðislegan undirtón vegna nektar sundgestanna 

sem og vegna hreinlætis og umhirðu sundgesta sem rætt var hér að framan. Með sama 

hætti og að nekt eigi helst heima í einrúmi eða í félagsskap foreldra, læknis eða elskhuga, 

þá á umhirða og annarskonar losun sér að mestu stað í þar til gerðum herbergjum eða í 

einrúmi. 

Ásamt skráðu reglunum sem finna má í laugum hér á landi eru líka þær hegðunar reglur 

sem lítið er talað um og eru því óskráðar og tengjast oft þessum kynferðislega undirtón 

eða viðkvæmni varðandi óæskilega hluta líkamans eins og hár eða önnur óhreinindi. Fyrst 

og fremst er að nefna það sem heimildamenn rannsóknarinnar tala um að óæskilegt sé að 

gera í lauginni, það er að horfa á aðra sundgesti. Því vissara að gæta að augnaráði sínu og 

þá sérstaklega í klefanum þar sem sundgestir eru án klæða. Það sem augngotur geta haft í 

för með sér er að sá sem horfir eða sá sem verður fyrir augngotunum velti fyrir sér hvort 

það hafi verið af kynferðislegum toga, eða að annar aðilinn eða einhver í lauginni hugsi 

það. Einnig gætir viðkvæmni gagnvart því að sá sem horfir taki eftir einhverju á líkamanum 

sem hann eigi ekki að sjá. Þetta á við allstaðar í sundlauginni en líkt og í dæmunum sem 

koma hér á eftir þá er sérstaklega nefnt að þessi regla ríki í sturtunni eða klefanum þegar 

fólk er nakið:  

Ekki glápa í sturtunni – ég man vel eftir þessum skilaboðum þegar ég var barn. Það var 

og er enn dónaskapur að horfa of lengi á þá eða þær sem eru í sturtu á sama tíma og 

þú. En þetta gildir líka um klefann áður en farið er ofan í.96 

Óskráðu reglurnar eru að bannað er að góna á nakta líkama annarra sem lenda með 

þér á sturtusvæðunum. Bannað að gera athugasemdir við útlit annarra. Bannað að 

snerta nakta líkama ókunnugra.97 

Hvað óskráðar reglur varðar þá horfir maður ekki beint á aðra sundgesti í sturtu.98 

Óskráðar reglur eru t.d. að fólk reynir að komast hjá snertingu í þrengslum 

búningsklefa og sturtum. Eins reynir fólk að horfa ekki hvort á annað í 

                                                        
95 Cover, The Naked Subject, 56-57. 
96 ÞÞ. 2013-2-59 (kvk, 1953). 
97 ÞÞ. 2013-2-150 (kvk, 1948). 
98 ÞÞ. 2013-2-27 (kvk, 1947). 



49 

búningsklefanum og sturtum og horfa aðeins í andlit viðkomandi ef verið er að ræða 

saman þegar maður hittir kunningja eða vini í klefanum eða sturtunni.99 

Í sömu mund og heimildamenn nefna að óæskilegt sé að horfa á aðra sundgesti í klefanum 

nefna þeir aðra mikilvæga óskráða reglu sem er að forðast að snerta aðra sundgesti.  

Í sjö ár rannsakaði félagsfræðingurinn Susie Scott sundlaugar Bretlands þar sem hún 

vildi sjá og skilja hvernig að hálf naktir líkamar geti komið saman í sundlauginni. Óskráðu 

reglurnar í laugunum hér á landi um að bannað sé að horfa eða snerta aðra sundgesti er 

að finna með svipuðum hætti í sundlaugum á Bretlandi. Scott segir þær þjóna helst því 

hlutverki að forðast það að sundgestum finnist líkt og þrengt sé að þeim eða gengið yfir þá 

að því leyti að þeir upplifi nekt sína óþarflega mikið og finnist þeir berskjaldaðir. Segir hún 

alla vera sammála um að þeir myndu ekki vilja láta stara á sig og því taka allir þátt í því að 

horfa aldrei á aðra sundgesti. Scott kallar þetta siðlegt eftirtektarleysi (e. civil 

inattention).100 Ef að líkamar nálgast er rétt litið í áttina til hvors annars áður en litið er í 

burtu, til að tjá sameiginlega viðurkenningu og líka til að láta í ljós að það þurfi ekki að hafa 

áhyggjur af hvort öðru. Þetta er gert til að halda utan um persónulega rýmið þar sem 

sundgestir setja utan um sig ákveðin hjúp sem gefur til kynna að þeir vilji ekki láta trufla 

sig. Í þessum aðstæðum er snerting óviðeigandi því hún kemur upp um að fólk sé hálf nakið 

og í kringum aðra hálf nakta líkama. Og því gæti snertingin líka borið með sér það 

spurningarmerki hvort hún hafi verið af kynferðislegum toga. Það er því öruggara að láta 

sem maður sé í hálfgerðri einangrun sem er viðhaldið af öllum með sameiginlegu siðlegu 

eftirtektarleysi.101 Þetta passar við það sem Cover talar um að í þeim rýmum þar sem 

líkaminn er meira áberandi verður að búa til einhverskonar táknheim eða reglur sem 

auðvelda fólki að sýna líkama sinn. 

Þessi virðing fyrir persónulegu rými sundgestsins má greina vel í gögnum 

rannsóknarinnar sem og í gegnum vettvangsnóturnar mínar. Sundgestir eiga í raun fyrst og 

fremst að hunsa aðra sundgesti. Þetta færir Scott rök fyrir og segir sundgesti látast vera 

einir í heiminum til að forðast það að vera gerðir sekir fyrir kynferðislegar augngotur eða 
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snertingu.102 Þetta snýst um að sýna sjálfum sér og öðrum tillitsemi eins og einn 

viðmælandi minn kemst að orði:  

Í klefanum er algjörlega þessi hunsun, fólk horfist ekki í augu og það hafa allir sitt rúma 

persónu space. [...] aðal reglan er þetta persónulega rými og þessi fjarlægð þú ert ekki 

að eiga persónulegt kontakt við fólk í klefanum, þú segir í mesta lagi „úps fyrirgefðu“ 

eða „átt þú þetta sjampó“ eða eitthvað.103 

Til að forðast usla á sundstað fer sundgesturinn með öguðum hætti í gegnum 

sundlaugarýmið. Þetta verður að ákveðinni líkamstækni þegar dvalið er í rými þar sem aðrir 

naktir líkamar fara um sem birtist til að mynda með því að sundgesturinn leggur megin 

áherslu á sjálfan sig og hunsar aðra í kring. Með þessari hegðun ber sundgesturinn virðingu 

fyrir persónulega rými annarra svo að þeir upplifi ekki nekt sína of sterkt: 

Þetta er náttúrlega svo mikið traust í rauninni sem fólk þarf að bera til umhverfisins til 

að það sé fært um að strípa sig og vera, baða sig og sápa allan líkamann. Það býr til 

þennan hjúp um sig, fólk er svolítið ósnertanlegt í sundi.104 

Þegar sundgestir leggja megin áherslu á það að láta sem minnst fara fyrir sér og í kjölfarið 

á sjálfan sig – búa þeir til þennan hjúp um sig og forðast þannig usla á sundstað.  

Þetta er líkamstækni sem lærist. Í fyrirlestri sínum árið 1934 „Techniques of the Body“ 

sýndi félagsfræðingurinn Marcel Mauss fram á að það hvernig fólk beitir líkama sínum við 

ýmsar gjörðir og fer um umhverfi sitt sé breytilegt milli landa, samfélaga og hópa og því 

félagslegt. Hann segir að frá einu samfélagi til annars viti íbúar þeirra hvernig eigi að beita 

líkama sínum.105 Í sundlaugunum á þetta sér stað þar sem fólk beitir líkama sínum og 

athygli með öðrum hætti en utan sundlaugabyggingarinnar. Sundgesturinn hefur lært 

hvernig æskilegt sé að beita líkama sínum í því samhengi sem hefur orðið til innan 

sundlauga hér á landi. Mauss segir athæfi og hegðun vera vanabundna.106 Líkamstækni er 

tækni líkamans, sem líkaminn gerir og blandar saman þannig þekkingu, hæfni og skilningi 

sem er honum algerlega líkömnuð. 

Félagsfræðingurinn Nick Crossley hefur skrifað þó nokkuð um líkamstækni og byggir 

sínar kenningar á Mauss. Crossley kemur fram með kenningu um sjálfhverfa líkamstækni í 
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grein frá 2005 sem heitir „Mapping Reflexive Body Techniques“. Þar færir hann rök fyrir 

því hvernig að það sé ákveðin tegund líkamstækni þegar athyglin og tæknin beinist að 

líkamanum sjálfum. Það ferli skynjunar á því hvernig að við lærum að mynda okkur sjálf 

fyrir okkur sjálf. Þetta er ákveðin upplifun á líkamanum sjálfum og hvernig hugsað er um 

hann og hvernig hann er mótaður og agaður af okkur sjálfum. Við lærum að leika hlutverk 

annarra í sambandi við okkur sjálf eða fyrir okkur sjálf.107 Tekur hann dæmi um að þetta 

geti verið tæknin við að bursta tennurnar, reima skóna, stunda líkamsrækt – öll sú hegðun 

þar sem maðurinn beitir líkamanum að sjálfum sér. Susie Scott notar hugmyndir Crossley 

um sjálfhverfa líkamstækni í greiningu sinni á hegðun sundgesta í Bretlandi. Þetta er 

eitthvað sem við lærum að gera fyrir okkur sjálf en í raun fyrir samfélagið sem við búum í. 

Það sem kalla mætti almenna kurteisi í siðmenntuðu samfélagi þar sem að allir vinna 

saman að því að halda í siðlega hætti og hegðun.108 Þetta birtist í sundlaugum hér á landi 

þegar gestir hennar fara um með athyglina inná við í ákveðinni hunsun við umhverfið sitt 

og nota aðeins augngotur til að ná til annarra til að fá þögult samþykki fyrir því hvort það 

sé í lagi að synda fram hjá eða fá að nota sturtu sem einn er að klára. Þessi sjálfhverfa 

líkamstækni er einhverskonar sjálfsvörn og til þess gerð að láta ekki öðrum líða illa eða 

verða skömmustulegir. Hegðunarreglur sundlauga, skráðar eða óskráðar, er að finna í 

öllum rýmum laugarinnar.  

Þessi leikur að látast vera einn og ekki horfa á aðra er þó ekki altækur því þeir sem bíða 

til dæmis eftir sturtunni eru alltaf að fylgjast með gangi mála hjá þeim sem fyrir eru í 

sturtunni, til að vera viðbúnir til að hoppa inn í hana þegar hún losnar. Þetta er gert með 

hógværum augngotum. Sundgestir fylgjast líka með hver öðrum til að ganga úr skugga um 

að allir þvoi sér en margir hika ekki við að skipta sér af ef þeir sjá sundgest brjóta þessa 

reglu: 

Já ég gef öðrum gestum auga. Aðalmálið fyrir mér er að allir þvoi sér áður en þeir fara 

í sundfötin. Ég tek eftir ef fólk reynir að koma sér hjá því vegna spéhræðslu eða 

skilningsskorts á reglunum. Stundum hvet ég baðverðina til þess að segja fólki til. 

Einstaka sinnum geri ég það sjálf. Og ef einhver spyr mig um eitthvað og biður um 

leiðbeiningar veiti ég þær undantekningarlaust, stundum á ensku, stundum á 

norðurlandamálum, jafnvel frönsku.109 
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Já, það fer verulega í taugarnar á mér þegar fólk þvær sér ekki áður en það fer í laugina 

og hef oft skipt mér af því, bæði við það sjálft og konurnar sem vinna þar, vil hafa 

laugina eins hreina og kostur er.110 

Ég fylgist með og mundi skipta mér af ef vantar upp á þrif111 

Að sjálfsögðu verða allir að þvo sér vel án sundfata áður en farið er út á sundsvæðið. 

Það kemur fyrir að unglingar sem eru mjög spéhræddir fara í sundbolinn við skápinn 

og sturta sig án þess að þvo sér, þá annaðhvort bendum við kurteislega á skiltið sem 

er á veggnum eða tilkynnum það til sundlaugavarðar.112 

Hægt er að geta sér til um mikilvægi þvottsins áður en farið er út í laug með þessar frásagnir 

í huga. Heimildamenn rannsóknarinnar eru flestir hverjir meðvitaðir um að bannað sé að 

horfa á aðra sundgesti en svo sést að þeir notast við agaðar augngotur þegar kemur að því 

að fylgjast með því að allir fylgi skráðum reglum um að þvo sér vel með sápu áður en farið 

er í sund. 

Í lauginni 

Í þessum hluta skoða ég sundlaugarýmið nánar og beini sjónum að því hvernig helstu svæði 

laugarinnar eru nýtt. Þegar komið er út úr klefanum gætir meira sjálfræðis hjá 

sundgestinum þar sem hann er ekki leiddur jafn markvisst um rýmið og í klefanum. Þá er 

það löngun eða vani sem ræður því frekar hvar numið er staðar og hvernig farið er um 

laugina. Vegna ólíkra væntinga hvað varðar sundferðina hefur rými sundlaugarinnar verið 

skipt upp þannig að sundgesturinn getur valið milli mismunandi svæða. Sundferðir sumra 

einkennast af heimsóknum á svæði þar sem meira er um spjall sem í flestum tilfellum á sér 

stað í heitu pottunum. Barnafólk sækir í leiksvæðin, barna laugina og djúpu laugina þar sem 

leika má lausum hala. Svo eru þeir sundgestir sem að sækja frekar í næði og fara þá í 

heitustu pottana, gufubaðið eða í laugina til sunds en á þessum stöðum er rólegra yfirbragð 

og því auðveldara að vera einn með sjálfum sér. Þó sundferðir fólks séu af ólíkum toga og 

það noti laugarnar með mismunandi hætti hefur hönnun lauga áhrif á hvernig 

sundgesturinn fer um hana. 

Laugarnar sem ætlaðar eru til sunds eru ferkantaðar og ýmist sextán, tuttugu og fimm 

eða fimmtíu metra langar og frá um það bil sjö til tuttugu og fimm metrar á breidd. 

                                                        
110 ÞÞ. 2013-2-151 (kvk, 1958). 
111 ÞÞ. 2013-2-99 (kvk, 1945). 
112 ÞÞ. 2013-2-148 (kvk, 1961). 
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Laugunum er skipt niður í sundbrautir. Á brautunum syndir fólk annað hvort fram og til 

baka eða í hringi þar sem hægri umferð tíðkast eins og sjá má á mynd fimm á næstu síðu. 

Sérstök skilti eru oft við bakka laugarinnar til að stjórna sundinu þar sem hægri reglan er 

ítrekuð eða til að skipta brautum upp eftir hraða sundsins. Þessar laugar eru notaðar til 

sunds sem líkamsrækt en líka til að synda hægt, njóta vatnsins og slappa af. 

 

 

Mynd 5. Hér sést hvernig lauginni er skipt í brautir og fólk syndir hægra megin. 

 

Í umræddum laugum sem nýttar eru til sunds eru oftast nær svæði sem ekki er skipt í 

brautir og innan þess gilda engar sérstakar reglur, þar geta sundgestir ýmist synt, stungið 

sér, látið sig fljóta, kafað eða leikið sér. Þarna er hægt að slappa af án nokkurs sérstaks 

tilgangs en þar getur maður einnig átt von á því að rekast óvænt á aðra gesti. Þetta svæði 

er afmarkað og hannað fyrir svona hegðun í andstöðu við sundbrautirnar þar sem fólki er 

ætlað að að synda með öguðum hætti. Barna- og krakkalaugar má setja í sama flokk þó 

þær séu aðallega hugsaðar fyrir yngri kynslóðina. Þar er einnig frjálsari hegðun í boði en 

þar eru líkurnar meiri á vatnsskvettum og gusugangi eða að fá bolta í höfuðið. 
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Heitir pottar og vaðlaugar eru vinsælar í sundlaugum landsins. Heita potta má finna í 

nær öllum laugum og vaðlaugar eru víða en þó algengari í stærri sundlaugum. 

Vaðlaugarnar eru aðeins heitari og grynnri en til dæmis barnalaugin þar sem yngri börn 

geta leikið sér og sundgestir geta legið afslappaðir í vatninu og jafnvel sólað sig á 

góðviðrisdögum. Mynd númer sex er úr Árbæjarlaug og þar sést í tvær vaðlaugar. Önnur 

þeirra er í heita pottinum þar sem sjá má börn að leik með fullorðnum, en lengra frá má 

sjá vaðlaug þar sem sundgestir liggja og slappa af. Í vaðlaugum er leikur leyfður í hófi og 

því hálfgert millistig milli barnalauganna og heitu pottanna.  

 

 

Mynd 6. Hér má sjá vaðlaugarnar í Árbæjarlaug. 

 

Heitu pottarnir hafa mikið aðdráttarafl í sundlaugum og margir fara í sund einungis til 

að láta líða úr sér í pottinum eða til að spjalla við náungann. Í heitu pottunum eiga 

sundgestir að láta sem minnst fyrir sér fara og ekki trufla aðra sundgesti að óþörfu með 

óviðeigandi glápi eða snertingu. Heiti potturinn er þó jafnframt sá vettvangur 

sundlaugarinnar sem býður upp á nánari eða innilegri samskipti, líkt og sjá má á eftirfarandi 

frásögn: 
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Í pottunum er spjallað um öll heimsins mál. Þar heyrir maður nýjasta slúðrið. Þar er 

talað um pólitík, veðrið, nýjustu fréttir og svo má oft heyra tveggja manna tal um 

persónuleg málefni. Maður getur vitað ýmislegt um viðkomandi eftir að hafa setið 

með þeim í pottunum. Fólk er oft vinalegt og hleypir manni inn í spjallið sitt, þetta 

myndi sennilega ekki gerast ef maður sæti í strætó eða á kaffihúsi.113 

Í heitu pottunum er félagslega samþykkt að spjalla saman, jafnvel við ókunnuga samanber 

frásögninni hér að ofan og fleiri dæmum úr gögnum rannsóknarinnar. Þessari stemmningu 

er hægt að líkja við það andrúmsloft sem finna má á götuhornum og torgum í borgum víða 

um heim en er fremur fágætt á Íslandi utan við sundlaugarýmið. Það kemur þó einnig skýrt 

fram í rannsóknargögnum að það eru líka margir sem kjósa einveruna og vilja síður lenda í 

samræðum við aðra sundgesti.  

Sundbrautin og heitu pottarnir eru þau rými þar sem sundgesturinn sækist helst eftir 

einverunni og til viðbótar má nefna gufubaðið en þar ríkir enn meiri friður og óþarfa spjall 

þykir oft óæskilegt. Þar dvelur fólk með lokuð augun í afslöppun, situr í hugleiðslu eða 

teygir á vöðvum líkamans. Þar hefur hitinn mikið að segja eins og sjá má í eftirfarandi dæmi: 

„í gufunni […] eru ekki miklar samræður og þá á lágum nótum, fólk dasað af hitanum og 

svo sígur á það værð, enda er hefð fyrir ró í gufuböðum.“114 Í gögnum rannsóknarinnar má 

sjá að fólk lætur það trufla sig sé mikið talað og er ein sem segir: „venjulega er lítið spjallað 

í gufunni (sem betur fer!), þar er greinilega mesta slökunin.“115 Setbekkir eru víða um 

laugarnar og oftast í nálægð við gufubaðið en þeir eru notaðir til að kæla sig, sóla sig, spjalla 

og fylgjast með sundlaugalífinu. Eina nýjung má finna í sumum sundlaugum þar sem komið 

hefur verið fyrir pottum eða körum með köldu vatni (fimm til tólf gráður) sem sundgestir 

dýfa sér ofan í. Nú þegar algengu útliti og skipulagi sundlauga hefur verið lýst mun ég í 

framhaldi lýsa betur félagslega veruleikanum sem býr í þessu umhverfi. 

Ólíkt því sem gengur og gerist í öðru almannarými eru gestir sundlauganna í því 

viðkvæma ástandi að vera hálf naktir og í kringum aðra hálf nakta líkama eins og vikið hefur 

verið að. Vegna nektar í sundlauginni eru nokkuð margar óskráðar reglur svo sundgestir 

geti eftir fremsta megni unað sér við sitt í lauginni. Hér segir einn heimildamaður: 

Óskráðar reglur sem gilda eru að maður er ekki of nálægt sundfélaga, maður passar 

sig á að vera ekki fyrir þegar verið er að synda í hraðaskiptum hólfum í lauginni. Maður 

                                                        
113 ÞÞ. 2013-2-95 (kvk, 1979). 
114 ÞÞ. 2013-2-136 (kk, 1943). 
115 ÞÞ. 2013-2-64 (kvk, 1951). 
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er kurteis og ógnar ekki siðferðiskennd þeirra sem eru í sundi. Maður starir ekki og er 

ekki dónalegur.116 

Óskráðu hegðunarreglurnar er að finna allstaðar í sundlauginni en þær geta verið dálítið 

ólíkar eftir hverju svæði fyrir sig. Þær snúast þó allar um að verja nekt sína og bera virðingu 

fyrir öðrum sundgestum. Þessar reglur eru síður skráðar því ef þær væru á prenti væri 

nektin gerð augljós og gæti það valdið óþægindum meðal sundgesta. Eins og í klefanum er 

talað um að óæskilegt sé að horfa eða stara á aðra sundgesti sem og að forðast skal 

snertingu í sundi. Hér koma fleiri svör úr spurningaskrá þegar spurt var um óskráðar reglur: 

Mér finnst bara almennar kurteisisreglur gilda á sundstöðum.117 

Annars eru óskráðu reglurnar þær að fólk hagi sér skikkanlega og sýni kurteisi.118 

Ég held að á sundstöðum gildi almennt sömu reglur og annarsstaðar eru taldar góðar 

og nauðsynlegar þ.e. kurteisi, tillitssemi og góð umgengni.119 

Ég held að sé bara almenn kurteisi eins og að glápa ekki á fólk.120 

Með þessum frásögnum vil ég sýna nokkur dæmi þess þegar fólk talar um að haga sér 

siðsamlega, sýna öðrum sundgestum almenna kurteisi og bera virðingu fyrir þeirra 

persónulega rými.  

