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Meðgangan var
ekkert nema
yndisleg!
Berglind Ólafsdóttir
eignaðist sitt fyrsta
barn 44 ára

„Ég vil vera
kletturinn sem
börnin geta
reitt sig á“
Ásta S. Fjeldsted

ÞETTA REDDAST!

Hrönn Bjarnadóttir er arfberi Duchenne-sjúkdómsins. Hún fór í fjölmargar
tæknifrjóvganir til þess að eignast tvö heilbrigð börn. Hennar helsti stuðningsmaður var bróðir hennar sem er elsti núlifandi einstaklingurinn með Duchenne
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Fann ástina á Sóltúni
og nú eru þau þrjú
Sara Messíana M. Sveinsdóttir er 25 ára meistaranemi í lögfræði við Háskóla
Íslands. Hún er uppalin og búsett í Vesturbænum ásamt unnusta sínum Bjarna
Geir Gunnarssyni. Þau eru foreldrar Andreu Kristínar sem er 14 mánaða.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Það var mjög erfitt að
hætta að vera með símann
í svefnherberginu og
geyma hann frammi.

Skjátími fullorðinna
umarfrí er tími endurhleðslu og nýrra hugmynda. Að fá frí frá
daglegu amstri fær fólk til að hugsa öðruvísi og mögulega breyta
eins og einum eða tveimur ósiðum. Eitt af þeim atriðum sem fólk
mætti venja sig af er að vera alltaf með símann í andlitinu.
Ég man ekki hvenær ég heyrði það fyrst að fólk ætti alls ekki að sofa
með símann í svefnherberginu sínu. Ætli þetta hafi ekki verið í kringum
1996 þegar fyrstu GSM-símarnir voru að ryðja sér til rúms. Í þá daga
voru það aðallega greifar landsins sem gátu leyft sér slíkan munað að
geta talað við fólk á meðan þeir keyrðu um bæinn eða fóru í bankann.
GSM-sími var stöðutákn þess tíma. Svo breyttist það.
Svo fór að bera á upplýsingum um að símanotkun væri kannski ekki
sérlega heilsusamleg. Einhverjir sögðu að rafbylgjur símanna væru
krabbameinsvaldandi og fleira í þeim dúr. Einhvern tímann las ég viðtal
við konu sem vildi meina að hún hefði fengið brjóstakrabbamein því
hún var alltaf með símann í brjóstvasanum á skyrtunni sinni. Ég hef ekki
hugmynd um hvort það er rétt eða ekki. Það eina sem ég veit er að
áhyggjur fólks varðandi GSM-síma hafa færst úr því að vera líkamlega
heilsuspillandi yfir í það að það sé slæmt fyrir andlega heilsu að vera
alltaf í símanum. Það er meira að segja talað um það að ungbörn geti
upplifað tengslarof ef móðir er í símanum þegar hún gefur brjóst. Svefnsérfræðingar segja að fólk eigi alls ekki að vera í símanum fyrir svefninn
ef það vilji sofa vel.
Síðan ég eignaðist GSM-síma hef ég hlaðið símann á náttborðinu. Ég
hef notað hann óspart og hagað mér hræðilega illa. Farið í símann um
leið og ég vakna og jafnvel sofnað út frá honum á kvöldin.
Í sumarfríinu, þegar fólk hefði átt að ná hinni fullkomnu slökun, var ég
hinsvegar komin með verk í öxlina. Verkurinn var auðvitað vegna streitu
og álags. Hann var líka vegna slæmrar líkamsstöðu sem ég var búin að
koma mér upp til þess að geta verið í símanum án þess að vekja manninn minn. Þetta gekk svolítið út á að liggja á öxlinni á hlið og hafa símann mjög nálægt gólfinu svo birtan truflaði hann ekki.
Eftir að hafa rætt þetta nokkuð ítarlega tókum við ákvörðun um að
setja upp hleðslustöð frammi á gangi. Þar yrðu símar hlaðnir yfir nóttina
og í stað þess að hanga í símanum að gera ekkert uppbyggilegt neyddist ég til að lesa bækur á pappír. Þetta var mjög erfitt fyrstu vikurnar og
ég saknaði þess innilega að geta ekki lækað myndir og sent hnyttin
skilaboð á vini. Svona er maður ófullkominn.
Það sem gerðist í kjölfarið var að við hjónin fundum bæði fyrir mjög
miklum létti. Það getur verið svo íþyngjandi að vera hluti af heimi og
taka inn upplýsingar sem þú hefur kannski engan áhuga á að hafa. Við
upplifðum það að lifa miklu betra lífi þegar
við gátum bara verið tvö í okkar búbblu.
Í okkar búbblu er enginn að sperra
sig, enginn að ráðast á neinn, ekki
verið að „cansela“ neinum og enginn
að monta sig af því að hann eigi betra
dót en þú.
Ef síminn er farinn að vera aðeins
of fyrirferðarmikill fyrir þinn smekk
mæli ég með því að þú hvílir
símann þinn og gefir þér frí
frá glansheiminum. Við fullorðna fólkið þurfum líka okkar takmarkaða skjátíma eins
og börnin. Ef við ætlum að ala
börnin okkar vel upp þá þurfum við
að byrja á okkur sjálfum.

S

Marta María Jónasdóttir

Hvernig er að vera mamma
Sara Messíana
í meistaranámi í lögfræði?
ásamt Andreu
„Álagið er vissulega mikið en með
dóttur sinni.
virkilega góðu skipulagi þá er þetta
klárlega gerlegt. Ef ég á að vera hreinskilin þá hefur mér sjaldan gengið jafn
vel. Við Bjarni unnusti minn erum að
auki heppin með mömmur sem tóku
Andreu í pössun þegar prófatíð skall á.
Það gerði gæfumuninn.“
Hvernig kynntust þið foreldrarnir?
„Við Bjarni Geir höfum verið saman
í rúm fjögur ár en kynntumst árið 2017
á Sóltúni hjúkrunarheimili. Við vorum
bæði að vinna þar við aðhlynningu, ég
á 1. hæð og hann á 3. hæð. Við vorum
bæði stödd á heilsueflingarfundi, sem
fór fram í matsalnum. Þrátt fyrir að
hafa ekki setið á sama borði man hvorugt okkar hvað fór fram á fundinum
sjálfum. Þarna var ég handviss um að
þessi strákur myndi með einum eða
öðrum hætti koma inn í líf mitt. Svo
erum við hér í dag einu barni ríkari.
Bjarni er sjálfur í meistaranámi í
sjúkraþjálfun við læknadeild Háskóla Íslands.“
Andrea litla er hrifin
Hvernig gekk meðgangan?
af leikföngum frá
„Eins og í sögu. Vegna veirunnar
Little Dutch.
þurfti ég einnig að þreyta nokkur
heimapróf sem tóku átta klukkustundir, en það fór eðlilega ekki vel í kasólétta konu. Þegar faraldurinn var lítill á
landinu naut ég þess mikið að fara í
hjólatíma eða undirbúa heimilið fyrir
komu dótturinnar í heiminn.“
Hvernig var fæðingin?
„Fæðing barnsins var sléttri viku
eftir útskrift. Hún tók sinn tíma.
Vegna legvatnsleka þurfti ég að fara í
gangsetningu og í framhaldinu óskaði
ég eftir mænudeyfingu. Hún virkaði í
skamma stund en fór síðan. Ég fékk
aðra mænudeyfingu eða lagfæringu á
hinni sem virkaði ekki heldur. Það var
alveg ástæða fyrir því þar sem útvíkkSilver Cross Waveunin var þá komin í 8-9. Eftir 40 mínbarnavagninn er í
útur var barnið svo komið í heiminn,
uppáhaldi hjá Söru Messíönu.
ekki nema 11 merkur, 50 sentímetra
og 2.860 grömm. Á þessari stundu
Hvað er það skemmtilegasta við að
vera mamma?
breyttist lífið til hins betra og nýr kafli
„Langskemmtilegast er að fylgjast
hófst hjá okkur.“
Hvernig er móðurhlutverkið?
með barninu sínu mótast í ákveðinn
„Að vera mamma er besta en á
karakter.“
sama tíma erfiðasta hlutverk í heimi.
Hvað er það erfiðasta?
Ég get allavega sagt að það hafi breytt
„Erfiðast finnst mér þegar barninu
mér. Að verða mamma er nokkuð sem
mínu líður illa, til dæmis í veikindum
mig hefur dreymt um frá því ég man
og það er ekkert sem hægt er að gera
eftir mér. Við það að eignast barn
annað en að vera til staðar og knúsa.
horfir maður öðruvísi á lífið sjálft,
Sár grátur stingur beint í hjartað.“
maður fer að upplifa hluti í gegnum
Eruð þið ungu mæðurnar í landinu
barnið sitt, sem er svo skemmtilegt.
að gera hlutina öðruvísi en mömmur
Allt við þetta ferli er svo magnað og
ykkar?
„Mér dettur í hug „baby-led weangjöfult en á sama tíma geta næturnar
auðvitað verið langar og erfiðar.“
ing“, minni feimni að gefa brjóst á alHvernig pabbi er maðurinn þinn?
mannafæri og í kringum fólk og aukin
„Hann er ótrúlega góður pabbi.
umræða um brjósta- og pelagjöf.
Hann tæklar þetta hlutverk nákvæm„Baby-led weaning“ er ákveðin
lega eins og ég sá fyrir mér. Bjarni sér
þjálfun fyrir barnið frá sirka sex mánaða aldri að læra að borða sjálfstætt og
ekki sólina fyrir Andreu og eiga þau
þá með fingrum í stað þess að vera
alveg einstakt samband. Hann vaknar
matað með skeið. Ég hef ekki fylgt
aðra hverja nótt til þess að sinna hennþessu 100% en hef svona haft þetta til
ar þörfum og vaknar stundum með
hliðsjónar.
henni og leyfir mér að sofa. Hann byrjSvo varðandi brjóstagjöfina þá
aði í raun að vera pabbi um leið og
finnst mér með aukinni umræðu ekki
óléttan kom í ljós. Hann fór nánast
vera eins mikil skömm hjá mömmum
alltaf með mér að græja barnadót og
sem af einhverjum ástæðum geta ekki
tók meiri þátt í hreiðurgerðinni en ég
gefið brjóst eða kjósa að gera það ekki.
gerði.“

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Jónasdóttir mm@mbl.is, Elínrós
Líndal elinros@mbl.is Auglýsingar Katrín Theódórsdóttir kata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Ljósmynd tekin á fæðingardeildinni hinn 4. júlí í fyrra.

Sjálf gaf ég dóttur minni pela án
þess að fá því ráðið sjálf, en ég
hefði ekki viljað hafa það á neinn
annan hátt. Við tengdumst álíka
mikið og á þeim stundum sem ég
gaf henni brjóst þessi fáu skipti í
byrjun. Það er ekkert síðra að
gefa barninu sínu formúlu í pela.
Það fylgja þessu margir kostir líka en
þetta er kjörið tækifæri fyrir hitt foreldrið að stíga inn í og vera með.“
Áttu góð ráð fyrir aðrar ungar stúlkur
sem huga að barneignum?
„Já. Þrátt fyrir ungan aldur veit
mamma alltaf hvað er barni fyrir
bestu. Fylgið hjartanu og ekki láta
skoðanir utanaðkomandi hafa of mikil
áhrif. Þið þurfið heldur ekki allt nýtt
og það besta fyrir barnið, það er alveg
jafn gott að fá lánað og kaupa notað.“
Hvaða barnafatnaði
heillast þú mest af?
„Ég kaupi mikið fatnað í Barnaloppunni og mæli hiklaust með því. Annars
fer það eftir flíkinni og notagildinu.
Útifötin finnst mér best frá WHEAT,
ullarfötin frá Joha eru í miklu uppáhaldi og hversdagsfatnaður ýmist frá
Zöru, Jamie Kay eða WHEAT. Newbie finnst mér líka agalega sæt.“
Hvað með kerrur og dót?
„Ég ákvað þegar ég var fimm ára að
eiga Silver Cross, alveg eins og
mamma. Ég heillaðist mikið af Silver
Cross Wave-vagninum sem varð síðan
fyrir valinu. Sængurfatnaður frá Kongens Sløjd heillar mikið og svo er ég
einstaklega hrifin af leikföngum frá
Little Dutch. Andrea leikur sér svo
sem með allt og þá helst eru tuskudýr í
uppáhaldi.“

Forsíðumyndina tók
Kristinn Magnússon
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„Í gegnum leik geta
börn lært svo ótal margt“
Helga Sif Pétursdóttir iðjuþjálfi heldur einstaklega áhugaverð leikboð fyrir Klöru dóttur
sína. Hún segir börn læra mikið í gegnum leik
og hefur gaman af því að gera eitthvað skapandi fyrir og með dóttur sinni.

Samfélagið í kringum leikboð að stækka á Íslandi

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
elga Sif er búsett á Akureyri ásamt sambýlismanni sínum Birki Erni Jónssyni. Saman eiga
þau Klöru sem brátt verður stóra systir því
Helga Sif á von á barni í lok ársins eða í byrjun
þess nýja.
Í mars á þessu ári stofnaði Helga instagramreikninginn
Made for Klara. Þar sýnir hún frá leikboðum, hlutum fyrir
Klöru sem hún hefur smíðað eða málað sjálf
og frá daglega lífinu.
„Frá því að ég útskrifaðist úr iðjuþjálfLjósmynd/Lottie Makes
unarfræðum við Háskólann á Akureyri árið
Helga Sif bendir á að til eru
2016 hef ég unnið með fötluðu fólki. Í námfjölmargar síður um
inu kynntist ég starfsendurhæfingu og hef
skemmtileg leikboð á netbrennandi áhuga á að starfa á því sviði. Ég
inu. Þangað geta foreldrar
ákvað því að taka viðbótardiplómu í starfssótt hugmyndir.
endurhæfingu samhliða fæðingarorlofinu
með Klöru. Eftir orlofið skipti ég um starf
Þegar Helga Sig. setur upp
og fór úr því að vinna í þjónustukjarna yfir í
leikboð, sérstaklega þau sem
virkni og hæfingu fullorðinna með fatlanir.
tekur smá tíma að setja saman,
Það starf var tímabundið í rúmt ár en samnreynir hún að velja hluti sem
ingurinn minn kláraðist í júlí. Það hentaði
Klara hefur sýnt sérstakan
Klara dóttir Helgu er búin að
hafa mikinn áhuga á að leika sér
vel því um miðjan júlí fór dagmamman sem
áhuga dagana á undan.
með vatn að undanförnu.
Klara var hjá í sumarfrí og leikskólinn ekki
„Maður getur haldið falleg
opnaður fyrr en í byrjun september. Við erog tímafrek leikboð en ef þau
um því búnar að fá góðan tíma saman í sumeru ekki innan áhugasviðs
ar til að njóta og leika. Á sama tíma og Klara byrjar í leikbarnsins er ólíklegt að barnið sýni því mikinn áhuga.“
skóla byrja ég í meistaranámi á heilbrigðisvísindasviði við
Mikilvægt að skoða hvað barnið er að velja sér hverju
Háskólann á Akureyri með starfsendurhæfingu sem kjörsinni
svið.“

H

Hugmyndin að baki leikboðum svo skemmtileg
Hvað getur þú sagt mér um móðurhlutverkið?
„Að vera móðir er það yndislegasta og mest krefjandi
sem ég hef gert. Ég hef lært svo mikið um sjálfa mig og
það sem mér er mikilvægt í gegnum móðurhlutverkið. Um
leið og barnið er komið í heiminn verður maður foreldri og í
því hlutverki felast margir hlutir og mikil ábyrgð. Það er
erfitt að koma í orð þeirri ást og tengingu sem verður til á
milli barns og foreldris. Að þrá ekkert heitar en að fá smá
pásu en svo um leið og barnið er sofnað sakna þess að hafa
það ekki í faðmi. Þetta er svo skrítinn veruleiki sem maður
er kominn í, en ég held að það sé ekki hægt að skilja hann
að fullu fyrr en maður er sjálfur orðinn foreldri.“
Hvað geturðu sagt mér um leikboðin þín fyrir Klöru?
„Ég hef alltaf haft gaman af alls kyns handavinnu og
föndri. Eftir að ég varð mamma færðist áhuginn yfir í að
skapa og búa til eitthvað fyrir Klöru. Mér finnst hugmyndin
á bak við leikboð (e. invitation to play) svo skemmtileg. Í
gegnum leik geta börn lært svo ótalmargt. Með því að
snerta, skoða, færa á milli og sulla má meðal annars efla og
þjálfa grófhreyfingar, fínhreyfingar, samhæfingu augna og
handa, rökhugsun og þol gagnvart skynboðum. Leikboð
geta verið alls konar en í grunninn snýst þetta um að bjóða
barni í leik. Það eitt að taka leikföng og stilla þeim upp á
nýjum stað eða á nýjan hátt getur verið nóg til að vekja
áhuga barnsins.“

Hvernig lýsir þú Klöru leika sér í leikboði?
„Það hafa ekki öll leikboð sem ég hef gert fyrir Klöru
slegið í gegn. Yfirleitt er það þá vegna þess að ég sá eitthvað sniðugt og langar til þess að prufa að búa það til óháð
áhugasviði hennar á þeim tíma. Börn fara í gegnum ákveðin
skemu sem hafa áhrif á hvað vekur áhuga þeirra hverju
sinni. Orðið skema er notað yfir ólík hegðunarmynstur sem
sjá má endurtekið í leik barna. Ég hef því reynt að fylgjast
með hvaða skema er ráðandi þegar ég held leikboð svo
Klara fái sem mest út úr því. Síðustu vikur hefur flest sem
viðkemur vatni vakið mikla gleði. Við fyrir norðan höfum
átt óvenju gott sumar og hefur því verið auðvelt að útbúa
leikboð í garðinum þar sem Klara hefur getað sullað með
vatn að vild. Eftir því sem börn verða eldri hafa þau meira
úthald og athygli í leik en það er í raun frekar stuttur tími
sem ung börn halda einbeitingu í sama leiknum. Þegar ég
var að byrja að gera leikboð fyrir Klöru kom það mér pínu
á óvart hvað hún gat farið hratt úr því að vera mjög spennt
fyrir því sem hún var að leika með í að hafa engan áhuga á
því.“
Varstu dugleg að leika þér sem barn sjálf?
„Ég ólst upp á Dalvík en það er ákveðið frelsi sem felst í
því að alast upp í smábæ. Ég var meira og minna úti sem
barn í alls konar leikjum með þeim krökkum sem bjuggu í
nágrenninu. Annars hef ég alltaf verið dundari og átti auðvelt með að detta í flæði í leik. Bangsar voru í sérstöku
uppáhaldi sem og að lita, mála og skapa.“

