BÖRN

FANN ÁSTINA
EFTIR MAKAMISSI
Ástrós Sigurðardóttir missti eiginmann sinn úr krabbameini.
Svo bankaði ástin aftur upp á og nú er húsið fullt af börnum og fjöri.
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Forðast leiðinlegt
fólk og fýlupúka
Þessi Bugaboovagn var keyptur
við Newbury
Street í Boston
vorið 2006.

Þarf vagninn að
vera í stíl við fötin?
ilveran fer á hvolf þegar von er á nýju barni inn á heimilið. Að
mörgu er að huga og auðvelt að missa sjónar á því sem
skiptir raunverulegu máli og týna sér í einhverri gufu sem skilar engu. Það er auðvelt að spila á tilfinningar í þessu samhengi. Umhverfið lætur fólk vita að foreldrar þurfi nauðsynlega
það allra besta fyrir sitt barn. Því dýrara því betra. Þetta er svipað og
þegar fólk velur líkkistu fyrir náinn ástvin. Í sorg og meðvirkni velur fólk
dýrustu kistuna því enginn vill láta saka sig um að hafa keypt þá ódýrustu. Þótt hvíta einfalda kistan sé langódýrust þá er eikarflugmóðurskip
valið þótt hinn látni hafi aldrei þolað eikarinnréttingar.
Þegar kemur að vali á dýrum barnavarningi á borð við barnavagna,
barnarúm, skiptiborð, barnabílstóla og rafdrifnar rólur með innbyggðri
tónlist og titringi, er auðvelt að verða eins og manneskjan sem velur líkkistu á ögurstundu. Í uppnámi er varningurinn valinn út frá viðmiðum
samfélagsins – ekki stöðunni á bankareikningnum eða eigin hugmyndum. Miðað við hvað allt barnadótið á að vera vandað og elegant
þá þyrfti fólk helst að seinka barneignum til 50 eða 60 ára aldurs því það
er fyrst þá sem fólk hefur efni á hönnunarbarnavögnum og sérsmíðuðum
skiptiborðum í réttri litapallettu. Það væri auðvelt að koma þessu í kring.
Það eina sem þyrfti að gera er að einstaklingar með leg létu frysta í sér
eggin á tvítugsafmælinu. Þetta yrði sett í lög og svo myndi ríkið leggja til
húsnæði fyrir frystiklefa og nokkra heilbrigðisstarfsmenn sem gætu séð
um eggheimtuna.
Frosin egg yrðu geymd þangað til fólk væri búið að hagnast svo vel
að það væri tilbúið að taka slaginn. Það myndi undirbúa þetta vel. Myndi
æfa sig fyrir andvökunætur eins og fólk æfir fyrir járnkarl. Ársprógramm
til þess að verða besti andvökunáttarinn.
Sú sem hér skrifar var einu sinni 29 ára kjáni sem þurfti að eignast
flottasta vagninn. Vegna minnisleysis er ekki hægt að upplýsa hvernig
vagninn var fjármagnaður en það þurfti að fljúga á slóðir Kennedyfjölskyldunnar í henni Ameríku til þess að kaupa gripinn. Við Newbury
Street í miðborg Boston var pínulítil verslun sem seldi fínasta barnadótið.
Viðskiptavinir verslunarinnar voru ekki svartir eða fátækir. Þeir voru um
miðjan aldur með tíu karata demantshringa, blásið hár og í beigelituðum fötum. Líklega voru þetta frumkvöðlar í barneignabransanum
sem höfðu haft vit á því að frysta í sér eggin. Nú eða svo vel settar fjárhagslega að þær gátu keypt sér staðgöngumæður til þess að draumurinn um andvökunætur og bleyjuskiptingar gæti ræst.
Glundroðinn náði yfirhöndinni þarna við Newbury Street og þegar fínu
konurnar í beige-fötunum völdu sér rétta beige-tóninn á sinn Bugaboo
áttaði þessi 29 ára sig á því að hún yrði að velja vagn í takt við eigin lífsstíl. Hún gekk því út með rauðan og bleikan Bugaboo vagn og upplifði
heilmikla gleði. Valdeflingin streymdi um líkamann.
Nokkrum mánuðum síðar kom frumburðurinn í heiminn. Fallegur
drengur með dökk augu og mjúkar kinnar. Ekki leið á löngu þar til þessi
rauði og bleiki vagn var ekki alveg fullnægjandi. Í næstu útlandareisu var
fjárfest í öðrum litum á skerminn, kerrupoka, haldara fyrir ferðamálið og
auðvitað sérstakri tösku svo hægt væri að
ferðast með vagninn í kringum hnöttinn.
Kostnaðurinn rauk upp úr öllu valdi. Eftir á
að hyggja þá hefði kannski verið hagkvæmara að fara út í þetta seinna á lífsleiðinni. Nú eða sleppa því að kaupa
vagninn og taka bara leigubíl með
drenginn fyrir peninginn. Það hefði verið hægt að fara í ótal ferðir í kringum
Reykjavík fyrir sömu fjárhæð.
Sumt verður þó ekki metið til
fjár. Þegar fólk er á þeim aldri að
hafa gaman af því að sperra sig
og vera flottast þá verður það að fá að
gera það. Fólk um sextugt myndi aldrei nenna því!