Fólk getur fundið fyrir blygðun vegna táknrænnar merkingar sem býr í líkamanum sem 

fjallað var um í kaflanum á undan. Susie Scott færir rök fyrir því í „Reclothing the Emperor“ 

(2009) hvernig að það á sér stað einhverskonar afkynjun sundgesta í Bretlandi þar sem að 

sú augljósa staðreynd að sundgestir eru hálf naktir sé sett til hliðar.121 Í almannarými sem 

þessu er gripið til ýmissa ráða til að gera sundlíkamann siðmenntaðan, til dæmis með því 

að klæðast sundfatnaði en sá klæðnaður er strangt til tekið ekki nauðsynlegur til þess að 

vera í sundi. Í baðmenningu víða um heim er laugum jafnvel skipt upp eftir kyni líkt og í 

Japan. Þar eru sundföt lítið sem ekkert notuð og ef komið er í laugina í sundfötum er horft 

á mann með dæmandi augnaráði, í raun með sambærilegum hætti og ef sundgestur kæmi 

nakinn í laug hér á landi. Vatnið hylur líka líkamann en Scott sýnir fram á að afkynjun 

                                                        
116 ÞÞ. 2013-1-138 (kvk, 1974). 
117 ÞÞ. 2013-2-84 (kk, 1954). 
118 ÞÞ. 2013-2-55 (kk, 1950). 
119 ÞÞ. 2013-2-101 (kk, 1940). 
120 ÞÞ. 2013-2-98 (kvk, 1962). 
121 Scott, Reclothing the Emperor, 133. 
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líkamans á sér þó að mestu stað í hugum sundgesta.122 Í rannsóknum sem gerðar hafa verið 

á nektarstöðum, til dæmis nektarströndum, hefur komið í ljós að nektin er sett fram sem 

viðeigandi og virðingaverð sem líkja má við siðmenntunina í sundlauginni.123 Eins og fjallað 

var um í kaflanum að framan þá telja flestir heimildamenn mínir nektina ekki mikið 

tiltökumál: „Mér finnst nekt á sundstöðum mjög eðlileg og tek í raun ekkert eftir því per 

se.“124 Þetta rými hefur þróast með þeim hætti að með hegðunarreglum sundlaugarinnar 

og virðingu fyrir öðrum sundgestum eru þessar hugmyndir um líkamann smættaðar og það 

virðist nauðsynlegt svo sundgestir geti frekar notið sín í lauginni. Þetta fellur að kenningum 

Rob Cover um að innan almannarýma verði til samhengi þar sem að nektin verður eðlileg. 

Í almannarýmum eins og sundlaugum þar sem nekt er meira áberandi birtist 

siðmenntun sundgesta helst í samskiptum og hegðunarmynstri sem Scott kallar siðlegt 

eftirtektarleysi sem vikið var að í kaflanum á undan. Þetta er hegðun sem felur í sér að 

sundgestir gefi hvor öðrum lítinn gaum nema rétt til að passa að verða ekki í vegi hvors 

annars. Þetta er gert til að halda utan um persónulegt rými hvers og eins þar sem 

sundgestir sveipa sig ákveðnum hjúp sem gefur til kynna að þeir vilji ekki láta trufla sig. 

Þessi hegðun felst til að mynda í því að fólk fer „inn í sjálft sig“ og lætur sem það taki ekki 

eftir neinu í kringum sig til að koma í veg fyrir óþarfa óþægindi gagnvart hálf nöktum líkama 

sínum og annarra sundgesta. Það er auðveldara að hunsa fólk í þessum aðstæðum, þar 

sem allir láta sem þeir séu einir í sínum heimi samanber sjálfhverfri líkamstækni. Hvort sem 

sundgesturinn er meðvitaður um það eða ekki ríkir mikill sjálfsagi og meðvitund í 

sundlauginni. Hann verður að vera athugull varðandi hegðun annarra sundgesta til að 

verða ekki á vegi þeirra. Notkun sundlaugarýmisins fer því mikið eftir því hvað aðrir eru að 

gera í lauginni. 

Þegar staðið er á sundfötunum einum saman á sundlaugabakkanum upplifa margir 

sundgesta líkama sinn berskjaldaðri fyrir áhorfi sem getur í tilfelli sumra haft áhrif á það 

hvernig þeir bera sig þegar gengið er til laugar. Í vettvangsferðum mínum hef ég fylgst með 

líkamsbeitingu sundgesta. Almennt er hægt að sjá mun á því hvernig sundgestir bera sig 

eftir því hvar þeir eru staðsettir í lauginni og þá allra helst milli þess hvort sundgestur dvelji 

                                                        
122 Scott, Reclothing the Emperor, 131. 
123 Scott, Reclothing the Emperor, 131. 
124 ÞÞ. 2013-2-98 (kvk, 1962). 
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í vatninu eða utan þess. Mynd sjö er fengin úr auglýsingu fyrir leiksýninguna Konubörn sem 

var sett á svið 2015. Á myndinni sjást stúlkur ganga á bakka laugarinnar og síðan í afslöppun 

í lauginni. Munurinn á líkamstjáningu hjá stúlkunum eftir að þær eru komnar ofan í laugina  

 

 

Mynd 7. Ólík líkamsbeiting stúlknanna á bakkanum og þegar komið er í vatnið. 

 

er skýr enda má ætla að verið sé að leika með þessa hugmynd í auglýsingunni og ýkja hana 

upp. Þessi leikur stúlknanna í auglýsingunni er þó ekki fjarri því sem sjá má stundum í 

sundlaugum þar sem líkamstjáning sundgesta er með svipuðum hætti þegar gengið er á 

bakka laugarinnar þar sem þeir vilja eftir fremsta megni fela nekt líkamans með því að 
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draga inn magann, setja axlirnar fram og verja sig með höndunum. Þegar stúlkurnar á 

myndinni eru í vatninu eru þær beinar í baki og horfa ófeimnar og öruggar í kringum sig.  

Upplifun fólks á veru sinni utan vatnsins hefur aðallega komið til tals í samtölum við 

vini og kunningja og birtist líka í verkefnum nemenda úr námskeiðinu Efnismenning í 

Háskóla Íslands þar sem þeir lýsa þessu ástandi til að mynda á eftirfarandi máta: 

Mér hefur alltaf þótt alveg rosalega óþægilegt að koma úr byggingunni og labba út í 

pott eða laug af því það horfa allir á þig, eða allavega mjög margir.125 

[Ég] þori varla að labba á milli potta eða lauga vegna spéhræðslu minnar.126 

Það var ekki mjög kalt og það er ákveðin sýning finnst mér þegar að maður labbar á 

milli potta eða sundlauga, inn með magann, ekki labba of hægt og ekki labba of 

hratt.127 

Þegar sundgestur er á bakkanum er hann berskjaldaður og ræður ekki hverjir horfa á sig. 

En um leið og komið er ofan í laug verndar vatnið sundgestinn. Fleiri frásagnir af þessum 

toga er að finna í verkefnunum sem eru oftar en ekki frá þeim sem fara aldrei eða sjaldan 

í sund. Lítið er talað um þessa stund í svörum spurningaskrárinnar og fyrir fórst að spyrja 

um þetta í viðtölunum. Má ætla að heimildamenn spurningaskráarinnar ræði þetta síður 

vegna ríkjandi hugmynda um að nektin hafi ekki áhrif á sundferðina. Hér er ein frásögn 

fengin úr spurningaskránni sem lýsir þessu ágætlega: 

Ég er alltaf frekar meðvituð um sjálfa mig þegar ég er að ganga milli svæða í lauginni 

eins og t.d. þegar ég er ganga út úr klefanum í pottinn / laugina eða á milli potta. Þegar 

ég er komin ofan í pottinn/laugina þá er alltaf mun rólegri. Á sundbrautinni er ég frekar 

örugg með mig þar sem ég er fyrrum sundmaður og ágæt í sundi.128 

Þetta er einungis eitt dæmi um hvernig líkamsbeiting sundgestsins er breytileg eftir því 

hvar dvalið er í lauginni sem sjá má í dæminu þegar að heimildamaðurinn staðhæfir að hún 

sé sérstaklega örugg á sundbrautinni þar sem hún sé vanur sundmaður. Hvað varðar mína 

eigin upplifun á því að ganga á bakka laugarinnar þá er dagamunur á því hvort mér finnist 

ég berskjölduð eða ekki. Í meðvitund minni sem rannsakandi tek ég eftir því að ég finn til 

viss öryggis ef ég held til dæmis á blöðkunum mínum eða er með stelpuna mína í fanginu 

sem virkar þá í báðum tilvikum sem ákveðinn verndarskjöldur og dregur athyglina frá nekt 

                                                        
125 Verkefni úr námskeiðinu Efnismenning. 
126 Verkefni úr námskeiðinu Efnismenning. 
127 Verkefni úr námskeiðinu Efnismenning. 
128 ÞÞ. 2013-2-147 (kvk, 1986). 
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minni. Eftir að hafa fylgst með sundgestum fara um laugina hef ég velt því fyrir mér hvort 

um kynjaða líkamsbeitingu sé að ræða en eftir allar vettvangsferðir mínar finnst mér ég 

ekki geta sagt það. 

Öryggi í sundlauginni lærist. Margir hafa bent mér á að fyrst finnist manni smá skrítið 

að vera hálf nakin í kringum aðra en svo gleymist það. Sundgestir læra með tíð og tíma 

hvernig æskilegt og best sé að fara um laugina sem kalla má þögla félagsmótun. 

Sundbrautin er ágætt dæmi um það hvernig raðast ofan í laugina með tilliti til þess hvar 

aðrir sundgestir eru staddir í lauginni. Í sundlaugum hér á landi virðast sundgestir vilja halda 

sig sem lengst frá hver öðrum. Það gera þeir með því að velja braut með sem fæstum 

gestum eða að velja braut með þeim sem synda með sambærilegum hætti til dæmis álíka 

hratt. Þetta birtist í eftirfarandi dæmi:  

Ég fer beint í laugina við bakkann næst húsinu. Vel þá braut sem fæstir eru á hverju 

sinni og ef margir eru í sundi reyni ég að finna þá braut þar sem hraðskreiða liðið og 

blöðkusundmenn eru. Það er til að halda umferðinni góðri og forðast árekstra. 

Venjulegast eru „skjaldbökurnar“ og gamla fólkið á endabrautunum beggja vegna. Það 

fer vel á því, allir verða að hafa sinn stað og frelsi til þess að synda á sínum hraða. Þetta 

leysist allt sjálfkrafa.129 

Þegar allt leysist sjálfkrafa í flóknum aðstæðum er það til marks um færni sundgesta að 

lesa í aðstæður. Þessi færni forðar því að árekstrar verði í laugunum. Þessi virðing sem 

sundgestir sýna hver öðrum birtist með því að gefa öðrum meira pláss og horfa ekki. 

Ítrekað kemur fram að bera skuli virðingu fyrir persónulegu rými annarra. Scott heldur því 

fram í rannsókn sinni að þegar fólk syndir býst það við ákveðnu rými. Þetta rými er 

breytilegt og fer eftir því hve margir eru í lauginni. Ef fáir eru á brautinni stækkar rými hvers 

og eins til muna, en þegar annar sundgestur nálgast býr maður sig andlega og líkamlega 

undir að þrengja persónulegt rými sitt.130 Þetta má sjá til að mynda í eftirfarandi frásögn 

úr einu svari spurningaskrárinnar um íslenska sundlaugamenningu:  

Í stóru lauginni eru umferðarreglur þar sem hægri umferð gildir. […] Fer svo gjarnan á 

skriðsund en baksund finnst mér reyndar mjög þægilegt en iðka það svolítið eftir því 

hvort ég veit að margir eru á kreiki sem ekki sinna hægri reglunum.131 

                                                        
129 ÞÞ. 2013-2-98 (kvk, 1962). 
130 Scott, Reclothing the Emperor, 128 og 132.  
131 ÞÞ. 2013-2-136 (kk, 1943). 
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Það er vilji fyrir því að láta allt ganga sem best fyrir alla í sundlauginni og því er valin braut 

þar sem fæstir eru og þegar sundið hefst reyna sundgestir að halda sama hraða og aðrir 

innan sömu brautar að því marki sem mögulegt er: „Á sundbrautinni er náttúrulega fólk í 

þessu eigin ástandi eins og við vorum að tala um áðan og þú virðir það og það eru eiginlega 

allir eins langt frá hvor öðrum og þeir mögulega geta.“132 Sjálf sleppi ég sundtaki þegar ég 

syndi fram hjá öðrum eða geri það fyrirferðarlítið til að láta sem minnst fyrir mér fara. 

Heiti potturinn er annað dæmi sem vert er að nefna í þessu samhengi en þar er fólk í 

meira návígi við aðra sundgesti og persónulegt rými sundgesta þrengist. Þar er reynt að 

vera sem lengst frá öðrum sundgestum en sundgestir þurfa þó að vera reiðubúnir að sitja 

þétt ef margt er í pottinum. Þetta má sjá á mynd númer átta sem er af einum heitu 

pottanna í Vesturbæjarlaug þar sem bilið á milli sundgesta er í jafnvægi þar sem sést að  

 

 

Mynd 8. Einn heitu pottanna í Vesturbæjarlaug. 
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62 

allir halda sér sem lengst frá hver öðrum, eða eins og pláss leyfir. Einn heimildamaður ræðir 

um persónulegt rými sundgesta í spurningaskránni: „Allir gæta þess að fáeinir sentímetrar 

aðskilji þessa fáklæddu líkama, nema þar sem fólk er fyrir í nánum samböndum.“133 Í 

vettvangsferðum mínum fylgist ég mikið með hvernig fólk hagar sér í heitu pottunum, 

þetta jafna bil milli sundgesta er áberandi þar sem allir vilja gefa sjálfum sér og öðrum sitt 

rými.  

Máttur vanans 

Eftir ótal sundferðir verður það sundgestinum svo gott sem eðlislægt að þvo sér áður en 

gengið er til laugar og fylgja öðrum reglum líkt og að horfa hvorki á né snerta aðra. Vani er 

síendurtekin hegðun innan ákveðins samhengis. Vaninn verður samofinn manneskjunni 

sem ómeðvituð hegðun og sjálfsögð: „Maður þrífur sig og þjálfar nánast vélrænt“,134 skrifar 

heimildamaður í svari við spurningaskrá um sundlaugamenningu á Íslandi. Endurtekningin 

er partur af því hvernig að líkaminn og umhverfið blandast saman líkt og þegar reglurnar 

verða hluti af sjálfsagðri hegðun. Því er ógjarnan hugsað um hegðunina sem bundna 

sérstökum reglum. Hér kemur annað dæmi frá vanaföstum sundgesti: 

Já, legg bílnum alltaf á sama stað. Læt svo fötin mín í sama klefann. Þá fer ég í laugina 

og syndi næstum alltaf jafnlangt. Fer svo í laug, eimbað og tvo potta; alltaf í sömu röð. 

Með þessu öllu slepp ég við að hugsa mikið um ferlið; það verður innbyggt í mig: ég 

finn bílinn, velti ekki fyrir mér hvar ég eigi að geyma fötin á meðan ég fer ofan í, eyði 

ekki tíma í að ákveða metrafjölda dagsins en get í staðinn hugsað ótruflaður um 

skipulag dagsins.135 

Vaninn spilar stórt hlutverk í sundferðum fastagestanna og má sjá margar frásagnir 

heimildamanna í líkingu við þessar þar sem vaninn ræður för.  

Sundlaugar hafa nú verið nokkuð vinsælar í fleiri áratugi og margir stunda laugarnar 

reglulega stóran hluta ævinnar. Vaninn gefur sundgestinum vald á tímanum og færi á að 

velja hvernig hann vill verja hverri stund fyrir sig. Ef lítið bregður út af vananum veit 

sundgesturinn um það bil hvað hver athöfn tekur langan tíma og hvað tekur við af hverju 

eins og hér má sjá dæmi um: 

                                                        
133 ÞÞ. 2013-2-150 (kvk, 1948). 
134 ÞÞ. 2013-2-135 (kk, 1932). 
135 ÞÞ. 2013-2-136 (kk, 1943). 
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Seinustu tvo áratugi fer ég að jafnaði í Sundlaug Vesturbæjar upp úr kl. 6.30 að morgni. 

Stend ekki við í anddyrinu. Afklæðist í stóran skáp (oftast nr. 2), raka mig, þvæ mér í 

sturtu, syndi 100-200 m, fer í nuddpott, set í mig heyrnartæki, fer í setupott u.þ.b. 20 

mín. Fer aftur í sturtu, hárþvottur með sjampó, stigið á vog. Drukkinn kaffibolli í 

anddyri. Tekur alls um eina og hálfa klst.136 

Þegar ég fer í sund, þá byrja ég á að borga mig inn og taka við lykli, fer síðan í 

fataklefann til að klæða mig úr og ganga frá fötunum mínum. Tek svo handklæði, 

shampó og sundbol með inn á sturtusvæðið, kem handklæðinu og shampóinu fyrir í 

hólfi sem næst sturtunum og sápubaða mig síðan áður en ég klæði mig í bolinn. Oft 

byrja ég á að fara í heita pottinn til að ná upp hita áður en ég fer að synda, því ég er 

kulsæl að eðlisfari. Eftir pottinn syndi ég venjulega nokkur hundruð metra og tek 

stundum köfunaræfingar af gömlum vana, en fer síðan oftast uppúr og í sturtu, því ég 

fer sjaldan aftur í heita pottinn eða gufuna, nema ég sé með einhverjum sem vill það. 

Eftir að hafa þvegið mér vel, þurrkað og klætt mig, tek ég saman sunddótið og yfirgef 

staðinn. Þessi lýsing miðast við síðustu 15 árin eða svo.137 

Vaninn krefst minni hugsunar og ber með sér það fyrirsjáanlega. Í bókinni The Secret World 

of Doing Nothing (2010) tileinka þjóðfræðingarnir Billy Ehn og Orvar Löfgren einn kaflann 

venjum. Þar halda þeir því fram að einkenni vanans sé að fólk þurfi ekki að eyða mikilli orku 

í hann og að síendurteknar athafnir kalli fram rútínur, þannig vindi daglegu lífi fram svo til 

ómeðvitað.138 Það er því hægt að finna til öryggis, skipulags og valds í fyrirsjáanlegum 

vananum.  

Í ljósi þeirra aðstæðna sem sundgesturinn er í ofan í lauginni, þar sem hann er 

berskjaldaður vegna hugmynda um líkamann og nekt hans, er vaninn gott haldreipi til að 

auðvelda lífið og forðast kynferðislegan undirtón og fleira sem annarstaðar er tengt 

nektinni. Ehn og Löfgren segja vanann til þess fallinn að frelsa fólk frá orkukrefjandi 

ákvörðunum hversdagsins139 eins og hvort maður fari fyrst úr hægri eða vinstri sokknum 

sínum eða hvort maður fari á klósettið fyrir eða eftir sturtuferðina. Þegar sundgesturinn 

veit upp á hár hvað hann á að gera í hverju skrefi í sundlauginni verður sundferðin 

áreynslulaus, laus við áhyggjur af umhverfinu og líkamanum. Í ástandi vanans þarf 

sundgesturinn að hugsa minna, það má líkja því við það að dansa dans sem þú hefur dansað 

ótal oft og veist ávallt hvaða skref tekur við af hvort öðru. Þegar óvanir gestir koma í 

sundlaugina gerir óöryggi þeirra nektina augljósa, það sést að þeim þykja þessar aðstæður 

jafnvel erfiðar. Í óörygginu er einnig aukin hætta á að þeir brjóti reglur sem þeir vita ekki 

                                                        
136 ÞÞ. 2013-2-135 (kk, 1932). 
137 ÞÞ. 2013-2-159 (kvk, 1954). 
138 Ehn og Löfgren, The Secret World of Doing Nothing, 80. 
139 Ehn og Löfgren, The Secret World of Doing Nothing, 114. 
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endilega af og dragi þannig óþægilega athygli að sér. Vaninn eða rútínan spila veigamikið 

hlutverk í því að gera krefjandi aðstæður eins og í sundlauginni mögulegar.  

Í heimalaug fastagestanna líður þeim best og þeir verða með endurtekinni notkun 

samofnir umhverfi hennar. Heimalaugina þekkja fastagestirnir eins og handarbakið á sér. 

Einn viðmælanda minna kemur inn á þetta og lýsir því hvað allt er mun auðveldara í sinni 

heimalaug og hvernig hún finnur frekar til óöryggis í öðrum laugum:  

Mér finnst rosa gott að koma inn í klefann, ég upplifi alltaf einhverja svona tifinningu 

þegar ég kem inn í klefann heima, það er ekki nein ringulreið. Ef ég er að fara í 

Laugardalslaugina eða eitthvað þá er ég smá svona (dregur inn andann í ofboði) fullt 

af allsberum kerlingum og bara ofsalega margir. Það eru oft ofsalega margir líka heima 

en ég veit alveg hvert ég ætla að fara og allt það. Ég er yfirleitt frekar fljót að koma 

mér í sturtu og í sundföt og klóstið og allt þetta.140 

Fjöldi sundgesta veldur henni skelfingu en hún áttar sig samt á því að hún upplifir ekki þessa 

hræðslu þegar hún er í sinni laug. Munurinn liggur í því að í hennar laug veit hún upp á hár 

hvert hún er að fara, við hverju hún megi búast og þá hvað hún gerir í hverju skrefi. Í sínu 

umhverfi getur hún því frekar slappað af og sundferðin sér nokkurn veginn um sig sjálf. 

Umhverfið á sinn þátt í að sundferðin sjái um sig sjálfa, breytist eitthvað í umhverfinu 

þá verður fólk að aðlagast því. Þess vegna eru breytingar ekki alltaf álitnar af hinu góða. 

Frekar hitt, þær eru til ama, trufla rútínubundna og svo til sjálfvirka hegðun sundgesta. 

Væntumþykja fólks gagnvart sinni laug getur verið það mikil að hún verður stundum eins 

og annað heimili. Fastagestir og fleiri eru því oft viðkvæmir fyrir breytingum og vilja gjarnan 

halda umhverfinu eins og það hefur alltaf verið. Einn viðmælanda minna ræddi um 

breytingar sem gerðar voru á sundlauginni þar sem hún ólst upp og segir að: „allar 

breytingar, alveg sama hvað það er, fara rosalega í taugarnar á mér. Hinar laugarnar er ég 

náttúrulega ekki með neina svona tengingu við.“141 Sundgestir geta myndað sterk tengsl 

við laugina sína þar sem margar minningar eru geymdar og með breytingum er sú mynd 

trufluð. Sami viðmælandi hefur stundað Vesturbæjarlaugina og þegar útiklefanum var 

breytt kvennamegin, þar sem sett var upp þak yfir klefann, urðu margir ósáttir og sagði 

                                                        
140 KDG6.13-kvk, 1974. 
141 KDG2.13-kvk, 1969. 
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hún að þær hafi verið samdóma um að „við bara mætum hérna um nóttina og bara tökum 

þetta plast af þetta þarf ekkert að vera“.142  

Annað dæmi um það sem getur valdið fastagestum óþægindum er þegar að einhver 

notar svæði sem þeir hafa eignað sér: fataskáp, sturtuna, sundbraut, sæti í pottinum eða 

gufunni. Þegar eitthvað ógnar rútínunni láta þeir í sér heyra eða bíða færis til að sinna sínu: 

Hann stóð bara svona og ég stoppaði […] og þá sagði hann „ég er bara að bíða eftir 

brautinni, ertu að verða búinn?“ ég sagði „nei ekki alveg strax, en það er laust hérna 

við hliðina á“ „ já nei þetta er mín braut“ þá sagði ég bara „já þá færi ég mig bara, mér 

er alveg sama hvar ég er“.143 

Þeir sem mæta í laugina sína daglega slá eign sinni á hana í vissum skilningi og vilja halda 

sinni rútínu óbreyttri. Þeir gera meira tilkall til laugarinnar með rökunum að þeir noti hana 

mest og eiga því mest í henni. Eignarhald sundgesta á lauginni birtist víðar en í lauginni 

sjálfri eins og eftirfarandi dæmi sýnir:  

[Í klefanum] smyr ég á mig og dúlla mér þar inni, og svo fer ég oft á vigtina og fer þar 

sem að skápurinn minn er og maður á náttúrulega yfirleitt sinn skáp og sína sturtu en 

það er allt í lagi ég fer ekkert offari ef ég er ekki með hana en ef að hún losnar þá skipti 

ég um sturtuna og skápinn líka [...] maður er svo sérvitur.144 

Það verður því til ákveðið eignarhald á lauginni og þetta sama eignarhald ýtir undir 

togstreitu ef eitthvað truflar. Sami viðmælandi segir að hún hafi nú prófað flesta skápa eða 

sturtur en af gömlum vana velji hún alltaf sama staðinn. Í framhaldi segir hún:  

Ég er samt ekkert mjög slæm, ég er ekki sú versta því að ég veit að (hlær) sumar segja: 

„þú ert í skápnum mínum“ (hlæjum báðar). Svo eru nokkrar alltaf með sömu sturtuna 

og svo þegar ég er kannski í henni og [ein] kemur [inn] og ég er kannski alveg að vera 

búin og ég segi „jah ég var bara að hita fyrir þig sturtuna, ég var bara að halda henni 

heitri“. Þú veist maður segir oft svona en maður á samt ekki sín sæti úti í laug eða þú 

veist út í pott. Jú það er svona uppáhalds staðir en það er allt í lagi þó að þeir séu 

uppteknir.145 

Hér sést á ný dæmi um hvernig sundgestir bera yfirleitt virðingu fyrir öðrum sundgestum 

og þeirra þörfum en gera þó tilkall til ákveðinna svæða í lauginni. Í þessu viðtali mátti finna 

                                                        
142 KDG2.13-kvk, 1969. 
143 KDG9.13-kvk, 1961. 
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145 KDG1.13-kvk, 1968. 
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fyrir miklum kærleik milli sundgesta og á viðmælandi marga góða vini sem hún hittir aðeins 

í lauginni. 