Farið þið út að finna sand, skeljar og fleira fyrir leikboðin?
„Flesta hluti sem ég hef notað til að útbúa eða föndra fyrir leikboð hef ég átt eða okkur verið gefnir þeir. Ég er
hlynnt því að endurnýta en það er margt sem hægt er að
útbúa fyrir leikboð með hlutum sem falla til innan heimilisins. Einnig eru ótal hlutir sem hægt er að finna í náttúrunni
sem getur verið gaman að bjóða upp á í leik. Við Klara höfum sem dæmi safnað saman blómum, laufum og berjum
sem við fundum úti og sett í form og fryst. Nokkrum dögum
seinna gerði ég leikboð úti þar sem hún fékk ílát, volgt
vatn, saltstauk og áhöld til að bræða klakana. Við höfum
líka gert þetta með lítil sjávardýr sem hún á en þá fékk hún
klakana með sér í sturtu.“
Velur leikföng úr náttúrulegum efnivið
Hvaðan færðu hugmyndirnar þínar?
„Að mestu leyti hef ég fengið minn innblástur frá samskiptamiðlum, þá aðallega Instagram og Facebook. Það er
til svo mikið af flottu og hugmyndaríku fólki í heiminum.
Með samskiptamiðlum er auðvelt og aðgengilegt að sjá hvað
aðrir eru að gera sem svo kveikir á hugmyndum hjá mér.
Einnig hefur hugmyndafræði Montessoris og skipuleg
kennsla orðið kveikja að leikboðum eða verkefnum hjá mér.
Ég er almennt hrifin af því að efla lífsleikni (e. practical life
skills) barna svo ég reyni að tvinna það saman við það sem
ég er að gera fyrir Klöru.“
Af hverju velur þú leikföng úr náttúrulegum efnivið?
„Ég hef reynt eftir fremsta megni að velja leikföng fyrir
Klöru sem gerð eru úr náttúrulegum efnivið. Það eru
nokkrar ástæður að baki þeirri ákvörðun. Sjálf hef ég alltaf
verið hrifin af hlutum sem gerðir eru úr náttúrulegum efnivið en þeir hafa önnur áhrif á skynfæri okkar en hlutir
gerðir úr gerviefnum. Miðað við það magn af leikföngum úr
náttúrulegum efnivið sem eru á markaði í dag er ég ekki
ein um að kjósa þau fyrir barnið mitt. Þrátt fyrir að þau
séu yfirleitt dýrari en önnur leikföng hafa þau marga kosti
sem ég tel vega upp á móti. Leikföng úr tré eru sem dæmi
sérlega endingargóð og því hægt að selja eða gefa áfram.
Einnig gefa þau börnum bein
tengsl við náttúruna og eru í raunþyngd miðað við stærð
leikfangsins. Þau eru almennt örugg og hafa jákvæð áhrif á
ímyndunarafl barna. Svo eru þau auðvitað endurvinnanleg
og niðurbrjótanleg.“
Skynjunarleikir geta verið af ýmsum toga
Hvað eru skynjunarleikir?
„Skynjunarleikir (e. sensory play) geta verið af ýmsum
toga þar sem notaður er efniviður sem örvar eitt eða fleiri
skynfæri eða skynsvið. Við skynjum umhverfi okkar í gegnum sjón, heyrn, snertiskyn, lyktarskyn, bragðskyn, jafnvægisskyn og hreyfi- og stöðuskyn. Á hverjum degi fer
fram ákveðinn skynjunarleikur hjá börnum án þess að einhver sérstök hugsun fari í það sem er eðlilegur hluti af
þroska þeirra. Einnig er hægt að setja upp skynjunarleiki
þar sem markvisst er unnið að því að örva ákveðið skyn.
Með því að setja nokkra ólíka hluti í taupoka og biðja barn
að finna ákveðinn hlut má sem dæmi efla snertiskynið. Þegar þú leyfir barni að hella vatni á milli tveggja íláta notar
það sjón, heyrn, snertiskyn, jafnvægiskyn og hreyfi- og
stöðuskyn. Skynjunarleikir eru í sjálfu sér ekki flóknir en í
gegnum þá geta börn eflt færni sína á ýmsum sviðum.“

Opna sérstaka ungbarnadeild
Í Ellingsen úti á Granda er verið að opna sérstaka
ungbarnadeild. Freyja Leópoldsdóttir, markaðsstjóri Ellingsen, segir að þau hafi viljað bjóða upp
vörur fyrir alla fjölskylduna og það að opna ungbarnadeild hafi verið liður í því.
Marta María | mm@mbl.is
ið pöntuðum sérstaklega inn ungbarnalínur fyrir 0-4 ára frá
vörumerkjunum okkar, Didriksons, Nike, Reima, Columbia, The
North Face, Devold og Kivat. Þá bættum við í flóruna kerrupokum, bílstólapokum og ungbarnahreiðrum frá merkinu Voksi. Þá eru auðvitað skómerkin Ecco, Bisgaard, Viking,
Nike og Hummel líka fáanleg í versluninni. Markmiðið er „one store stop“ fyrir leikskólabörnin – og
grunnskóla, en ásamt útifatnaði og skóm erum við með skólatöskur, nestisbox og sportfatnað fyrir
börn á öllum aldri,“ segir Freyja. Þetta er í fyrsta skipti sem Ellingsen býður upp á ungbarna- og
barnafatnað frá Nike.

V

á
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„Ætlaði ekki að vera
flíspeysumamma í Crocs“
Guðrún Jóna Hreggviðsdóttir lifir fyrir að vera mamma
og að gera hluti með fjölskyldunni sinni. Hún býr í draumahúsinu sínu núna en í mörg ár þurfti fjölskyldan að sætta
sig við að búa í agnarsmáu húsi með leka.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
uðrún Jóna og maðurinn hennar Sigurður Hjalti Magnússon
bjuggu á tímabili með þremur
börnum sínum, stórum hundi
og kisu í 58 fermetra húsi með
leka. Þau eiga nú fjögur börn fædd á árunum 2001 til ársins 2020 og hafa blessunarlega byggt við litla húsið sitt sem nú er
orðið 300 fm glæsiheimili þar sem vel fer
um alla og ekkert lekur meðfram veggjum
eða gluggum lengur.
„Að búa í litla húsinu okkar var það eina
sem var í boði fyrir okkur á sínum tíma
eftir hrun og gerðum við okkar
besta úr því. Þetta var
erfitt en þroskandi fyrir krakkana og okkur öll. Ég myndi
samt aldrei
Fjölskyldan hefur
leggja í þetta
verið vegan í fimm ár.
aftur og
hugsa að
þau öll séu
sammála
því!
Maðurinn
minn er
húsasmiður
og gerðum
við húsið upp
og byggðum við
það að mestu
leyti sjálf.
Allur okkar frítími
hefur farið í framkvæmdir svo krakkarnir eru
að ég held nokkuð meðvitaðir um að
það þarf að vinna fyrir hlutunum!“

G

Er fyrst og fremst heimavinnandi húsmóðir
Börnin þeirra fjögur heita Signý Ylfa,
Hreggviður Magnús, Starkaður Enok og
Styrkár Marel.
„Ég er fyrst og fremst heimavinnandi
húsmóðir þar sem ég er enn með yngsta
barnið sem nú er 16 mánaða heima.
Sigurður Hjalti er framkvæmdastjóri
Granítsteina.
„Að reka fyrirtæki er mikil binding og

kemst ég ekki upp með annað en að sjá um
hitt og þetta því tengt. Ég sé um samfélagsmiðlana, svara fyrirspurnum og er með í að
velja og panta efni svo sem marmara, quartzite og granít.“
Á hvað leggur þú áherslu í uppeldi barna
þinna?
„Ég legg áherslu á samveru, sköpun, að
vera góð og koma vel fram við fólk, dýr og
jörðina okkar.
Ég hef alltaf varið miklum tíma með
börnunum mínum og var heima með þeim
þar til þau komust inn á leikskóla. Þessi
tími er svo dýrmætur og kemur aldrei aftur.
Þegar eldri krakkarnir voru yngri
föndruðum við
mikið og prjónuðum. Við
höfum sem
dæmi alltaf
hannað og
saumað
öskudagsbúningana
og gerum
enn. Að
nota hugmyndaflugið,
detta í flæði og
að skapa er mikilvægt.“
Kom vegan mat á dagskrá í skólanum
Hvað getur þú sagt mér um vegan
matseðil fjölskyldunnar?
„Þar sem maðurinn minn vinnur langa
vinnudaga sé ég um að elda. Ég reyni að
elda sem oftast frá grunni eða þegar tíminn
leyfir.
Karríréttir, matarmiklar súpur, ofnbakað
grænmeti ásamt kínóa með ólívuolíu og ristuðum fræjum, grænmetislasagna og mexíkóskar vefjur er eitthvað sem ég elda reglulega. Annars sér maðurinn minn um að
halda jafnvæginu í lagi og sér til að við
fáum sveittan vegan mat líka og er ansi
lunkinn við að panta skyndibita eða henda í

Guðrún Jóna Hreggviðsdóttir með heimilishundinum sem er í miklu uppáhaldi hjá fjölskyldunni.

subbulega vegan borgara sem drekkt er í
allskyns sósum.
Við erum búin að vera vegan í rúm fimm
ár og í dag er úrvalið svo miklu betra. Eins
eru vel flestir veitingastaðir með eitthvað
vegan í boði.
Ég var vön að elda mjög stóra skammta í
kvöldmat til að geta sent krakkana með
nesti í skólann þar sem skólinn bauð ekki
upp á vegan matseðil fyrr en á þessu ári
kom ég því í gegn að veganvæða Langholtsskóla! Þvílíkur sigur! Kokkurinn var jákvæður fyrir því að prófa og fékk mig til að
skrifa niður uppskriftir að klassískum heimilismat sem ég var vön að elda heima fyrir
og að veganvæða hefðbundna skólamatseð-

Fjölskyldan ferðast reglulega
til Ítalíu þar sem þau meðal
annars kaupa inn efni sem
þau svo selja á Íslandi. Þau
nýta ferðirnar stundum í frí fyrir sig með börnum sínum.

Það er mikil fyrirhöfn og vinna að halda sex manna heimili.

ilinn. Þetta gekk glimrandi vel og mér skilst
að áskrift í vegan fæði fari vaxandi.“
Fjölskyldan lærði á hjólabretti saman
Skiptir heilbrigt líf þig miklu máli?
„Já, ég legg áherslu á að borða hollan og
góðan mat enda líður mér þá betur.“
Hvað er það skemmtilegasta við að vera
mamma?
„Börn kenna manni svo margt. Þau eru
svo einlæg og hrein og eru svo miklu nær
grunninum sem við fullorðnu fjarlægjumst
með aldrinum. Ég hefði sem dæmi ekki orðið vegan ef þau hefðu ekki bent mér á
hræsnina í því að kenna þeim að vera góð
5 SJÁ SÍÐU 8
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Fjölskyldan fór nýverið á ferðalag
til Ítalíu þar sem bæði var unnið og
notið stunda með börnunum.

Guðrún Jóna Hreggviðsdóttir veit
fátt skemmtilegra en að fara í frí
með börnunum.

Fjölskyldan er einstaklega samrýnd.

Það sem virkar vel fyrir
mig er að borða hollt
veganfæði og drekka vel af
vatni. Ég borða líka alveg
sætt í hófi og sveitta skyndibita.

’

við dýr en gefa þeim svo dýr að borða.
Svo er líka nauðsynlegt að leyfa sér að
vera barn með þeim, leika og gleyma sér.
Við hjónin ákváðum sem dæmi að læra á
hjólabretti 34 og 35 ára þar sem miðjustrákarnir okkar Hreggviður og Starkaður voru
alltaf á hjólabrettum og svo varð þetta bara
að fjölskyldusporti. Við tókum brettin með
til Tenerife og ferðuðumst á milli staða á
Ítalíu og leituðum uppi alla parka sem við
fundum!“
Eru dugleg að ferðast til Ítalíu saman
En það erfiðasta?
„Ég verð að nefna svefnleysi, þar sem ég
hef ekki fengið nægan svefn í alltof langan
tíma. Ef maður fær ekki nægan svefn þá er
svo miklu erfiðara að takast á við allt.“
Skipta ferðalög ykkur miklu máli?
„Já, algjörlega! Þrátt fyrir að ferðir okkar
seinustu ár séu að hluta til vinnuferðir til
Ítalíu og maðurinn minn aldrei alveg laus við
símtöl og tölvupósta náum við þó meiri samveru í öðru landi.“
Hvert fóruð þið síðast og hvernig var?
„Við erum nýkomin frá Ítalíu. Það var
yndislegt að komast í annað umhverfi og
vera saman með strákunum okkar, dóttir
okkar komst ekki með í þetta skiptið enda á
fullu í námi og í boltanum. Við vorum að
mestu við Gardavatnið, fórum nokkrum
sinnum til Veróna og kíktum svo til Flórens
í fyrsta skipti en þurfum klárlega að fara
aftur þangað til að komast yfir meira af
þeirri ágætu borg. Það sem stóð upp úr í
ferðinni var án efa bátsferð um Gardavatnið
í lok ferðarinnar – þvílík fegurð!“

Hjónin vita fátt skemmtilegra en að eiga
stund saman á Ítalíu.

Guðrún Jóna nýtur þess að rækta sitt eigið
grænmeti eins og til dæmis kartöflur.

Ætlaði ekki að vera
flíspeysumamma í Crocs

Fær útrás í gegnum hreyfingu
Hvernig heldur þú þér í formi?
„Það sem virkar vel fyrir mig er að borða
hollt vegan fæði og drekka vel af vatni. Ég
borða líka alveg sætt í hófi og sveitta
skyndibita. Annars nægir mér að hlaupa á
eftir og lyfta þeim yngsta ofvirka! Við erum
að vísu með lyftingabekk og þrekþjálfa í
kjallaranum sem nýtist sem fatahengi þessa
dagana.“
Hvernig sinnir þú þér?
„Eftir að Styrkár Marel fæddist hef ég
ekki haft tíma í að sinna sjálfri mér. Hann er
virkasta, strærsta og þyngsta barnið okkar
og svefninn er ekki upp á marga fiska og líkaminn uppgefinn. En þegar ég mun hafa
meiri tíma fyrir sjálfa mig vil ég klárlega
byrja að hugleiða aftur og fá útrás í hreyfingu. Annars nærist ég líka á því að fá tíma í
að skapa, rækta, gera eitthvað í höndunum,
breyta og hanna heimilið og fleira í þeim
dúr.“
Hvernig verður veturinn?
„Við ætlum að setja stefnuna á að halda
áfram að klára eitthvað sem eftir er í framkvæmdunum á heimilinu, þar á meðal að
koma yngsta barninu í sérherbergi svo sumir geti vonandi farið að sofa betur!“

Guðrún Jóna hefur verið að þróa girnilegan
veganmatseðil með kokkinum í mötuneytinu
í Langholtsskóla. Sífellt fleiri börn eru að skrá
sig í veganmataráskrift í skólanum.

Guðrún Jóna fór í frí til
Ítalíu á dögunum.

Breyttist fatastíllinn þinn eftir að þú
varðst mamma?
„Ég varð mamma aðeins 17 ára gömul og
var þá harðákveðin í því að verða ekki einhver „flíspeysumamma í Crocs“. Mér persónulega líður betur þegar ég er vel til fara
og sýni sjálfri mér þá virðingu að líta vel út.
Ef ég ætti að lýsa fatastílnum mínum myndi
ég segja: Kvenlegur, afslappaður, þægilegur, töffaralegur. Hlýir jarðlitir eru í uppáhaldi. Ég nýt þess reyndar líka að vera í
vinnugallanum heima við og vera skítug frá
toppi til táar þar sem við erum búin að vera í
byggingaframkvæmdum seinustu árin.“
Hvar kaupir þú þér helst fatnað?
„Ég reyni að vera meðvituð um áhrif textíliðnaðarins á umhverfið og kaupi mér frekar
klassísk og vönduð föt sem ég veit að ég
mun nota aftur og aftur í stað þess að eltast
við „fast fashion“. Ég var svo heppin að
amma mín kenndi mér að sauma og gaf mér
saumavél svo ég geri frekar við fötin en að
losa mig við þau. Á tímabili, þegar ég hafði
meiri tíma, var ég duglegri við að breyta fötum og hreinlega sauma ný föt á krakkana úr
fötum sem ég var hætt að nota. Eins prjóna
ég þegar ég hef tíma.
En ég sé oft eitthvað fallegt við mitt hæfi,
t.d. frá FilippaK, Samsoesamsoe og Mango.“

Gallinn sem vex með barninu
Sjáumst ú

ti

Vindheldur

Andar vel

Vatnsheldur
Stækkar með barninu
Á innanverðum gallanum er
saumur sem hægt er að klippa
og þar með lengja gallann,
ermar og skálmar stækka sem
nemur einni stærð.

Endingargóður

VORAR

Endurskinsmerki

KRINGLUNNI · SMÁRALIND
utilif.is
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„Upphaf meðgöngunnar varð
mánuði eftir alvarlegt slys“
Fyrirsætan Berglind Ólafsdótttir
eignaðist barn á dögunum sem
hana hafði dreymt um lengi. Hún
lenti í alvarlegu slysi rétt áður en
hún upplifði það sem hana hafði
dreymt um lengi. Að verða ólétt.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
á, það er mikilvægt að njóta hverrar
stundar. Það er eitthvað sem maður
lærir með reynslunni. Ég hálsbrotnaði í nóvember og fór alveg úr hálslið þar sem ég lenti í bílslysi. Sú
reynsla hefur gert mig jafnvel ennþá þakklátari fyrir lífið. Sérstaklega að geta gengið,
ekki lamast og að geta gengið með dóttur
mína. Ég hélt mínu striki og varð ólétt mánuð eftir slysið,“ segir Berglind Ólafsdóttir
sem eignaðist litla dóttur á dögunum.
„Meðgangan var ekkert nema yndisleg.
Undir niðri var ég alltaf smá smeyk þar sem
ég var búin að missa ítrekað fóstur og fara í
gegnum margar tæknifrjóvganir síðastliðin
tvö til þrjú ár. Svo ég fagnaði hverjum
degi sem leið og í raun hef ég aldrei
fundið betri tilfinningu en að hafa barn í
maganum.
Mér finnst í raun svo ótrúlegt að hafa
verið ólétt og að líða svona vel á meðgöngunni. Ég hélt áfram að hreyfa mig
alla meðgönguna, fór í spinning,
meðgöngujóga og fór jafnvel í
veiðiferð á síðasta hluta meðgöngunnar.
Mér fannst ekkert yndislegra en að líkaminn minn
hefði þennan tilgang að
vera með líf inni í mér. Á
meðgöngunni talaði ég mikið
um að mig langaði bara að hafa
hana þarna. Mér finnst ekkert
fallegra.“

J

Hefur alltaf vitað að hún ætti
eftir að verða móðir
Berglind hefur ferðast út
um allan heim og upplifað
það sem hana langar.
„Ég vissi að það jafnast
ekkert á við að upplifa að
verða móðir.
Ég hef alltaf fundið
fyrir því að ég væri með
það mikla ást að gefa
að það væri ekki nóg
að hugsa bara um
því til skila
mig sjálfa. Fyrir
hversu þakklát
mér var viss tómég er fyrir
leiki að lifa lífinu
það.
Ljósmynd/Tinna Magg
og verða ekki
Einnig er
Berglind er vön að sitja fyrir þar sem hún dregur inn
móðir.“
svo sérmagann. Það var því mikið frelsi fólgið í því að láta taka
Hvað er
stakt að
magamyndir þar sem hún gat stungið maganum út.
góð mamma í
upplifa
þínum huga?
þessa
„Kona sem er
eftirfylgni
virkilega tilbúin að elska skilþegar heim er komið.
yrðislaust og veita öryggi, vera alltaf til staðÞað eru frábærar ljósmæður sem fylgja
ar og ala upp það líf sem hún kemur með í
barninu eftir allt frá fyrsta degi.“
heiminn.
Hvernig verður árið?
Í mínum huga endar móðurhlutverkið í
„Ég er búin að ákveða að njóta þess að
raun aldrei, sama hversu gömul börnin okkvera heima með dóttur minni fyrsta árið og
ar verða.“
einnig að reyna að vera með hana á brjósti
eins lengi og ég get. Helst í eitt ár. Ég er búLangar að vera með barn á brjósti í eitt ár
in að bíða aðeins of lengi eftir henni til að
Hvernig gekk fæðingin?
flýta mér á næsta stig. Þessi tími kemur ekki
„Fæðingin tók sinn tíma þar sem litla
aftur og það gerist svo margt fyrsta árið í lífi
daman lét bíða eftir sér. Þar sem ég er eldri
barns. Við erum svo lánsöm að vera komin á
en fertug vildu þau passa að ég færi ekki yfir
þann aldur og þann stað í lífinu að okkur
40 vikur og fór ég því í gangsetningu. Það
finnst við ekki vera að missa af neinu og getgekk mjög hægt fyrir sig og alls voru þetta
um leyft okkur það að njóta augnabliksins
um fjórir dagar frá byrjun þangað til hún
með henni.
ákvað að láta sjá sig!
Við höfum síðan í huga að ferðast með
Starfsfólkið á fæðingardeild LSH var einhana á næsta ári og njóta þess að vera í smá
staklega faglegt og yndislegt og vil ég koma
5 SJÁ SÍÐU 12

Ljósmynd/Tinna Magg

Dóttir Berglindar kom í heiminn hinn 31.
ágúst. Þessi ljósmynd var tekin þegar hún
var einnar viku gömul.