T

Marta María
Winkel Jónasdóttir

Ólafur Örn Steinunnar Ólafsson veitingamaður nýtur þess að grilla með fjölskyldunni. Þegar Óli dregur fram grilltangirnar fá allir eitthvað við sitt hæfi, sérstaklega unglingarnir á heimilinu.

Ólafur Örn Steinunnar Ólafsson
kann marga
góða pabbabrandara.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is
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vernig pabbi ert þú?
„Ég held ég sé bara ágætispabbi með
endalaust framboð af hágæðapabbagríni og
orðaleikjum.“
Hvað er mest krefjandi við föðurhlut-

verkið?
„Fyrir utan ábyrgðina sem fylgir því að ala upp drengi
til að vera almennilegir, víðsýnir menn og femínistar sem
virða mörk og bera virðingu fyrir ólíkum hópum, er það
sennilega dræmar móttökur við því endalausa framboði
af hágæðapabbagríni og orðaleikjum sem eru í boði.“
Hvert fer fjölskyldan saman út að borða?
„Við förum ekki mikið út að borða öll saman, en öllum
finnst gaman að búa til mat heima þótt smekkurinn sé
ólíkur. Okkur finnst öllum gaman að borða grillmat og
grillum mikið af fiski og
grænmeti fyrir suma og
Öllum finnst grillkjúklingi og hamborgara
matur góður.
fyrir önnur. Sennilega
fáum við okkur oftast kebab þegar við borðum saman utan heimilis, svona
fyrir utan Brút auðvitað.“
Hvað gerðuð þið saman í sumar?
„Við fórum til Portúgal
sem var geggjað! Eyddum
nokkrum dögum í Lissabon við að ganga upp og
niður brekkur og skoða
alls konar fallegt og
skemmtilegt. Síðan
slökuðum við á í
strandbænum Cascais sem er rétt utan
við Lissabon og er
æði. Mjög róleg og
afslöppuð stemning
og mikið af góðum
fiski og skelfiski og
Góður dagur
Vihno verde í öll mál.“
hefst á góðum
Áttu þér uppáhaldskaffibolla.
borg?
„Ég hef alltaf ferðast mikið
og finnst mjög gaman að heimsækja nýja staði og borgir. Sennilega
er þó New York í mestu uppáhaldi hjá
mér af þeim borgum sem ég hef heimsótt oft.“
Hvað gerið þið skemmtilegt saman um helgar?
„Í mínum bransa eru helgar oftast
vinnutími, svo það
er ekki mikil dagskrá. Svo eru
drengirnir, sem
búa með okkur á
heimili, orðnir unglingar og þeirra
dagskrá er oft ansi
þétt. En við höfum
öll gaman af kvikmyndum og gerum
dálítið af því að
Bókin Tilfinnhorfa á bíó saman.
ingar eru fyrir
Við förum líka
aumingja var
stundum á skíði
nýlega á náttsaman á veturna.“ borðinu hjá Óla.
Hvað borðar þú
í morgunmat?
„Ef ég fer í vinnuna snemma er það
Flat white með haframjólk og Croissant
á Kaffi Ó-le en morgunmatur heima er
handuppáhellt kaffi og grísk jógúrt með ávöxtum og hunangi eða ristað brauð með osti og sultu.“
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Hvernig heldur þú þér í formi?
„Ég geng mikið í vinnunni og þarf oftast
að labba upp tröppurnar heima nokkrum
sinnum á leiðinni út, því ég gleymi alltaf
einhverju. Svo fer ég líka í ræktina og tek
harkalega á því með 90’s teknó í botni í eyrunum. Svona þegar ég er ekki fótbrotinn.“
Hvað gerir þú til þess að slaka á?
„Ég er mjög góður í að slaka á og finnst
ekkert betra en að liggja í sófanum með
vínglas og horfa á góðar sjónvarpsseríur
eða fótbolta.“
Hvað reynir þú að forðast í lífinu?
„Leiðinlegt fólk og fýlupúka.“