Nærvera annarra sundgesta er þáttur í upplifun sundgestsins og með tíðri komu í 

laugarnar kynnast sundgestir, sem getur skapað huggulega stemmningu og er hluti af 

öryggi og festu í sundferðinni. Í tilvitnuninni hér að framan sést meðvitund hjá 

heimildamanni um hvernig aðrir fara um laugina. Viðmælandi minn veit hver „á“ hvaða 

sturtu og vill bera virðingu fyrir vana þeirra. Þrátt fyrir að margir heimildamenn séu ekki 

endilega að sækjast eftir félagsskap í sundferðunum sínum vilja þeir alls ekki vera þar án 

þess að hafa aðra í lauginni. Sama hvort maður fari í laugarnar til að vera einn með sjálfum 

sér eða til að njóta félagsskapar við aðra í pottinum þá verður til hópur þar sem hver heldur 

utan um annan og ber virðingu fyrir samferðarfólki sínu, meðvitað eða ómeðvitað. Hér er 

ein lýsing á þessu og segir frá því þegar að karlarnir hittast í pottinum að morgni dags: 

Og ef einhver einn mætir ekki þá „aa Sigurjón hvar varst þú í gær“ og það er alveg 

tekið eftir […] ef einhver mætir ekki. Fólk […] hittist mikið þarna […]. Ég hef farið á 

öllum tímum og maður sér alveg það eru alveg og veit nokkurn vegin hverjir eru á 

hvaða tímum. [Svo eru] allir starfsmennirnir rosalega þægilegir og vilja allt fyrir alla 

gera, þannig að það eru líka allir að passa hvern annan, maður tekur eftir því, allir eru 

að fylgjast með ef […] einhver sem virkar svona hálf slappur þá eru allir […] 

fastagestirnir að fylgjast með [hvort] allt sé í lagi og það er […] notalegt að vita það.146  

Í þessari laug vinna allir fastagestirnir saman að því að passa upp á hvern annan og vekja 

þannig upp þægilega öryggistilfinningu sem fólgin er í kunnuglegum andlitum og því að vita 

að hverju maður gengur hverju sinni.  

Í sundlauginni eru margskonar líkamar, naktir og hálf naktir, sem koma saman til 

ýmissa gjörða eins og rakið hefur verið. Líkaminn hefur ólíkt gildi eftir því hvort hann er 

staddur utan veggja sundlaugarinnar eða innan þeirra. Í lauginni er gert sem minnst úr 

nektinni í trausti þeirra skráðu og óskráðu hegðunarreglna sem ber að fylgja, mikið til af 

virðingu og kurteisi við aðra sundgesti þar sem þeir hegða sér líkt og þeir séu einir í 

heiminum. Vaninn er mikilvægur og er hann ekki síst byggður á því að umhverfið haldist 

kunnuglegt og breytist ekki ýkja mikið.  

  

                                                        
146 KDG9.13-kvk, 1961. 
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4. HRIF, PERSÓNULEG UPPLIFUN OG NÆRVERA Í SUNDLAUGINNI 

Í þessum kafla er farið yfir í vellíðan sundgestsins og áhrifin sem hann upplifir í lauginni í 

trausti þess að félagslegum ramma sundlaugarinnar sé fylgt. Hér eftir einblíni ég á þá sem 

fara í sund til að vera einir með sjálfum sér. Þetta er sundgesturinn sem dregur sig inn á 

við, er einn með hugsunum sínum, fer í huganum gegnum hvernig honum líður, nýtur 

umhverfisins og eigin tilveru. Sundferðin verður þannig að einhvers konar helgistund í 

daglegu amstri og sundgesturinn kemur upp úr endurnærður. Það kom að vissu leyti á 

óvart hve margir fara í sund gagngert til að njóta einveru en þrá eftir henni birtist skýrt í 

rannsóknargögnunum og kveikti það áhuga minn. Við upphaf rannsóknarinnar sá ég fyrir 

mér að ég væri að fara að skoða jaðarhóp innan sundlaugarinnar þar sem flestir væru í 

laugunum vegna félagslegra þarfa sem svalað er í pottinum. 

Þessi upplifun er margslungin og er samofin öllu í umhverfi sundlaugarinnar og ekki 

síður innra ástandi og tilfinningum sundgestsins. Til að greina þessa líðan og upplifun 

einveru í lauginni notast ég við sjónarhorn áhrifakenninga (e. affect theory) sem líta má á 

sem verkfæri til að „ljúka“ upp rannsóknargögnunum og skilja betur sundlíkamann. Enska 

orðið affect á sér í raun tvær þýðingar yfir á íslensku það er hrif og áhrif. Ég nálgast þetta 

með því að nota hrif sem hálfgert yfirheiti sem má síðan leika sér með eftir samhengi texta; 

áhrif, hughrif, geðhrif, skynhrif, sjónhrif, ljóshrif, víxlhrif, eftirhrif og sviphrif. Önnur orð sem 

hægt er að nota í samhengi við merkingu orðsins er; snerta, orka á, hræra, koma við, 

hrífandi, verkun, áorka. Í ritgerðinni nota ég hrif og áhrif. Þjóðfræðingurinn Kathleen 

Stewart dregur fram mörg dæmi um hrif í bók sem hún gaf út árið 2007, Ordinary Affects. 

Þar segir hún hrif vera það sem býr og lifir í hversdeginum okkar og gefur lífinu 

einhverskonar dýpt. Segir hún hrif vera eitthvað sem getur gerst til að mynda í hugsunum, 

óskum og dagdraumum okkar, í hvatvísi, mistökum, við hversdaglega iðju og svo framvegis. 

Þetta er einhverskonar stund, tilfinning eða upplifun sem grípur mann og lætur manni líða 

einhvernveginn. Hún segir, einhvernveginn, því oftar en ekki á fólk erfitt með að lýsa þessari 
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líðan sem er handan orða en nátengd efnisheiminum og nánasta umhverfi okkar.147 

Landfræðingurinn Ben Anderson lýsir hrifum með sambærilegum hætti í bók sinni 

Encountering Affect (2014) þar sem hann segir þetta vera sérstaka skynjun eða tilfinningu 

sem staðir eða atvik hafa.148 Í formálanum „What Affects are Good for„ í The Affective Turn: 

Theorizing the Social (2007) skrifar heimsspekingurinn Michael Hardt að áhrifakenningin 

einbeiti sér fyrst og fremst að líkömum og tilfinningum. Hardt segir hrif leiða fræðimenn 

að því að hafa orsakasamhengi í huga og skoða allar hliðar þess.149 

Félagssálfræðingurinn Margaret Wetherell tekur saman helstu hugmyndir 

áhrifakenningarinnar þvert á fræðigreinar í Affect and Emotion: A New Social Science 

Understanding (2012). Hún talar um að hugtakið feli í sér viðspyrnu við tvíhyggju 

vesturheims sem birtist í aðgreiningu sálar og líkama. Hún hugsar um hrif sem afl eða kraft 

sem oft er erfitt að koma orðum að. Eitt dæmi væri að maður standi á strönd þar sem mikill 

öldugangur er, maður er þarna einn og sjórinn til móts við mann og það er þetta bil á milli 

sem hefur að geyma einhvern kraft sem erfitt er að koma orðum að. Wetherell talar um 

að með því að gefa þessum hversdagslegu hrifum sérstakan gaum er hægt að draga þau 

upp á yfirborðið og veita hugmynd um í hvaða samhengi þau fá kraft sinn.150 Sýnir Weterell 

fram á að athyglin sem áhrifakenningin er að fá sé í raun sjálfsagt áframhald í 

félagsfræðunum. Hugtakið dregur athyglina mikið að líkömnun (e. embodyment), sem 

hefur verið vinsælt viðfang til að gera tilraun til að skilja betur hvernig fólk er hreyfanlegt, 

hvað hefur áhrif á það, hvað heillar það, til að skilja endurtekninguna í hversdeginum, 

sársauka og unað, tilfinningar og minningar. Í framhaldi segir hún að kostir nálgunar 

áhrifakenninga eru að hrifin draga fram það stórbrotna en ekki síður það hversdagslega, 

skoðar tilfinningar og upplifanir, sem hafa ekki mikið verið skoðaðar, eins og gremja, 

gæska, fúllyndi, glaðværð, sálræn áföll eða alsælu. Hrif opna fyrir nýjar leiðir til að skoða 

þokukenndar og óljósar sem og hárnákvæmar tilfinningar.151 Upplifun fólks er alltaf tengd 

þeim gildum sem birtast í félagslegum veruleika hverrar stundar, þau eru takmarkalaus og 

byggja alltaf á samhengi sem er breytilegt frá degi til dags. Ég hef heillast hvað mest af 

möguleikunum sem þessi kenning býður upp á til að skýra hversdagslega líðan sem 
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almennt er ekki litið neitt sérstaklega mikið til - nema sem einhvers venjulegs ástands sem 

óþarfi er að koma orðum að – en á sama tíma eitthvað sem vegur þungt í lífi margra líkt og 

sundferðin gerir í lífi margra heimildamanna rannsóknarinnar. 

Á stöðum þar sem líkamar eru fyrirferðameiri segir Wetherell að hrif séu oft meira 

áberandi þar sem tal um skynjun, vellíðan og vanlíðan er ríkjandi.152 Þetta á sannarlega við 

í sundlauginni sem er almannarými þar sem hálf naktir líkamar dvelja í návígi, en andleg og 

líkamleg ræktun sundgestsins er þar einnig í fyrirrúmi. Ótal sinnum hef ég verið í lauginni 

þar sem sundgestir segja út í loftið, við sjálfa sig, mig eða aðra sundgesti hvað „þetta sé 

gott“, „að það jafnist ekkert á við þetta“ eða annað sem segir til um hvað laugin gerir þeim 

gott. Þetta á sér líka stað utan laugarinnar þar sem fólk segist langa í sund – að núna þurfi 

það að komast í sund, til dæmis eftir annasaman dag eða vinnuviku. Einnig ef fólk hefur 

farið í sund fyrir stuttu og segir hvað það hafi verið afskaplega gott og endurnærandi. Oftar 

en ekki spyr það sig að því af hverju það fari ekki oftar í sund. Þessi upplifun, líðan eða 

viðbrögð sundgesta í lauginni er handan tilfinninga sem fólk er vant að koma orðum að 

líkingu við reiði, ást eða gleði en á sama tíma veit sundgesturinn að hann „hefur fundið fyrir 

einhverju“.153 Þrátt fyrir að erfitt sé að fanga þessa líðan eða upplifun sundgestsins er hún 

mikilvægur hluti sundferðarinnar. Þessi óræða líðan eða tilfinning birtist víða í gögnunum 

og legg ég mig fram við að lesa á milli línanna og nálgast upplifunina í gegnum það hvernig 

fólk ræðir um líðan sína í sundlauginni og tengir hana umhverfisþáttum. 

Umhverfi laugarinnar verður sundgestum samfléttað þar sem þeir dvelja þar frá degi 

til dags. Fastagestur fer um laugina án þess að þurfa að hugsa mikið um hvernig hann ætlar 

að vera í lauginni heldur er það honum algjörlega tamt eftir endurtekin skref og athafnir. 

Má bera þessa vitneskju líkamans við hugtakið líkamsminni; líkaminn veit hvernig hann á 

að haga sér og í kjölfarið getur hugurinn hvílst. Meðal hrifa sem sundgesturinn upplifir í 

þessu ástandi er til að mynda þegar hann gengur á bakka laugarinnar í kulda, hann dregur 

sig saman og hleypur að lauginni; eða stingurinn þegar hann stígur varlega ofan í heitt 

vatnið. Þá má líka nefna áhrifin sem vatnið, veðrið, tími dags og aðrir sundgestir geta haft. 

Þetta getur verið lítilvægt en einnig er hægt að tala um hrifin sem mynduðust milli fólks í 
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mótmælunum á Austurvelli eða í tengslum við velgengni karlalandliðsins í fótbolta á EM 

sumarið 2016 þegar jafnvel eindregnustu afbyggjendur þjóðernis hrifust með. Þegar 

umhverfi verður manni svo samofið veltir maður því ekki endilega mikið fyrir sér nema þá 

helst þegar eitthvað breytist. Í þessu tilliti má vísa aftur í umræðuna um hegðunarreglur 

sundlaugarinnar þar sem borin eru kennsl á umhverfið og hegðun innan þess þegar 

eitthvað er ólíkt því sem búist var við. Við kunnum á umhverfið og reiknum út hvernig við 

notum það út frá líkamsminninu. Arkitektinn Juhani Pallasmaa sem hefur skrifað um 

fyrirbærafræði og arkitektúr færir rök fyrir því hvernig fólk á í stöðugum samskiptum við 

umhverfi sitt í The Eyes of the Skin (1996).154 Ágætt dæmi er þegar gengið er um opinbera 

byggingu þar sem komið er að hurð, maður stendur í lengri tíma fyrir framan hana og veit 

ekki hvað á að gera því dyrnar opnast ekki. Sjálfopnanlegar dyr eru orðnar það algengar að 

maður býst við því að þær opnist þegar gengið er að þeim og í augnablik þegar dyrnar 

opnast ekki veit maður ekki hvað gera skal. Pallasmaa tekur sambærilegt dæmi þegar hann 

lýsir því þegar opna skal dyr að þá mætir líkamsþunginn þunga hurðarinnar og þegar gengið 

er að stiga reiknar líkaminn skrefin áður en gengið er að honum.155 Í þessu samhengi færir 

hann rök fyrir því hvernig að umhverfið býr í fólki; við höfum lært á umhverfið líkt og þegar 

bílhurð á gömlum bíl er lokað og lagður er meiri þungi í hreyfinguna heldur en við hurð á 

nýjum bíl sem lokast nánast af sjálfri sér. 

Sérhver sundferð er einstök, hún er aldrei eins og þær sem á undan voru farnar. Veðrið 

er til að mynda aldrei eins, ekki alveg sama fólkið og lundarfar er breytilegt. Á sama tíma 

tengjast sundferðirnar hver annarri og byggja á fyrri sundferðum og innbyggðri þekkingu 

eða skilningi á umhverfi og aðstæðum. Hér á eftir mun ég fara í kjölinn á persónulegri 

upplifun sundgestsins í lauginni, til dæmis hvernig hann fer inn á við, slakar á líkama og sál, 

endurnærist, syndir erfiðleika í burtu og upplifir mikla og nærandi einveru. Í því samhengi 

mun ég skoða hugmyndir um samband þess persónulega og félagslega áfram í takt við hrif. 

Að því loknu ræði ég sundgestina almennt í lauginni og hvernig nærvera þeirra skapar 

öryggi og vellíðan. 

Í hugum margra hér á landi eru sundlaugarnar sannkallaður sælureitur þar sem hægt 

er að draga sig í hlé frá annasamri tilveru og njóta sín og umhverfisins í félagsskap annarra 
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eða einn síns liðs. Þessa líðan sem sundgesturinn upplifir í einveru má greina í gögnum 

rannsóknarinnar og er bersýnileg í fari margra sundgesta þegar farið er í laugina. Til að 

mynda má nefna það þegar sundgestur situr í heita pottinum með lokuð augun og 

sælusvip, í afslöppun og virðist njóta augnabliksins. Það er viss fróun fólgin í því að kunna 

á umhverfið sitt, eins og þessir sundgestir bera með sér, þeir una sér innan laugarinnar án 

þess að hafa mikið fyrir því – það eina sem skiptir máli er að dvelja og vera í fullkomlega 

öruggu tómi. Sundgestir hafa lært með þessum hætti á umhverfið sitt eftir ótal sundferðir 

þar sem þeir hafa áttað sig á því hvað geri sundferðina ánægjulega. Hér er það vaninn og 

endurtekningin sem spila lykilhlutverk í upplifun sundgestsins. Síendurteknar sundferðir 

verða til þess að hegðunarreglur og rútína sundferðarinnar verða sundgestinum samofnar 

eins og þaulæfður dans sem býr til unaðs tilfinningu.156 Þungi reglnanna verður undir og 

sundgestur getur frekar einbeitt sér að því að njóta augnabliksins. 

„Að vera einn með sjálfum sér“ í lauginni virðist vera einhverskonar ástand þar sem 

sundgestirnir komast á vissan hátt frá sjálfum sér. Þó það hljómi ef til vill mótsagnakennt 

þá eru þeir ekki endilega meðvitaðir um umhverfi sitt í þessu ástandi eða þá sem eru í kring. 

Þessi stund verður að ómetanlegum og nauðsynlegum þætti í hversdeginum fyrir marga. Í 

eftirfarandi frásögnum er þessu ástandi lýst: 

Ég hef mjög gott af því að fara í sund, bæði líkamlega og andlega og eiginlega er það 

mér nauðsynlegt. Það að synda er fyrir mér eins konar jóga, maður er eins og einn í 

sínum heimi þann tíma sem maður syndir og best finnst mér ef mér tekst að hvíla 

hugann líka og njóta þess að láta vatnið leika um líkamann meðan ég syndi. Öndunin 

veitir mér líka orku og eftir sundið finnst mér ég svo fersk.157 

Þegar maður fer einn í sund að þá nær maður svolítið bara [að vera] með sjálfum sér. 

[...] Mér finnst þegar ég er í sundinu sjálfu að þá [næ ég] [...] að hugsa ekki neitt og er 

meira einhvern veginn svona flæðir bara með. Og svo finnst mér gott líka að maður 

getur annað hvort farið yfir hvað maður ætlar að gera yfir daginn eða farið yfir hvað 

maður gerði yfir daginn.158 

Í báðum frásögnunum birtist þessi tilfinning fyrir því að þarna fái sundgesturinn tækifæri 

til að sleppa frá sjálfum sér. Í sundlauginni er sundgesturinn frjáls og þessi tilhneiging að 

draga sig inn á við er sýnileg. Með þessar lýsingar í huga hef ég fylgst mikið með 

sundgestum þegar ég fer sjálf í sund og í upphafi vettvangsferða minna byrjaði ég að apa 
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eftir því sem ég sá og heyrði í laugunum og las í gögnum rannsóknarinnar. Mér þótti þetta 

til að byrja með nokkuð erfitt eins og að hætta að telja ferðirnar þegar ég var að synda eða 

að loka augunum ein með sjálfri mér í heita pottinum eða gufunni. En æfingin skapar 

meistarann og eftir dágóðan tíma náði ég tökum á þessu og næ nú að njóta mín, slaka vel 

á og get hlustað á líkama minn á örskotsstundu og finn hvað ólgar í mér og hvernig 

skynfærin vakna með snertingu við vatnið, nærveru við aðra sundgesti, veðrið og fleira. 

Ásamt æfingunni styður umhverfi sundlaugarinnar mig í þessu þar sem ég sé aðra í kring 

haga sér með svipuðum hætti.  

Þessi hegðun sem ég hef náð tökum á þegar ég fer í sund er afar meðvituð og úr 

samhengi við það sem sundgestir upplifa almennt því fæstir sundgestir fara í laugina í þeim 

tilgangi til að rannsaka og prófa allar gerðir sundferða. Þrátt fyrir það hef ég margoft tekið 

eftir því og upplifað sjálf hvernig sundgestir spegla hvorn annan og njóta laugarinnar í takt 

við umhverfi hennar. Wetherell fjallar um hæfni fólks til að dvelja í og bregðast við 

umhverfinu sínu. Sú hæfni tengist getu fólks til að setja sig í spor annarra og finna til 

samkenndar. Hún tekur til að mynda dæmi um hvernig við finnum til sorgar þegar við sjáum 

einhvern í sorg og deilum gleði þeirra sem glaðir eru.159 Eftir að hafa lesið mig til um hegðun 

og líðan sundgesta sem og fylgst með þeim í lauginni og viðbrögðum þeirra í þessum 

aðstæðum hefur það reynst mér auðveldara að ímynda mér sæluna og gera eins. Undir 

venjulegum kringumstæðum er þetta ferli að miklu leyti ómeðvitað. Mig langar að taka eitt 

dæmi sem lýsir þessu ágætlega. Ég var stödd í heitasta potti í Laugardalslaug á aprílkvöldi 

þá komin vel á veg í tilraun minni. Í pottinum reyndi ég að vera meðvituð um umhverfi mitt 

en líka að njóta þess sjálf. Kona á miðjum aldri var með mér í pottinum. Þessi kona naut 

þess mikið að vera í vatninu, hún lét sig fljóta og dró fæturna að sér. Án þess að átta mig 

sérstaklega á því hvor var í þessari stellingu fyrst þá vorum við innan skamms báðar farnar 

að láta okkur fljóta með svipuðum hætti í pottinum.160 Þessu hef ég margoft tekið eftir, að 

fólk virðist oft fara í sömu stellingar og þeir sem eru í kring. 

Feminíski heimspekingurinn Sara Ahmed skrifar um jákvæð hrif í kafla sínum „Happy 

Objects“ (2010). Hún byrjar kaflann á því að ræða hvernig fólk dregst að því sem gerir það 

glatt.161 Ahmed notast við samlíkinguna að hrif séu eitthvað sem festist við fólk og hluti, 
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eitthvað límkennt eða klístrað og segir: „Hrif eru það sem festist, eða það sem viðheldur 

eða varðveitir tenginguna milli hugmynda, gilda og hluta.“162 Aðalatriði þessarar 

samlíkingar er að maður komist ekki undan áhrifum umhverfisins. Áhrifin sem maður 

verður fyrir kalla fram ákveðið mat sem mótar hvernig við bregðumst við þeim og þegar 

við gefum hlutum gildi þá mótar það nærumhverfi okkar.163 Sundgesturinn sér, heyrir og 

finnur á eigin skinni þá möguleika sem sundferðirnar hafa upp á að bjóða og kemst í raun 

ekki hjá því. Sundlaugar geta veitt vellíðan og þegar sundlaugar koma upp í samræðum er 

algengt að fólk tali um sæluna sem sundferðinni fylgir og fari að telja upp þær laugar sem 

eru í mestu uppáhaldi.  