Stíﬂað nef?
Stérimar Baby er isotonisk
(jafngild) lausn til daglegrar
hreinsunar á neﬁ ungbarna.
Hvort sem barnið glímir við of
mikla slímmyndun í neﬁ eða
vægt kvef þá er
Stérimar Baby lausnin.
100% náttúruleg vara sem
nota má frá fæðingu.

Sölustaðir:
Apótek, Hagkaup og á Heimkaup.is
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Berglindi leið einstaklega vel á meðgöngunni.

Ljósmynd/Tinna Magg

Örn Kjartansson og Berglind Ólafsdóttir á lokametrunum fyrir fæðinguna.

Einnig finnst mér svo
fallegt að sjá hversu
mikið feður eru farnir að
taka þátt í meðgöngunni og í
fæðingunni.

’

hlýju og sól og hitta fjölskyldur vina okkar erlendis ef kórónuveirufaraldurinn leyfir.
Hér áður var svo mikið „do’s and dont’s“
sem eru ekki í gangi núna. Mér finnst foreldrar meira taka ákvörðun sjálfir og gera
hlutina eins og þeim líður best með.“
Karlmannlegt að taka þátt í fæðingunni
Hvernig undirbjóstu þig fyrir fæðinguna?
„Ég myndi segja að meðgöngujóga hjá
Auði Bjarnadóttur í Jógasetrinu hafi hjálpað
mjög mikið.
Ég las talsvert af bókum, til dæmis Fæðinguna ykkar, sem var mjög góð bók. Einnig
var ég
að fylgjast með ljósmæðrum á netinu sem
voru með mikið af fróðlegu efni. Ég var inni í
spjallhóp á Facebook sem heitir ágústbumbur
2021 og þar voru verðandi mæður að skiptast
á upplýsingum og velta hlutunum fyrir sér
enda við allar að ganga í gegnum það sama.
Ég bjó til fæðingaróskalista sem ég lét ljósmóðurina fá uppi á fæðingardeild. Þetta var
svona nokkurs konar leiðarvísir um það sem
mér þætti vænt um að reyna áður en inngrip
yrði gert í fæðingarferlinu.
En mikilvægt er að hafa opinn huga fyrir
öllu inngripi sem getur átt sér stað þar sem
velferð barns og móður er alltaf númer eitt.“
Hvað ertu ánægð með?
„Ég er svo ánægð að sjá þessa auknu umræðu sem er í gangi gagnvart tæknifrjóvgunum, fósturmissi og ófrjósemi karla og
kvenna. Það er svo mikilvægt að ræða hlutina
með opnum hætti og að við lærum hvert af
öðru.

Berglind Ólafsdóttir lenti í bílslysi í nóvember
þar sem hún hálsbrotnaði. Mánuði seinna
rættist stóri draumurinm í lífi hennar.

Þótti gaman að sjá
myndir af mömmu sinni ófrískri
Einnig finnst mér svo fallegt að sjá hversu
mikið feður eru farnir að taka þátt í meðgöngunni og í fæðingunni. Það er í raun karlmannlegt og flott að sjá þá vera virka í fæðingunni og hjálpa þar sem þeir geta hjálpað.
Við fórum til dæmis á paranámskeið hjá jóga-

Ljósmynd/Tinna Magg

Berglind vildi láta taka fallegar ljósmyndir af sér á meðgöngunni, sér í lagi svo dóttir hennar
gæti séð ljósmyndir frá tímanum þegar hún gekk með hana.

setrinu þar sem farið var yfir með hvaða
hætti makinn geti aðstoðað í fæðingarferlinu.“
Hvaðan sækir þú fyrirmyndir þínar þegar
kemur að móðurhlutverkinu?
„Ég er svo lánsöm að eiga yndislega móður
sem hefur verið mín fyrirmynd og er enn,
ásamt ömmum mínum og sterkum konum
sem ég hef kynnst úti í heimi.“
Berglind fór í nokkrar ljósmyndatökur á
meðgöngunni. Hún vildi gera það vegna þess
að hún var ekki viss um að hún myndi ganga
aftur með barn.
„Þar sem þetta er mitt fyrsta og líklega
eina barn sem ég geng með, þá ákvað ég að
láta taka nokkrar myndir til að eiga fyrir
dóttur mína. Ég man hversu áhugavert það
var fyrir mig að sjá myndir af mömmu þegar
hún var ólétt að mér.
Mig langaði ekki í þessar klassísku óléttumyndir þannig að ég hafði samband við ljósmyndara sem er alltaf til í að prófa eitthvað
nýtt.
Eftir að hafa verið fyrirsæta í mörg ár var
svolítið skemmtilegt að njóta þess að vera
með stóran maga og ýta honum út í staðinn
fyrir að halda honum inni eins og maður gerir
svo oft í fyrirsætutökum.“

KOMDU ÚT AÐ LEIKA
Hvernig sem viðrar!

SKOÐAÐU ALLT ÚRVALIÐ!
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Friðrik Valur segir nauðsynlegt að nota smávegis
húmor í uppeldinu.

Morgunblaðið/Unnur Karen

Húmor getur verið hluti af uppeldinu
Friðrik Valur Hákonarson uppistandari notar
húmor í uppeldi dóttur sinnar. Hann segir uppeldi og það sem maður upplifir yfir ævina hafa
meiri áhrif en staðirnir sem maður býr á.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

STOÐMJÓLK
FYRIR ½ ÁRS TIL 2 ÁRA

egar ég komst að því að barnsmóðir mín
væri ólétt varð ég strax glaður og byrjaði
að hugsa hvernig faðir ég ætlaði að verða.
Ég hef verið að þroskast með barninu
mínu og gerði mér grein fyrir því að ég
gæti ekki tekið ákvarðanir um hvernig faðir ég vildi
vera einungis út frá mér.
Tilfinningar dóttur minnar skipta líka máli. Ég hef
vissulega getað stungið upp á hlutum og reynt að
vekja áhuga hennar á þeim, en hún er sín eigin
manneskja. Svo þarf líka að gera hlutina í samræmi
við hvað móðirin vill. Nokkuð sem ég spáði ekki mikið í á meðgöngunni. Svo það var áhugavert hvað ég
var sjálfhverfur á sínum tíma.“

Þ

„Ég nota húmor til að létta andrúmsloftið. Það er
hægt til að koma börnum úr fýlu og í betra skap. Svo
hermir hún stundum eftir mér og gerir hvað hún getur til að koma mér í betra skap. Svo húmor er öflugt
fyrirbæri, eins breytilegur og hann er á milli manneskja. Ég myndi allavega mæla með að prófa að nota
meiri húmor í uppeldi. Það gerir heimilið eflaust
skemmtilegra.“
Fólk er misfyndið

Hvernig getur fólk þróað húmor sinn fyrir framan
áhorfendur?
„Meðal annars á mánudögum á Frederiksen Ale
House Hafnarstræti 5 í uppistandi. Ég hvet fólk sem
langar að prófa slíkt til að mæta á mánudögum og
Var sjálfselskur á sinn eigin tíma
skrá sig. Það eru nokkur ár síðan það voru „open
Varðstu með-ófrískur?
mic“-uppistandskvöld á íslensku hér í Reykjavík og
„Nei, ég get ekki sagt að ég hafi verið það. Ég var
fannst okkur Lovísu Láru Halldórsdóttur samstarfssjálfselskur á minn eigin tíma, eyddi miklum tíma
konu minni og uppistandara ásamt fleirum mikilvægt
bara að djamma og ekki nægum tíma með barnsað vera með grínkvöld á íslensku.
móður minni eins og ég hefði viljað að ég hefði gert
Það er nóg af góðum grínistum í landinu og vonandi
þá þegar ég hugsa um þetta í dag.“
með þessum kvöldum fáum við enn fleiri sem vilja
spreyta sig á uppistandi.“
Fyndinn og vel skrif- Geta allir fundið húmorinn í
Hvernig upplifðir þú fæðinguna?
„Fæðingin var svolítið mögnuð
sér eða er fólk einfaldlega misaður brandari þarf
og tilfinningaþrungin. Ég man að
stundum bara að hitta á skemmtilegt?
ég var spenntur, hræddur og
„Fólk er misfyndið og sumt
rétta fólkið sem hefur
óstyrkur og fann fyrir samúð með
fólk hagar sér í kringum brandmóðurinni. Að hún væri að ganga í
ara og tilraun til að fá hlátur og
húmor fyrir honum.“
gegnum eitthvað sem væri eflaust
gleði frá fólki eins og orðin muni
mjög sársaukafullt að upplifa. Ég man að á tímaeyðileggja lífsgæði fólks. Svo í stuttu máli má segja að
punkti þegar dóttir mín var á leiðinni inn í heiminn
fólk sé mjög misskemmtilegt.“
fór ég að gráta. Ég er mjög þakklátur að barnsmóðir
Eðlilegt að þinn húmor hitti ekki í mark alls staðar
mín leyfði mér að vera hluti af þessari upplifun.“

’

Húmor einkennir heimilislífið

TILBÚIN TIL DRYKKJAR

Friðrik Valur segir húmor einkenna heimilislífið og
að dóttir hans sé á ákveðnum aldri þar sem ein tegund brandara eigi sérstaklega upp á pallborðið.
„Ég átti erfitt með að eignast vini en á mjög ungum aldri tók ég eftir því að þegar mér tókst að segja
brandara sem ég hafði heyrt eða lesið og aðrir
krakkar hlógu þá byrjaði vinátta að myndast. Ætli sé
ekki best að segja að maður sé í stöðugri framþróun
með að læra mannleg samskipti, þá eru brandarar og
það að fá fólk til að hlæja mín leið til að tengjast fólki
númer eitt, tvö og þrjú.“
Friðrik Valur notar húmor í uppeldi dóttur sinnar.

Er til tíska í bröndurum?
„Já og nei. Það koma svona bylgjur þar sem allir
eru að tala um einhvern einn hlut eða manneskju eða
fleira og „markaðurinn“ byrjar að yfirfyllast af bröndurum um þetta málefni þar til fólk verður leitt á því.
Fyndinn og vel skrifaður brandari þarf stundum
bara að hitta á rétta fólkið sem hefur húmor fyrir honum.“
Er ólíkur húmor í gangi á mismunandi stöðum á
landinu?
„Já, stundum. Ég er þó með kenningu um húmor og
hún er sú að húmor litast meira af uppeldi og lífsupplifunum en stöðunum sem við erum á hverju
sinni.“
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Litrík
fortíðarþrá
ollenska fatamerkið Oilily var stofnað í Hollandi 1963 af Willem og Marieke
Olsthoorn. Þeirra sýn var að búa til litrík og munstruð barnaföt sem myndu
gleðja allt umhverfið, ekki bara barnið sem klæddist fötunum. Fötin urðu
strax vinsæl og það voru ekki bara hippar heimsins sem dýrkuðu merkið
heldur féll það í kramið hjá öllum stéttum.
Árið 1986 færði merkið sig einnig yfir í kvenföt og þá gátu mæðurnar klæðst í stíl við
börnin sín. Þessi föt urðu strax arfavinsæl hjá skapandi mæðrum sem vildu fá meira fjör
inn í líf sitt. Það sem hefur einkennt hönnun Oilily frá upphafi er að það eru alltaf einhver
smáatriði á hverri flík sem koma á óvart. Það er vasi á skrýtnum stað, óvenjulegt efni eða
pífur sem hressa upp á fatnaðinn. Í kringum 1986 fengust Oilily-fötin á Íslandi en svo
hættu þau að fást. Nú eru þau hins vegar nýkomin í Englabörn og er óhætt að segja að
koma þeirra hafi vakið fortíðarþrá hjá þeim sem dýrkuðu merkið á sínum tíma.
Þótt barnafötin fáist í Kringlunni þá er hægt að panta fullorðinsföt á vef verslunarinnar erlendis. Þar er líka hægt
að kaupa rúmföt og allskonar skemmtilega fylgihluti ef þú vilt hafa örlítið meira líf og fjör í kringum þig!

H

Barna- og fjölskyldumyndatökur

Einstök

minnin
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Ljósmyndir Rutar og Silju
Skipholti 31

|

105 Reykjavík

|

Sími 568 0150

|

Opið alla virka daga kl. 10-17

|

www.rut.is

|

Ljósmyndir Rutar og Silju

552 2201
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„Ekkert barn á að vera
eitt að glíma við vandamál“
Guðbjörg M. Sveinsdóttir,
formaður Uppbyggingar
sjálfsaga, segir félagið
kenna nýjar leiðir í samskiptum starfsmanna skóla
og nemenda þar sem mið
er tekið af uppbyggjandi jákvæðum samskiptum sem
efla sjálfsábyrgð einstaklingsins.

Guðbjörg er á því að
gott sé að læra að aga
sig í samskiptum. Bæði
fyrir börn og kennara.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
uðbjörg M. Sveinsdóttir er nýhætt störfum sem skólastjóri
Grunnskóla Grindavíkur. Hún er formaður
Uppbyggingar sjálfsaga, félags
sem stofnað var árið 2008.
„Félagið er félag áhugafólks um
Uppeldi til ábyrgðar – uppbyggingu
sjálfsaga og þeirra sem vilja innleiða
hugmyndafræði og vinnuaðferðir
þess. Í félaginu eru 150 félagsmenn
og í dag njóta um 22.000 nemendur á
Íslandi leiðsagnar kennara og starfsmanna með þessa stefnu.
Fyrsta námskeiðið með Diane
Gossen var haldið í Foldaskóla í
Grafarvogi árið 2000 að frumkvæði
þeirra Ragnars Gíslasonar, þáverandi skólastjóra, og Magna Hjálmarssonar, námsráðgjafa þess skóla.
Þeir leituðu nýrra leiða í samskiptum
starfsmanna og nemenda sem tækju
mið af uppbyggjandi jákvæðum samskiptum sem efldu sjálfsábyrgð einstaklingsins með áherslu á eigin innri
hvatningu í stað ytri umbunar.
Fyrstu árin fór þetta starf hægt af
stað hér á landi og árið 2006 voru 10
grunnskólar á Íslandi sem unnu með
og eftir hugmyndum Uppbyggingar
sjálfsaga. Nú starfa yfir 120 leik- og
grunnskólar á Íslandi með um 22.000
þúsund nemendur eftir þessari hugmyndafræði og nýta sér í starfi sínu
með og fyrir starfsmenn, nemendur
og foreldra. Á vefsíðu félagsins er til
fræðsluefni á íslensku til einstaklinga
og skóla og námsefni og verkefni að
vinna með. Leiðbeinendur í Uppbyggingu sjálfsaga eru nú sjö hérlendis og einnig hefur félagið milligöngu um að fá leiðbeinendur til
námskeiðahalds hér á landi og skipu-
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Ljósmynd/Colourbox

leggur námskeiðsferðir og skólaheimsóknir meðal annars til Kanada.“
Markmiðið að skapa umhyggjusamt og styðjandi samfélag
Þegar talað er um Uppbyggingu
sjálfsaga er átt við Restitution – Self
Discipline en höfundur hugmyndafræðinnar og vinnuaðferða hennar er
Diane Gossen frá Kanada.
Hugmyndafræði Gossen snýst um
að kenna einstaklingi að byggja upp
innri styrk til sjálfsstjórnar og sjálfsaga með það að markmiði að skapa
umhyggjusamt og styðjandi samfélag. Hugmyndir hennar byggjast
m.a á sjálfstjórnarkenningum dr.
William Glassers og þarfakenningu
hans um grunnþarfir mannsins,
heilarannsóknum Erics Jensens, auk
rannsókna og skrifa Alfie Kohn og
vinnuaðferða frumbyggja NAmeríku um að einstaklingurinn þarf
að fá tækifæri til að læra af mistökum sínum (e. Restitution).
Aðferðir uppbyggingar sjálfsaga
nýtast jafnt börnum sem fullorðnum
í samskiptum. Þess vegna mótar

stefnan jákvæðan og umhyggjusaman skólabrag, vinnustaðamenningu
og félagamenningu þar sem viðurkennt er að allir geti gert mistök
og við fáum aðstoð við að skoða
hvernig við getum lært af þeim
til að draga úr líkum eða forðast að gera þau aftur og verða
þannig betri einstaklingar í
samskiptum.“
Af hverju skipta tengsl miklu
máli og erum við sem samfélag
að víkja frá helstu niðurstöðum
rannsókna með því að byggja upp
samfélag þar sem börnin eru frá foreldrum sínum svona lengi yfir daginn?
„Tengsl skipta að sjálfsögðu miklu
máli. Tengsl hafa mikið að segja fyrir
börn og fullorðna varðandi samskipti, hegðun og líðan. Að byggja
upp jákvæð tengsl er að mynda
traust. Lykilfærni fyrir lífið er öflug
félags- og tilfinningafærni einstaklings. Þar skiptir miklu máli
sterk sjálfsvitund, sjálfsstjórn, félagsvitund, samskiptafærni og ábyrg
ákvarðanataka. Þetta kemur meðal
annars fram í niðurstöðum ,,Landskönnunar landlæknisembættisins í
október 2019 – Um geðrækt, forvarnir og stuðning við börn og ungmenni í skólum á Íslandi.
Börn verða að finna fyrir trausti
og vita hverjum þau geta treyst. Í
uppbyggingarstefnunni er talað um
fimm grunnþarfir, að hver einstaklingur þurfi gleði, umhyggju,
frelsi, að geta haft áhrif og finna til
öryggis. Einstaklingur á erfitt með
að finna til öryggis ef hann hefur
ekki góð, jákvæð tengsl við annað
fólk. Hjá börnum eru það fyrst og
fremst þeir sem hugsa mest um
barnið sem þurfa að skapa þessi
tengsl, foreldrar og starfsfólk skóla.
Færni og þekking starfsmanna í leik, grunn- og framhaldsskólum á
tengslum, tengslamyndun og uppbyggjandi jákvæðum samskiptum er
því mjög mikilvæg fyrir barnið eða
ungmennið.
Börn sem dvelja frá unga aldri í
leikskóla, 8 til 9 klukkustundir á dag í
11 mánuði á ári og síðan í 10 ár í
grunnskóla, taka út og þroska með