Fjölskyldan fór
til Lissabon í
sumar.

Hvaða bók last
þú síðast?
„Af einhverjum
ástæðum er ég nánast hættur að lesa
bækur. Er reyndar
að lesa bók um leiðtogaþjálfun akkúrat
núna. En síðasta
skáldsagan var Tilfinningar eru fyrir
aumingja eftir Kamillu Einars.“
Fjölskyldan
Hvað ert þú að horfa á
skellir sér
núna?
stundum saman í brekkurnar.
„City on a hill er
sennilega það sem
tekur mest pláss
núna og ég get ekki
mælt nógu mikið
með. En er alltaf
með nokkrar seríur í gangi í einu.“
Hvaða snjallforrit notar þú
mest?
„Samkvæmt skráningu í símanum mínum er
Twitter í efsta sæti í síðustu
viku, Messenger í öðru og Woodoku í þriðja.“
New York er í
miklu uppáhaldi.

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Winkel Jónasdóttir Blaðamenn Marta María Winkel Jónasdóttir mm@mbl.is, Guðrún Selma Sigurjónsdóttir gudrunselma@mbl.is, Sonja Sif Þórólfsdóttir sonja@mbl.is Auglýsingar Katrín Theódórsdóttirkata@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina tók
Kristinn Magnússon
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Mamma kaka eftir Lóu Hlín Hjálmtýsdóttur. Forlagið 3.490 kr.

Rúm. IKEA
18.950 kr.

Skipulagsbókin mín.
Hagkaup 499 kr.

Gælur, fælur og þvælur
eftir Þórarin Eldjárn.
Penninn 4.159 kr.
Fánalengja.
Epal 3.400 kr.

Nýr heimur í herberginu
Búðu til herbergi handa
barninu þínu þar sem er rými
fyrir skapandi leik. Litli listamaðurinn á heimilinu getur
búið til nýjan heim á hverjum degi í tjaldinu sínu, málað listaverk á trönum og
leikið leikrit á bak við falleg
leiktjöld. Ævintýrin gerast
inni í herbergi.

Fánalengja. Epal 3.400 kr.

Lampi.
Casa
8.990 kr.

Andlitslitir. A4 6.999 kr.

Tjald. IKEA
4.990 kr.

Hulstur fyrir
iPad. Síminn
4.990 kr.
Trönur. IKEA
4.490 kr.

GJAFIR SEM GLEÐJA

www.lindesign.is
Dúkkuvagn. Epal 18.900 kr.

Taska. Søstrene Grene 2.272 kr.