Vert er að rifja upp að heimildamenn rannsóknarinnar eru fastagestir lauganna eða 

fólk sem hefur unun af sundlauginni. Til eru þeir sem forðast laugarnar af ýmsum ástæðum 

og upplifa ekki sömu vellíðan:  

Að fara í sund er ein mesta kvöl og pína sem ég veit um. Mér finnst það svo ótrúlega 

leiðinlegt að ef ég neyðist til þess að fara í sund, þá verð ég eiginlega bara þunglynd á 

meðan allt þetta ferli stendur yfir. Sem sagt að finna sig til, setja sundföt, hárbursta, 

sjampó, handklæði, hrein föt og fleira í bakpoka. Fara í sundlaugina, borga pening fyrir 

það að vera hálf nakin fyrir framan fullt af fólki sem ég þekki ekki neitt, sitja eins og illa 

gerður hlutur í pottinum, þora varla að labba á milli potta eða lauga vegna spéhræðslu 

minnar og svo að lokum sem er reyndar uppáhalds kaflinn minn í sundi að fara upp úr. 

Og tala nú ekki um ef maður er úti á landi og það eru bara ÞRJÁR sturtur, allar 

uppteknar og RÖÐ í þær. Þá fyrst vandast málin, maður stendur eins og hálfviti með 

fullt af öðrum hálf nöktum og já, nöktum konum ef þær eru líka að fara ofan í og reynir 

að eiga ekki augnkontakt við næstu manneskju. Svo er líka kannski ekki heitt inn í 

klefanum og þá er maður að frjósa úr kulda í leiðinni. Loksins kemst maður í sturtu og 

maður drífur sig eins og maður getur því það eru ennþá konur að bíða, hendir sjampói 

í hárið á sér sem er búið að flækjast allt í sundinu út af klórinu og orðið ógeðslega þurrt 

og illa viðráðanlegt. Drífur sig svo að þurrka sér og þá byrjar annað vandræðalegt 

móment þar sem konum finnst greinilega mjög gaman að fylgjast með því hvernig hin 

þurrkar sér. En að lokum kemst maður að fötunum sínum og þá er maður loksins 

óhultur og getur tekið gleði sína á ný.164 

Þessi frásögn er frá nemanda í námskeiðinu Efnismenning í Háskóla Íslands þar sem lagt 

var fyrir verkefni þar sem lýsa átti sundferð. Þegar líðan sundgestsins er með þessum hætti 

er lítið svigrúm til að einbeita sér að jákvæðum þáttum sundferðarinnar. Í spurningaskrá 
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Þjóðminjasafnsins og viðtölunum sem ég tók var spurt um andlega og líkamlega líðan að 

sundferð lokinni í spurningaskránni voru svörin ávallt af jákvæðum toga: 

[E]n þetta er ... (andvarpar) ég held að þetta sé besta geðlyf, besta geðlyfið okkar, 

vatnið það er bara ótrúlegt […] ef maður er með fjárhagsáhyggjur eða áhyggjur af 

börnunum eða eitthvað [...] fara í sund [...] kem upp úr og þá er allt farið, bjúgurinn, 

magapínan og allt [farið][...] þetta er bara lífið165  

Mér líður bara svo vel eftir sundið einhvernvegin […] mér finnst maður verða svona 

endurnærður það er bara ef að maður [er] alveg búin á því eftir daginn og bara svona 

engin orka eftir, en einhvern vegin drattast í laugina og það einhvern vegin maður er 

bara búin að gleyma því, það er bara kemur bara nýr dagur einhvern vegin [þegar 

maður kemur upp úr lauginni].166 

Mér líður mjög vel, mér er hlýtt í skrokknum, ég finn notalega fyrir húðinni og mér 

líður mjög vel andlega, finn fyrir ró og er ánægð með mig.167  

Hress og endurnærður á sál og líkama.168 

Hrein bæði andlega og líkamlega og tilbúin að takast á við daginn.169 

Mér líður vel bæði á líkama og sál. Stundum hef ég jafnvel leyst eitthvert vandamál í 

huganum, sem áður þvældist fyrir mér.170 

Vel í alla staði, án sundferðar er ástandið verra, líkamlega og andlega.171 

Best við sundferðir er að maður hressist allur á sál og líkama við þær.172 

Mér líður yndislega! Er alveg endurnærð. Hrein og fín og í góðu skapi. Eins og ég sé 

búin að núllstilla mig. Líður vel bæði á líkama og sál ☺.173 

Hér má sjá hvernig sundgestir upplifa sig sem betri manneskju þegar komið er upp úr 

lauginni og mikla líkamlega og andlega vellíðan. Margar frásagnirnar bera einnig með sér 

sambærilegan tón og hugleiðsla hefur fyrir fólk. Í takt við þetta má vitna í orð Anderson 

sem segir hrif myndast og þróast í samskiptum fólks. Hann segir líkama fela í sér ákveðna 

hleðslu hrifa (e. charge of affect) og beri því með sér keim af öðrum líkömum sem 

                                                        
165 KDG1.13 – kvk, 1968. 
166 KDG2.13 – kvk, 1969. 
167 ÞÞ. 2013-2-45 (kvk, 1963). 
168 ÞÞ. 2013-2-102 (kk, 1932). 
169 ÞÞ. 2013-2-93 (kvk, 1952). 
170 ÞÞ. 2013-2-150 (kvk, 1948). 
171 ÞÞ. 2013-2-160 (kk, 1938). 
172 ÞÞ. 2013-2-69 (kk, 1944). 
173 ÞÞ. 2013-2-95 (kvk, 1979). 
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endurspegla það hvaðan þeir koma.174 Vellíðan annarra sundgesta og hvernig þeir beita 

líkama sínum í þeirri vellíðan getur þannig haft áhrif á vellíðan hjá manni sjálfum. Listin að 

njóta einn með sjálfum sér lærist til dæmis með áhorfi og samlíðan. 

Sundgestir eru allavega; mjúkir, grannir, hoknir, langir, litlir, á öllum aldri - og ýmist 

hlaupa, ganga um, spjalla við aðra, slaka eða hreyfa sig af kappi, auk þess sem sundgestir 

eru úr öllum stéttum samfélagsins. Fólk kemur líka í ólíkum erindagjörðum í laugina til 

dæmis til að hitta félagana, leika við börnin, fara á stefnumót, rækta líkamann eða slaka á. 

Flóra fólksins sem sækir laugarnar gerir laugina að lifandi stað. Þetta sem talið hefur verið 

hér upp skapar mikinn fjölbreytileika í lauginni og gerir andrúmsloft laugarinnar kvikt. Í 

almannarými eins og sundlauginni er fólkið sem notar það hluti af stemmningunni sem 

myndast innan þess. Nærveran við aðra sundgesti spilar stórt hlutverk í umhverfi 

sundlaugarinnar þar sem annað fólk stuðlar að öryggiskennd og er notalegt að hafa aðra í 

kring sem eru að njóta umhverfisins. Ánægjan af því að hafa aðra sundgesti í kring um sig 

getur verið af ýmsum toga líkt og þessar frásagnir bera með sér: „Dásamlegt að synda í 

desembermyrkrinu með einstaka stjörnu á himni; allt þetta fólk í kring en samt svona 

alein“175 og „ég kann best að meta að sitja í heitu pottunum og ræða við fólk eða horfa á 

aðra sundgesti.“176 Líkt og algengt er í almannarými í borgum þá njóta margir þess að 

staldra við og horfa á fólk fara um rýmið. Í þeirri einveru sem margir sundgestir upplifa í 

lauginni þjónar nærveran við aðra mikilvægu hlutverki því í henni er hægt að skynja líðan 

annarra í gegnum líkamsbeitingu og tal þeirra: 

Þó að maður sé ekki þarna í þessum félagslegu þörfum […] er gaman að heyra svona 

mal og heyra að fólk hefur gaman, og „þessi er svo glaður“ og gamli maðurinn að koma 

og drífa sig og hitta hina og svona þetta er […] gaman. Mér finnst þetta skipta máli. 

Það væri ekki gaman að vera ein að synda þó svo að maður sé ekki alltaf, sí blaðrandi 

[…] Það er gaman að því þó að maður taki ekki beint þátt í því.177 

Aðrir sundgestir skapa þetta líf í lauginni sem gerir hana aðlaðandi en það tengist ekki 

endilega því að fólk vilji bein samskipti eða sé í lauginni til að uppfylla félagslega þörf. Þó er 

hægt að sjá í þessu samhengi að einvera í þessu umhverfi er félagsleg, sundgesturinn er að 

njóta hinna í gegnum nærveruna við þá.  

                                                        
174 Anderson, Encountering Affect, 105. 
175 ÞÞ. 2013-2-120 (kvk, 1951). 
176 ÞÞ. 2013-2-121 (kvk, 1955). 
177 KDG8.13-kvk, 1956. 
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Hver sundgestur er í lauginni til að njóta sín á sinn máta og þegar það birtist til að 

mynda í vellíðan smitar sú líðan út í umhverfið og hefur áhrif. Sama á við um ef fólki líður 

illa í lauginni að þá verður fólk vart við það og getur skapað óþægindi. Tilfinningar og líðan 

annarra geta smitast manna á milli eins og Wetherell og Ahmed varpa ljósi á í skrifum 

sínum. Í almannarými eins og sundlaugum, þar sem fólk sækir í vellíðan, er ákveðið 

andrúmsloft sem fólk ber kennsl á. Í eftirfarandi frásögn er rætt um andann í 

Vesturbæjarlaug en hún kemur oft til tals þegar rætt er um einstaka hverfislaug:  

Vesturbæjarlaug er vinalegur staður. Þarna ríkir einhvers konar stóísk ró þrátt fyrir 

ærslafullu skólabörnin og sundkennsluna. Maður finnur á andrúmsloftinu að hingað 

kemur sama fólkið reglulega og þykir vænt um staðinn. Það heyrist í tónum raddanna 

og háttalaginu, hér er fólk svolítið eins og heima hjá sér og manni líður ósjálfrátt vel.178 

Þetta dæmi sýnir að sérstakt andrúmsloft er að finna í vissum laugum. Hér er það samt ekki 

endilega umhverfið sjálft sem skapar þessa stemmningu heldur sundgestirnir með ferð 

sinni um laugina. Rými eru mótuð af fólkinu sem fer um það ekki síður en áhrif hönnunar 

og skipulags.179 Heimildarmaður ræðir raddblæ sundgestanna, hvernig þeir tala sín á milli 

og skynjar að fólk þekkist og þekkir laugina sína vel, sem leiðir af sér að þeim sem segir frá 

líður í kjölfarið vel. Félagsfræðingurinn Sophie Watson útskýrir virkni andrúmslofts í 

borgarrýminu í City Publics: The (Dis)Enchantments of Urban Encounters (2006) sem 

breytilegu til að mynda eftir tíma dags, árstíðum, fólkinu sem gengur um og hver hluti 

borga er síðan líka ólíkur þeim næsta sem og borgir ólíkar sín á milli en geta deilt ýmsum 

þáttum andrúmsloftsins.180  

Sundlaugin hefur orðið að almannarými þar sem að fólk getur komið og átt stund með 

sjálfum sér. Þetta er það sem vakti athygli mína þegar ég fór að skoða sundlaugarnar að 

fólk sækir í almannarými til að eiga persónulega stund með sjálfum sér. Ken Worpole er 

félagssagnfræðingur sem hefur skrifað talsvert um arkitektúr og almannarými. Í Here 

Comes the Sun (2000) segir hann frá því að í viðtölum og samtölum sínum og 

samstarfsfélaga hans, hafi þeir orðið undrandi á því hvað fólk lýsti því í miklu mæli að það 

sækti í almannagarðinn sinn til að eiga stund með sjálfu sér þar sem þeir gátu með 

einhverjum hætti farið inn á við. Þessi samtöl vörpuðu ljósi á það hvað hugmyndin um það 

                                                        
178 Verkefni úr námskeiðinu Efnismenning. 
179 Sjá t.d. Worpole, Here Comes the Sun, 11. 
180 Watson, City Publics, 2. 
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persónulega og almenna er fljótandi og að fólk upplifir ekki endilega alltaf möguleika heima 

hjá sér til að eiga náðarstund með sjálfum sér.181 Eins og fram mun koma síðar í ritgerðinni 

eru sundlaugar mikið notaðar sem staður til að draga sig til hlés frá iðandi borgarlífi eða, 

samanber Worpole, þvinguðu og hávaðasömu heimilislífi.  

Í sundlauginni fær sundgesturinn tækifæri til að leyfa huganum að hvílast og reika um. 

Sundlaugar eru samofnar lífi sundgesta, gjarnan síðan þeir voru börn. Þær hýsa því bæði 

drauma og minningar. Heimsspekingurinn Gaston Bachelard fjallar um mikilvægi 

dagdrauma í The Poetics of Space, sem er ástand þar sem hugurinn fær að sveima um og 

maður nýtur sín í sinni eigin tilvist.182 Þegar í laugina er komið er stemmningin eða 

andrúmsloftið nú þegar í huga sundgestsins sem leikur sér með þær myndir sem búa í 

ímyndunarafli og reynslubanka hans. Girt umhverfi sundlauganna geymir þessar minningar 

fólks og getur því að einhverju leyti í gegnum kunnugleika sinn vakið upp öryggi. Bachelard 

sýnir fram á að fólk geri þær kringumstæður sem það dvelur í hverju sinni að sínum eigin 

með þeim minningum sem við höfum að geyma af sambærilegum atvikum eða stundum 

og setjum í samhengi við líðandi stund.183 Hér koma dæmi til viðbótar sem lýsa því hvernig 

sumir sundgestir upplifa stund með sjálfum sér í lauginni: 

Þar er maður að synda einn með sjálfum sér og hugsar þá oft upp á nýtt ýmislegt sem 

manni er efst í huga hverju sinni.184 

[A]ð synda ein með sjálfum sér, tæma svo hugann. Þó að þú sért að hugsa fullt, fullt á 

meðan þú ert að synda þá er það bara þessi einvera og svo fara í pottinn og þá spjallar 

maður kannski aðeins en stundum vill maður fá að vera einn og í friði.185 

Hugurinn er tæmdur og sundgesturinn dvelur í sínum eigin heimi og dagdraumum. Það 

getur skapast tóm í huga sundgestsins í þessum aðstæðum sem gerir honum oft auðvelt 

fyrir að leysa úr flækjum hversdagsins. Með því að afmarka umhverfi okkar hafa orðið til 

staðir sem þykja ákjósanlegri til einveru og dagdrauma eins og í sundlauginni.  

  

                                                        
181 Sjá t.d. Worpole, Here Comes the Sun, 13. 
182 Bachelard, The Poetics of Space, 6. 
183 Bachelard, The Poetics of Space, 3.  
184 ÞÞ. 2013-2-153 (kvk, 1960). 
185 KDG1.13-kvk, 1968. 



78 

 

5. HRIF OG HREYFANLEIKI 

Og hvað hreyfði við mér? Allt. Hlutirnir sjálfir, fólkið, andrúmsloftið, hávaðinn, hljóðin, 

litirnir, nærvera þess efnislega, áferðin og formin líka – ég kann að meta formin. Get 

reynt að finna úr þeim. Form sem mér finnast falleg. Hvað meira hreyfði við mér? 

Lundarfar mitt, tilfinningarnar mína, skynjunin á því sem var í vændum yfirtók mig á 

meðan ég sat þarna. Sem minnti á frægu platónsku setninguna: <Fegurðin er í augum 

sjáandans.> Sem merkir: þetta býr allt í mér. En þá geri ég smá tilraun: ég tek í burtu 

torgið – og tilfinningar mínar eru ekki þær sömu. […] töfrarnir búa í hugsunum.186 

Andrúmsloft er afar flæðandi fyrirbæri þar sem gildi þess og fjölbreytileiki er takmarkalaus. 

Andrúmsloft hreyfir og snertir við fólki og hér er það svissneski arkitektinn Peter Zumthor 

(2006) sem skýrir frá hugmynd sinni um virkni andrúmsloftsins í bókinni Atmospheres. Líkt 

og áhrifakenningar sýna fram á þá hefur allt áhrif, allt sem býr innra með manneskjunni og 

allt í kring. Því er erfitt að segja að það sé nokkuð í umhverfinu sem kalla megi hlutlaust, 

hvaðeina á jarðkringlunni á sér sögu, einhver gildi og margbreytilegar birtingarmyndir. Með 

þekkingu og reynslu er hægt að lesa og greina það sem býr í umhverfinu, eins og fjallað 

hefur verið um þá lærir fólk á umhverfi sitt og samferðafólk, smátt og smátt án þess að 

taka beinlínis eftir því. Innri heimur fólks; öll sú flóra tilfinninga, ólíkra minninga og lífssaga 

hvers og eins hefur áhrif á upplifun umhverfisins eins og Zumthor bendir á. Margaret 

Wetherell sýnir fram á í Affect and Emotion hvernig fólk er í raun gegnsýrt af umhverfi sínu. 

Persónulegur bakgrunnur og reynsla, sem og samfélagið sem einstaklingur býr í, á sinn þátt 

í þeim áhrifum sem hann upplifir. Þetta ítrekar Wetherell þegar hún útskýrir hrif og nefnir 

líka að þegar togað er í einn spotta, eða einstaklingur eða hópur upplifir eitthvað fara af 

stað „ósjálfráð“ viðbrögð sem byggja þó á bakgrunni hvers og eins.187 

Í sundlaugunum má finna ótal þætti sem snerta við skynfærum og hugarheimi 

sundgestsins. Umhverfi sundlaugarinnar gerir huganum kleift að reika og vera nær sjálfum 

                                                        
186 Zumthor, Atmospheres, 17. Á frummáli: So what moved me? Everything. The things themselves, the 
people, the air, noises, sound, colours, material presences, textures, forms to – forms I can appreciate. Forms 
I can try to decipher. Forms I find beautiful. What else moved me? My mood, my feelings, the sense of 
expectation that filled me while I was sitting there. Which brings that famous Platonic sentence to mind: 
<Beauty is in the eye of the beholder.> Meaning: it is all in me. But then I perform an experiment: I take away 
the square – and my feelings are not the same. […] the magic lies in thought. 
187 Wetherell, Affect and Emotion, 65.  
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sér og í lauginni sækist sundgesturinn eftir ákveðnum áhrifum. Í þessum kafla er fjallað um 

andrúmsloft sundlauganna þar sem ég dreg fram helstu þætti sem snerta við hugarheimi 

og skynfærum sundgestsins og segi frá því hvaða áhrif þau hafa á sundferðina og 

sundgestinn sjálfan. Fyrst verður fjallað um það hvernig vatnið hefur áhrif á sundgestinn, 

þar á eftir er lyktar- og hljóðheimur laugarinnar tekin fyrir. Þá fjalla ég um tengsl 

náttúrunnar við andrúmsloft sundlaugarinnar og loks um áhrif myrkursins og birtunnar í 

lauginni í takt við árstíðir og veðurbrigði í lauginni. 

Vatnið  

Áhrif vatnsins á líðan og upplifun einstaklingsins eru í forgrunni í þessum hluta. En 

eiginleikar vatnsins og þau góðu áhrif sem það getur haft á sundgestinn eru margbreytileg. 

Í viðtölunum og spurningaskrá Þjóðminjasafnsins var spurt sérstaklega um áhrif vatnsins í 

sundlauginni og mun ég greina frá helstu þemum sem birtust í svörum heimildamanna. 

Fyrst ræði ég líkamann í vatninu og þá auknu líkamlegu færni sem hann öðlast í því. Því 

næst skoða ég hvernig hitastig vatnsins hefur áhrif á veru sundgestsins í lauginni, þátt þess 

í að skapa vissan hreyfanleika og rútínu í lauginni og þau líkamlegu áhrif sem af því hljótast. 

Loks dreg ég fram þau miklu hreinsandi og endurnærandi áhrif sem vatnið hefur á líðan 

sundgestsins, en sú upplifun byggir á hugmyndum um að vatnið hreinsi almennar áhyggjur 

og vanlíðan í burtu. Einnig á vatnið stóran þátt í upplifun sundgestsins á einveru þar sem 

vatnið þjónar til dæmis því hlutverki að verja hann frá ónæði. 

Kraftur vatnsins getur verið mun meiri en afl mannsins. Það getur lagt umhverfi hans í 

rúst, tekið líkama hans á sitt vald og dregið hann til dauða. Með því að beisla vatnið í 

steypta holu í jörðu er búið um vatnið þannig að hægt er að dvelja öruggur í því. Í 

sundlauginni nær sundgesturinn tökum á vatninu með því að tileinka sér sundtæknina. 

Með tíð og tíma hefur maðurinn þannig tileinkað sér tækni til að dvelja öruggur í vatni og 

lært að njóta þess. Áhrifin sem vatnið hefur á líkamann eru talsverð; hann verður léttari og 

að vissu marki þyngdarlaus, sem gerir sundgestinum auðveldara með að hreyfa sig og 

upplifa þannig líkama sinn með öðru móti en á þurru landi. Aukin líkamleg geta 

sundgestsins í lauginni er tíðrædd í gögnum rannsóknarinnar og þá sérstaklega hjá þeim 

sem reynist erfitt að hreyfa sig frjálslega utan vatnsins vegna einhverskonar skertrar 

líkamsgetu: 
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Þegar maður er svona þungur eins og ég er þá er vatnið svo gott vegna þess að ég þarf 

ekki að bera allan skrokkinn í lauginni […] maður flýtur svo vel en getur samt hreyft 

sig. Ef ég þarf að labba með mín kíló […] þá er það erfiðara og þá er ég sveitt og svona 

og það finnst mér óþægilegt en maður svitnar ekkert í lauginni þannig að … maður er 

bara kraftmikill. 188 

Ég fer í sund vegna þess að ég er fötluð smá frá fæðingu og í vatninu get ég gert 

ótrúlega mikið af æfingum sem ekki er séns að gera á gólfi.189  

Það er alveg sama þó að maður eigi við einhverjar líkamlegar afmarkanir að stríða, að 

þá einhvern veginn verða þær miklu minni í vatni.190  

Fyrsta sundtakið er eins og frelsun; finnst ég gæti eins verið á flugi; svífa sem næst í 

þyngdarleysi. […] Ég nýt þess að „léttast“ um 90%. Ég nýt þess að vera verkjalaus.191  

Aukin líkamsgeta í vatninu verður til þess að sundgesturinn skynjar meira frelsi í 

hreyfingum og getur notið líkamans létt og afslappað. Í viðtölunum sem ég tók 

undirstrikaði líkamstjáning og raddblær viðmælenda orð þeirra, þeir lifa sig inn í 

tilfinningarnar sem þeir lýsa líkt og þegar ein sagði: „bara frjáls, já mér finnst ég bara vera 

frjáls í vatninu“.192 Hér eru dæmi frá nokkrum heimildamönnum úr spurningaskránni um 

vellíðunina sem vatnið veitir:  

Það sem hefur áhrif í sundi er vellíðanin að vera frjáls og fljóta vel í mjúku og hlýju 

laugarvatni. 193  

Best er hreyfingin, sundið sjálft, líkami í volgu vatni, þyngdarlaus eiginlega.194 

Það sem ég met best við sundferðina er vellíðanin við að smjúga vatnið.195 

Frelsið, hreyfingin, þyngdarleysið og flotið sem líkami sundgestsins upplifir í vatninu er 

eftirsóknaverð. Með síendurtekinni veru í vatninu lærir sundgesturinn jafnóðum að njóta 

þess að dvelja í því, lærir á það, líkt og hvernig best sé að slaka á, með því að láta sig fljóta, 

sem og á almenna hreyfigetu sína innan þess. Þetta er í takt við umræðu fyrri kafla: að 

kunna á hegðunarreglurnar, þekkja umhverfið og ganga að ýmsum hlutum vísum sem helst 

                                                        
188 KDG14.13-kvk, 1959. 
189 ÞÞ. 2013-2-88 (kvk, 1955). 
190 KDG6.13-kvk, 1974. 
191 ÞÞ. 2013-2-134 (kvk, (fæðingarár ekki skráð)). 
192 KDG9.13-kvk, 1961. 
193 ÞÞ. 2013-2-15 (kk, 1926). 
194 ÞÞ. 2013-2-100 (kvk, 1951). 
195 ÞÞ. 2013-2-137 (kk, 1955). 
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í hendur við vana sundgestsins á ferð sinni um laugina og hæfni hans að lesa í líkama 

annarra. 