Guðbjörg M. Sveinsdóttir

sér mikilvæga þætti tilfinningatengsla á þessum tíma lífsins. Mjög
mikilvæg vinna við myndun félagsog tilfinningafærni og jákvæðra
tengsla fer fram í skólastarfinu.“
Við erum öll mannleg
og gerum mistök
Við heyrum reglulega af sálfræðingi sem á veikt barn, fíkniráðgjafa
sem á barn með fíknivanda og skólastjóra sem á barn sem vill ekki læra.
Sem gefur okkur vísbendingu um
mennskuna sem er allt um kring og
það hvernig við getum tekið
ákveðnar stefnur en kannski aldrei
orðið fullkomin í því – heldur í eins
konar ferli. Svo eru rannsóknarniðurstöður alltaf að breytast. Hver er
þín skoðun á þessu?
„Hver einstaklingur er einstök
manneskja. Við erum öll mannleg og
við gerum mistök. Við verðum að
læra að nýta mistökin til að læra af
þeim og fá tækifæri til að leiðrétta
hegðun okkar og gjörðir. Þannig er
uppbygging sjálfsaga nýtt í skólastarfi. Starfsfólk og nemendur læra
ákveðnar aðferðir til að vinna með
þessa þætti. Nemendur læra markvisst leiðir til að leysa mál sjálf sín á
milli, leita sátta og lausna. Mikilvægt
er að gefa barni eða einstaklingi sem
fer út af sporinu tíma, tíma til að ná
sér niður og ná jafnvægi. Þegar ein-

staklingur er í jafnvægi er fyrst hægt
að ræða málin og vinna að því að leiðrétta mistök sín og læra af þeim.“
Ég sé að ykkar félag þorir að
benda á hvað hefur skaðleg áhrif á
tengsl barna og hvað ekki.
Hvernig gamlar uppeldisleiðir
eru stundum úreltar og þarf að
vinna á móti. Hvaða mál brennur þú mest fyrir persónulega?
„Ekkert barn á að þurfa að
vera eitt að glíma við einhver
vandamál. Stuðningur, traust, jákvæðni, yfirvegun og umræður
skipta miklu máli. Með aðferðum
uppbyggingar sjálfsaga læra börn og
fullorðnir að leysa mál sem koma upp
í samskiptum. Það skiptir miklu máli
að hinn fullorðnir gefi sér tíma til að
ræða við börn og hlusta á hvað þau
hafa að segja og hvað þau vilja. Síðan
þarf að leiðbeina og aðstoða barnið til
að koma sjálft með lausnir. Gott er
jafnvel að finna fleiri en eina lausn á
ákveðnum málum. Það er að mínu
mati ekki nokkru barni til góðs að
upplifa skammir, refsingar, einveru
eða niðurlægingu á nokkurn hátt.
Allt starf með börnum á að miðast
við að börn standi uppi sem sterkari
einstaklingar þó eitthvað hafi bjátað
á. Þau eiga að fá tækifæri til að koma
aftur inn í hópinn sinn sterkari en áður, reynslunni ríkari en alls ekki niðurbeygð og skömmustuleg.“
Sjálfsagi hjálpar okkur að halda
okkur yfirveguðum
Til að geta kennt börnum sjálfsaga
– þurfum við ekki að hafa hann sjálf?
Væri betra að kenna foreldrum
barna sjálfsaga og gera þá ráð fyrir
því að börn læri af því sem fyrir þeim
er haft?
„Það þurfa allir að hafa sjálfsaga
til að takast á við málefni sem koma
upp hjá börnum og fullorðnum.
Sjálfsagi hjálpar okkur að halda okkur yfirveguðum og okkur gengur
betur að takast á við vandamálin ef
við erum í góðu jafnvægi. Diane Gossen segir: Haltu því sem þú kannt en
bættu við nýrri þekkingu og færni til
að verða betri manneskja Að sjálfsögðu getur enginn ætlað öðrum að
klífa tindinn ef þú ert ekki sjálf eða

FÖSTUDAGUR 10. SEPTEMBER 2021 MORGUNBLAÐIÐ 19

sjálfur tilbúinn að klífa hann einnig.“
Það er mjög áhugavert þetta með
jákvæð samskipti – hvernig skilgreinir félagið það?
„Jákvæð samskipti eru samskipti
þar sem aðilar sem tala saman eru
yfirvegaðir, ekki reiðir og tala saman
um mál sem upp koma og leita
lausna. Uppbyggingarstefnan kennir
bæði fullorðnum og börnum aðferðir
til að ná þessari yfirvegun þannig að
samskiptin verði jákvæðari. Það felur jafnframt í sér að traust og gleði
vex og samskiptin verða meira gefandi og þannig uppbyggjandi í sjálfu
sér fyrir alla aðila.“
Sumir segja lítil börn með einstaka
hæfni til að setja mörk og taka mörkum, gefa hvert öðru fallegt bil og eru
að mörgu leyti færari í samskiptum,
stundum án orða, en við fullorðna
fólkið. Hefur þú reynslu af þessu?
„Það er einstaklega gaman og gefandi að vinna með börnum eftir uppbyggingarstefnunni. Börn eru fljót
að finna leiðir til lausna og þau finna
yfirleitt jákvæðustu og einföldustu
leiðina. Ef börnum hafa verið sett
mörk eru þau mjög meðvituð um
þau. Foreldrar mega alls ekki óttast
að setja mörk. Mörkin þurfa að vera
skýr og einföld í takt við aldur barns
og styðja við þau gildi sem sett hafa
verið í samskiptum.“
Nemendur leysa málin sín sjálf
„Sjálfsagt eru til margar skilgreiningar á því hvað nemendalýðræði er.
Í mínum huga snýst það um að þeir
sem vinna með börnum geri þeim
kleift að taka þátt í ákvarðanatöku.
Bæði í ákvarðanatöku um samfélagið, skólann og þeirra eigin málefni. Leik- og grunnskólar eru með
margs konar verkefni í skólastarfinu

sem efla nemendalýðræði svo sem
kaffihúsafundi, samverustundir á
leikskólum og nemendaráð.“
Hvernig uppeldi dreymir þig um
að sjá sem meginstefnu í landinu
innan tíu ára?
„Uppeldi barna á að snúast um
að gera barnið að sterkari einstaklingi sem getur leyst mál með
öðrum á rólegan og yfirvegaðan
hátt. Mikilvægt er því að öll samskipti séu á jákvæðum, rólegum
nótum. Það gengur ekkert og þjónar engum tilgangi að öskra á börn,
skamma þau eða senda þau í
skammarkrók. Við slíkar aðstæður
brotna börn frekar niður í stað þess
að læra að takast á við vandamálið
sem upp kom. Vandamálið fer ekkert fyrr en við lærum að takast á við
það.“
Hvað varð til að þú fórst að læra
og starfa í þessu fagi?
„Uppbyggingarstefnan höfðar
mjög vel til þeirra sem vilja vera í
jákvæðum og uppbyggjandi samskiptum. Mér hugnast líka vel að
skoða forsendur mála, af hverju
sýnir barn óæskilega hegðun. Það
er alltaf ástæða fyrir allri hegðun
og hana þarf að skoða. Ég hef unun
af því að tala við börn og því hentar
svona samtalsaðferð mér vel. Hún
tekur stundum aðeins lengri tíma
en reynslan sýnir að hún ber árangur og skilar okkur mun sterkari og
jákvæðari einstaklingum í samskiptum. Það er mjög gaman að sjá
árangur þessarar vinnu í skólastarfinu og verða vitni að því að
nemendur leysa málin sín sjálfir
með því að nota þessar aðferðir.
Þeir fara þá í sameiningu yfir málið
og finna lausn sem hentar báðum
einstaklingum eða hópnum öllum.“

Rúmið fæst í Epal.

Hér sést glögglega hvað rúmið er fallegt í barnaherbergi.

Tímalaus
hönnun í
barnaherbergið
Barnarúmið frá Sebra nýtur mikilla
vinsælda núna. Rúmið er tímalaust
en það býr yfir þeim eiginleikum að
vaxa með barninu. Rúmið býður
upp á tvær lengdir frá 115 cm og
upp í 155 cm. Barnið getur því verið
í rúminu frá fæðingu og þangað til
það þarf fullorðinsrúm. Rúmið er
mjög fallegt og eigulegt og er mikil
prýði í hverju barnaherbergi.

Veldu það besta
fyrir barnið þitt
Hulan er netverslun sem býður upp á
vandað og fallegt úrval af barnavörum
Það geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi

Vörumerki: A little lovely company, GoBabyGo, Little
Dutch, Vulli, Jellycat, Spinkie, Vilac, Great Pretenders,
Mimi&Lula, Miss Nella, All of us, Hevea

Nældu þér í

15% afslátt
með kóðanum
„MBL”

netverslun | hulan.is
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„Það þarf þrautseigju til að
takast á við lífið“
Guðmundur Ingi Þorvaldsson, leikari og tónlistarmaður, er viss um að ofbeldi
og eitruð samskipti eigi rætur sínar að rekja til samfélagsins frekar en einstaklinganna. Hann segir heilbrigt uppeldi þar sem virðing og fræðsla er í brennidepli
geta skipt öllu máli fyrir komandi kynslóðir.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Á

rið 2016 tók ég þátt í uppsetningu Ratatam á sviðsverkinu SUSS! sem var
unnið upp úr 70 viðtölum
við þolendur og gerendur í
heimilisofbeldismálum. Verkið var
unnið í samstarfi við flestar stofnanir
og félagasamtök sem starfa í málaflokknum og maður fékk mikla og
góða innsýn inn í þennan heim. Um
þessar mundir er ég svo að vinna
heimildarinnslög fyrir nokkur foreldrafélög á höfuðborgarsvæðinu um
geðheilbrigði barna og unglinga og
skjánotkun. Þannig að þótt ég sé ekki
með sérfræðimenntun í þessum málum þá er ég faðir sem brenn fyrir
málefnum sem börn vefjast oft inn í,“
segir Guðmundur Ingi leikari og tónlistamaður sem var að klára feðraorlof og er að fara að koma sér af stað í
vinnu aftur.
Það eru fullt af spennandi verkefnum sem býða hans. Leikstjórn á
verkinu Blóðuga kanínan eftir Elísabetu Jökulsdóttur sem frumsýnt
verður í Tjarnabíó í byrjun næsta árs
sem og aðalhlutverkið í kanadísku
myndinni All Eyes on Me sem tökur
hefjast í þessum mánuði á.
Í ljósi umræðna að undanförnu um
eitraða karlmennsku, hver er þín sýn
á heilbrigt umhverfi fyrir börn að
alast upp í?
„Markmiðið finnst mér að ætti alltaf að vera að ala upp börn með heilbrigða sjálfsmynd. Börn sem hvíla vel
í sér og eru í sátt við umhverfi sitt og
þekkja styrkleika sína og veikleika.

Það er ekki einfalt mál og því miður
langt frá því að vera nóg að standa
sína plikt sem foreldri. Það þarf heilt
þorp til að ala upp barn.“
Samfélagsmiðlanotkun barna og
unglinga veldur depurð
Guðmundur Ingi er mjög hrifinn af
því sem Inga Dóra Sigfúsdóttir og
hennar fólk hafa verið að gera hjá
Planet Youth.
„Þær aðferðir hafa gerbreytt
landslaginu á Íslandi varðandi
drykkju og vímuefnaneyslu unglinga
á frekar skömmum tíma og þau eru
núna að vinna í yfir 40 samfélögum og
borgum í fimm heimsálfum. Samkvæmt rannsóknum þeirra og
reynslu skiptir fátt meira máli, fyrir
svona utan það að standa sig sem foreldri og fyrirmynd, en að vera í góðum tengslum við allt nærumhverfi
barnanna þinna. Þekkja vini þeirra,
foreldra vina þeirra fylgjast með
þeim í tómstundastarfi og reyna að
búa til nærumhverfi þar sem foreldrar í vinahópnum sameinast um
þær reglur og mörk sem gilda fyrir
hópinn allan. Þegar börn finna fyrir
aga og utanumhald frá öllu nærumhverfinu þrífast þau best og þá eru
minnstar líkur á að þau villist af leið.
Ég held að þetta sé sérlega mikilvægt
nú á tímum til að mynda varðandi aðgang að skjá og neti. Það eru að koma
út nýjar rannsóknir sem benda til og
sanna á stundum að óhófleg skjánotkun hefur varanleg áhrif á gráa efnið í
heilanum, samfélagsmiðlanotkun

barna og unglinga veldur depurð og
sjálfsmyndarsjúkdómum, sérlega hjá
stúlkum. Íslenskir drengir byrja að
meðaltali 11 ára að horfa á klám og íslenskir menntaskóladrengir eiga
Evrópumet í klámáhorfi. Allt þetta
hefur varanleg og afar skaðleg áhrif á
stóran hluta barna okkar og unglinga
og er nokkuð sem við verðum að taka
alvarlega ef við viljum í alvöru sjá
breytingar í samskiptamynstri
kynjanna til frambúðar. Þá held ég að
það sem Inga Dóra og hennar fólk
tala um sem „positive monitoring“
eða jákvæða eftirfylgni sé mjög mikilvægt. Ég reyni að setja mig inn í það
sem eldri strákurinn minn er að horfa
á á YouTube og ég spila með honum
tölvuleiki til að skilja hvað hann er að
fást við og á hverju hann hefur áhuga.
Þá á ég auðveldra með að setja honum mörk og útskýra fyrir honum af
hverju sumt á netinu og í tölvuleikjum er honum skaðlegt og hvað er
í lagi. Það minnkar líka líkurnar á að
hann fari að fela hluti fyrir mér og
vera óheiðarlegur. Umburðarlyndi,
kærleikur, forvitni og reglur og agi
sem börnin skilja er málið. Hitt sem
rannsóknir og vinna Ingu Dóru og félaga hafa leitt í ljós er að virk samvera er málið. Börn og unglingar
þurfa á virkri samveru með foreldrum sínum að halda fram til tvítugs. Við reynum að eyða sem mestum tíma saman og gera eitthvað
uppbyggilegt.“
Heilbrigð skömm mikilvæg

Lærum uppeldi sem virkar!
PERSÓNULEG RÁÐGJÖF FYRIR FORELDRA
sem vilja ná betri tökum á hegðun og framkomu barna sinna
Sjálfsmynd barna mótast að miklu leyti af uppeldisaðferðum foreldra
Hver er besta leiðin: Refsandi/skipandi, afskiptaleysi/eftirlátsemi
EÐA leiðandi uppeldishættir?
Lýðheilsuráðgjöf fyrir stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök

UMÓ - ráðgjöf
Una María Óskarsdóttir
uppeldis,- menntunar- og lýðheilsufræðingur
Fyrirspurnir og skráning una.maria.oskarsdottir@gmail.com

Guðmundur Ingi er náinn sonum sínum sem
eru eins árs og tíu ára.

Mörk og markaleysi hafa verið í
umræðunni og hlutverk foreldra að
þessu leyti. Hvað finnst þér mikilvægt að við mömmur og pabbar gerum tengt börnum okkar?
„Það allra mikilvægasta er að fara
fram með góðu fordæmi. Það er sannað að börn hlusta ekki á það sem foreldrar þeirra, forráðamenn og fyrirmyndir segja, þau taka eftir því sem
við gerum og læra mest af því. Í daglegu lífi geri ég mitt allra besta til að
vera heiðarlegur við strákana mína
og sýna þeim með góðu fordæmi
hvernig ég tel best að lifa lífi og koma
fram við annað fólk. Þá reynum við
konan mín að viðurkenna alltaf yfirsjónir okkar og galla undanbragðalaust og biðjast afsökunar
þegar okkur verður á gagnvart
drengjunum. Við teljum það mikilvægt, til að kenna strákunum okkar
að við erum öll mannleg og gerum
mistök. Eins að sömu reglur gildi fyrir alla. Það fer ekki vel með börn að
upplifa að það gildi sérreglur fyrir
fullorðna. Einnig tek ég það mjög alvarlega að búa ekki til svokallaða
hvíta skömm í börnum. Börn hafa
ekki sama „filter“ og við fullorðna
fólkið. Þau taka alla þá skömm sem
þau ekki skilja inn á sig. Það er eðlilegt að skammast sín fyrir það sem
maður gerir af sér, ef maður gerir
mistök, er feiminn og svo framvegis.
Það er kölluð rauð skömm og er heilbrigt. En ef skömmin fer dýpra getur
hún breyst í svokallaða hvíta skömm
sem getur búið um sig í börnum og
haft djúpstæð áhrif á persónuleika
þeirra. Besta leiðin til að forðast
þetta er að passa að þau skammist sín
aðeins fyrir það sem þau eiga og í
sanngjörnu magni. Börn geta tekið
inn á sig skömm foreldra sinna og
taka oft inn á sig þá líðan foreldra
sinna sem þau skilja ekki og halda að
þau séu að gera eitthvað rangt. Því
tel ég mjög mikilvægt að vera algerlega skýr með það hvað börn eiga að
skammast sín fyrir og hvað ekki. Mér

Ég geri mitt allra
besta til að umgangast alla sem ég
hitti eða á samskipti
við af kærleika og af
virðingu.

’

finnst besta leiðin til þess vera að
setja þeim skýr mörk og hafa afleiðingar við hæfi fyrir yfirsjónir, passa
upp á að vera heiðarlegur með eigin
líðan og biðjast alltaf afsökunar þegar
mér verður á. Ég held að ef maður er
samkvæmur sjálfum sér með þetta
geti börn búið sér til heilbrigð innri
og ytri mörk og læri að virða mörk
annarra í samskiptum.“
Um 43% stráka í 10 bekk skoða
klám oftar en einu sinni í viku
Nú ertu karlmaður og átt börn
sjálfur. Hvað kennirðu þeim um samskipti kynjanna?
„Ég geri mitt allra besta til að umgangast alla sem ég hitti eða á samskipti við af kærleika og af virðingu.
Að sýna virðingu í verki og að tala
ekki illa um fólk fyrir framan börn.
Það held ég að sé mest um vert. Ég
og konan mín stígum hiklaust inn í
umærður eða drama í vinahóp sonar
okkar þegar okkur finnst það þurfa
og leiðréttum munnsöfnuð sem er á
einhvern hátt niðrandi eða jaðarsetjandi hvort heldur sem er af kynbundnum orsökum eða öðru. Við höfum tekið mjög djúpa umræðu um
virðingu fyrir hinum kynjunum, jafnvel þótt áherslur og áhugamál þeirra
séu mjög ólík okkar eigin. Þótt strákurinn minn sé bara 10 ára erum við
búin að taka við hann mjög beinskeytta umræðu um klám. Íslenskir
drengir byrja að meðaltali 11 ára að
horfa á klám svo það er ekki seinna
vænna. Klám er samkvæmt rann-
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sóknum hugbreytandi efni, sem getur, á sama hátt og fíkniefni, haft varanleg skaðleg áhrif á heilastarfsemi
neytenda og orðið til þess að þeir geti
aldrei átt í eðlilegum heilbrigðum
innilegum og kynferðislegum samskiptum. Mér finnst klámneysla
barna og unglinga og „normalisering“ þess vera með alvarlegustu lýðheilsuvandamálum samfélagsins. Um
43% stráka í 10. bekk skoða klám oftar en einu sinni í viku. 54% stúlkna í
10. bekk hafa verið beðnar að senda
af sér ögrandi myndir og 32% hafa
sent af sér slíka mynd áður en þær
klára grunnskóla. Þetta er ekki í lagi
og við sem samfélag þurfum að
bregðast við þessu strax. Við ræðum
við strákinn okkar mjög opinskátt um
birtingarmyndir kynjanna í bíómyndum, tölvuleikjum, í sjónvarpi, bókmenntum og á netinu. Við reynum að
gera honum ljóst með skýrum hætti
muninn á uppspuna, auglýsingum og
stereótýpískum og úreltum kynjunum í þessum miðlum.“
Það vissu allir hvað var í gangi

Morgunblaðið/Unnur Karen

ALLTAF EINU SKREFI Á UNDAN Í LÚSAMEÐFERÐ

Kemur þér á óvart umræðan um
knattspyrnumennina okkar?
„Nei. Þessi umræða kemur ekkert
á óvart. Eitt er hegðun knattspyrnumanna og hitt eru viðbrögð KSÍ.
Byrjum á knattspyrnumönnum. Ég
hef enga persónulega tengingu við
þessi mál og þekki þau ekki neitt
nema af því sem ég hef lesið í fjölmiðlum og langar ekki að fara með
þessa umræðu í einstök mál eða persónur. Ég fordæmi að sjálfsögðu alla
ofbeldishegðun og við verðum að geta
tekið umræðuna í stóra samhenginu
ef við ætlum að þoka þessum málum í
rétta átt til frambúðar. Meint hegðun
þessara landsliðsmanna okkar er því

miður ekki einsdæmi á heimsvísu.
Þetta hegðunarmynstur er víða og er
hluti af gamaldags gildismati sem þar
til nýlega þótti jafnvel eðlilegt.
Stærsti ótti mannskepnunnar er
óttinn við höfnun og að tilheyra ekki.
Hann er stærri og djúpstæðari en
óttinn við dauðann. Fólk sem óttast
höfnun og útskúfun er tilbúið að gera
næstum hvað sem er til að verða hluti
af því samfélagi sem það óttast að
verða útskúfað úr, hvort sem það er
fjölskylda, vinahópur, þorp eða þjóðfélag. Frá unga aldri hefur okkur verið innrætt af markaðsöflum og amerískum bíómyndum að besta leiðin til
að koma í veg fyrir að okkur verði
hafnað sé að verða dýrkuð og dáð;
verða ómótstæðileg. Í þessu „ameríkanísaða“ gildismati eru drengir, sem
flestir eru með flókin „daddy issues“,
lafhræddir um að samfélagið hafni
þeim eins og pabbi. Þeir eru tilbúnir
að leggja hvað sem er á sig til að
verða ríkir, frægir fótboltamenn, leikarar, rokkstjörnur, auðjöfrar, stæltir
og ómótstæðilegir. Ef þeim tekst
þetta verða þeir dýrkaðir og dáðir og
umkringdir kvenfólki sem þeir geta
valið úr. Þá mega þeir taka það sem
þeir vilja og enginn hreyfir mótmælum. Í þessu gamla gildismati var
helsta leið kvenna, sem ekki voru afburðahæfileikaríkar á sínu sviði, að
sama markmiði að bera af í fegurð og
vera sérlega kynferðislega aðlaðandi
fyrir þessa afburðamenn (e. trophy
wives). Á þetta sturlaða samfélag
hinna frægu, fallegu, ríku og hæfileikaríku horfði svo almenningur öfundaraugum. Dáðist að úr fjarska og
börn og unglingar hengdu upp plaköt
af þessu fólki og óskuðu sér að verða
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Nú er lúsin komin á kreik!
Elimax® vörurnar eru fyrstu sinnar
tegundar á markaði, þær drepa bæði lús
og nit ásamt því að vernda gegn
lúsasmiti.
Elimax 2in1 lúsasjampó og Elimax
fyrirbyggjandi lúsasjampó fást í næsta
apóteki.
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eins og þau. Bætum við þetta normalíseringu á klámi og fáránlegum útlitskröfum. Loks setjum við í þennan
snargeggjaða kokteil af særðum sálum í leit að öruggum stað frá höfnun
viðtekið marka- og hömluleysi með
áfengis- og vímuefnaneyslu! Hvernig
á þetta að fara vel?
Í alþjóðlegri karlaknattspyrnu ertu
með menn sem hafa yfirleitt verið
dýrkaðir og dáðir frá því að þeir voru
guttar. Þeir eru orðnir margfaldir
milljónamæringar fyrir tvítugt og yfir þá rignir gylliboðum frá kvenkyns
aðdáendum stanslaust. Bilið á milli
þess að vera þjóðhetja eða skúrkur
sem fær morðhótanir getur verið
stöngin inn, eða stöngin út. Þetta er
búbbla. Þetta er firring. Langlangflestir koma merkilega heilir út úr
þessu en einhverjir höndla þetta ekki
jafn vel. En þetta er ekkert öðruvísi í
leiklist, stjórnmálum, hermennsku,
fjármálaheiminum, svo eitthvað sé
nefnt. Lífinu í frægð og frama, í háspennuheimi, hefur alltaf fylgt neysla
og kynferðislegt markaleysi. Ég er
ekki að verja gjörðir þeirra sem hafa
brotið af sér eða smætta þau brot
sem hafa átt sér stað. En við verðum
að átta okkur á því að þetta er samfélagslegt mein, sem verður ekki upprætt með því einu að taka niður frægustu hákarlana sem brjóta af sér.
Eins og Tarana Burke, stofnandi
#Metoo, sagði í viðtali, þá var
#Metoo ekki stofnað til þess að taka
niður vondu hákarlana, heldur til að
ljá fórnarlömbum rödd og vinna að
langtímabreytingum á því samfélagi
sem leyfir svona hlutum að viðgangast. Það eru margar sögur af ofbeldi
og óviðeigandi kynferðislegri hegðun
þeirra sem valdið hafa eftir að koma.
Og þær sögur þurfa að heyrast. Þær

þurfa ekki endilega allar á forsíður
blaðanna eða á Twitter. Sumir þurfa
kannsi bara að deila sögu sinni með
einhverjum sem þeir treysta svo ég
vitni aftur í Tarönu Burke. Mestu
skiptir að að ráðast að rót vandans,
sem að mínu viti er uppeldis- og samfélagslegur.
Þegar KSÍ fór að klóra í bakkann
var þaoð fyrsta sem kom upp í huga
minn prósaljóð sem handritshöfundurinn Scott Rosenberg sendi frá sér
þegar upp komst um Harvey Weinstein þar sem hann margendurtekur:
„Everybody fucking knew!“
Weinstein var maðurinn sem lét
hlutina gerast í kringum sig. Hann
safnaði saman hæfileikafólki og
breytti landslaginu í bandarískri
kvikmyndagerð. Gaf handritshöfundum sem hafði verið hafnað annars
staðar tækifæri, sem og leikurum,
leikstjórum og svo framvegis. En allir
vissu að Harvey Weinstein hafði undarlegar þarfir og hvatir. Fólk talaði
um það á kaffistofunni og í partíum.
Það vissi kannski ekki nákvæmlega
hvað hann var að gera en allir vissu
að það var „kinkí“ og hann gat verið
hættulegur. En enginn gerði neitt og
enginn sagði neitt, því enginn þorði
að hrófla við honum af ótta við að
missa spón úr aski sínum. Fólk var
honum yfirhöfuð svo þakklátt fyrir öll
tækifærin. Fannst það jafnvel eiga
allt sitt undir honum.
„Strákarnir okkar“ sameinuðu
ekki aðeins þjóðina eftir hrun. Þeir
breyttu landslaginu í íslenskum fótbolta. Peningaupphæðirnar sem
flæddu inn til KSÍ fyrir að Akarlalandsliðinu tókst að tryggja sig
inn á tvö stórmót í röð eru eitthvað
sem enginn hafði séð áður og allt í
einu var KSÍ í myljandi „bisness“.

Guðmundur Ingi Þorvaldsson leikari var að klára feðraorlofið sitt og er að koma sér
af stað í vinnu aftur.

ur og stráka til að láta sér sömu hlutina lynda. Ég myndi telja mun vænlegra að kenna þeim að bera virðingu
fyrir þeim mun sem er á kynjunum. Í
gegnum það geta þau farið að bera
meiri virðingu fyrir sér sjálfum.
Að hver og einn er sérstakur. Að
temja sér að vera með opinn huga,
sýna umburðarlyndi og kærleika,
bera almenna virðingu fyrir öðru
fólki og koma fram við aðra eins og
þau vilja að aðrir komi fram við þau.
Læra að hlusta.
Þessi útlitsdýrkun, dýrkun á völdum, peningum, frama og þeir kynferðislegu tilburðir sem þeim eru
kenndir á netinu, bíómyndum og
sjónvarpi munu ekki skila þeim hamingju. Þar verðum við að stíga inn í og
rétta þau af.“
Við skuldum þeim að taka aðeins
til í sálarranninum okkar

Morgunblaðið/Unnur Karen

KSÍ átti allt sitt undir þessu drengjum. Ísland býr ekki við þann lúxus að
eiga stóran hóp knattspyrnumanna í
fremstu röð og þess vegna valt allt á
þessum litla og þétta hópi ungra
manna sem höfðu, fyrir guðs náð,
hæfileika til að sparka í bolta. Allt
valt á góðum úrslitum og að þeir ættu
góðan dag. Enginn vildi hrófla við
þeim og þjóðin dýrkaði þá. Ég ætla
ekki að leggja mat á það hvað KSÍ,
eða einstaklingar í áhrifastöðum þar,
vissu eða vissu ekki, en það er alveg
ljóst að í svona umhverfi eru kjöraðstæður fyrir þöggun í nafni málstaðarins. Þetta er ekki sértækt
vandamál hjá KSÍ. Svona meðvirkni
með gerendum í áhrifastöðum hefur

viðgengist svo langt aftur sem heimildir ná. Þetta er hluti af „kúltúr“ sem
við þurfum að breyta.“
Rannsóknir sýna líffræðilegan
mun á stelpum og strákum
Hvernig getum við alið upp drengi
okkar og stúlkur í meiri sátt og samlyndi að þínu mati?
„Við þurfum að taka ábyrgð á
klámneyslu og samfélagsmiðlanotkun
barna og unglinga. Þangað sækja þau
staðalímyndir og upplýsingar um
hvernig á að eiga samskipti sem eru
þeim stórskaðleg, ávanabindandi og
hafa jafnvel varanleg áhrif á heilastarfsemi. Og við þurfum að fara
fram með góðu fordæmi. Samkvæmt
breskri rannsókn eru um 66% fullorðinna þar í landi haldin skjáfíkn. Þessu
verðum við að taka ábyrgð á. Að mínu
mati verðum við að fara að heiðra
þann augljósa mun sem er á kynjunum í grunninn og leyfa stelpum og
strákum að blómstra hvorum á sinn
háttinn. Ég er ekki að segja að allar
stelpur séu eins og strákar eins. Og
ég er algerlega á því að það hafi hver
og einn rétt til að skilgreina sig og
sína kynhneigð að eigin vild. En það
breytir því ekki að í grunninn eru
þarfir og langanir þessara hópa mjög
ólíkar. Á þeim er líffræðilegur munur. Eins og er erum við að steypa alla
í sama mót, í sama skólakerfið og
gera sömu kröfur á alla. Það veldur
því að öllum líður illa og taka það að
einhverju leyti út hvert á öðru.
Ég vil vitna í Hermund Sigmundsson prófessor og hans rannsóknir.
Strákum líður flestum mun verr en
stúlkum í skóla. Strákar eru að meðaltali með 10 sinnum meira testósterón í blóðinu en stúlkur, fyrir
kynþroska. Það þýðir einfaldlega að
þeir þurfa mun meiri hreyfingu, meiri
líkamlega útrás, hafa minna þol til að
gera hluti sem þeim þykja leiðinlegir
en geta náð ofureinbeitingu við það
sem þeim finnst skemmtilegt. Þessir
strákar eru settir í stól við borð í
skólastofum með stúlkum á sama
aldri og einum kennara. Þeir eru
óþolinmóðir og eiga erfitt með einbeitingu, taka fókusinn frá stúlkunum
og trufla jafnvel kennslu. Stelpurnar
verða fúlar út í þá fyrir að vera erfiðir. Þeir verða fúlir út í þær á móti og
kennarinn pirraður. Strákunum líður
illa af því að það er alltaf verið að
skamma þá og fara í uppreisn til að
verja sjálfsmynd sína. Stúlkur hafa,
alla jafna, samkvæmt rannsóknum,
meira þol til að gera hluti sem þeim
þykja leiðinlegir, eins og lærdóm, en
það þýðir ekki að þeim líði vel. Þetta
er vonlaust kerfi sem hefur aldrei
virkað verr en núna þegar flóttaleið
beggja kynja er að fara beint í símann
sinn. Það er vonlaust að skikka stelp-

Guðmundur reynir að kenna eigin
börnum að vera ekki með fordóma.
„Að kynnast fólki og treysta eigin
innsæi, frekar en að treysta á
sleggjudóma annarra. Allir eiga skilið
annað tækifæri.
Ég reyni að kenna syni mínum
dugnað og þrautseigju. Það lærði
maður í sveitinni. Það finnst mér vera
eitt stærsta viðfangsefnið í dag. Í
þessu umhverfi sem börn alast upp í
dag, í þessum tölvuleikjum sem
dæmi, þá fá þau oft verðlaunin svo
fljótt (e. instant gratification).
Því getur verið erfitt að fá þau til
að nenna að leggja eitthvað á sig til að
ná árangri. Að æfa sig á gítar á hverjum degi til að ná að spila eitthvert lag
vel eftir marga mánuði. Til að æfa sig
aukalega í hálftíma á dag í fótbolta til
að komast úr c-liðinu upp í b-liðið.
Þetta er svo erfitt miðað við það umhverfi sem er boðið upp á í mörgum af
þessum tölvuleikjum.
Haraldur Erlendsson geðlæknir
sagði mér að þrautseigjuþróf segðu
miklu meira til um það hversu vel
börnum vegnaði í lífinu en gáfnapróf.
Það þarf þrautseigju til að takast á
við lífið. Ég vil kenna mínum hana.“
Hvað reynir þú að stoppa heima
hjá þér?
„Ég reyni að vinna gegn því neikvæða sem tíðkaðist í því umhverfi
sem ég og mín kynslóð ólst upp við.
Ég held að allar kynslóðir reyni það.
Ég berst gegn því að á mínu heimili
sé fíknihegðun. Ég berst gegn meðvirkni og þöggun. Ég reyni að tala af
dýpt um tilfinningar, viðurkenna mistök og passa upp á að allar reglur á
heimilinu séu gegnsæjar, auðskildar
fyrir son minn og að eitt gangi yfir
alla.
Ég stunda sjálfsvinnu til að reyna
að smita ekki næstu kynslóð af mínum eigin krankleikum.“
Hvað getur þú sagt mér um Heiði
Aðalsteinsdóttur konuna þína og
samstarf ykkar við uppeldi
barnanna?
„Ég held að hún hefði skilað af sér
svipuðum svörum. Konan mín er frábær. Alger snillingur. Mjög gefandi
og ástrík móðir og skemmtilegasta
kona sem ég þekki. Hún er landslagsarkitekt og vinnur hjá Orkuveitu
Reykjavíkur í afar spennandi verkefnum. Við erum mjög samstiga. Við
erum bæði fædd og uppalin í sveit og
erum saman á þessari vegferð. Við
höfum tamið okkur hreinskilni í okkar samkiptum og erum mjög náin.
Forfeður okkar gengu í gegnum
ómæld áföll, sorgir og erfiðleika til að
koma okkur sem þjóð á þann stað þar
sem við erum í dag. Úr örbirgð í allsnægtir. Við skuldum þeim það að
taka aðeins til í sálarranninum og
reyna að skila af okkur kynslóð sem
er fær um að taka þetta þjóðfélag upp
á næsta stig. Þar sem valdhroki, ótti
við höfnun og misskipting heyra sögunni til.“
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„Lífið er of stutt
fyrir fólk sem
dregur þig niður“

Það sem stressar mig stressar þær

Edda Rún hefur undanfarin tvö
ár verið að fjárfesta í nýrri
þekkingu þegar kemur að því
að lifa lífinu á eigin forsendum
en ekki annarra.

Edda Rún Ragnarsdóttir, innanhússarkitekt og eigandi ERR
Design, er að hanna Rodeco-leiksvæði fyrir börn þessa
dagana. Þar að auki er hún búin að ákveða að septembermánuður verður mánuður þar sem hún setur
sjálfa sig og dætur sínar í fyrsta sætið.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
dda Rún er tveggja barna móðir
með áhugavert markmið fyrir septembermánuð: Að læra að elska sig
aðeins meira en hún elskar annað
fólk.
Eddu Rún er eins mikið í mun að leggja sitt
af mörkum til að gera umhverfið í atvinnulífinu áhugavert fyrir ungar konur að stíga inn í.
„Ég sit í stjórn FKA og vorum við að hefja
veturinn með glæsilegri opnunarhátíð við Elliðaárstöð og bar viðburðurinn heitið Orkustöð
FKA. Það er mér hjartans mál að dætur mínar
hafi sömu möguleika og strákar þegar þær
verða fullorðnar og sækja um draumastarfið.
Þess vegna vil ég vera gott fordæmi fyrir þær.
Ég bauð mig fram í stjórn félagsins í vor og
finnst FKA vera mikilvæg samtök þar sem
konur í atvinnulífinu, stjórnendur og eigendur,
deila reynslu og lyfta hver annarri upp. Þannig ryðja þær veginn áfram fyrir aðrar konur.“
Hvers vegna ákvaðstu að gera september að
sjálfsræktarmánuði?
„Því ég vildi tileinka mér þetta og kenna
dætrum mínum þessa hugsun áfram. Ég er að
kenna þeim að segja eitthvað fallegt við sig
sjálfar á hverjum degi og við hvor aðra. Þá förum við sem dæmi í hring þar sem við höldum

E

hver utan um aðra og
segjum einn fallegan hlut
hver við aðra. Við getum
gert þetta hvar sem er.
Við gerðum þetta sem dæmi
síðast í sundi. Þannig styrkjum við sjálfar okkur og hver aðra
í leiðinni.“

Ljósmynd/Colourbox

Edda Rún Ragnarsdóttir
innanhússarkitekt á tvær
dætur sem hún er að
kenna sjálfsrækt og að
setja sig í fyrsta sæti.