Hitastig vatnsins og hitamismunur þess koma víða við sögu þegar rætt er um 

sundlaugar og þau áhrif sem það hefur á sundgestinn og sundferðina. Sundgestir nota 

mismunandi hitastig ólíkra svæða, hvert hitastig hefur sinn tilgang sem notaður er með 

sínum hætti. Algengt er að sundgestir noti heitu pottana til að mýkja sig eða hita upp fyrir 

sundsprett. Hér er dæmi úr vettvangsnótunum um spjall sem átti sér stað í heitasta 

pottinum í Laugardalslaug: 

Ég synti 600 metra og fór aftur í heitasta pottinn. Stuttu síðar kom kona sem fór að 

spjalla og spurði hvort að það væri rétt að potturinn væri ekki það heitur og ég var 

sammála henni og hún fór að tala um það að sér þætti svo gott að fara fyrst í heitasta 

pottinn að hita sig smá upp áður en hún færi að synda.196 

Áður en rannsóknin hófst hefði ég ekki skilið hvað þessi kona var að meina því hugmyndin 

um að hita sig upp fyrir sundið í heita pottinum var mér mjög fjarlæg – það var í raun 

dauðadæmt fyrir mig að fara í pottinn áður en farið var að synda þar sem hitinn dró fram 

alla þá leti sem blundaði í mér og gerði sundið erfiðara. Í fyrsta viðtalinu sem ég tók á 

vordögum 2013, við konu sem hefur stundað laugarnar alla sína tíð, kom fram að hún hefur 

gert það að vana sínum að fara ávallt í heitasta pottinn áður en sundið hefst þar sem hún 

segist mýkja sig upp fyrir sundsprettinn:  

[Ég] fer alltaf í heitasta pottinn til að mýkja mig upp áður en ég fer að synda, það eru 

fáir sem að skilja þetta af því að yfirleitt fara alltaf allir beint út að synda en ég fer alltaf 

í heitasta pottinn. […] mér [finnst] gott að hafa hann heitan því að þú getur verið svo 

stutt, þá ertu eiginlega farin að bíða eftir því að kæla þig og þá er gott að fara í laugina 

og þá er maður orðinn svo mjúkur og þá fer ég að synda og syndi alltaf ákveðið.197 

Fljótt eftir þetta viðtal prófaði ég að fara eftir hennar venju og kom á daginn að það að fara 

í heitasta pottinn áður en ég byrjaði að synda á í raun einkar vel við mig. Hitinn mýkir mig 

upp fyrir sundið og vegna þess að ég er í heitasta pottinum kemur yfir mann löngun að vilja 

kæla sig sem gerir dýfuna ofan í laugina ánægjulegri. Einnig verður mér sama um hrollinn 

þegar ég er á leið ofan í laugina úr útiklefanum þegar það sem bíður mín er heitt vatnið. 

Áður fyrr þótti mér mjög kvalarfullt að fara beint í köldu laugina og var þáttur í því að ég 
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nennti varla að fara í sund. Ég skrifaði mikið um þetta í vettvangsnótunum mínum þegar 

ég lýsti minni eigin upplifun, samræðum við aðra í pottinum eða ef ég heyrði aðra ræða 

þetta í pottinum. Hér eru tvær lýsingar úr vettvangsnótunum sem lýsa upplifun minni 

ágætlega:  

Maður verður svo slakur eitthvað en líka kemur svo mikil orka í kroppinn því að það er 

allur líkaminn sem bregst við miklum hita.198 

Ég dreif mig út í laug og byrjaði á því að setjast í heitasta pottinn […] þegar ég kom í 

pottinn naut ég þess að finna þennan fáránlega notalega sting sem fer út um allan 

líkamann þegar maður fer svona kaldur ofan í pottinn (var orðið frekar kalt í 

útiklefanum).199 

Í vettvangsferðunum var ég fljót að sjá að það er nokkur fjöldi sem stundar það að fara í 

heitasta pottinn áður en byrjað er að synda. Að fara milli þess að vera kalt þegar gengið er 

út úr klefanum í heitasta pottinn og þaðan í kalda laugina og áhrifin sem það hefur á 

sundgestinn er eitt birtingarform upplifunar sem algengt er að sundgestir sækist eftir.  

Þessi áhrif sem fylgja því að hita sig upp og kæla til skiptis ná sundgestir meðal annars 

fram með því að flakka milli heitu pottanna, gufubaðsins og kæla sig á bakkanum milli þess 

sem þeir stinga sér ofan í kalda laugina eða pottinn. Vatn af ólíku hitastigi hefur áhrif á það 

hvernig sundgesturinn notar sundlaugina og það að færa sig á milli verður oft hluti af 

föstum venjum sundgestsins: 

Ég geng rakleiðis að lauginni og vel mér braut. Syndi síðan 600 metra, bringusund og 

skriðsund til skiptis. Að því búnu geri ég nokkrar teygjur í vatninu en held síðan í 

gufuklefann. Síðan er kæling, mislöng eftir veðri, og síðan heitasti potturinn tvisvar til 

þrisvar sinnum. Alltaf er kveðjum kastað á fólk, en samtöl yfirleitt ekki stunduð nema 

boðið sé uppá slíkt. Þetta er algjör rútína, helgistund. Eftir sundið fer ég í útiklefann, 

þvæ sundlaugarvatnið af mér, þurrka mér og klæði og held síðan mína sömu leið til 

baka.200 

Vera þessa sundgests í lauginni er mörkuð af hreyfingu sem er alltaf með sambærilegum 

hætti. Vaninn stjórnar för í leik við ólík hitabrigði vatnsins eða milli gufu og gangs á bökkum 

laugarinnar. Mannfræðingurinn Katrín Anna Lund hefur skrifað um það hvernig fólk fer um 

umhverfið sitt, hvernig það upplifir það og hefur áhrif með veru sinni og hvernig það fer 

um hvort sem það er út í náttúrunni eða inn í borgum. Í „Iðandi mannlíf, mótun 
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200 ÞÞ. 2013-2-81 (kvk, 1951). 



83 

götumyndar“ (2009) greinir hún andrúmsloft og götulíf á Cuba Street í Wellington á Nýja 

Sjálandi:  

Það er í gegnum hreyfinguna sem snertingin á milli líkama og umhverfis á sér stað 

þegar vegfarendur ferðast upp, niður og um, og einnig til og frá því rými sem 

götumyndin er. Þessi snerting stuðlar að því að rýmið er einnig á stöðugri hreyfingu 

með, eða á móti, þeim sem um það fer. Það er í gegnum hreyfinguna sem rýmið tekur 

stöðugt á sig nýjar myndir í tíma jafnt sem rúmi, myndir sem fléttast saman og skapa 

tilfinningu fyrir sjálfstæðri tilveru götumyndarinnar.201 

Sundlaugar hafa að geyma það sem margar götur og torg hafa að geyma í borgum víða um 

heim. Frá morgni til kvölds, alla daga, fer fólk í sund í ýmiskonar erindagjörðum; að synda, 

spjalla, leika sér, horfa á aðra og slaka á. Sumir eru alltaf á sama tíma og fara með sama 

hætti um rými sundlaugarinnar eins og dæmið hér að framan sýnir. Í vettvangsferðum 

mínum hef ég fylgst með því hvernig fólk fer um laugina og notar hana með þessum hætti. 

Eitt atvik er mér sérstaklega minnisstætt þegar ég sat í anddyri Vesturbæjarlaugarinnar, 

þar sem hægt er að horfa út í laug, með tölvuna mína og skrifaði niður það sem ég sá út 

um gluggann. Tók ég fljótt eftir því að ein eldri kona, miðaldra kona og maður voru að 

spjalla heilmikið saman í heitasta potti laugarinnar og voru búin að sitja þarna í rúmar tíu 

mínútur þegar ég fór að fylgjast sérstaklega með þeim:  

Konan fer til skiptis upp og niður því potturinn er jú heitur. Gamla konan stendur í 

tröppunum og maðurinn stendur í pottinum og talar mikið [...] þau hljóta að vera að 

kafna úr hita! […] jæja þá fer hann upp úr, skrítið að það líði ekki yfir kallinn. Núna fer 

eldri konan líka upp úr og hún sest hjá manninum á bekknum, konan er með staf. Hin 

konan fer á sundbrautina og er að fara að synda. Þetta er svo mikið eins og spjall úti á 

götu. 202 

Fljótlega er það svo annað sem vekur athygli mína: „Núna er einn maður að labba í hring í 

kringum laugina. Hann er líklega búin að vera í gufunni (hann er rauður í framan) og labbar 

síðan einn hring og núna fer hann í útiklefann.“203 Hitinn hreyfir við sundgestinum og hefur 

bókstafleg áhrif á hann, eins og á fólkið í heita pottinum og manninn sem ber með sér að 

hafa verið í gufubaði vegna þess hve rauður hann var í framan. Þegar kalt er í veðri getur 

þetta verið meira áberandi; það rýkur af heitum líkömunum þegar þeir sitja á bekkjunum, 

ganga um laugina og leyfa hitanum að líða úr sér. Einn af viðmælendum mínum lýsir því 

                                                        
201 Katrín Anna Lund, Iðandi mannlíf, mótun götumyndar, 471.  
202 Vettvangsnótir. 15. október 2014 - Vesturbæjarlaug. 
203 Vettvangsnótir. 15. október 2014 - Vesturbæjarlaug. 
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þegar hún fer upp úr heita pottinum „þá er mér rosalega heitt þannig að þá labba ég rólega 

inn. Það er enginn asi, sest niður á bekk inni og læt hitann rjúka úr mér og það er líka oft 

svona félagsleg athöfn, fólk kemur og sest þarna og oft er farið að spjalla.“204 Sundlaugin á 

sér sjálfstæða tilveru sem verður til þar sem sundgestirnir sjálfir með hreyfingu sinni um 

rýmið skapa samanber tilvísun í grein Katrínar Önnu. Með ferðum sundgesta um laugina 

verður til hreyfanleiki og líf og hér sést hvernig hitastig vatnsins á þátt sinn í að kalla á 

hreyfingu þeirra um laugina. 

Að fara ofan í heitasta pottinn og finna fyrir stingnum sem fer um mann eða þegar 

maður hleypur á sundlaugabakkanum í hríð og frosti og hoppar svo í köldu laugina án þess 

að anda. Þá er best að drífa sig að setja sundgleraugun upp og kuldahrollur fer um mann 

þegar maður spyrnir sér frá bakkanum en eftir nokkur sundtök er maður búinn að jafna sig. 

Vatnið hreyfir vissulega við fólki á margvíslegan máta og getur haft líkamann á valdi sínu 

þegar gengið er ofan í afar heitan pott eða kalda laug þar sem mikilla áhrifa gætir. Margaret 

Wetherell segir áhrif geta verið það öflug að þau taki hreinlega yfir líkamann. Hún tekur 

dæmi um það þegar hitastig í sjónum breytist þá geti það hreinlega tekið líkamann á sitt 

vald og sleppir honum síðan.205 Þetta passar við það þegar sundgestur fer ofan í heitasta 

pottinn og vatnið heltekur hann en eftir augnblik kemur vellíðunartilfinning þegar líkami 

hans hefur vanist hitanum. Þannig eru hrif, þau geta farið fram og til baka og í hringi, sem 

á vel við það hvernig sundgestir sækja áhrifin þegar gengið er ofan í heitasta pottinn sem 

og þegar farið er milli hita og kulda. Tengist þessi upplifun líka líffræðilegum þáttum því 

þegar líkaminn fer svona á milli hita og kulda þá losar hann endorfín þegar hann hitnar 

aftur sem framkallar vellíðan. Þessa líðan eða upplifun sem hrifin framkalla er erfitt að 

fanga með orðum en hefur þó mikið vægi í hversdeginum og er stór hluti af tilveru fólks.  

Í dag ber mikið á þeirri andlegu hreinsun sem sundgesturinn upplifir í vatni 

sundlaugarinnar. Sundgesturinn upplifir gildi vatnsins: finnur eiginleika þess á eigin skinni, 

líkt og vatnið hafi hreinsunarmátt og sé sveipað helgi. Líkaminn holdgerir slík gildi í sundinu 

eins og svampur sem sýgur í sig vatnið. Auk frelsisins sem fólk upplifir í vatninu og vellíðan 

í hita eða kulda vatnsins upplifir sundgesturinn bætta andlega líðan: 
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Það er bara vatnið einhvern veginn, [það] hreinsar mann svo vel það er bara ótrúlega, 

maður kemur dauðþreyttur í sund og þegar maður kemur upp úr þá er einhvern 

veginn, maður er svo kraftmikill og fínn eins og það hefur verið tekið allt saman og 

hreinsað inn úr.206 

Vatnið er best! Ég næ að hlaða batteríin í vatninu. Tæmi hugann við að synda og hreyfi 

mig um leið. […] Elska hvað ég kem endurnærð úr sundinu.207  

Þarna gegnir vatnið veigamiklu hlutverki: það gefur orku, hleður batteríin og hreinsar bæði 

líkama og sál. Fjölmargir líta á laugina sem ómissandi hluta af tilveru sinni. Eins og fjallað 

var um í kaflanum um persónulega upplifun sundgestsins er sundlaugin vettvangur sem 

notaður er til að halda sér í andlegu jafnvægi og koma skipulagi á eigin hugsanir. Þessi 

hugmynd um mátt vatnsins og baðstaða birtist víða en á átjándu og nítjándu öld þegar að 

heilsulindir voru byggðar í Evrópu var því haldið fram að vatnið hefði mikinn lækningamátt 

og að það virkaði gegn ýmsum kvillum siðmenningarinnar á borð við stress, leiðindi, græðgi 

og annað sem þótti einkennandi fyrir borgarlífið.208 Helgi vatnsins má líka tengja við 

jarðneska orku og hugmyndir um náttúruna og jafnvel það yfirnáttúrulega. Trú fólks á mátt 

vatnsins er mikil og margir heimildamenn velkjast ekki í neinum vafa um hvað vatnið geti 

gert. Hér byrjar ein á því að segja að vatnið sé helsta aðdráttaraflið og segir í framhaldi:  

Það er svo hreinsandi og frelsandi […] það er alveg sama hvort að það er að steypast 

yfir mig í sturtunni eða hvort ég sit […] í heita pottinum […] eða er að synda í því, þetta 

hefur alltaf þennan sama hreinsunarmátt. Ég held að það sé ekki bara tilfinningin, af 

því að maður veit að maður verður hreinn, heldur held ég að þetta sé orka í vatninu, 

alveg eins og steinar gefa þér aðra orku heldur en vatn. Og hljóðið í vatninu líka […] 

mér finnst gott að koma við það eða vera í því. Já, ég myndi segja það að það sé svona 

hreinsandi og svona ... róandi og endurnærandi (andvarpar í sælu).209 

Í þessu dæmi segir hún að vatnið hreinsi mann jafnt að innan sem utan og talar um að það 

sé einhver „jarðnesk“ orka sem hafi þessi áhrif á mann í vatninu. Þrá nútímamannsins eftir 

frið frá ólgusjó borgarlífsins og streitu samfélagsins skín í gegn víða. Sundlaugin verður að 

einhverju leyti framlenging á náttúrunni þar sem hægt er að vera einn með sjálfum sér. 

Þess gætir víða í gögnunum að sundgesturinn sé í sínu rétta umhverfi þegar í vatnið er 

komið. 
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Frásagnir heimildamanna í kaflanum eru margar hverjar af persónulegum toga og bera 

einkenni þeirrar einveru sem þeir upplifa sem rædd var í kaflanum hér á undan. Vatnið á 

stóran þátt í því hvernig sundgesturinn getur dregið sig reglulega vel inn á við. Hann upplifir 

sig í öruggu tómi, einn með sjálfum sér og hugsunum sínum. Sundgesturinn hjúpar sig 

vatninu til verndar fyrir utanaðkomandi áreiti eða til að einangra sig frá öðrum 

sundgestum. Í þeim aðstæðum má segja að sundgesturinn fari í einhverskonar heilandi 

verndarhjúp þegar hann er einn með sjálfum sér í lauginni: 

Ég held að þetta sé besta geðlyfið okkar, vatnið, það er bara ótrúlegt [..] Ég held líka 

að vellíðan sé það að hlusta á vatnið [...] Stundum að þá hef ég fundið þessa tilfinningu 

bara að maður einhvern veginn sé að faðma vatnið.210  

Vá mér líður náttúrlega rosalega vel í vatni […] Maður er léttari og þegar maður syndir 

að þá nær maður að einbeita sér eða þú hættir að hugsa. Það er rosalega gott. Það er 

ekkert annað heldur en bara vatnið, maður fær að vera í friði.211 

Þessi dæmi lýsa sambandi sundgestsins við vatnið og hægt er að gera sér í hugarlund 

friðinn og þau góðu áhrif sem viðmælendur mínir upplifa í vatninu þar sem það ver þá fyrir 

truflun. Með því að setja eyrun í kaf má líka fá aukinn frið í lauginni: 

 [...] horfa bara svolítið á himininn og þá líka er maður í kafi með eyrun og heyrir ekkert 

[...] heyrir ekki allt þetta skvaldur þannig að ég hef tekið eftir því að, að stundum [...] 

þá þarf ég bara að vera meira í kafi suma daganna heldur en aðra af því að það er bara 

of mikið áreiti, þá finnst mér gott að kafa.212 

Vatnið verður umvefjandi hjúpur um sundgestinn sem á stóran þátt í að honum líði líkt og 

hann sé einn þó aðrir séu í kring. Þegar þú kemur upp úr lauginni ertu í betra ásigkomulagi. 

Andleg og líkamleg vellíðan í sundlauginni er einkennandi upplifun sem birtist víða í 

gögnum rannsóknarinnar og á vatnið þar einn mestan þátt. Veðrabrigði, myrkur, sólríkir 

dagar, ólíkir tímar dagsins spila auk þess vegamikið hlutverk sem fjallað verður um hér á 

eftir. 

Lykt og hljóð 

Þegar ég tek saman sunddótið mitt og legg af stað í laugina stilli ég mig inn á það sem í 

vændum er, það sem ég gæti átt von á í lauginni í bland við það sem ég óska eftir. Þegar 
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ég stend fyrir utan laugina heyrist jafnan ómurinn frá henni þar sem börn eru að leik, 

vatnshljóð eða annað slíkt sem staðfestir hvert ég er komin. Þegar ég fer í sund með dóttir 

minni lætur hún mig ávallt vita þegar hún byrjar að finna sundlaugalyktina á leiðinni í sund 

sem gleður hana því þá er laugin nærri. Þó að sundlaugin sé vel afgirt berst hljóð- og 

lyktheimur hennar til þeirra sem fyrir utan eru og dregur upp mynd af því sem að tengist 

þessari skynjun. Með sambærilegum hætti og þegar maður finnur kaffiilminn uppi í rúmi í 

helgarfríi og maður veit að manns bíður kaffibolli frammi. Andrúmsloft eða líf 

sundlaugarinnar verður til í afgirtu umhverfi hennar en tekur sér einnig bólfestu í hugum 

þeirra sem þekkja og sækja laugarnar, langt utan veggja hennar. Það sem snertir við 

skynfærum fólks staðfestir fyrir því hvar það er statt. Í Exploring Everyday Life (2016) lýsir 

þjóðfræðingurinn Orvar Löfgren andrúmsloftinu á aðal lestarstöðinni í Kaupmannahöfn 

sem vikið var að hér fyrr í ritgerðinni. Í fyrstu vettvangsferðinni sinni átti hann erfitt með 

að koma nokkru í orð til að skilja andrúmsloft lestarstöðvarinnar og áttaði sig á því að hann 

þyrfti að fara sérstaklega meðvitaður á staðinn og einbeita sér að smáatriðunum í 

umhverfinu. Andrúmsloft staða er manni oft ómeðvitað í líkingu við upplifun Löfgren. Í 

kaflanum lýsir hann gaumgæfilega hverju atriði sem einkenndi andrúmsloftið til dæmis: 

lyktinni, hljóðinu, það sem hann sá og hvernig fólk fór um rýmið. Þessi atriði sem hann 

safnaði saman gerðu andrúmsloftið á lestarstöðinni.213 Í sundlaugum hér á landi eru 

sérstök atriði sem einkenna andrúmsloft laugarinnar og í þessum hluta dreg ég fram og 

ræði atriði úr rannsóknargögnunum sem tengjast lyktar- og hljóðheimi sundlauganna.  

Lykt og hljóð eru eitthvað sem fólk hugsar jafnan ekki mikið um og birtist sjaldan í 

gögnunum nema á þeim stöðum þar sem sérstaklega er spurt. Það sem einkennir bæði 

hljóð og lykt er að þau nálgast skilningarvitin. Lykt og hljóð eru einhvervegin líkamlegri og 

ómeðvitaðri og einmitt erfiðara að forðast þau. Hægt er að loka augunum en það er 

erfiðara að loka nefinu eða eyrunum, þú lokar þeim í það minnsta yfirleitt ekki fyrr en þú 

hefur þegar fundið lyktina eða heyrt hljóðið. Með þetta í huga er skiljanlegt að þegar dóttir 

mín finnur sundlaugalyktina veit hún að við erum að nálgast – hún veit að þessi lykt er hluti 

af sundlauginni. Í Matter and Memory (1896) færði heimsspekingurinn Henri Bergson rök 

fyrir því að í raun er ekki til sú skynjun sem ekki er full af minningum, að öll skynjun sé 

                                                        
213 Ehn, Löfgren og Wilk, Exploring Everyday Life, 84-88. 
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blönduð saman af þúsundum smáatriða fyrri reynslu.214 Eins og ég ræddi um í fjórða kafla 

þá byggir áhrifakenningin á því að upplifun á umhverfinu sé ávallt bundin ótal þáttum í 

umhverfinu og lífi hvers og eins. Stelpan mín hefur lært að bera kennsl á þessa lykt og 

tengja hana við ákveðinn stað, ákveðnar minningar og ákveðnar tilfinningar. Þegar 

skynfærin vakna með þessu móti tengist maður inn á svið sundlaugarinnar.  

Þegar spurt var um ríkjandi lykt í sundlaugunum í viðtölunum var svarið auðvelt: 

„klórlykt bara, sundlaugalykt“.215 Eitthvað er um að fólk segi að því þyki sundlaugalyktin 

(lyktin af klórnum) góð þó fleiri tali um hana sem galla í lauginni, eins og einn viðmælandi 

bendir á, því hún „[s]itur oft í öndunarfærunum, þú veist, klórinn, klæjar í nefið lengi. Finnur 

ekkert fyrir þessu þegar þú ferð í útilaugarnar.“216 Sá sem segir frá lætur þetta þó ekki 

stoppa sig þar sem hann stundar innilaug á degi hverjum enda engin útilaug í bænum sem 

hann býr í. Það eru þó nokkuð margir sem segja beint út að klórlyktin sé slæm og álíta að 

ef klórlykt er mikil að þá þýði það að laugin sé skítug – að klórinn sé að vinna á einhverjum 

óhreinindum og því illnauðsynlegur. Klórlyktin er þó mikilvægur hluti af sundferðinni því 

eins og einn viðmælandi bendir á: „er viss lykt í lauginni sem er ekki góð í sjálfu sér en þýðir 

þó að nú er maður í sundi og það er góð tilfinning.“217 Lyktin á þátt í að skapa tiltekna 

tilfinningu sem getur verið erfitt að lýsa þar sem fólk er almennt ekki vant því að ræða 

þennan hluta hversdagsins. 

Lykt getur vanist og segir einn viðmælandi til að mynda: „Ég er hætt að finna lyktina í 

sundi, ekki nema þá að ég fari í aðra laug […] Þetta er eins og að koma heim til sín, þú veist, 

þú finnur ekki þína eigin lykt, það er bara þannig. […] Þarna á maður heima.“218 Lyktin af 

klórnum eða sundlaugalyktin er hluti af upplifun sundgestsins í lauginni en það kemur þó 

fleira til. Sem dæmi var rætt um sápulykt, rakspíra, ilmvötn og lyktina af sólarvörn og 

kremum, lyktir sem eru tengdar klefum lauganna. Einn viðmælandi lýsir hve hún saknaði 

mikið lyktarinnar þegar hún þurfti að hætta sundferðum um tíma: 

Ég fór á tímabili rosalega mikið í sund, fór alveg á hverjum degi og stundum tvisvar á 

dag þegar ég fór sér að synda og svo með börnin. […] Svo veiktist ég og var rúmföst 

alveg í tvo, þrjá mánuði og ég man að þegar börnin mín voru að koma heim úr sundi 

                                                        
214 Bergson, Matter and Memory, 33. 
215 KDG10.13-kvk, 1957.  
216 KDG16.13-kk, 1960. 
217 ÞÞ. 2013-2-136 (kk, 1943). 
218 KDG1.13 – kvk, 1968.  
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sóttist ég [sýgur inn um nefið – þefandi] í að finna af þeim lyktina. Ég saknaði svo 

þessarar lyktar af mér og ég man eftir þegar ég kom upp úr fyrst eftir að ég fór aftur í 

sund hvað mér fannst góð sundlyktin.219 

Það má sjá víða í gögnunum að heimildamenn taka eftir mikilvægum þáttum í upplifun 

sinni á sundinu þegar eitthvað hverfur. Þó að sundgestir hugsi ekki endilega um þessa 

hversdagslegu þætti í lauginni þá má sjá í frásögninni að ofan hversu verðmæt þessi lykt 

verður þegar hún hverfur. Lyktin vísar í sundlaugina sem konan fékk aðeins að njóta í 

veikindum sínum með því að þefa af börnunum sínum. 

Hvað varðar hljóð þá þjónar það sambærilegu hlutverki og lyktin, þegar það er skynjað 

vísar það í tiltekinn stað sem kallar fram ákveðna mynd eða minningu sem býr í þeim sem 

skynjar og getur framkallað einhverskonar tilfinningu. Hljóðheimur sundlaugarinnar 

umlykur sundgestinn. Hann virðist skipta máli og hafa djúpstæð áhrif: 

Þetta með fyrirgefninguna, þú syndir hana í þig […] vatnshljóð og eitthvað svona þetta 

er ótrúlega róandi og […] þú ert ekkert reiður lengur. Þessi hljóð eru bara eitthvað sem 

þér þykir vænt um. Þau eru ábyggilega bara eins og að vera inni í móðurkviðinum. […] 

Þetta eru hljóð sem þú þekkir.220 

Víða kemur fram í gögnunum að gestir sundlauganna vilji hafa það náðugt ofan í 

sundlauginni og í því samhengi þykir mörgum heimildamanna notalegt að heyra skvaldur í 

fólki, börnum að leik, dæluhljóðin í lauginni og í hljóðunum sem fylgja vatninu. Hljóðheimur 

laugarinnar birtist víða í gögnunum þar sem sést hvernig hann á þátt í upplifun á 

vellíðaninni: 

Ég held líka að vellíðan sé það að hlusta á vatnið […] það heyrist alltaf í þessum dælum 

eins og í bullinu. Það eru svona ákveðin hljóð sem eru bara föst í sundi. Þegar [dælan 

í bullpottinum] með gulu kúlunni var biluð fann maður að það vantaði svona bulli 

hljóðið. […] Ég held að það sé þetta vatnshljóð. Þetta er eins […] [og] að hlusta á 

náttúruna, eins og þegar maður hleypur í Elliðaárdalnum eða upp á Rauðavatni, þá 

eru bara ákveðin hljóð í náttúrunni, […] náttúruhljóð, fuglar að syngja, vindurinn í 

trjánum eða eitthvað. [Í sundinu eru þetta] vatnshljóð [og] dælurnar að dæla.221 

Þetta er sérstakt andrúmsloft. Það er þetta bergmál. Og öll hljóð verða svona eins og 

ein hljóðasvækja, maður eiginlega greinir ekkert eitt hljóð í einu. Og það verður 

eitthvað svona attmó sem er hvergi annarstaðar. […] Þegar maður kemur inn í klefa 

eru þessir skápaskellir (skellir saman lófunum) og hárþurrkuhljóð og þetta vinalega 

[fólk] sem bjóða mann velkominn, sturtuniðurinn og svo heyrir maður frammi 

                                                        
219 KDG6.13–kvk, 1974. 
220 KDG1.13 – kvk, 1968. 
221 KDG1.13 – kvk, 1968. 
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skvampið og annarskonar bergmál og þegar ég kem inn í sundlaugina sjálfa þá finnur 

maður, heyrir maður leik og athafnasemi og allt þetta skvamp og gleði og öskur og 

hlátrasköll og mér líður alltaf vel af þessum hljóðum.222  

Hljóðin sem lýst er í dæmunum eru bundin sundlauginni en á sama tíma vísar einn 

viðmælanda upplifuninni í náttúruna sem er ágætt dæmi um virkni hrifa, þau eru 

keðjuverkandi og fara í hringi. Upplifun sem vísar í sjálfa sig (sundlaugina) og útfyrir sig 

(náttúruna) og svo framvegis. Sundgesturinn skynjar andrúmsloft sundlauganna. Lyktin og 

hljóðið gefa honum til kynna hvar hann er staddur, þau eru bundin innan veggja 

laugarinnar. Keimur af klórlykt eða kátínu hróp barna á gangi getur gefið hugmynd um það 

sem er að gerast en ekki síður um það sem á að gerast í þessu umhverfi. 

Náttúra og nútími 

Þörf borgarbúans fyrir náttúru og einhverskonar afdrepi til að draga sig inná við og hvílast 

blasir víða við í skrifum um baðstaði sem og í bókum um arkitektúr og borgarskipulag. Í 

Here Comes the Sun (2000), sem er um arkitektúr og almenningsrými í Evrópu á 20. öld, 

bendir Ken Worpole á mikilvægi þess að hafa afdrep fyrir borgarbúann sem minnir á 

náttúru þar sem hann getur hvílst og látið hugann reika.223 Í bókinni tileinkar hann einn 

kafla Lido sem eru útisundlaugar sem voru sérstaklega vinsælar á Bretlandi við upphaf 

tuttugustu aldarinnar. Þessar laugar voru hugsaðar sem baðstrandir borganna, þar sem 

náttúrunni var komið fyrir í borginni. Worpole sýnir fram á hvernig að þessar sundlaugar 

voru hugsaðar sem miklu meira en sundlaugar án veggja. Í Lido var hægt að njóta þar sem 

sundgestir gátu fundið ferskt loft á eigin skinni.224 Þessar hugmyndir um afdrep frá iðandi 

hversdeginum er áberandi þema í gögnum rannsóknarinnar. Oft eru þær í tengslum við ósk 

um að vera í nálægð við náttúruna þar sem vatnið er til taks eins og rætt var í kaflanum um 

vatnið sem og líðanina sem sundgesturinn upplifir við að finna fyrir veðri og vindum. Útsýni 

og áhrif þess sem býr handan veggja eða girðinga lauganna hefur mikil áhrif og mun ég 

ræða það hér í þessum hluta og greini þessa löngun til að vera í tenglum við sjálfan sig í 

sundlauginni fjarri skildum hversdagsins og tengslum sundgestsins við náttúruna í því 

samhengi. 

                                                        
222 KDG6.13 – kvk, 1974. 
223 Worpole, Here Comes the Sun, 8-10. 
224 Worpole, Here Comes the Sun, 113-114. 
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Hér á landi er að finna inni- sem og útilaugar og má greina í gögnunum að fleiri kjósi 

útilaugar. Innilaugarnar reynast þó mörgum heimildamönnum mínum ekki síður afdrep frá 

amstri hversdagsins. Staðsetning og umhverfið handan innilauganna er eitthvað sem 

sundgestir ræða þrátt fyrir að vera innan veggja hennar. Útsýnið sem birtist hinumegin við 

gler innisundlauga getur gefið tilfinningu fyrir víðáttu og á sama tíma hafa veggirnir 

umvefjandi afl: 

Í gegnum stóra glugga á suðurhliðinni sér maður út á sjóinn þegar maður stendur á 

bakkanum.225 

Þar sem laugin okkar á Þingeyri er innilaug finnst mér mjög gott hvað hún er björt, það 

eru góðir gluggar svo mér finnst ég njóta umhverfisins líka þó ég sé inni.226 

Innilaugar eru af ýmsu tagi þar sem sumar hafa heilu loftin og veggina úr gleri á meðan 

aðrar hafa glugga sem skapa afmarkaðan ramma um það sem maður sér fyrir utan. Veggir 

þjóna mikilvægu hlutverki í vestrænu samfélagi. Í bókinni At Home in the World (1995) 

færir mannfræðingurinn Michael Jackson rök fyrir því að veggir skapi öryggistilfinningu og 

innan þeirra finni fólk fyrir næði.227 Innan þessa ramma verður til stöðugleiki sem fólk kann 

að meta og er því almennt álit vesturlandabúa að heimili án veggja sé í þessu samhengi 

framandi. Með sama hætti þykir mörgum sem eiga heimili í víðáttunni óhugsandi að búa í 

húsum og upplifa þau eins og stór fangelsi, eins og einn heimildamaður Jackson komst að 

orði.228 Líkt og Jackson heldur heimspekingurinn Gaston Bachelard því fram í The Poetics 

of Space (1994, [1958]) að veggir heimilisins skapi skjól eða verndarhjúp utan um íbúa þess. 

Hugmyndin um öryggi húsaskjólsins veitir fólki tækifæri til að láta líða úr sér, til dagdrauma 

eða láta sér líða vel.229 Heimur sundlauganna hefur eitthvað að geyma sem fær fólk til að 

upplifa sambærilega tilfinningu fyrir öryggi og vellíðan: 

Ég hugsa ef að það er vont veður að mér líður bara betur […] Það er af því að [laugin] 

er lítil og hún er þægileg og heldur utan um mann.230 

                                                        
225 Verkefni úr námskeiðinu Efnismenning. 
226 ÞÞ. 2013-2-49 (kvk, 1970). 
227 Jackson, At Home in the World, 84. 
228 Jackson, At Home in the World, 84.  
229 Bachelard, The Poetics of Space, 5-6, 91, 136-137. 
230 KDG8.13-kvk, 1956. 
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Hér á landi þar sem veðrátta er margskyns má sjá í dæmum sem þessu hvernig fólk upplifir 

veggi laugarinnar sem skjól með sambærilegum hætti og Jackson og Bachelard lýsa áhrifum 

þeirra í vestrænu samfélagi.  

Í vettvangsferðum mínum hef ég velt því sem býr handan laugarinnar mikið fyrir mér, 

hvort sem ég er í útilaug eða innilaug. Í innilaugunum nýt ég þess að fylgjast með hvernig 

birtan og skuggarnir leika um laugina og hef gaman að því að skoða það sem sést út um 

glugga byggingarinnar. Í útilaugum stend ég oft í ýmsum veðrum og virði fyrir mér útsýnið 

 

 

Mynd 9. Í Seltjarnarneslaug er gler notað til að hægt sé að horfa út á sjóinn. 

 

sem geta verið byggingar, sjór, fjallagarðar og dalir sem blasa þar við. Í útilauginni er 

sérstakt að standa undir berum himni, hálf nakin, og horfa á það sem er utan 

girðingarinnar. Í sumum laugum eru þær svo háar að ekkert sést annað en himinhvolfið yfir 

og allt um kring. Í nýrri laugum og þeim sem hafa gengið í gegnum endurbætur er gler sett 

víðsvegar í girðinguna til að skapa frekari víðáttu og meira útsýni fyrir sundgestinn eins og 
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sjá má á mynd níu sem tekin er í Seltjarnarneslaug. Sundgestir hafa margir ánægju af 

áhrifum náttúrunnar og víðáttunnar á sundferðina:  

Landslagið í kringum laugina skemmir heldur ekki. Fallegt umhverfi sem maður getur 

notið um leið og maður syndir.231 

Kópavogslaugin líkar mér best. Það er mjög gott að synda í henni. Hún er svo 

víðáttumikil, vatnið er ögn salt og maður fær sterka tilfinningu fyrir náttúrunni 

umhverfis. Það sér í Reykjanesfjallgarðinn, með Keili sem helsta kennileiti.232 

[Í Árbæjarlauginni] horfir þú yfir Elliðaárdalinn. Og svo á sumrin, bleikur himinn. Þetta 

er ótrúlega fallegt, þetta er eiginlega bara fallegasta útsýnið, nei ég segi það ekki.233 

Það er yndislegt að synda í tærri og fallegri laug, með mjúku vatni, má alls ekki vera 

hávaði en bara venjuleg náttúruhljóð eru yndisleg, fuglasöngur, vindgnauð etc og ekki 

verra ef ilmur af nýslegnu grasi svífur yfir vötnum!234 

Jafnvel í borgarlandslagi er það náttúran sem verður fókuspunktur, fólk virðist horfa fram 

hjá hinu byggða umhverfi í kring. Í þeim sundlaugum sem hafa jafnvel ekki jafn mikið útsýni 

er bætt úr því með því að koma fyrir plöntum eða að gróðursetja tré og runna: „Milli 

glugganna eru nokkuð stórir grænir pálmar sem eiga þátt í að gera andrúmsloftið 

þægilegt“235 og önnur sem segir: „Yndislegast er að vera í sundlaug sem er í fallegu 

umhverfi [...] þar sem gróður fær að vera nálægt lauginni. […] Tré, runnar og blóm.“236 

Í frásögnum sundgesta birtist þessi mikla þörf fyrir að vera í návígi við náttúruna. 

Sundlaugin á Hofsósi hefur hlotið mikið lof og í samtölum mínum um sundlaugar kemur 

hún, oftar en ekki, til tals. Þá nefnir fólk sérstaklega nálægð laugarinnar við náttúruna en 

hún liggur alveg við sjávarsíðuna og verða þannig mörk sundlaugarinnar og náttúrunnar að 

einhverju leyti óskýr eins og sjá má á mynd tíu á næstu síðu. Þetta styður við upplifun 

sundgesta að þarna verði þeir hluti af náttúrunni. Þegar einn viðmælanda minna talar um 

áhrif náttúrunnar í kringum sundlaugar, segir hún: „Mig langar svo að fara í laugina á 

Hofsósi […] þar sem þú ert að horfa út í sjóinn en þar sem maður er nánast út í náttúrunni. 

Það höfðar rosalega til mín.“237 Náttúran umhverfis sundlaugarnar virðist hafa djúpstæð  

                                                        
231 ÞÞ. 2013-2-95 (kvk, 1979). 
232 ÞÞ. 2013-2-150 (kvk, 1948). 
233 KDG1.13-kvk, 1968. 
234 ÞÞ. 2013-2-123 (kk, 1949) 
235 Verkefni úr námskeiðinu Efnismenning. 
236 ÞÞ. 2013-2-121 (kvk, 1955). 
237 KDG5.13-kvk, 1966. 
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Mynd 10. Sundlaugin á Hofsósi. 

 

áhrif á sundgestinn - að þarna sé hann kominn í sitt rétta umhverfi. Í öðru dæmi sem lýsir 

þessari tengingu við náttúruna lýsir einn viðmælandi upplifun sinni af náttúrunni í kringum 

sína laug og ber saman við heitu pottana í fjöruborðinu á Drangsnesi: „[mér finnst] flott að 

horfa á fjöllin í kring. En maður sér náttúrulega ekki sjóinn […] eins og á Drangsnesi þar 

getur maður setið í pottunum og sjórinn er alveg hliðina á manni [það er] eins og maður sé 

í sjónum“. Hann upplifir að hann sé nánast í náttúrunni – upplifir alla kosti hennar án þess 

að þurfa að óttast hana.238 

Í „Landslag: flæði, fléttur, frásagnir, form“ (2011) sýnir Katrín Anna Lund fram á hvernig 

að menning og náttúra eru órjúfanlegir þættir og byggja á hver öðrum. Greinin byggir á 

fjallgöngu um gamlan póststíg í Valencía í umhverfi þar sem ummerki mannsins voru víða. 

Í samtali við meðlimi hópsins sem hún gekk með ræddu þau um upplifun sína á þessari í 

reynd manngerðu náttúru þar sem þau sammældust um að þó að þau gengju um í 

manngerðu landslagi var upplifunin sú að þau hafi gengið um í náttúru – náttúran fólst í 

upplifuninni sjálfri og segir Katrín Anna að „samkvæmt því er náttúran upplifun og þar af 

                                                        
238 Í Here Comes the Sun tekur Worpole dæmi um tengingu sundlauga við náttúru og að sundlaugar séu oft 
byggðar í landslaginu sjálfu sem dæmi í fjallshlíðum í Sviss. Bls. 119.  
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leiðandi eru náttúran og maðurinn samofin í gegnum upplifunina.“239 Náttúra býr í upplifun 

mannsins á umhverfi sínu og í lokaorðum greinarinnar segir hún:  

Á göngu kemst maður í snertingu við náttúruna sem eflir þessi tengsl [manneskjunnar 

og langslags] í gegnum hreyfingu – hvernig maður hreyfist með landslaginu en ekki á 

því. Það sem kemur í ljós er að náttúran sem maður upplifir í landslaginu er það sem 

maður finnur fyrir […].240 

Í almenningssundlaugum má greina þessa upplifun með einhverju móti. Líkaminn er nær 

nakinn, er í vatninu sem og vekur veður og árstíðir upp sambærilega líðan sem fjallað 

verður betur um í næsta kafla. Ef ég ber saman rannsókn Katrínar Önnu við umræðuna hér 

og þessa sterku tilfinningu fyrir náttúrunni í lauginni er hægt að sjá hvernig að sundgestir 

sem njóta laugarinnar með þessum hætti búa til hugrenningatengsl til náttúrunnar í 

þessum kringumstæðum. 

Í útisundlauginni er það til dæmis ferska loftið og útsýnið sem kveikir þessa 

náttúruupplifun sundgestsins. Það má greina í dæmunum að margir upplifa sundlaugar í 

borgunum með sama hætti en þegar laugin er í mikilli nálægð við einkenni náttúrunnar 

verður sundferðin að heilagri gæðastund.  

[Þ]ú ert úti, þú ert að fá ferskt loft og útsýnið eins og á Suðureyri [þar sem þú ert] bara 

að horfa á fjallið og að horfa á stjörnurnar og í baksundinu ertu að horfa á fuglana og 

spá í hvort að þeir muni drita á þig núna eða sleppur [þú] eða sleppur [þú] ekki 

(hlæjum) og þetta er bara gaman og svo er sólin á sumrin og þá ertu að fá D-vítamínið. 

Það er ekkert neikvætt við þetta, ekki neitt.241 

[Þ]egar það er myrkur [á veturna] að þá eru þessi sundlaugagarðsljós. Svo sér maður 

[að] það er stórt fjall þarna tiltölulega nálægt sem ég þreytist aldrei á að horfa, alltaf 

að uppgötva einhverja nýja kletta í því og svo eru kannski stjörnur eða norðurljós eða 

snjókorn. Liggja bara og horfa á. Svo finnst manni eftir smá stund eins og maður sjálfur 

sé að fara upp en ekki þau að koma niður. Þetta eru algjörar helgistundir.242 

Það getur verið mjög rómantískt að vera síðdegis og horfa á sólarlagið, í raun allar 

ársins hring. Á veturna er gaman að horfa á stjörnurnar. Einnig er gaman að horfa á 

skýjafarið þegar baksund er synt.243 

                                                        
239 Katrín Anna Lund, Landslag, 359. 
240 Katrín Anna Lund, Landslag, 363. 
241 KDG9.13-kvk, 1961. 
242 KDG6.13-kvk, 1974 
243 ÞÞ. 2013-2-56 (kvk, 1956). 
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Það eru þessar kveikjur sem gera sundferðina að því sem margir heimildamenn mínir lýsa 

og eru sambærilegar einkennandi upplifunum í náttúrunni. Sarah Ahmed, sem minnst var 

á í fjórða kafla, færir rök fyrir því að hrif séu það sem festist við fólk og viðhaldi og varðveiti 

tengingar milli hugmynda, gilda og hluta sem eru oft ósjálfráð og erfitt að komast undan.244 

Sundgesturinn sér aðra njóta laugarinnar og heyrir fólk tala um reynslu sínar í þessu 

umhverfi. Eins og áður segir þá eru hrif umvefjandi og oft óútskýranleg líðan, hrif byggja 

ekki á neinni línulegri verkan heldur oft tilviljanakenndri upplifun í takt við samhengi 

hverrar stundar. Hér koma fleiri dæmi þar sem sundgestir lýsa líðan sinni í lauginni: 

Það er sennilega þessi náttúrustemmning þá nær maður miklu meiri slökun […] við 

höfum bara rosalega mikla þörf fyrir að vera í náttúrunni sem að maður gerir allt of 

lítið af, að þegar maður kemst þangað að þá drekkur maður það í sig alveg og það er 

svakalega slakandi, bara eins og að fara í berjamó.245 

Ég kann best að meta hreyfinguna, dvölina í vatninu sem færir frumstæða vellíðan, 

baðið og tilfinninguna um að vera hrein og fín á eftir, jafnvel þótt roði sé í augunum 

út af klórnum. Og svo fegurð himinsins og fjallasýn eða sýn út á Elliðaárnar, haf eða 

vatn þar sem slíkt er í boði. Sem sagt náttúruupplifun.246  

Worpole heldur því fram að í umhverfi sundlaugarinnar fái sundgesturinn tækifæri á því að 

nálgast sitt náttúrulega sakleysi.247 Einn heimildamaður segir: „Það hefur áhrif, maður 

upplifir einhvern veginn ... tímann öðruvísi. Kannski dvelst [maður] lengur af því að það er 

fallegt útsýni.“248 Tengsl náttúrunnar og sundlaugarinnar á sinn þátt í því að skapa þetta 

andrúmsloft sem dregur fólk frá nútímasamfélaginu. 