Tvö ár frá því hún hóf þessa vegferð
Hvernig kom þessi hugmynd til þín og ætli
þetta sé erfiðara en marga grunar?
„Ég er búin að vera gera þetta á undanförnum tveimur árum og hef verið að hlusta
á bækur eftir Mel Robbins og Rachel Hollis til
að styðja við þessa hugsun. Sá sem kveikti svo
alveg í mér var Jay Shatty og bókin hans
Think Like a Monk. Eftir að hafa lesið hana þá
fór ég að búa mér til morgunrútínur þar sem
ég vakna klukkutíma á undan öllum á heimilinu. Þannig verður til minn tími þar sem ég
hugleiði eftir hlaðvarpinu hans. Ég skrifa í
dagbók og undirbý mig andlega fyrir daginn.
Þar sem það hafa orðið miklar breytingar í
mínu lífi ákvað ég að setja mér þetta sem
markmið í mánuðinum.
Þetta að elska annað fólk meira en sig sjálf-

an hefur verið mér hugleikið lengi. Sem dæmi
þegar maður setur þarfir annarra en sinna eigin og barna sinna í forgang.“
Hvernig upplifir þú þetta í verki?
„Sem magnað fyrirbæri. Ég lifi fyrir að geta
verið til staðar fyrir börnin mín og foreldra
mína því það gefur mér gildi í lífinu og að gefa
af mér. En til að geta gefið af sér þarf maður
að hlúa að sjálfum sér fyrst. Eins og í flugi ef
eitthvað gerist þá á maður að setja öryggisgrímuna fyrst á sig og svo börnin sín.“
Hvernig undirbýrð þú þig fyrir mánuðinn?
„Með því að hlusta á góðar bækur, halda
áfram að eiga minn tíma á morgnana til að
taka fallega á móti byrjun hvers dags með
stelpunum mínum, hreyfa mig daglega og fá
þær með mér eins oft og ég get og elda fyrir
okkur hollan og næringarríkan mat. Eiga
gæðastund með þeim á hverjum degi og hvetja
þær áfram í því sem þær eru að gera. “

Hvað ætlar þú ekki að gera lengur?
„Vera óundirbúin því það stressar mig sem
stressar þær. Að skipuleggja mig vel sem ég
geri á hverjum morgni í rútínunni minni er
lykillinn að því að láta allt ganga upp. Auðvitað
geta plön breyst en að vera með fastar grunnvenjur sem stelpurnar mínar ganga að er lykilatriði. Við sem dæmi gerum alltaf á sunnudögum saman matseðil fyrir vikuna þar sem
allir fá að velja eina máltíð. Svo ákveðum við
restina í sameiningu. Það auðveldar og hjálpar
mjög mikið að vita hvað er í matinn á hverjum
degi.“
Hvað ætlarðu að leggja meiri áherslu á en
áður?
„Ég ætla að leggja áherslu á gæðastund
með stelpunum mínum á hverjum degi.“
Er eitthvað sem gerðist í lífinu sem lét þig
hugsa þetta mál upp á nýtt?
„Já það varð nýr kafli í lífinu eftir skilnað.“
Edda Rún segir lykilatriði að velja rétta
fólkið í kringum sig.
„Fólk sem er á sömu bylgjulengd og maður
sjálfur. Sem byggir mann upp og maður getur
byggt upp á móti.
Lífið er of stutt fyrir fólk sem dregur þig
niður.“
Það er til nóg af bókum sem
styðja við markmiðið
Telur þú hafa orðið vissa vitundarvakningu í
þessum málum í samfélaginu?
„Já, ég er á því og mér finnst hún mjög
sterk. Alla vega í kringum mig.“
Fyrir þá sem vilja feta þennan veg, hvaða
bókum og efni getur þú mælt með í undirbúning?
„Ég mæli með eins og fyrr segir Think like
a Monk eftir Jay Shetty, The 5 Love Languages og sömu, The 5 love Languages of
children, eftir Gary Chapman. What Happened to you eftir Bruce D. Perry og Oprah Winfrey, Work it out eftir Melrobinsm og The power of Habit eftir Charles Duhigg. Ég gæti
nefnt fullt í viðbót en læt þetta duga í bili.“
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KRINGLAN - SMÁRALIND - SKÓR.IS

KRINGLAN - SMÁRALIND - SKÓR.IS
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„Ég vil vera kletturinn
sem börnin geta reitt sig á“
Ásta S. Fjeldsted, framkvæmdastjóri Krónunnar,
er tveggja barna móðir og
veit fátt skemmtilegra en að
vera með börnunum sínum. Hún trúir því að börnin
læri það sem fyrir þeim er
haft og því sé foreldrahlutverkið ágætis sjálfsskoðun.

vera góð fyrirmynd. Það er auðvelt
að predika um að ekki megi horfa á
sjónvarpið eða leika í símanum en
detta svo sjálfur með hausinn á
bólakaf í tækin. Það er líka mikilvægt að ná að kúpla sig út úr
vinnunni áður en maður mætir heim
til sín til að vera með hausinn á réttum stað þegar heim er komið. Við
reynum að halda í heilagan fjölskyldutíma frá því að við sækjum á
leikskólann þangað til börnin sofna.
Oftar en ekki náum við að hoppa öll
saman í bað rétt fyrir svefninn og
það er að mínu mati einn besti siður
sem við höfum tekið upp; róar alla
inn í nóttina.“
Áttu góða fyrirmynd þegar kemur að foreldrahlutverkinu?
„Ég á margar fyrirmyndir. Fyrir
utan þær sem tengjast mér fjölskylduböndum þá eru það æskuvinkonur og samstarfsfélagar sem
oft eru með svo góða nálgun í þessu
krefjandi hlutverki. Ég kem af öguðu heimili og er frekar gamaldags
held ég í uppeldisaðferðum – en yfirleitt tilbúin að endurskoða og endurhugsa minn ramma – enda er
uppeldi barnanna ein mesta
lærdómsvegferð sem ég hef lagt í.
Maður lærir ekki síður mikið um
sjálfan sig. Það sem hefur sömuleiðis reynst vel og er okkur Bolla svo
dýrmætt er að geta rætt opinskátt
við þaulreynt og reynsluríkt starfsfólk Laufásborgar sem tekur á móti
börnunum okkar opnum örmum alla
virka daga. Uppbyggjandi og jákvæðar tillögur þaðan hafa oft
hjálpað okkur, ungum og óreyndum
foreldrum.“

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Á

sta S. Fjeldsted er fædd
og uppalin í Breiðholti.
Hún gekk í Menntaskólann í Reykjavík og
útskrifaðist sem vélaverkfræðingur frá Danska tækniháskólanum, DTU. Hún bjó og starfaði erlendis í 14 ár, meðal annars í
Japan, Frakklandi og Danmörku.
Hún hefur gert þrjár tilraunir til að
halda brúðkaup og giftast barnsföður sínum og sambýlismanni,
Bolla Thoroddsen, en heimsfaraldur
hefur alltaf sett þær áætlanir úr
skorðum. Hún er þakklát fyrir að
vera komin aftur heim til Íslands –
enda besti staðurinn til að ala upp
börn að hennar mati. Hún segir að
það hafi verið mikil áskorun að
byrja í nýju starfi í miðjum heimsfaraldri.
Hvernig er nýja starfið?
„Ég hóf störf fyrir ári í miðri kórónuveirubylgju og mín fyrstu kynni
af mörgu starfsfólki voru því í gegnum TEAMS. Frekar glatað að geta
ekki hitt alla í eigin persónu á fyrstu
vikunum en svo kom þetta smám
saman og nú þekkir maður orðið
Krónuteymið ansi vel. Það er engin
venjuleg blanda af góðu fólki sem
starfar í Krónunni. Fjölbreytileiki
er þar allsráðandi: fólk á mismun-

Börn eru sjálfstæðir persónuleikar

Börnin þurfa ekki flókna hluti til
að upplifa gleði og hamingju.

andi aldri, með mismunandi reynslu
og af mismunandi þjóðerni. Kokteill
sem ég held að megi mixa betur og
oftar á fleiri stöðum í þjóðfélaginu.
Starfið er krefjandi, enda margt
nýtt að læra frá því ég var síðast
starfsmaður hjá dagvöruverslun og
sat á kassa í Þín verslun á Seljabraut, Breiðholti. Ábyrgðin er mikil
í þessu öfluga fyrirtæki sem sér
sirka einum þriðja landsmanna fyrir
dagvöru og hefur þannig óbeint
áhrif á innkaup og neyslu margra.
Við í Krónunni leggjum gríðarlega
mikla áherslu á umhverfismál, lýðheilsu og hringrásarhagkerfið í öllu
okkar starfi því ein lítil ákvörðun
innanhúss hjá okkur getur haft töluverð áhrif út í samfélagið. Við elskum litlu vinina okkar sem mæta með
foreldrum sínum að versla og
tryggjum að fremst í verslunum sé
alltaf hollur „biti fyrir börnin“ sem
hefur notið mikilla vinsælda hjá fjölskyldum.“
Að vera mamma
ábyrgðarmesta hlutverkið
Þótt Ásta sé í krefjandi starfi þá
segir hún móðurhlutverkið vera
ábyrgðarmesta hlutverk sem hún
hefur tekið að sér á ævinni. „Ég
horfi á hlutverk mitt sem móðir að
vera kletturinn sem börnin geta
reitt sig á – alltaf, en á sama tíma að
gefa þeim rými til að reka sig á og

Til að sinna þessu
stærsta hlutverki
lífsins vel tel ég mikilvægast að manni líði
vel í eigin skinni.

’

þroskast. Ég held að lykillinn sé að
veita frelsi innan ákveðins ramma
og horfi ég þar til aðferðafræði sem
ég tel að mömmu og pabba hafi tekist ágætlega til með. Ég vona að
maður nái að rækta opið og kærleiksríkt samband sem eigi eftir að
vara alla ævi og þau verði alltaf
tilbúin að leita til mín með hvað sem
er. Ég held að mikilvægt sé að halda
eigin kröfum og metnaði fyrir hönd
barna sinna í hófi en veita stuðning í
því sem þau taka sér fyrir hendur í
von um að þau finni farveg þar sem
þau blómstra. Í þessu sambandi er
gott að betri helmingurinn er öllu
slakari í lífinu almennt – en Bolli er
einstakur pabbi og kann þetta jafnvægi betur en flestir.“
Hvað er mikilvægast fyrir þig í
því hlutverki?
„Til að sinna þessu stærsta hlutverki lífsins vel tel ég mikilvægast
að manni líði vel í eigin skinni. Það
læra börnin sem fyrir þeim er haft.
Mín hegðun og lífsviðhorf smitast til
barnanna og því er mikilvægt að

Hvernig er að ala upp dóttur og
son?
„Það er mikil gæfa að eiga heilbrigð börn og ekki skemmir fyrir að
fá að kynnast sitt hvoru genamixinu
í formi stelpu og stráks. Ég hugsa
yfirleitt ekki mikið út í hvernig það
er að ala upp dóttur og son – en það
sem ég reyni að vera vakandi fyrir
er að gera ekki ráð fyrir að dóttirin
sé alveg eins og ég og sonurinn alveg eins og pabbinn í einu og öllu.
Þarna eru á ferð splunkunýir karakterar sem þurfa að fá pláss til að
blómstra á sinn hátt og má ekki
setja í eitthvert fyrirfram ákveðið
form.“
Er mikill munur á þeim?
„Stelpan er að verða fimm ára í
nóvember og strákurinn er tveggja
og hálfs. Hún er fíngerð og lipur,
frekar hörð af sér og mikill spekingur á meðan drengurinn er stór
eftir aldri og svolítill gaur, rosalega
stríðinn við systur sína en algjör
mömmustrákur. Stelpan lætur eiginlega ekkert hafa fyrir sér og er
mikill dundari, en drengurinn þarf
meiri athygli og prógramm. Þau eru
oftast miklir vinir og farin að leika
sér saman. Svo maður krossar bara
fingurna um að þau verði góðir vinir
áfram og eigi þetta dýrmæta systkinasamband út ævina.“
Þakklát fyrir að fá að vera mamma
Nú hefur þú alltaf unnið mikið,
hvernig er að vera mamma á besta
aldri með góða vinnu og frábær
börn, heimili, mann og fleira?
„Ég þakka fyrir það oft að við
Bolli skyldum vera svo heppin að
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Ásta S. Fjeldsted og Bolli
Thoroddsen
ásamt börnunum sínum
tveimur.

Dásamlegar mæðgur í
nálægð við sjóinn.

geta eignast börn saman. Án þeirra
held ég að við værum bara í
vinnunni allan sólarhringinn. Við
elskum vinnuna okkar og erum
mjög markmiðadrifin bæði tvö.
Ræðum mikið um vinnuna saman á
heimilinu og fengum einmitt hláturskast í vikunni þegar ég kom
heim úr vinnuferð til Kaupmannahafnar og stelpan spyr mig
mjög einlægt: „Og hvernig gekk
úti?“ Bara eins og hún væri fullorðinn einstaklingur eða samstarfsmaður í vinnunni. Þrátt fyrir vinnugleðina þá er auðvitað mjög
krefjandi að láta þetta allt ganga
upp, ekki síst vegna þess að Bolli er
líka í mjög kröfuhörðu starfi sem
forstjóri Takanawa sem starfar
bæði á Íslandi og í Japan. Við endum yfirleitt bæði í tölvunni eftir að
börnin eru sofnuð eða að við rífum
okkur upp eldsnemma til að klára
áríðandi verkefni.“
Kom móðurhlutverkið þér á
óvart?
„Ég viðurkenni að ég hafði lítið
velt móðurhlutverkinu fyrir mér áður en til þess kom. Ég átti aldrei lítið systkini og tók aldrei að mér að
passa börn. Áhugamálin leiddu mig
alltaf í aðrar áttir svo það var eiginlega ekki fyrr en ég stóð á fæðingardeildinni í Tókýó með nýfædda
Margréti Ragnheiði að ég hugsaði
hversu mikil ábyrgð það væri að
bjóða nýjum einstaklingi í þennan
heim. Ætli ég hafi ekki eins og eflaust margir algjörlega horft fram
hjá og vanmetið alla þá alúð og
vinnu sem móðir mín hefur lagt í
uppeldið og heimilishaldið í öll þessi
ár. Þegar maður loks finnur á eigin
skinni hversu stórt og mikið hlutverk þetta er, þá fer maður að horfa
með þakklæti til baka. Ég held að
það sem mér þyki áhugaverðast sé
hversu þolinmóður maður lærir að
vera sem foreldri. Dyggð sem hefur
ekki verið mín sterkasta hlið í gegnum árin.“
Áhugaverð skilaboð
frá japanskri ljósmóður
Áttu skilaboð til kvenna sem vilja
vera góðar fyrirmyndir fyrir börnin
sín – þær sem eru með samviskubit
að vera að eltast við framadrauminn?
„Ég veit nú ekki hvort ég sé einhver fyrirmynd í þessum efnum. Ég
hef oft látið eins og það séu fleiri
klukkutímar í sólarhringnum hjá
mér en öðrum og troðið allt of miklu
inn á dagskrána. Það gengur auðvitað ekki til lengdar og nú horfi ég
meira til lengri tíma: Ég vil endast í
starfi og leik. Til að geta það þarf
maður fyrst og fremst að huga að
sjálfum sér, heilsunni og orkustiginu. Svefn og hreyfing eru lykilatriði. Því meira af því – því betra.
En það er ekki hægt að ná öllu og
ég forgangsraða mjög stíft til að
keyra mig ekki út. Það þýðir því
miður oft færri vinkonu- og fjöl-

skyldufundi, og annað sem væri
gaman að gera meira af. Til þess
gefast vonandi fleiri tækifæri þegar
börnin eru orðin eldri.“
Lærðir þú eitthvað í Japan og
Evrópu sem þú tekur með þér inn í
móðurhlutverkið?
„Okkur Bolla finnst stundum
gaman að vitna í eina ágæta sögu
frá Japan þegar við erum spurð að
því hvort börnin okkar hafi notað
snuð. Við áttum nefnilega eftirminnilegt samtal við japanska ljósmóður rétt eftir að dóttir okkar kom
í heiminn í Tókýó, sem hnussaði yfir
þeirri hugmynd okkar að kaupa
snuð og prófa að gefa henni fljótlega
eftir heimkomu. Hún sagði að snuð
væru ekkert annað en tæki fyrir
fullorðna fólkið sem nennti ekki að
hlusta á börnin sín. Við vorum í
nettu sjokki yfir þessum skýru svörum en þorðum ekki annað en jánka
þessu. Í laumi hófum við hins vegar
verið að prófa okkur áfram með alls
kyns tegundir af snuðum en allt
kom fyrir ekki, barnið vildi þau
ekki. Svona gekk þetta sömuleiðis
með seinna barnið og því höfum við
Bolli haldið okkur við þá sögu að
börnin hafi aldrei fengið snuð vegna
vinsamlegrar ráðleggingar frá japanskri ljósmóður.“
Gaman að fá að gera matinn sjálf
Hver er uppáhaldsmatur
barnanna?
„Ég held að börnin borði alltaf
best og mest þegar pabbi Bolli grillar eitthvað gott. Lambakjöt er mjög
vinsælt hjá krökkunum og svo er
alltaf fjör þegar við eldum mexíkanskan mat þar sem þau mega
sjálf fylla skeljar eða pönnukökur,
skreyta og matreiða eftir sínu höfði.
Ekki má gleyma vöfflunum á Mokka
– en þær þykja öllum á heimilinu
bestar!“
Er öðruvísi að elda og kaupa í
matinn nú en áður?
„Krakkarnir eru algjörir mjólkurkálfar svo ég held að ég hafi aldrei
keypt eins mikla mjólk á ævinni og
nú. Smjörið fer fljótt sem og hnetusmjörið. Annars eldum við ekkert
svo ólíkt því sem áður var. Börnin
borða bara það sem við borðum.
Það er kannski helst að maður sé
orðinn meðvitaðri um uppruna varanna, gæði þeirra og innihald. Mér
finnst mikil vakning að verða í þessum efnum og áhersla á lífrænt loksins að ná til landsins. Þetta er eitthvað sem ég vil beita mér fyrir í
gegnum Krónuna og erum við nú
þegar að taka mikilvæg skref í þá
átt.“
Börnin elska að fara í sund
Hvað er það skemmtilegasta sem
þú gerir með börnunum?
„Að fara í sund og ferðast. Sundið
er sameiginlegt áhugamál fjölskyldunnar og eftir að við Bolli fluttum
heim getum við ekki hætt að hrósa
þeirri frábæru flóru sundlauga sem

Fjölskyldan hafði það notalegt saman í sumarleyfinu sínu.

er að finna hér á landi. Algjör lúxus
að eiga svo auðvelt aðgengi að góðum laugum um land allt. Krakkanir
elska að fara í sund og við líka.
Ferðalög eru líka í miklu uppáhaldi
hjá okkur. Í sumar kíktum við sem
dæmi í Flatey í tvær nætur og það
var eins og að ganga inn í einhvern
ævintýraheim. Kindur á vappi, kríur
í árásargír, flóð og fjara, slökun og
óvænt æskuvinamót gerði ferðina
enn eftirminnilegri.“
Ásta hefur lært að hlutirnir þurfa
ekki að vera flóknir til að vera
skemmtilegir.
„Að hoppa upp í strætó í stað
þess að skutlast alltaf á heimilisbílnum gerir ferðina út í búð að
ævintýralegu ferðalagi fyrir börn á
þessum aldri. Að búa til og halda í
venjur eins og að fara og fá okkur
vöfflur á Mokka-kaffi eftir klippingu, en það er orðið að föstum sið
hjá okkur.“

Fortini fyrir börn sem glíma við
vannæringu, lystarleysi eða þyngdartap
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Eignaðist tvö heilbrigð
börn með hjálp tækninnar
Hrönn Bjarnadóttir þurfti að leggja mikið á sig til
þess að verða móðir. Hún er arfberi Duchennesjúkdómsins og er bróðir hennar elsti núlifandi
maðurinn á Íslandi með sjúkdóminn. Þegar Hrönn
ákvað að leita á náðir tækninnar til þess að verða
móðir var hann hennar helsti stuðningsmaður.
Hann sagði að það væri nóg komið af þessum
sjúkdómi í einni fjölskyldu og að hann hefði mun
frekar verið til í að fæðast heilbrigður. Í dag á Hrönn
tvö börn sem hún eignaðist í gegnum tæknifrjóvgun erlendis og þurfti að vaða eld og brennistein til
þess að það tækist.