Árstíðir, veður og tími dags 

Ástæður sundferða minna eru af ýmsum toga. Reglulega fer ég ein til að synda og fer þá í 

Kópavogslaug sem hefur góðan og bjartan útiklefa, aðstaðan þar til sunds er prýðileg og 

gufan er góð til að ná sér niður að sundi loknu. Auk þessa fer ég í sund til að slappa af, 

oftast nær á kvöldin og fer þá í ýmsar laugar. Það eru vinsælar sundferðir þegar dóttir mín 

er með í för. Í helgarfríunum okkar förum við snemma morguns þegar fáir eru í lauginni og 

eftir sundferðina við förum hressar og kátar inn í daginn. Eftir kvöldmat á virkum dögum 

                                                        
244 Ahmed, Happy Objects, 29. 
245 KDG5.13-kvk, 1966. 
246 ÞÞ. 2013-2-150 (kvk, 1948). 
247 Worpole, Here Comes the Sun, 8-10 og 14. 16- 17. 
248 KDG6.13-kvk, 1974. 
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eru dýrmætar sundferðir þar sem hún fær að leika sér, við spjöllum saman í heita pottinum 

og þegar uppúr er komið fær hún eitthvað nasl og fer í náttfötin sín, slök og tilbúin fyrir 

nætursvefninn. Umhverfið og tímasetningarnar á þessum sundferðum bjóða upp á 

ákveðna stemmningu eða andrúmsloft. Veðrið hefur áhrif á hvernig sundgestir fara um 

laugina; hlaupandi samþjappaðir að forðast haglél, eða í rólegheitum í blíðviðri. Skuggar og 

endurspeglun frá sólinni skapa líf og hið sama má segja um litbrigði umhverfisins sem eru 

breytileg eftir árstíðum, hvort snjóar, hvernig vindarnir blása eða hvort það er dagur eða 

kvöld – sundlaugarnar líta öðruvísi út frá degi til dags. 

Þó allra veðra sé von allt árið um kring á Íslandi eru árstíðir nokkuð greinilegar og hafa 

allar sín einkenni og þá sérstaklega er það gróðurinn sem breytist auk veðurfarsins. 

Sundlaugar eru meira notaðar á sumrin og góðviðrisdögum sem þýðir að á veturna eiga 

fastagestir laugina frekar út af fyrir sig: 

Árstíðirnar eru misjafnar, á sumrin þá er [allt] iðandi af lífi, sólin og rigningin og rokið 

það er alltaf bjartara og fallegra og grænna og litirnir sterkari og þá er miklu meira fjör 

og þá hittir maður alltaf fleiri og fleiri að nota sundlaugarnar […] Maður er yfirleitt 

mjög lengi í sundi þegar maður hittir einhverja […]. Haustin eru oft óóótrúlega falleg 

þá er farið að skyggja […] Í október [verður meiri] ró og líka náttúrulega skólarnir byrja 

og rólegheitin komin [og] þá fara færri í sund og þá fer maður að eignast laugina sína 

aftur, það er líka rosalega gott. Þá fer maður að vera í einveru. [Í] desember á maður 

laugina því það eru allir yfirleitt brjálaðir í jólaundirbúningnum […] Þá eru bara þrjár 

manneskjur í sundi […] og það finnst mér alveg ótrúlega skrítið en það er líka alveg 

ótrúlega gott þetta er svona sóló tíminn ... svo kemur janúar og þá eru náttúrlega allir 

með áramótaheitin og allir að byrja að synda þá eykst rosalega í sundi. Svo byrjar vorið 

[…] þá eru sumir góðir dagar - þá eru rosalega margir í sundi svo [þegar veðrið er] grátt 

og rigning eru ekkert rosalega margir. […] Þetta fer rosalega eftir veðurfari hvernig er 

í sundi.249 

Ég hef gaman af sundi allan ársins hring, hver árstíð hefur sinn sjarma í sundlaugunum. 

Á sumrin er oft heitt og sól þá er gott að fara í sund til að kæla sig, til að fara í sólbað. 

Á haustin er rokið og rigningin oft hressandi þegar maður situr í heita pottinum. Það 

er mikill sjarmi yfir því að vera í sundi á veturna, það snjóar kannski, og maður getur 

horft uppí stjörnurnar. Á vorin er líka fallegt að fara í sund. Bara sund allt árið það er 

best!250 

Í þeim lýsingum þar sem árstíðir koma til tals er oft rætt um margmennið á sumrin en 

fámennið og rólegheitin þegar veðrið lætur finna fyrir sér og á veturna. Fastagestir 

                                                        
249 KDG1.13-kvk, 1968. 
250 ÞÞ. 2013-2-95 (kvk, 1979). 
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sundlauganna virðast margir hverjir una sér allan ársins hring og eins og dæmin 

endurspegla þá er sérstök tilfinning fyrir stemmningu lauganna eftir árstíðum.  

Hvort sem rætt er um innilaugar eða útilaugar hefur veður áhrif á andrúmsloft 

laugarinnar. Innandyra eru það veggir sundlaugarinnar sem verja sundgestinn fyrir 

kuldanum eða veðurofsanum. Þeir sem sækja innilaugar hugsa um veggi laugarinnar sem 

umvefjandi. Þetta öryggi sem þeir veita eru hvað mest áberandi þegar innilaugar eða 

yfirbyggðar laugar eru til umræðu. Í innilaugum upplifa margir að byggingin sé 

einhverskonar verndarhjúpur eða skjól frá því sem er fyrir utan, þar á meðal veðri og 

vindum:  

Á veturna er rosalega gott að fara [í sund] ef það er kalt úti og skítaveður og snjókoma. 

Þá er ægilega gott að vera þarna inni í hitanum og vatninu og vita af þessu veðri úti.251  

Mér finnst alltaf voðalega gaman þegar ég kem í sundlaugar sem eru yfirbyggðar, rosa 

gaman ef það eru stórir þakgluggar þannig að það sé bjart. […] það er eiginlega eins 

og maður sé inni í garðhúsi […] notalegt að vera inni en samt í birtu.252  

Sundlaugarnar hafa þennan hjúp sem ver sundgestinn. Horn, skúmaskot, vatnið sjálft og 

veggirnir vekja upp þessa þæginda- eða öryggistilfinningu. Veggir eða girðing 

sundlauganna ver sundgestina með sambærilegum hætti og veggir heimilisins verja íbúa 

fyrir því sem fyrir utan er. Þessi afmörkun sundlaugarinnar gerir sundgestinum kleift að 

fara inn á við eða upplifa einhverskonar einveru. Þegar sundgestir draga sig inn á við og 

upplifa vellíðan með sjálfum sér leyfa margir huganum að reika. 

Í útilauginni nýtur sundgesturinn þess að finna fyrir veðrinu hvort sem það er 

sólarylurinn eða snjókornin sem falla á líkamann. Það er einhver umvefjandi notaleg 

stemmning sem birtist í mörgum frásögnum heimildamanna þar sem byggingin eða vatnið 

skýlir þeim. Þegar spurt var um veður urðu svörin oft á tíðum í tengslum við vetrarveður 

eins og í eftirfarandi frásögnum: 

Það er alltaf best að fara í pottinn í stórhríð, upplifunin er svo frábær að sitja úti í heitu 

vatni í vondu veðri bara á sundfötum.253 

                                                        
251 KDG10.13-kvk, 1957. 
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253 ÞÞ. 2013-2-148 (kvk, 1961). 
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Stundum fer ég ein í sund og þá aðallega að vetri til þegar hríðarbylur er úti og kuldinn 

kvelur. Mér finnst notalegt að vera í heitu vatninu í vondu veðri.254 

Ég fer í öllum veðrum ... bara fínt að vera í þreifandi byl í pottinum, þá fer maður bara 

undir yfirborðið ef að það er mjög kalt.255 

Góðar minningar tengjast að synda og veðrið er slæmt, haglél og úrfelli. Frábærar 

minningar.256  

Líður einna best ef kalt leiðindaveður er úti.257  

Margir sem hafa alist upp hér á landi eiga sér minningar úr sundlaugunum og eiga laugarnar 

verðmætan stað í hugum þeirra. Veðrið er stór þáttur í lífi þeirra sem búa á Íslandi og eiga 

flestir sér minningar tengdar ofsaveðrum. Þegar gefin er út stormviðvörun er fólki bent á 

að halda sig innandyra og festa niður allt lauslegt í kringum híbýli sín. Í þessum aðstæðum 

setur fólk sig oft í notalegar stellingar og nýtur þess að láta veggi hússins verja sig en á sama 

tíma ríkir spenna um hversu slæmt veðrið verður. Auðvitað er ég ekki að tala um minningar 

frá hættulegum ofsaveðrum, snjóflóðum eða slíku. Þegar vont veður er úti eru færri sem 

fara í laugarnar en fastagestir lauganna, láta það ekki stoppa sig og njóta þess, samanber 

ótal frásagnir þar sem vellíðan þeirra sundferða er lýst.  

Það hvernig margir sundgestir njóta þess að upplifa veðrið í lauginni er ágætt dæmi 

um hvernig skynjun er menningarbundin og ekki tengd eðlislægum þáttum sem vekja upp 

vellíðan. Mannfræðingurinn David Howes skýrir frá því hvernig skynjun er 

menningarbundin en ekki háð náttúrlegu ástandi í inngangi Empires of the Senses (2005), 

manneskjan er félagslega vera og því er allt sem hún skynjar og gerir háð félagslegum og 

menningarlegum þáttum.258 Það að njóta sundlaugarinnar og veðurbrigðanna sem hafa 

áhrif á sundgestinn krefst þar af leiðandi þekkingar og frumkvæði til þess að njóta. Hvort 

sem það er vindur eða ekki þá þykir mörgum gott að finna veðrið berja á sér og skýla sér í 

pottinum eða synda á móti veðrinu. Í frosti myndast gufa og upplifa margir hana sem 

dulmagnaða. Frásagnir sundgesta hafa persónulegan blæ þar sem þeir lýsa einveru og 

hugarró í sundlauginni. Þetta er persónuleg upplifun á sundlauginni sem sundgestir deila 
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með hvor öðrum. Sundgestir setja sig í stellingar fyrir það andrúmsloft sem myndast í hvert 

sinn í takt við umhverfið sjálft sem og andlega eða líkamlega líðan.  

Á sama máta eru sundferðina með ólíkum hætti eftir því hvenær dagsins farið er í sund. 

Munurinn þar á er allnokkur þar sem ferskleiki sundsins nær hæstu hæðum þegar farið er 

að morgni dags eða á daginn. Á kvöldin er einhver hjúpur sem umlykur sundgestinn hvort 

sem það er myrkrið eða hugmyndin um að deginum sé að ljúka, hugurinn er tæmdur eða 

honum leyft að reika. Hér koma nokkur dæmi:  

Það er einhvern veginn allt öðruvísi að fara kannski að morgni til heldur en á kvöldin. 

Á morgnana er maður að keyra sig upp í daginn sem að þá ímynda ég mér án þess að 

vita það að ég myndi synda meira fara í sturtu gera mig klára fyrir daginn og bara 

ógeðslega fersk. [Þegar] að ég er að fara á kvöldin þá [fer ég í] pottinn, synda, pottinn, 

slaka, ná sér niður [og] fara svo heim og hvíla sig það er svona meira [að] klára daginn, 

miðjan daginn veit ég ekki alveg hvernig ég væri.259 

Þegar ég fer í sund á morgnanna þá er þetta svona byrjun á deginum, þá er ég komin 

í sund til að hressa mig við, til að vakna. Til að byrja daginn vel. Ef ég fer á kvöldin þá 

er ég meira að fara til að slaka á, taka því rólega og tæma hugann.260 

Þegar ég hef farið í sund í skammdeginu lýsir það upp daginn.261 

Mér líður alltaf vel í sundi, […] Viðurkenni að það er best að synda í lauginni 

eldsnemma morguns, þá er vatnið svo létt og tært.262 

Gegnumgangandi í ritgerðinni má sjá hvernig sundgestir nota ýmsa þætti í umhverfinu til 

að draga sig inn á við þegar dvalið er í lauginni. Myrkrið hefur þesskonar áhrif á marga 

sundgesti að því leyti að það virðist verða til þess að þeir fari nær sjálfum sér og njóti 

augnabliksins. Í þeim dæmum þar sem tal um myrkrið er ríkjandi má sjá sumstaðar hvernig 

veður sem lætur finna fyrir sér eykur á gæði stundarinnar:  

Útilaug að vetri í myrkri með stjörnubjartan himin er það albesta. Það er líka heillandi 

að synda í snjókomu, jafnvel byl. 263 

Frábært að vera í sundi í myrkri og snjókomu.264 
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Upplifunin er breytileg, best að vetri í frosti og myrkri þegar stjörnur sjást og 

norðurljós. Kyrrð er þá best og ekki margir í pottinum.265 

Það er alltaf gaman í sundi í góðu veðri. En að fara í myrkri, stjörnubjörtu eða stórhríð 

er alltaf frábær upplifun og einstaklega afslappandi. Að synda baksund á heiðskíru 

vetrarkvöldi með stjörnu- og norðurljós er eitthvað sem ekki er hægt að lýsa, bara 

upplifa.266 

Sundgestir verða í þessu samhengi eitt með vatninu sem faðmar þá, hreinsar og bætir. 

Arkitektinn Juhani Pallasmaa, sem fjallað var um fyrr í ritgerðinni sýnir fram á mikilvægi 

birtu og myrkurs í borgarrýminu. Í skrifum sínum lýsir Pallasmaa áhyggjum sínum yfir því 

að fólk fjarlægist „náin kynni“ (e. intimacy) við sjálft sig. Vill hann meina að ein ástæða þess 

sé hve götur og borgir eru vel upplýstar. Með upplýstu umhverfi er ekki lengur að finna 

jafn mörg dimm útskot sem kveikja ímyndunarafl fólks. Þannig komi birtan í veg fyrir vissa 

tengingu inn á við. Fólk hættir að ímynda sér hvað búi í umhverfinu sínu því það er búið að 

fjarlægja kveikjuna og ímyndunaraflið fær ekki sömu örvun.267 Umhverfið verður 

uppspretta frásagna, líkt og í þjóðsögnum hér á landi þegar talað er um að óskýrt 

umhverfið láti hugarflugið leika lausum hala og getið er í eyðurnar hvað var að sjá eða 

gerast í umhverfinu. Með orð Pallasmaa í huga er hægt að skilja betur þessa upplifun 

sundgestsins þar sem fólk dvelur með sjálfu sér á myrkum kvöldum í lauginni þar sem veður 

getur líka gert umhverfið dularfullt, samanber orðtakið „margt býr í þokunni“. Víða í 

gögnum rannsóknarinnar birtast dæmi þess að sundgestir hafi þörf til að draga sig inn á við 

og er sundlaugin kjörinn staður til þess.  

Umhverfið getur náð betur til manns í rökkrinu þar sem ljós og skuggar gera umhverfið 

hreyfanlegt og vekja upp hugarflug fólks. Leikur ljóssins í vatninu gleður þó marga 

sundgesti og sólin dregur sundgesti að sér. Það er sérstök tilfinning að vera í innilaug þar 

sem sólargeislar læðast inn og leika milli ljóssins, skugganna og vatnsins á sér stað þar sem 

að sólargeislar sem lenda á vatninu gefa skemmtilegan glampa í laugina en speglast líka í 

veggjunum og glæða þá lífi: 

Það er mjög góð tilfinning að spyrna sér frá bakkanum og sjá ljósin hreyfast á 

botninum.268  

                                                        
265 ÞÞ. 2013-2-121 (kvk, 1955). 
266 ÞÞ. 2013-2-148 (kvk, 1961). 
267 Pallasmaa, The Eyes of the Skin, 51. 
268 ÞÞ. 2013-2-153 (kvk, 1960). 
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Mér finnst notalegt að fara í sund á kvöldin þegar það er dimmt og maður getur horft 

upp í stjörnurnar og horft á tunglið. Það er fallegt að sjá sundlaugina upplýsta, vatnið 

verður svo girnilegt að sjá. Á daginn er fallegt að sjá hvernig veðrið er; er sól, er 

snjókoma, er rok, er rigning. Allt þetta getur gert sundferðina ennþá meira 

spennandi.269  

Í vettvangsferðum mínum má sjá hvernig ég dróst sérstaklega að þessum þáttum 

laugarinnar og segi hér eftir frá einni sundferðinni í vettvangsnótum mínum: 

Það er alltaf svo gaman að synda í sól því að geislarnir speglast svo fallega í vatninu og 

botninum. En eins og þegar ég er að synda á bakinu að þá er einhvern vegin ekkert 

annað en ég með eyrun í vatninu og horfi upp til himins og sé gufuna rísa upp og 

breytast og hreyfist skemmtilega til í birtunni og rokinu. Og á maganum sér maður 

vatnið glitra og fallega litinn botninn og jú svo sér maður hina sem synda.270 

Atriðin sem lýst er hér eru dæmi sem gera sundlaugina spennandi og hverja sundferð ólíka 

annarri. Þetta er dæmi þess að sundgesturinn veit aldrei upp á hár á hverju hann á von. 

Sundferðir eru sérstaklega fjölbreyttar eins og lýst var í þessum kafla. Það sem dregið 

hefur verið fram eru atriði sem sundgestir hugsa ekkert endilega mikið um en hafa mikið 

vægi – til að mynda ef maður situr að kvöldlagi í lauginni, fólk gengur rólega um í kuldanum 

og snjókornin falla rólega niður úr himninum. Í anda tilraunar Zumthor mætti  velta fyrir 

sér áhrifum þess ef snjókornin væru tekin í burtu en þá myndi andrúmsloftið verða 

annarskonar. Hver stund eða hver sundferð felur í sér margskonar atriði sem fléttast saman 

við hugarheim þess sem nýtur – þess að vera í umhverfi þar sem hann getur verið einn 

með sjálfum sér og velt fyrir sér hvað hann ætti að gera þegar hann er búin í lauginni eða 

einfaldlega notið þess að finna sundið á eigin líkama.  

  

                                                        
269 ÞÞ. 2013-2-95 (kvk, 1979). 
270 Vettvangsnótur. 8. febrúar, 2016 – Laugardalslaug.  
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6. LOKAORÐ 

Eitt markmið rannsókna innan þjóðfræði er að greinar hvernig fólk gefur gildum sínum, 

samfélagsins, hópsins, einstaklingsins form, hvernig það mótar þau í miðla daglega lífsins: 

mannslíkamann, röddina, fötin, heimilið, borgina eða landslagið svo dæmi sé nefnt. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar eiga það sameiginlegt að tilheyra hversdeginum – þeim 

veruleika sem stendur fólki, í þessu tilfelli sundgestum, svo nærri að þeir bera ekki endilega 

kennsl á sérstaka þætti þess og þykja þeir sjálfsagðir. Í ritgerðinni hef ég notast við 

áhrifakenningar (e. affect theory) sem henta þjóðfræðirannsóknum vel vegna sambærilegs 

sjónarhorns á tilveru fólks. Áhrif eru eins og sagt hefur verið einhver kraftur sem fólk ber 

kennsl á eða virk tengsl sem það þekkir og kann að setja í samhengi, meðvitað en ekki síður 

ómeðvitað.271 Í ritgerðinni hef ég kannað hvernig umhverfi sundlauga hefur áhrif á líðan, 

upplifun og hegðun þeirra sem sækja sundlaugar að jafnaði. Byggja þeir á fjölda atriða sem 

saman hafa áhrif á sundferðina. Ég hef sýnt fram á að margt í umhverfi lauganna vísar með 

einhverjum hætti í gildi náttúrunnar sem heimildamenn rannsóknarinnar meta mikils, þar 

má nefna fjöll, snjór, sjór og stjörnur. Í því umhverfi upphefjast þessi fyrirbrigði þar sem 

sundgestir geta farið reglulega vel inn á við; upplifað sig nær eigin kjarna með 

sambærilegum hætti og talað er um í jóga eða útivist. Áhrifin sem sundferðin hefur á gesti 

laugarinnar eru ólík frá degi til dags eftir árstíðum, veðri og sólarhringnum. Sumir 

sundgestir sækja sérstaklega í sundið þegar veður er vont þar sem þeir nota vatnið eða 

sundlaugarbygginguna sem skjól, njóta þess að vera óhultir í veðrinu en finna um leið fyrir 

því á beru skinni. Einnig kjósa allmargir fastagesta að fara í laugar snemma dags til að koma 

ferskir og fullir krafts inn í daginn, en aðrir fara seinnipart dags eða á kvöldin til að slaka á 

eða fara í gegnum dagsverkin í huganum. Margir sækja laugarnar helst þegar vel viðrar á 

hlýrri mánuðum ársins. Þá er meira um fólk og iðandi leik í lauginni á meðan að yfir 

vetrarmánuðina er meiri ró og færri í laugunum. Þar eiga áhrif birtu og myrkurs, 

veðurbrigða og tíma dags stóran þátt í upplifun heimildamanna minna. 

                                                        
271 Wetherell, Affect and Emotion, 2.  
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Eins og vænta má gegnir vatnið lykilhlutverki í að skapa þau áhrif sem myndast í 

sundlauginni þar sem umhverfi er byggt og skipulagt í kringum veru fólks innan þess. Trú 

fólks á mátt vatnsins í lauginni birtist einna helst í því að sundgesturinn upplifir andlegt og 

líkamlegt frelsi, endurnærandi áhrif þess og hvernig vatnið hreinsar ekki aðeins líkama þess 

heldur einnig almennar áhyggjur og vanlíðan í burt. Andleg líðan helst auk þess í hendur 

við áhrif á líkamlega getu og þau áhrif sem vatnið hefur á sundgesti með því til dæmis að 

létta undir þeim og gera hreyfingar auðveldari. Í vatni sundlauga er líkamleg hæfni og líðan 

sundgesta ólík því sem gengur og gerist á þurru landi; í sundi er hægt að finna hvernig 

líkaminn bregst við hitanum, kælt sig síðan á bekkjum, stokkið svo út í laugina á ný eða dýft 

sér í kaldan pott. Vatnið léttir undir og gerir hreyfingu auðveldari. Sundgesturinn nær 

tökum á vatninu með því að synda í því, láta sig fljóta, jafnvel hugsa lítið, bara horfa, hlusta 

og finna fyrir þessu formi þyngdarleysis. Ég skoðaði hvað það er í sundlauginni sem 

framkallar hreyfanleika og hvaða áhrif hann hefur á sundgestinn. Hitastig og hitabreytingar 

höfða til margra sem sækja laugarnar og er hluti af þeim hreyfanleika sem býr í lauginni. 

Þeirri persónulegu upplifun sem svo margir sundgestir sækjast eftir í sundferðinni deila 

þeir sín á milli. Ég hef sýnt hvernig líkamsbeiting sundgesta smitar út frá sér og tekið fyrir 

helstu áhrif sem sundgestir hafa hver á annan með nærveru sinni. Áhrifin af nærveru 

sundgesta geta stafað af hægri, hraðri, öruggari eða óöruggari ferð þeirra um laugina, 

hvort það rjúki af líkamanum vegna áhrifa gufubaðsins eða heitra potta. En það hvernig 

sundgestir fara um hefur áhrif. Hvernig þeir dvelja í heita pottinum eða gufunni getur orðið 

að spegli þar sem sundgestir, oft ósjálfrátt, setja sig í sömu stellingar og aðrir í kring. Í þeim 

aðstæðum skiptir þó máli hvort að hegðun annarra sé sannfærandi eða ekki. Þannig geta 

þeir ímyndað sér sælu eða reynslu annarra sundgesta. Þetta passar við hugmyndir 

áhrifakenninga um að líðan geti smitast milli fólks. Hrif myndast þannig og þróast í 

samskiptum fólks.272 Þessir líkamar sem koma í laugina til þess að njóta sín skapa róandi 

andrúmsloft. Það er því nærvera við vatnið, umhverfið og aðra sundgesti sem stuðlar að 

vellíðan sundgestsins með ýmsum hætti. Hugmyndin um samband sundlauga við 

einhverskonar náttúrulegt ástand gerir sundlaugina að andvægi við þær hugmyndir um 

iðandi og annasaman hversdaginn sem býr utan sundlaugarinnar þar sem minna er um 

tækifæri til þess að vera einn með sjálfum sér og njóta. 

                                                        
272 Anderson, Encountering Affect, 105. 
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Í ritgerðinni hef ég rætt sundlaugar sem eru reknar af sveitarfélögum á Íslandi og eru 

aðgengilegar þorra fólks gegn vægu gjaldi allan ársins hring, yfirbyggðar laugar sem og 

útilaugar. Þessi náttúruáhrif sem birtast í gögnum rannsóknarinnar má greina í nýrri 

laugum og þeim sem ganga í gegnum betrumbætur í hönnun og skipulagi. Í nýrri laugum 

er ýtt undir þá upplifun með því að koma fyrir fleiri gluggum eða að gler er sett í skjólveggi 

sem afmarka laugarnar til að skapar frekari tilfinningu fyrir víðáttu.  

Vaninn þjónar mikilvægu hlutverki í sundlauginni þar sem hann getur skapað 

þægindatilfinningu þegar sundgesturinn kann vel á umhverfi sitt. Með því að fylgjast með 

hegðun annarra geta sundgestir sett sig í spor þeirra eins og áður sagði og með 

endurteknum sundferðum og æfingu lærir maður að njóta með sambærilegum hætti. Í 

ritgerðinni hef ég lýst því hvernig margir fastagestir eigna sér umhverfi sundlaugarinnar 

með því að velja ávallt sama skápinn, sturtuna eða sundbrautina svo dæmi sé nefnt. Með 

því að haga sundferðinni með vanaföstum hætti fer fastagesturinn um sundlaugina í 

hálfgerðu hugsunarleysi þar sem hann þarf sjaldan að taka ákvarðanir um hvað gera eigi í 

hvert sinn. Því getur það hrist upp í sumum þegar að „sinn staður“ er upptekinn eða 

eitthvað gerist sem brýtur upp vanann. 

Sundlaugar hér á landi eru fjölbreyttar í útliti og íburði, eins er umhverfið í kring um 

þær margskonar. Vatnið er alltaf miðpunktur sundlaugarinnar og mótar sundgesturinn 

hegðun sína í kringum það. Umhverfi sundlaugarinnar er skipulagt til að halda utan um ósk 

fólks um að vera í vatninu; til að þrífa sig fyrir og eftir dvöl í lauginni, til sunds, til að njóta 

samveru við aðra sem og að doka við með sjálfum sér, til að njóta andans og líkamans. 

Umhverfið er þannig skipulagt að það gefur alltaf til kynna hvernig fara skal um það og 

hvað eigi að gera á hverjum stað fyrir sig. Ég hef sýnt fram á hvernig ólík hegðun, upplifun 

og líðan sundgesta fer mikið til eftir því hvar þeir eru staddir í sundlauginni. Sundlaugar eru 

áþreifanlegt dæmi um hvernig uppskipting rýmis mótar upplifun, líðan og hegðun fólks.  

Það sem aðgreinir sundlaugar frá öðrum almannarýmum er að innan þeirra skynja 

sundgestir líkama sinn með ólíkum hætti þar sem þeir eru bæði klæddir, naktir og ofan í 

lauginni hálf naktir. Nektin í þessum aðstæðum hefur áhrif á hvernig sundgestir haga sér í 

kringum aðra, hvernig þeir bera sig og ganga um laugina. Til hafa orðið ýmsar reglur er 

varða umhirðu líkamans og almenna hegðun. Þessar reglur eru til þess fallnar að sundgestir 

geti eftir fremsta megni unað sér við sitt án þess að finna til blygðunar vegna eigin líkama 
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eða vegna óhreininda sem falla á sturtugólfið. Í klefum lauganna eru skráðar reglur um 

hreinlæti og umgengni. Má ætla að þær séu frekar skráðar vegna mikilvægis þeirra þar sem 

margir sundgestir eru viðkvæmir fyrir óhreinum líkömum í lauginni. Hegðunarreglur 

sundlaugarinnar líta mest að líkamlegri meðvitund sundgestsins vegna nektarinnar. 

Sundlaugin er staður þar sem sundgestir haga sér siðlega með því að fylgja reglum 

laugarinnar hvað varðar hreinlæti og fylgja almennum kurteisisvenjum líkt og að trufla ekki 

aðra sundgesti með glápi eða snertingu. Vegna þess hve mikið aðhald skráðar og óskráðar 

reglur sundlaugarinnar veita má segja að fastagestir hennar „gleymi“ þessum fylgifiskum 

laugarinnar. Í þessu rými upplifa margir sundgesta mikla vellíðan á meðan aðrir, þá helst 

þeir sem óvanir eru sundferðum, eiga erfitt með að vera í þessum aðstæðum. Einnig hef 

ég gert grein fyrir reglum laugarinnar um hvernig farið skal um umhverfi sundlaugarinnar, 

hvernig raðast á sundbrautir eftir hraða hvers og eins sem og hvort synt sé í hringi eða fram 

og til baka. Annað dæmi sem margir heimildamenn lýstu var að óæskilegt er að tala mikið 

saman í gufubaðinu á meðan að samræður eru æskilegar í heitu pottunum. 

Þessum hegðunarreglum er viðhaldið af sundgestunum sjálfum og starfsmönnum 

laugarinnar til að mynda með því að skipta sér af hegðun þeirra sem brjóta þær eða kunna 

þær ekki. Augngotur eru líka árangursrík leið til að fá sundgesti til að haga sér æskilega. 

Hegðunarreglur sundlauganna verða hvað mest áþreifanlegar þegar þær eru brotnar eða 

eitthvað verður til þess að brugðið er út af vananum, en í þeim tilfellum geta sundgestir 

upplifað talsverð óþægindi og óöryggi. Almennt skipta sundgestir sér ekki mikið hver af 

öðrum í lauginni. Það á þó ekki við ef einhver lætur hjá líða að þvo sér áður en gengið er til 

laugar. Í þeim aðstæðum láta aðrir sundgestir oft í sér heyra eða benda kurteisislega á 

skiltin sem segja til um hvernig eigi að þrífa sig. Þá bregðast gjarnan vanir sundgestir við og 

sjá til þess að allir fari hreinir ofan í laug; þeir fylgjast með hvort fólk sé búið í sturtu og 

hvort það hafi þrifið sig. Agandi augngotur viðhalda æskilegri hegðun. Í umræðu minni um 

nekt og samskipti sundgesta studdist ég við hugmyndir félagsfræðingsins Susie Scott um 

siðlegt eftirtektarleysi. Þessar agandi augngotur eru ein birtingarmynd þessa 

eftirtektarleysis en það gegnir annars því hlutverki að beina athyglinni frá upplifun 

sundgesta af nekt og blygðun, bæði sinni og annarra, sem yrði áberandi og óþægileg í öðru 

almannarými. Með siðlegu eftirtektarleysi segir Scott að sundgestirnir lýsi sameiginlegri 

viðurkenningu og láti í ljós að þeir þurfi ekki að hafa áhyggjur hver af öðrum. Þetta er gert 

til að halda utan um persónulegt rými hvers og eins. 
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Hvernig sundgestir nota laugina hef ég rætt í samhengi við kenningar Marcel Mauss 

um líkamstækni sem Nick Crossley hefur þróað frekar. Í rannsókn minni hef ég borið kennsl 

á að það sé líkt og að sundgestir sveipi sig ákveðnum hjúp sem gefur til kynna að þeir vilji 

ekki láta trufla sig. Þessi hegðun felst til að mynda í því að fólk fer „inn í sjálft sig“ og lætur 

sem enginn annar sé í kring og upplifir þessa tilfinningu að það sé eitt með sjálfu sér. Aldrei 

er um algera einangrun að ræða því með öguðu augntilliti fylgjast sundgestir með og þegar 

annar sundgestur nálgast þá gefst tækifæri til að undirbúa sig andlega að þrengja 

persónulegt rými sitt.  

Sundferðin þjónar mikilvægu hlutverki í lífi margra sundgesta þar sem þeir fá tækifæri 

til að vera einir með sjálfum sér. Í ritgerðinni hef ég komið fram með þá samlíkingu að 

sundlaugar hér á landi þjóni sambærilegu hlutverki og torg og almenningsgarðar víða 

erlendis. Í sundlaugum hefur fólk tækifæri að koma saman og ræða hversdagsleg málefni, 

vera eitt með sjálfu sér og una sér við sitt í návígi við aðra. Þær eru staður dagdrauma þar 

sem lýsingar heimildamanna sýna þá tilhneigingu sundgestsins að leyfa huganum að reika 

og fara inn á við. Því til stuðnings vitna ég í ritgerðinni í Ken Worpole sem fjallar um þessa 

nýtingu fólks á almannarýmum í Englandi en hann ræðir aukna þörf fólks til að eiga afdrep 

þar sem það getur átt stund með sjálfu sér. Lýsingar Worpole eiga vel við hegðun og 

frásagnir sundgesta hér á landi. Þessi hegðun er til að mynda fólgin í því að sundgestur láti 

sig fljóta í vatninu, njóti hitans í pottinum og nærverunnar við aðra sundgesti. Algeng sýn í 

pottunum eða gufubaðinu er að fólk lygni aftur augunum í mikilli slökun. Worpole segir í 

bók sinni að líkt og loftið og sólarljósið séu almannarými nauðsynleg til að fólk fái blómstrað 

sem borgarbúar og félagslegar mannverur.273 

Hlutverk sundlauga á Íslandi er fjölbreytt og yfirgripsmikið og því er um auðugan garð 

að gresja fyrir frekari rannsóknir. Það væri áhugavert að skoða þróun og sögu sundlauga 

hér á landi og rannsaka hvernig samfélagsleg gildi birtast í háttum sundgesta og 

sundlaugarýminu sjálfu í sögulegu samhengi. Í vettvangsferðum og samtölum mínum við 

sundgesti hef ég fengið að heyra litríkar sögur úr sundlaugunum sem vert er að taka saman 

samhliða því að skrifa sögu sundlauga hér á landi. Einnig er áhugavert að skoða 

sundlaugarnar í ljósi hugmynda um kyngervi, sjálfsmynd og leikræna tjáningu. Í 

sundlaugum er breyting á veru fólks milli rýma nokkuð greinileg. Áþreifanlegasta dæmið er 

                                                        
273 Worpole, Here Comes the Sun, 12. 
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að þegar í laugina er komið er fólk hálf nakið og ber því ekki einkenni sjálfsmyndar sinnar 

utan á sér með jafn áberandi hætti og annars staðar í almannarýminu og er algengt að fólk 

nefni að þegar í laugina er komið séu allir jafnir og stéttamunur hverfi. Samfélagsleg staða 

er skilin eftir í klefanum. Áhugavert væri að rannsaka nánar muninn í notkun á lauginni er 

varðar kyngervi sundgesta.   
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Leiðbeiningar 

Á Íslandi eigum við í sérstöku sambandi við heitt vatn, en sundlaugar landsins 
gegna stærra hlutverki í þjóðlífinu en gengur og gerist í grannríkjunum. Laugin og 
potturinn eru mikilvægir samkomustaðir, en hlutverk þeirra snýst um allt í senn: 
Lýðheilsu, lífsgæði, íþróttir, leik, afslöppun, skemmtun, hreinlæti, samræður og 
samneyti.  
 
Tilgangurinn með þessari spurningaskrá er að safna almennum upplýsingum um 
sundlaugaferðir, sundkennslu, samskipti og hegðun á sundstöðum, líðan fólks og 
veru þess í sundlauginni og heita pottinum - eða með öðrum orðum um 
sundlaugamenningu á Íslandi.  
 
Miðað við hve mikilvægar sundlaugarnar eru vantar mikið upp á þekkingu okkar á 
þeim. Sérstaklega skortir okkur skilning á sambandi sundsins við samfélag, sögu 
og hugmyndir okkar um líkamann. Nú óskum við eftir þinni aðstoð við að bæta úr 
þessu.  
 
Vönduð svör við spurningaskránni verða sett í sérstakan „lukkupott“. Tíu 
svör verða dregin úr pottinum, en verðlaunin eru hálfsárskort í sundlaug að 
eigin vali. Til þess að komast í pottinn verða svörin að berast fyrir kl. 17 
föstudaginn 29. nóvember 2013. 

 
Þú getur svarað hverri spurningu fyrir sig, en þér er líka velkomið að skrifa svarið 
í samfelldu máli og algerlega frjálst, ef þér finnst það betra. Öllum framlögum 
verður tekið fagnandi þótt svör fáist ekki við öllum atriðum sem spurt er út í. Ekkert 
er ómerkilegt í þessu samhengi og þetta er ekki keppni um besta pennann. Gott 
er að skýra svörin með dæmum. Frásagnir og fróðleikur mega gjarnan fá að fljóta 
með. 
 
Með spurningaskránni fylgir að venju pappír til að skrifa á og umslag merkt 
Þjóðminjasafni Íslands sem setja má ófrímerkt í póst. Vinsamlegast láttu 
meðfylgjandi ”titilblað” fylgja undirritað með svörum þínum. 
 
Ef þú vinnur svar þitt í tölvu væri æskilegt að fá það á rafrænu formi. Þú getur 
skrifað svarið inn í autt skjal og sent það, en ef þú kýst að svara heldur hverri 
spurningu fyrir sig getur þú sótt rafræna útgáfu af spurningaskránni á vef 
Þjóðminjasafnsins á slóðinni: www.thjodminjasafn.is. Þá er nauðsynlegt að vista 
spurningaskrána í þinni tölvu áður en byrjað er að svara. Vinsamlegast sendu 
rafræn svör á netfangið agust@thjodminjasafn.is, en á pappír til Þjóðminjasafns 
Íslands, þjóðháttasafn, Suðurgötu 43, 101 Reykjavík.  
 
Með því að svara er litið svo á að þú hafir samþykkt yfirlýsingu heimildarmanns á 
meðfylgjandi titilblaði (ef að þú skyldir gleyma að senda okkur hana undirritaða). 
 
Frekari upplýsingar eru veittar í síma 530 2246 en einnig má senda tölvupóst á 
agust@thjodminjasafn.is.  
 
 
 
 
Á forsíðu er mynd af Sundlaug Vesturbæjar 3. júlí 1964 eftir Hjálmar R. Bárðarson (1918-2009). 

http://www.thjodminjasafn.is/
mailto:agust@thjodminjasafn.is
mailto:agust@thjodminjasafn.is
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Almennar upplýsingar um sundlauganotkun þína 

Segðu frá dæmigerðri heimsókn á sundstað og lýstu því hvað þú gerir á hverju 
svæði fyrir sig (anddyrinu, klefanum, sturtunni, sundlauginni, djúpu lauginni, 
barnalauginni, heitu pottunum, gufunni o.s.frv.). 
 
Hvers vegna ferð þú í sund? Eftir hverju ert þú að sækjast? 
 
Hvað ferð þú oft í sund að jafnaði? Hefur það verið breytilegt í gegnum tíðina? 
Hvaða laugar hefur þú mest sótt og hvers vegna? 
 
Er eða hefur verið regla á því á hvaða tíma dagsins þú ferð í sund? Hvers vegna? 
Ferð þú að jafnaði ein(n) í sund eða með öðrum?  
 
Sundkennsla 
Á hvaða aldri byrjaðir þú að læra sund? Í hve mörg ár lærðir þú?  
 
Var sundkennsla hluti af skólagöngu þinni eða fór hún fram utan skóla? Hvar var 
kennt og hve stóran hluta ársins?  
 
Hvernig var sundkennslu háttað? Var kennt eftir aldurshópum eða kyni? Hvað 
finnst þér um sundkennsluna og hverjar voru áherslurnar? 
 
Samskipti og hegðun 

Hvaða óskráðar reglur eða viðmið gilda um samskipti og hegðun sundgesta? 
Getur þú nefnt dæmi um að brotið sé gegn þessum óskráðu reglum?  
 
Hvaða munur er á þessum óskráðu reglum eftir svæðum (anddyrinu, klefanum, 
sturtunni, sundlauginni, djúpu lauginni, barnalauginni, heitu pottunum, gufunni 
o.s.frv.)? 
 
Tala sundgestir um mismunandi hluti á ólíkum svæðum í lauginni? Um hvað? 
Hvaða áhrif hefur það á líðan þína eða samskipti við aðra sundgesti hvað allir eru 
lítið klæddir? Hagar þú þér öðruvísi en þú myndir gera fullklædd(ur) úti á meðal 
fólks? Hvernig? Hvaða dæmi þekkir þú um að þetta hafi áhrif á líðan og hegðun 
annarra sundgesta? 
 
Líkami og hreinlæti 

Hafa ferðir í sundlaugina áhrif á það hvernig þú hugsar um líkamann? Hvernig þá? 
 
Hefur þú skoðanir á líkamsumhirðu annarra sundgesta? Getur þú nefnt dæmi? 
 
Hvað finnst þér um hreinlæti á sundstað? 
 
Í sundlauginni 
Hvað kannt þú best að meta við sundferðina? En síst? 
 
Hefur þú komið þér upp föstum venjum í sambandi við heimsóknir þínar á 
sundstað? Hvaða venjum? Hvers vegna? 
 
Hvernig líður þér þegar þú ert búin(n) í sundi (líkamlega, andlega)?  
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Með hvaða hætti hafa sjón, lykt, hljóð, bragð og snerting áhrif á líðan þína í sundi? 
 
Finnur þú mun á því hvernig þér líður og hvernig þú hegðar þér á ólíkum svæðum 
eða í ólíkum tegundum lauga (t.d. í innilaug, útilaug eða heitri laug)? Hvernig þá? 
 
Finnur þú mun á því hvernig þér líður í sundi og hvernig þú hegðar þér eftir 
árstíðum, veðri eða tíma dags? Hvernig þá? 
 
Finnur þú mun á því hvernig þér líður í sundi og hvernig þú hegðar þér eftir því 
hve margir eða fáir eru í lauginni á sama tíma og þú? Hvernig þá? 
 
Hvað í hönnun og umhverfi þeirrar sundlaugar sem þú sækir mest ert þú 
ánægð(ur) eða óánægð(ur) með? 
 
Heiti potturinn 
Hverju ert þú að sækjast eftir þegar þú ferð í heita pottinn? Er upplifunin breytileg 
eftir árstíðum, tíma sólarhringsins eða öðrum utanaðkomandi aðstæðum? 
 
Hverjir eru það sem sækja heita pottinn? Er munur á aðsókn eftir kyni eða aldri? 
 
Hvaða samræður fara fram í heita pottinum og hverjir taka þátt í þeim? Er eitthvað 
umræðuefni frekar rætt en annað? En sem þykir síður við hæfi að ræða? 
 
Hafa aðstæður og umhverfið í heita pottinum áhrif á samræðurnar á einhvern hátt? 
Finnast þér samræður svipaðar í heita pottinum og annars staðar þar sem fólk 
kemur saman? 
 
Hvernig veljast menn saman í potta (tilviljun, kunningsskapur, menntun)? 
 
Sundgesturinn 

Hvaða búnað tekur þú með þér á sundstað og í hvaða tilgangi? 
 
Getur sundbúnaður eða aðrir þættir í fari sundgestsins gefið vísbendingar um 
stöðu eða persónuleika viðkomandi? Með hvaða hætti? 
 
Tekur þú eftir mismunandi sundtísku eða tískusveiflum, t.d. eftir aldri sundgesta, 
sundstöðum eða tímabilum? Hvernig lýsir þetta sér? 
 
Sundminningar og sögur úr sundi 
Er einhver saga eða minningar úr sundi sem þú myndir vilja segja frá í lokin? 
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Hár, sund og líkami
Sæl og blessuð og kærar þakkir fyrir að gefa þér tíma til að svara þessum spurningum. Katrín 
Guðmundsdóttir heiti ég og stunda framhaldsnám í Þjóðfræði við Háskóla Íslands. Þessi spurningarlisti er 
hluti af gagnasöfnun fyrir ritgerð sem ég er að gera í námskeiði við Háskólann en mun einnig nýtast mér við 
meistaraverkefni mitt sem snýr að líkamanum í sundlauginni.

Athugið að ég er einungis að leitast eftir svörum frá konum.

Þessi könnun er nafnlaus og er ekki rekjanleg.

1. Hvar býrð þú?

Vinamlegast skráðu inn póstnúmer.

2. Hvaða ár ertu fædd?

Vinsamlegast skráðu fæðingarár.

3. Fjarlægir þú af þér líkamshár með rakstri, vaxi eða með öðrum hætti?

Mark only one oval.

 Já

 Nei

4. Hvernig er líkamshárvöxturinn þinn?

Mark only one oval.

 Mikill

 Meðal

 Lítill

 Enginn

5. Hvar fjarlægir þú hárin?

Athugið að hægt er að velja fleiri en einn möguleika.

Check all that apply.

 Öll líkamshár fyrir neðan háls

 Undir handakrikunum

 Handleggjunum

 Lærunum

 Leggjum fyrir neðan hné

 Á náranum

 Snyrti skapahárin

 Skil eftir smá línu af skapahárum

 Fjarlægi skapahárin

 Other: 
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6. Hver er ástæðan fyrir því að þú fjarlægir líkamshárin?

Vinsamlegast skrifðu ástæðuna í reitinn hér að neðan.

 

 

 

 

 

7. Ferð þú í sund? Ef svo er hversu oft?

Mark only one oval.

 Ég fer í sund einu sinni eða oftar í viku

 Ég fer í sund einu sinni eða oftar í mánuði

 Ég fer í sund einu sinni eða oftar á ári

 Ég fer í sund sjaldnar en einu sinni á ári

 Nei ég fer aldrei í sund  Skip to "Könnun lokið."

Líkaminn í sundi

8. Ferð þú órökuð í sund?

Mark only one oval.

 Já

 Nei

 Stundum

9. Hvert er viðhorf þitt til líkamshára á sundgestum?

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt í reitinn hér að neðan.

 

 

 

 

 

10. Rakar þú þig í sturtuklefanum í sundi?

Mark only one oval.

 Já

 Nei

 Stundum

Könnun lokið
Til að senda inn könnunina smelltu á submit hnappinn hér fyrir neðan. Kærar þakkir fyrir þáttökuna.