Hér er Hrönn ásamt Emblu Ýri
og Bjarka Snæ. Hennar mikilvægustu stundir eru þegar
hún er með börnunum.

Marta María mm@mbl.is

rönn er gift tveggja
barna móðir sem býr í
Kópavogi. Hún á 4 ára
dóttur sem heitir
Embla Ýr og tveggja
ára gamlan son sem heitir Bjarki
Snær. Hún er lífsglaður fagurkeri
sem hugsar í lausnum. Hrönn er alin
upp við sérstakar aðstæður því þegar
hún fæddist árið 1986 átti hún tvo
eldri bræður sem voru í hjólastól.
Þeir voru báðir með Duchennevöðvarýrnunarsjúkdóminn. Sá eldri
er fæddur árið 1975, en sá yngri
fæddist 1979 en hann lést 1993 aðeins
14 ára að aldri. Duchenne-vöðvarýrnunarsjúkdómurinn leggst á drengi en
stúlkur geta hins vegar verið arfberar. Móðir Hrannar er arfberi sjúkdómsins en það kom ekki í ljós fyrr
en eldri drengurinn greindist með
Duchenne. Þá var hann fjögurra ára
og hún gengin sex mánuði á leið með
þann yngri.
Áður en við Hrönn ræðum um
hennar eigin barneignir, sem tóku
sinn toll, spyr ég hana út í æskuna.
Hvernig hún hafi upplifað það að eiga
tvo bræður í hjólastól.
„Þetta var auðvitað öðruvísi heimilislíf að ákveðnu leyti, en ég áttaði
mig kannski ekkert endilega á því
strax. Þetta var það eina sem ég
þekkti og fannst það eðlilegt.
Mamma og pabbi tóku strax þá
ákvörðun að enginn yrði í sjúklingshlutverki og reyndu að leyfa þeim að
lifa eins eðlilegu lífi og hægt var. Ég
held að það hafi verið mjög mikilvægt, bæði fyrir strákana og alla fjöl-

H

skylduna. Mamma vann mikið brautryðjandastarf með bræður mína og í
málefnum fatlaðra barna og lét fátt
stoppa sig. Á þeim tíma var það litið
smá hornauga að þeir fengju bara að
vera úti að leika sér í hjólastólunum
með vinum sínum eins og venjulegir
strákar en ekki bara vera inni og vera
fatlaðir,“ segir Hrönn.
Það var þroskandi fyrir Hrönn að
alast upp við þessar aðstæður og segir hún að þetta hafi verið mikil lífsreynsla.
„Auðvitað fylgdu þessu miklar
áskoranir en við sem fjölskylda
reyndum að vera jákvæð, lausnamiðuð og ekki setja þetta fyrir okkur
í því sem við vildum gera. Ég hef svolítið tekið það með mér út í lífið og er í
dag mjög jákvæð, drífandi og lausnamiðuð að eðlisfari og læt lítið stoppa
mig af. Það hefur hjálpað mér gríðarlega mikið í öllum þeim verkefnum
sem ég hef fengið í lífinu,“ segir hún.
Oft er sagt að systkini fatlaðra
barna verði út undan. Upplifðir þú
það sem krakki?
„Nei, í rauninni ekki, en ég lærði
það fljótt að þeir gengu fyrir með
suma hluti. Samt voru mamma og
pabbi mjög meðvituð að passa upp á
mig og að ég fengi að njóta mín.“
Mikill styrkur í bróðurnum
Í dag er bróðir Hrannar 45 ára
gamall og býr í foreldrahúsum. Hann
fær þjónustu og er með starfsfólk til
að sinna sínum daglegu þörfum.
„Hann er í dag orðinn mjög mikill
sjúklingur, er í öndunarvél og með

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
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Hrönn Bjarnadóttir hætti
á Snapchat því það var
farið að hafa svo mikil
áhrif á fjölskyldulífið.

Systkinin Embla Ýr og Bjarki Snær þegar sá síðarnefndi var nýfæddur.

Meðgangan gekk
þó ekki slysalaust
fyrir sig. Það blæddi
mikið fyrstu 20 vikur
meðgöngunnar, auk
þess var Hrönn með
mjög mikla ógleði.

’
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næringarsondu. Bróðir minn er
þannig karakter að hann er ekkert að
velta sér upp úr hlutunum og er afar
raunsær en auðvitað er þetta afskaplega strembið líf að lifa með
þennan erfiða sjúkdóm. Ég dáist alveg að því hvað hann er geðgóður og
með ótrúlega sterkan lífsvilja. Við
systkinin erum ótrúlega náin og hann
er einn af mínum bestu vinum. Og
líka dyggasti stuðningsmaður í öllu
sem ég tek mér fyrir hendur. Það er
ómetanlegt,“ segir hún.
Reyndu að eignast barn
Hrönn fékk að vita það á unglingsárum að hún væri líka arfberi fyrir
Duchenne. Þá kom í ljós að það væru
miklar líkur á að ef hún eignaðist son
þá yrði hann með sjúkdóminn.
„Ég var ekki búin að hugsa mikið
um þetta fyrr en ég fann mann sem
mig langaði að eiga börn með. Þá fór
ég að skoða hvaða möguleikar væru í
boði. Ég fór og hitti erfðasérfæðing.
Hann vildi að við reyndum sjálf að
eignast barn áður en við færum í
tæknifrjóvgun. Hann sagði að það
væri svo erfitt fyrir líkamann að fara
í hormónameðferð og allt það sem
fylgir tæknifrjóvgun. Hann benti á að
það væru 25% líkur á því að barnið
yrði með Duchenne en benti á að það
væru 75% líkur á barnið myndi fæðast heilbrigt. Við ákváðum þá að
reyna að búa sjálf til barn sem fór því
miður á versta veg. Þegar ég var
komin rúmar 14 vikur á leið fékk ég
að vita að fóstrið væri drengur með
Duchenne-sjúkdóminn,“ segir hún.
Hrönn segir að það hafi verið
hræðileg tilfinning að þurfa að taka
ákvörðun um að fara í fóstureyðingu
en þetta hafi hins vegar verið það
eina í stöðunni fyrir hana. Hún segist
hafa farið í gegnum allan tilfinningaskalann en hennar helsti stuðningsmaður var bróðir hennar. Hann
hvatti hana til að fara í fóstureyðingu.
Hann sagði að það væri ekki hægt að
eignast viljandi barn með Duchenne.
„Það var ómetanlegur stuðningar
að hafa hann með mér í þessu því það
er enginn annar sem er jafn dómbær
á það hvað það þýðir að fæðast og lifa
með þennan sjúkdóm. Ég hef aldrei

séð eftir þessari ákvörðun en þetta
var gríðarlega erfitt tímabil og þetta
tók í raun mun meira á en ég gerði
mér grein fyrir þegar ég fór af stað í
þessa meðgöngu,“ segir hún en hún
gekk í gegnum þetta árið 2012.
Missti nánast fótinn í Danmörku
Ári síðar fóru Hrönn og eiginmaður hennar til Árósa í Danmörku
til að fara í sína fyrstu tæknifrjóvgun.
Þar var sú tækni í boði að hægt var
að kyngreina fósturvísana svo hægt
væri að sigta út stúlkufóstur til uppsetningar, þar sem sjúkdómurinn
leggst eingöngu á drengi. Sú ferð var
ekki til fjár því ekki nóg með að meðferðin hafi ekki skilað árangri heldur
fótbrotnaði Hrönn mjög illa í miðri
meðferð úti, fékk blóðtappa, drep í
vöðva, lenti á gjörgæslu og spítala í
tvær vikur. Þetta var það slæmt að
það munaði mjög litlu að það þyrfti að
taka af henni fótinn. Hrönn var í
rúma sex mánuði að jafna sig nægilega til að geta haldið áfram í tæknifrjóvgun en vegna þess hve óánægð
þau voru með þjónustuna og viðmótið
í Árósum ákváðu þau að leita til
London.
„Þar var bæði mun betra viðmót og
þjónustan á allt öðru stigi. Þar var
auk þess hægt að gera mun ítarlegri
greiningu á fósturvísunum, greina
nákvæmlega hvort fósturvísirinn
væri með þennan sjúkdóm ásamt því
að kyngreina og gera fullkomna litningagreiningu sem var auðvitað mun
sterkara verkfæri fyrir okkur en einungis kyngreining.
Því miður gekk þetta ekki alveg
jafn vel og við vorum að vonast eftir
og þar spilaði inn í að ég er með
PCOS sem veldur blöðrum á eggjastokkum og hefur mikil áhrif á egglos
og frjósemi og því frjóvguðust mín
egg illa. Gæðin á eggjunum voru ekki
nógu mikil og eins var magnið af
eggjum sem náðust í hverri meðferð
ekki nægilega mikið. Það var alltaf
ótrúlega hátt hlutfall af frjóvguðum
eggjum sem reyndust vera með sjúkdóminn. Það er þannig að það eru
50% líkur á því að fóstur erfi þetta
Duchenne-gen en hjá mér og því var
þetta mun meira en helmingur sem

var með genið sem er í raun bara
ótrúleg óheppni hjá mér. Eftir fimm
heilar meðferðir án þess að verða
ólétt var ég alvarlega farin að íhuga
að ég gæti þurft að nota gjafaegg til

að geta orðið ólétt en ég ákvað að
prófa einu sinni enn.“
Varð ólétt á ketó
Læknar vilja oft meina að mataræði skipti engu máli þegar frjósemi
sé annars vegar. Hrönn segir að það
sé ekki hennar reynsla því eftir að
hafa farið í fimm tæknifrjóvganir án
árangurs hafi hún ákveðið að prófa
ketómataræði eftir að hafa farið sjálf
í mikla rannsóknarvinnu ásamt því að
heyra reynslusögur um að ketómataræði hafi hjálpað til við frjósemi.
„Ég hafði engu að tapa og var orðin úrkula vonar og ákvað að prófa

þetta. Ég fór úr því að ná einu eggi í
meðferð yfir í að ná 32 eggjum eftir
sex vikur á breyttu mataræði. Læknarnir úti voru algjörlega orðlausir yfir
þessu og fannst þetta virkilega
merkilegt hversu miklar breytingar
þetta voru á svo stuttum tíma. Úr
þessari velheppnuðu meðferð urðu til
22 frjóvgaðir fósturvísar og tveir af
þeim eru börnin mín í dag,“ segir hún.
Gleymdi öllu þegar
barnið var komið í fangið
Meðgangan gekk þó ekki slysalaust fyrir sig. Það blæddi mikið
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fyrstu 20 vikur meðgöngunnar, auk
þess var Hrönn með mjög mikla
ógleði. Á 36. viku þurfti svo að taka
barnið með keisaraskurði þar sem
Hrönn var orðin mjög veik vegna
vökvasöfnunar í kringum hjarta og í
lungum.
„Embla Ýr kom þó eldspræk í
heiminn og hefur sko verið í fullu fjöri
allar götur síðan,“ segir hún.
Hvernig leið þér þegar þú fékkst
hana í fangið?
„Þetta var algerlega ólýsanlegt og
eiginlega bara óraunverulegt í smátíma að þarna væri hún bara komin
til okkar loksins. Mér fannst allir erfiðleikarnir og það sem á undan var
gengið svona dofna einhvern veginn
bara og skipta í raun engu máli lengur.“
Þegar Embla var tveggja ára
ákváðu Hrönn og Sæþór, eiginmaður
hennar, að reyna að eignast annað
barn og notuðu fósturvísa sem þau
áttu tilbúna í London. Það gekk allt
eins og í sögu og tókst í fyrstu tilraun.
„Ég man að þegar ég komst að því
að ég væri ólétt fékk ég samviskubit
yfir því að þetta hefði nú verið alltof
auðvelt og að ég ætti ekkert skilið að
vera ólétt bara nánast án þess að
gera neitt. Sem er auðvitað alveg galið en svona getur hausinn á manni
orðið þegar maður er búinn að lifa og
hrærast í þessu endalaust í mörg ár
og ekkert annað kemst að.“
Þótt hún yrði strax ólétt þá blasti
dýrðin ekki beint við á meðgöngunni.
„Seinni meðgangan gekk enn verr
en sú fyrri. Ég ældi allavega tvisvar á
dag alla meðgönguna og vandamálin
sem voru á fyrri meðgöngu byrjuðu
enn fyrr. Ég var í raun bara alveg
hundlasin alla meðgönguna og viðurkenni alveg að það tók á, bæði líkamlega og andlega. Ég var í fullri
vinnu, með tveggja ára skæruliða
heima og stöðugt með ógleði og kastandi upp ásamt því að vera undir lokin bara orðin mjög veik. Þetta endaði
á því að það þurfti að taka Bjarka son
minn með keisara tveimur mánuðum
fyrir tímann. Það sem ég hef lært af
þessum tveimur meðgöngum er að ég
er léleg að ganga með börn,“ segir
hún og hlær dátt og segir það ennþá
fáránlegra að hún sé í alvöru að íhuga
að eignast þriðja barnið einhvern
tímann.
Varð fyrir fordómum
vegna fóstureyðingar
Fóstureyðingar eru mikið hitamál.
Þegar ég spyr Hrönn hvernig umhverfið hafi tekið því að hún hafi farið
í fóstureyðingu segist hún hafa staðið
þann storm af sér. En játar að það
hafi tekið á.
„Ég varð fyrir fordómum þegar ég
endaði þessa meðgöngu 2012. Fólk
var með allskonar skoðanir og athugasemdir en mín reynsla er sú að
þeir sem hafa mestu skoðanirnar eru

Hrönn segir að það hafi tekið á að
fara í jafnmargar tæknifrjóvganir og
hún þurfti að ganga í gegnum.
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yfirleitt þeir sem hafa ekki þurft að
standa í þessum sporum sjálfir. Þetta
er í raun það óraunverulegasta sem
þú þarft að gera að vera í þessum
sporum og ógjörningur fyrir þá sem
hafa ekki verið þarna að dæma. Ég
gerði það sem ég taldi vera best fyrir
mitt barn og mína fjölskyldu og stend
með minni ákvörðun.“
Þegar ég spyr Hrönn hvernig móðir hún sé þvertekur hún fyrir að láta
allt eftir börnunum sínum heldur
reyni nú að halda einhverjum aga.
Með misgóðum árangri þó.
„Mér finnst uppeldi barnanna
minna í raun vera stærsta verkefni
sem ég mun nokkurn tímann fá í lífinu og finn fyrir mikilli pressu að takast vel til enda skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Ég er bara fyrst og
fremst mjög þakklát fyrir að fá að
vera mamma. Það eru ekki mannréttindi að eiga börn heldur forréttindi.
Eftir að ég eignaðist yngra barnið
finnst mér líka alveg ótrúleg forréttindi að fá að eiga fleiri en eitt barn því
það er svo yndislegt að fá að fylgjast
með þeim og sjá hvað þau eru ótrú-

Ég er bara fyrst og
fremst mjög
þakklát fyrir að fá að
vera mamma. Það
eru ekki mannréttindi að eiga börn
heldur forréttindi.

’

lega ólíkir persónuleikar. Mín börn
eru mjög lík í útliti en eru alveg gjörólíkar týpur. Það er æðislegt að fá að
prófa bæði. Það er líka eitt það fallegasta í heimi að fylgjast með þessum
sterka systkinakærleik sem er á milli
þeirra tveggja,“ segir Hrönn og það
færist værð yfir andlitið þegar hún
talar um börnin sín.
Hætti á Snapchat vegna álags
Það er mikið álag á barnafjölskyldum í dag. Þegar ég ræði við
Hrönn játar hún alveg að sér finnist
mjög mikið álag að vera með tvö lítil
börn.
„Mér finnst ótrúlega mikið álag á

fjölskyldum í dag, báðir foreldrar í
fullri vinnu, börnin í leikskóla allan
daginn og svo þegar heim er komið
þá þarf að þrífa, kaupa í matinn, taka
til, sinna börnum og helst á maður
líka að ná að fara í ræktina, eiga
áhugamál, hitta vinina og eiga tíma
með maka og sjálfum sér. Ég hreinlega veit ekki alveg hvenær maður á
að gera þetta allt.“
Eftir að hún eignaðist börn segist
hún hafa gert ákveðnar breytingar til
þess að einfalda líf fjölskyldunnar.
„Ég geri vikuinnkaupin einu sinni í
viku hjá Heimkaup og læt senda
heim sem mér finnst einhver mesta
snilld í heimi fyrir barnafjölskyldur.
Þá er ég búin að ákveða matseðil vikunnar og kaupa inn á mánudögum og
þá þarf ekki að eyða tíma í búðarferðir eftir vinnu með þreytt börn eða
eyða endalausum tíma í að ákveða
hvað á að vera í matinn á hverjum
degi. Ég fann ótrúlegan mun á
stressinu eftir vinnu við að gera þetta
svona. Ég passa mig líka með hverjum ég eyði tímanum af því tíminn er
af skornum skammti. Það er mikil-

vægt að eyða honum aðeins með fólki
sem lætur þér líða vel og er gefandi
að vera með. Eins er að það má líka
alveg segja nei stundum. Maður
verður ekki að gera allt og vera með í
öllu og það hefur mér þótt mjög erfitt
að læra. Ég er mjög virk og vil helst
vera á fullu alltaf og finnst ég eigi
bara alltaf að vera á milljón. Það er
ákveðin list að læra að njóta þess að
gera ekki neitt og það er eitthvað sem
ég er búin að vera að æfa mig mikið í.
Eins reyni ég að einbeita mér að því
að vera bara með börnunum strax
eftir leikskóla en ekki með nefið ofan
í símanum. Ég finn alveg á börnunum, sérstaklega á fjögurra ára
skottunni, hvað hún er í mun betra
jafnvægi ef við erum dugleg að eyða
tímanum bara með henni án allrar
truflunar en ekki endalaust vera að
opna símann. Ég finn líka á sjálfri
mér hvað er gott að kúpla sig alveg út
og bara njóta.“
Líf þitt hefur ekki alltaf verið
svona. Þú varst mjög virk á Snapchat
og með stóran fylgjendahóp. Hvers
vegna hættir þú?
„Ég var með opið Snapchat á sínum tíma og yfir 6.000 fylgjendur þegar mest var en ég fann fyrir alveg
ótrúlegum létti þegar ég hætti. Mér
fannst þetta vera rosalega mikil
pressa að þurfa að sinna vinnu, börnum og þessu líka og þetta var farið að
koma niður á heimilislífinu hjá mér.
Eins er það oft þannig að þeim sem
eru að fylgja þér finnst að þeir eigi alveg smá í þér og geta verið mjög
kröfuharðir og því miður stundum
dónalegir og með leiðindi sem gat alveg sest á sálina í manni. Mér fannst
pressan orðin óþægileg að vera alltaf
að gera eitthvað sniðugt og vera með
allt á hreinu og tipptopp. Ég er með
svo mikla fullkomnunaráráttu að mér
fannst ég aldrei gera nógu mikið og
þetta var gríðarlega mikil vinna og
pressa. Þetta var líka auðvitað mjög
gaman og ég fékk flott tækifæri, fékk
að vinna með mörgum flottum fyrirtækjum og fólki og lærði helling af
þessu en er afskaplega sátt við að
þessum kafla í lífi mínu sé lokið
núna.“
Við tölum um samfélagsmiðla og
glansmyndirnar sem þar birtast á
hverjum degi. Hrönn þekkir það
mjög vel af eigin raun hvað það er
auðvelt að líta vel út á samfélagsmiðlum eins og allt sé fullkomið.
„Þú sýnir auðvitað bara það sem
þú vilt sýna og ein mynd getur verið
afrakstur af margra tíma vinnu hjá
þeim sem setur hana inn og endurspeglar alls ekki alltaf raunveruleikann. Það gerir fólk ekki hamingjusamt að bera sig endalaust saman við
aðra og ég reyni að kenna mínum
börnum að vera ekki að bera sig saman við aðra heldur bara vera sátt í
eigin skinni og sátt með sitt. Það er
mikilvægast,“ segir Hrönn.

- fyrir veturinn!
Vatnsheldir, anda vel og fóðraðir með 100% ull
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Lækkuðu dánartíðni barna hér
á landi um 65%

GÓÐAR BÆKUR
FYRIR BÖRNIN

Herdís Storgaard hjúkrunarfræðingur sérhæfir sig í öryggi barna.
Hún vann fyrir hið opinbera þar sem hún ásamt öðrum sérfræðingum
náði að lækka dánartíðni barna um 65%. Hún vonar að öryggi barna
verði sett í forgang í komandi kosningum.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
erdís Storgaard sérhæfir sig í öryggi barna
og hefur starfað sem ráðgjafi í sex ár, meðal
annars fyrir ýmsar deildir í höfuðstöðvum
Ikea í Svíþjóð.
„Auk Ikea er ég er líka að starfa fyrir
stofnun sem heitir ANEC en þeir eru með sérfræðinga á
sínum vegum í nefndum sem eru að skrifa staðla um öryggi vöru. Vegna þess að ég er hjúkrunarfræðingur og hef
vit á öryggi barna var ég beðin að vinna í nýrri nefnd sem
fór af stað í fyrra en hlutverk hennar er að skrifa staðal
fyrir fjölnota grímur. Það hljómar mjög einfalt – tuska
með teygjum – en er mun flóknara en það. Ég er einnig að
vinna sjálfboðaliðastarf hjá Miðstöð Slysavarna barna en
þar er ég að bjóða upp á sérstök námskeið fyrir verðandi
foreldra í samvinnu við heilsugæslustöðina. Það hefur ekki
verið til fé til að borga mér fyrir
vinnuna en ég hef reynt að
leggja mitt af mörkum að halda
úti gagnlegri fræðslu og ráðgjöf
sem er ókeypis fyrir foreldra.“
Herdís starfaði áður fyrir hið
opinbera.
„Ég vann í fjölmörg ár fyrir
ríkið og á þeim árum vann ég
mikilvægt starf þar sem mér og
hópi fólks tókst að lækka dánartíðni barna hér á landi um
65%. Þetta vakti athygli víðsvegar um heiminn.“

H

Man eftir gullárum öryggis
barna í landinu
Hún segir þessi ár hafa verið
gullár öryggis barna í landLjósmynd/Sebastian Storgaard
inu.
„Síðan voru fjármunir
Herdís Storgaard
teknir úr málaflokknum og nú
hjúkrunarfræðingur
er ég ekki lengur í fullu starfi
sérhæfir sig í öryggi
að sinna þessu mikilvæga
barna.
máli enda farið að flæða undan þeim árangri sem náðst hafði. Það þarf nauðsynlega að
taka upp þráðinn aftur því það hafa komið margar nýjar
hættur sem ekkert hefur verið unnið í.“
Herdís fékk fyrst áhuga á slysavörnum eftir að hún fór
á fyrstu heimsráðstefnuna sína sem haldin var um slysavarnir.
„Ég var að vinna á gömlu slysadeildinni í Fossvogi og
var alla daga að taka á móti börnum sem höfðu slasað sig
og þetta er alltaf sárt að horfa á. Á ráðstefnunni hitti ég
fólk sem hafði unnið lengi við að fækka slysum og þá áttaði
ég mig á að það var hægt með því að nota aðferðir sem
höfðu gefist vel. Skömmu eftir þessa ráðstefnu bauðst mér
að leiða landsátak í slysavörnum barna og ég tók áskoruninni þó ég hafi lítið kunnað þá.“
Hún segir ungu kynslóðina sem er að eignast börn núna
alin upp við forvarnir.
„Það er því sjálfsagður undirbúningur á meðgöngu að
læra að tryggja öryggi barnsins.
Það sem ég er líka mjög ánægð með er hversu opið
unga fólkið er og segir bara hlutina hreint út og þorir að
spyrja krefjandi spurninga. Það gerir kennsluna svo
skemmtilega. Afar og ömmur eru alltaf velkomin á þessi
námskeið og þau mæta oft og tíðum líka.
Viðbrögð þeirra eru vanalega að þau vildu hafa öðlast
þessa þekkingu fyrr. Þegar þau voru að ala sín börn upp.“
Notast við gerviheimili á námskeiðunum
Hvernig eru námskeiðin með verðandi foreldrum?
„Þetta er fræðsla um hættur á heimilum og miðast mest
við viðkvæmasta hópinn sem eru börn undir fjögurra ára.
Ég afhendi foreldrum gátlista og fer yfir af hverju hann er
nauðsynlegur og hvenær eigi að gera öryggisúttekt á
heimilinu og hvenær þarf að vera búið að laga það sem út
af stendur. Það er vanalega um 6 mánaða aldurinn eða áður en barnið er farið af stað.

Ég fer vel yfir þroska og getu barns til að foreldrar átti
sig á samhenginu því skortur á þroska er aðalorsök slysa
hjá börnum. Ég er með frábæra aðstöðu sem er gerviheimili með öllu. Þetta gerir það að verkum að ég fer með
foreldrana í gegnum heimilið og við stoppum við hlutina
og það er þekkt að meira situr í slíkri fræðslu þar sem allt
sem verið er að fjalla um er til staðar. Ég legg mikið upp
úr fræðslu um öryggi ungbarna í þeirra svefnumhverfi.
Það er verið að selja allskonar búnað sem uppfyllir ekki
öryggiskröfur. Börn eru viðkvæm fyrsta árið og lítið þarf
út af að bera ef þau sofa uppi í hjá foreldrum sínum eða
vaggan eða rúmið er ekki öruggt. Að lokum fer ég yfir öryggi barna í bílum en þar eru margar nýjungar. Þessi
námskeið eru alltaf í boði og hægt er að skrá sig á heimsíðunni www.msb.is undir „Vertu skrefi á undan“. Námskeiðin eru vel sótt og foreldrar kunna mjög vel að
Ungir foreldrar eru fúsmeta fræðsluna. Ég er líka
ir til að kynna
með facebooksíðuna Ársér forvarnir
vekni – Slysavarnir barna.
að mati HerÞar set ég inn stuttar leiðdísar.
beiningar, oft að beiðni
foreldranna.“
Hvar gerast slys á börnum helst?
„Börn yngri en sex ára
verða í flestum tilfellum
fyrir slysum á heimilinu.
Þegar þau byrja í skóla
fækkar þeim en þau færast út fyrir heimilið.
Helstu slysastaðirnir eru í
frítímanum þar sem
börnin eyða mestum
tíma. Síðan í skólanum og svo í íþróttum.“
Á hvaða aldri
þurfum við sérstaklega að passa
börnin okkar?
„Yngstu börnin eru í
mestri hættu eða börn upp
að 4
ára aldri. Síðan verða ákveðin
kaflaskil þegar þau eru átta ára. Þá fyrst geta þau farið að
skilja hætturnar en líkaminn er enn að þroskast og vitsmunir einnig. Þannig að um 12 ára aldurinn er óhætt að
segja að þau séu nokkuð vel varin en þá taka unglingsárin
við. Þá er þekking á hættum til staðar en tilfinningar ráða
ferðinni oft með slæmum afleiðingum.“
Lengi býr að fyrstu gerð
Hún segir þekkingu besta vopnið við ótta foreldra um
öryggi þeirra.
„Ef foreldrar hafa þekkingu á þroska barna sinna og
hvenær þau fara smám saman að ráða við hlutina þá getur
maður verið rólegri. Eftirlitið þarf að vera í takt við það –
ekki spurning. Það er líka mikilvægt hvernig boð og bönn
eru kennd. Sem dæmi er ekki bannað að klifra upp í hátt
tré heldur að leyfa þeim það þegar þau hafa getu til þess.
Mikilvægt er að kenna þeim að meta hætturnar og að þau
læri að koma niður úr trénu á öruggan hátt. Það þarf að
kenna börnum öryggi, einnig úti í náttúrunni.“
Fimm ráð fyrir foreldra
- Ef þú átt von á barni nýttu þér námskeiðið til að
skilja skort á þroska barna til að geta varið sig sjálf upp að
vissum aldri því þá er eftirlitið með barninu betra.
- Farðu eftir leiðbeiningum sem fram koma á námskeiðinu um öruggt svefnumhverfi barna.
- Tryggðu að heimilið sé öruggur staður fyrir alla.
- Kynntu þér alltaf hvar barnið þitt er að leika sér í
hverfinu. Það geta verið mjög hættulegir staðir, sérstaklega þegar þau fara lengra frá heimilinu en áður.
- Virðið það að láta ekki barn yngra en 15 ára gæta lítils barns fyrir ykkur, því það hefur ekki þroska til þess.
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„Þú ert sérfræðingur í þínum börnum“
María Gomez, matarbloggari á Paz.is, hvetur foreldra
til að hlusta á sitt eigið innsæi. Það sem hentar einu
barni þarf ekki að henta þínu barni.
Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

M

aría Gomez er ráðagóð
þegar kemur að heimilinu og
mat. Hún er gift Ragnari
Má Reynissyni og eiga
þau samanlagt fjögur

börn.
„Elsta barnið er hún Gabríela sem er
22 ára. Svo eigum við Reyni Leo sem er
átta ára, Mikael sjö ára og Viktoríu Ölbu
sex ára. Ég á einnig eitt nýfætt barnabarn,
gullfallega litla stúlku sem ekki hefur fengið
nafn ennþá.“
Hvernig lýsir þú fjölskyldunni þinni?
„Við erum mjög spænsk fjölskylda myndi ég
segja. Ég á rætur að rekja til Spánar og má
segja að ég og börnin mín séum frekar blóðheit.
Það er mikið líf og fjör á mínu heimili og allir
eru mjög háværir svo ég myndi segja að heimilislífið væri eins og í spænskri eða ítalskri bíómynd þar sem alltaf er eitthvað í gangi og matur leikur stórt hlutverk.“

María Gomez á rætur
að rekja til
Spánar
og segir
heimilið í
þeim
anda þar
sem margir koma í
saman í
kringum mat.

María Gomez eignaðist þrjú börn á stuttu millibili og segir það hafa
reynt talsvert á þótt börnin séu að sjálfsögðu alltaf mikil blessun.

En það erfiðasta?
„Þetta stöðuga samviskubit sem ég finn allt of
oft fyrir, að geta ekki skipt mér í fjóra parta og
sýnt hverjum og einum alveg óskipta athygli.
Síðan finnst mér líka mjög erfitt þegar börnin rífast mikið en mér líður oft eins og ég sé í stöðugri
krísustjórnun á köflum.“
Mikilvægt að blanda saman aga og vináttu

Gott að vera á tveimur hæðum
Húsnæðið sem fjölskyldan býr í var keypt
fyrir ári.
„Það hentar fjölskyldunni mjög vel. Við erum
komin á tvær hæðir sem er æðislegt með börn á
þessum aldri. Þá er hægt að skipta okkur svolítið upp. Krakkarnir geta verið niðri að horfa á
sjónvarp eða að leika sér á meðan við fullorðna
fólkið erum að brasa hér uppi á efri hæðinni við
að elda eða eitthvað annað. Ég get ekki sagt að
litirnir hér inni séu beint fjölskylduvænir en ég
er með hvíta sófa og mikið ljóst. Sem er ekki alveg það hentugasta þegar maður er með unga
krakka.
Ég ákvað að vera ekkert að splæsa í dýr húsgögn meðan þau eru þetta ung, ég er með mjög
mikið úr Ikea en finnst gaman að hafa fallegt í
kringum mig þó að það séu börn á heimilinu. Ég
passa mig að vera með hluti eins og sófa sem
hægt er að taka af og þvo sem dæmi.“
María er mikill ástríðukokkur enda heldur
hún úti vinsælum uppskriftarvef.
„Ég var hér áður meira fyrir að elda en baka
en að undanförnu hef ég elskað að baka eitthvað
gott, þá sér í lagi úr geri.“
Börnin elska hefðbundinn sukkmat
Hver er uppáhaldsmatur barnanna?
„Það er þessi hefðbundni sukkmatur. Pítsa
eða hamborgarar, en svo eru bjúgu líka í miklu
uppáhaldi eða sperðlar beint úr sveitinni.“
Hvaða uppskrift finnst þér að allir foreldrar
ættu að hafa hjá sér?
„Ég luma á uppskrift að svakalega góðum
hafraklöttum sem krakkarnir mínir elska og
fullorðna fólkið líka.“
Hvernig barnafatnað ertu mest fyrir?
„Ég vel vanalega þægilegan en samt smart
barnafatnað í mildum, fallegum og hlutlausum
litum.
Það er orðið svo mikið til af flottum búðum
sem selja fatnað sem er í senn fallegur og þægilegur. Fyrir Ölbu er ég meira að kaupa svona
krúttlegt og sætt eins og þægilega bómullarkjóla og buxur undir en fyrir strákana er ég
meira að kaupa þægilegan íþróttafatnað sem
þeir elska að vera í. Börnin eru öll í Barnaskóla
Hjallastefnunnar en þar eru skólabúningar sem
er algjör snilld. Það sparar mikið í fatakaup en
ég elska að hafa þau fallega klædd um helgar.“
Er eitthvað tengt barnatískunni sem þú ert
sérlega hrifin af núna?
„Já, ég er mjög hrifin af fallegum kjólum, til

Áttu gott uppeldisráð sem þú ert til í að deila?
„Þú ert sérfræðingur í þínum börnum. Hlustaðu á þitt innsæi en ekki fara eftir endalausum
ráðum annarra. Það sem hentar einu barni þarf
ekki að henta þínu barni. Annars finnst mér mikilvægt að hafa fastan ramma og aga en líka vera
vinur barnanna sinna og sýna þeim að þau geta
treyst manni og leitað til manns og eigi skjól í
foreldrum sínum.“
Hafraklattar

Það er líf og fjör á stóru heimili.

250 grömm brætt smjör
250 grömm eða ein krukka af Mandel Nougat
Creme frá Rapunzel
210 grömm Rapadura-sykur frá Rapunzel
230 g hrásykur frá Rapunzel
3 egg
1 teskeið vanilludropar
220 grömm fínt spelt
1 teskeið salt
330 grömm haframjöl (ekki tröllahafrar)
200 grömm eða 2 stykki Noguat Rapunzelsúkkulaði

dæmis úr bómull með pífum á ermunum eða úr
fallega mynstruðu efni. Einnig finnst mér vera
orðið gott úrval af smart íþróttagöllum á stráka
en mér hefur oft fundist erfitt að finna eitthvað
fallegt á strákana. Enda mun minna lagt upp úr
strákfötum og strákadeildir yfirleitt mun minni
en stelpudeildir sem mér finnst algjörlega fáránlegt.“
Leggst í heitt bað til að ná slökun
Hvað gerir þú til að rækta þig?
„Ég er ekki nógu dugleg að hlaða batteríin og
á það til að keyra mig allt of mikið áfram en
þannig er það bara þegar maður er með stórt
heimili held ég. Mér finnst samt mjög gott að
leggjast í heitt bað til að ná slökun og láta
streitu og stress líða úr mér. Annars mætti ég
fara að vera duglegri að hlúa að sjálfri mér og
hugsa aðeins um heilsuna, það er næst á dagskrá.“
Hvað hefur komið mest á óvart varðandi
börn?
„Ég hafði aldrei hugsað of mikið um aldursbil
barnanna. Það er mjög strembið að eiga mörg
börn með stuttu millibili og erfiðara að njóta
hvers barns og gefa hverju og einu barni
óskipta athygli. Margir halda að börn verði
sjálfkrafa bestu vinir því það sé stutt á milli en
það er alls ekki alltaf gefið og getur myndast
mikil togstreita milli barnanna, þar sem þau eru
oft að keppa um athygli foreldranna og passa
upp á sitt. Það getur síðan keyrt út foreldrana
en auðvitað er margt líka jákvætt við að eiga
börn svona ört. En það er gott að hafa í huga
þessi atriði við barneignir.“
Barnalukkan kom henni á óvart
Dreymdi þig alltaf um að eignast börn?
„Nei, ekkert frekar. Ég taldi það kannski
meira svona sem sjálfsagðan hluta af lífinu og
framtíðinni að eignast barn því flestir eiga börn

Hafraklattarnir hennar Maríu eru vinsælir á
meðal barna en ekki síður hjá fullorðna fólkinu á heimilinu.

en það var kannski ekki einhver draumur. Ég
var lengi vel ein með fyrsta barnið mitt en við
vorum bara tvær í 12 ár þar til ég kynnist Ragnari. Mig óraði ekki fyrir því að ég myndi enda
sem fjögurra barna móðir en ég hélt lengi vel að
við Gabríela yrðum alltaf bara tvær og hún yrði
eina barnið mitt og ég var ekkert ósátt við það
svo sem. En að hafa verið svona heppin að eignast síðan 3 börn á nánast einu bretti eða rúmum
tveimur og hálfu ári var eitthvað sem mig hefði
ekki órað fyrir enda var það meira bara svona
eitthvað sem gerðist. Eins og örlögin hafi tekið
stjórnina. Mér finnst það hafa verið algjör lukka
og mikil dásemd að hafa verið svona heppin að
fá að eignast öll þessi börn enda alls ekki sjálfgefið.“
Hvað er það skemmtilegasta við að vera
mamma?
„Að elska svona heitt og vera elskuð svona
heitt á móti. Þessi skilyrðislausa ást sem maður
finnur fyrir og verður ekki lýst með orðum fyrr
en maður verður foreldri sjálfur.“

Aðferð
Kveikið á ofninum á 175°C blástur.
Blandið saman bræddu smjöri, nougat-kremi
og sykrinum í skál og hrærið vel saman með sleif.
Bætið næst eggjunum og vanilludropunum út í
ásamt salti og hrærið vel saman.
Bætið svo haframjöli og spelti saman við
ásamt smátt skornu súkkulaðinu og hrærið öllu
vel saman með sleifinni.
Deigið verður blautt og klístrað og þannig á
það að vera. Ekki bæta spelti né neinu öðru út í
það.
Hellið svo deiginu á smjörpappír á borði og
leggið annan smjörpappír yfir og fletjið út í ferning með kökukefli sem er nánast jafn stórt bökunarpappanum.
Takið svo efri smjörpappann af og hendið og
dragið hinn með deiginu á yfir á bökunarplötu.
Stingið í heitan ofninn í 15-18 mínútur.
Takið svo úr ofninum og kælið í eins og 20 mínútur áður en þið skerið svo í ferninga á stærð við
Polaroid-mynd, megið líka hafa þá minni en þetta
er svona bakarísstærð.
Fyrst eftir að þeir koma úr ofninum eru hafraklattarnir mjög linir. Ekki hafa áhyggjur af
því, því þeir stífna við að standa og kólna.
Berið fram með kaldri mjólk en þeir eru langbestir þegar þeir hafa alveg fengið að kólna niður
og enn betri daginn eftir.
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