Yp
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Ndia Margrét Jamchi
eignaðist dótturina
Mettu í fyrra.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

„Móðurhlutverkið er jafnyndislegt og það er krefjandi“
Nadia Margrét Jamchi sjúkraþjálfari eignaðist sitt fyrsta barn í fyrra með sambýlismanni sínum Pétri Andreasi Maack. Hún hefur mikinn áhuga á kvenlíkamanum og jókst sá áhugi þegar hún gekk með dóttur sína.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Ungbarnanudd
Námskeið

• Tengslamyndun eykst
• Nuddið dregur úr magakrömpum
• Bætir svefn og vellíðan

nalarognudd.is
ungbarnanudd.is

adia Margrét sótti mömmutíma
eftir fæðinguna og nú kennir hún
slíka tíma.
„Lífið breyttist ótrúlega mikið
en á sama tíma fannst mér svo
náttúrulegt ferli að verða móðir, skrítið að
hugsa til þess að Metta hafi ekki alltaf verið
hluti af lífi okkar. Ég hef alltaf verið með marga
bolta á lofti, verið dugleg í félagslífi og haft
gaman af því að hreyfa mig – að sleppa tökum á
því öllu og fá barn í fangið voru að sjálfsögðu
mikil viðbrigði. Allt í einu sit ég við brjóstagjöf
og er orðin móðir í fullu starfi en á sama tíma
saknar maður þess að vera úti um allt með heilmikið í gangi. Sérstaklega þegar lífið heldur
áfram hjá öllum öðrum í kringum mann. Það
dregur mann klárlega niður á jörðina að eignast barn og minnir mann á hvað er mikilvægt í
lífinu. Stundum verður maður þungur andlega,
meðal annars vegna svefnleysis, hormónabreytinga, krefjandi aðstæðna, einmanaleika og
svo framvegis. Ég fann það fljótt að það hjálpaði mér andlega að hafa eitthvert verkefni yfir
daginn, komast á æfingu, hitta eða hringja í vini
og fjölskyldu þó að það væri ekki alltaf orka til
þess,“ segir Nadia Margrét.

N

Meðgöngujóga var góður undirbúningur
Hvernig gekk meðgangan?
„Meðgangan gekk vel. Fyrsti þriðjungurinn
einkenndist af mikilli þreytu og ógleði en mér
fannst ég sleppa ágætlega. Strax á 11. viku var
mér farið að líða betur og orkan komin aftur.
Ég er mjög þakklát fyrir að hafa getað haldið
áfram að hreyfa mig á meðgöngunni eins og áður ásamt því að vinna sem sjúkraþjálfari og
halda áfram að kenna hóptíma í Hreyfingu.
Þegar leið á meðgönguna byrjaði ég í meðgöngujóga hjá Jógasetrinu sem var æðislegt og
góður undirbúningur fyrir fæðinguna, fyrst og
fremst andlega. Síðasta þriðjunginn fór ég
smám saman að minnka meira við mig. Ég fékk
grindarverki á 35. viku og hætti þá fljótlega að
vinna.“
Dóttir Nadiu Margrétar fór að gera vart við
sig rétt fyrir settan dag. Nadia Margrét segir
að fæðingin hafi tekið mun lengri tíma en hún
hefði getað ímyndað sér og hlær.
„Ég byrjaði með hríðir klukkan fimm um
morguninn fyrir settan dag. Allur dagurinn fór
í það að hvíla mig og reyna að horfa á eitthvað
5 SJÁ SÍÐU 8
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„Það er náttúrlega alveg
magnað að konur geti gengið með börn og fætt þau, mér
hefur aldrei liðið eins og
jafnmikilli ofurhetju og þegar ég eignaðist barnið mitt.“

Nadia Margrét hélt
áfram að hreyfa sig þegar hún gekk með Mettu.

máli fyrir okkur sjálfar, heldur líka barnið og
líkaminn segir okkur fyrr hvenær þarf að
stoppa og aðlaga hlutina. Sem er auðvitað líka
pínu galið en ég held að margar konur kannast
við pressuna að vera með allt á hreinu alltaf en
leyfa sér að stoppa, líta inn á við og hugsa betur
um sig á meðgöngunni. Mér finnst svo fallegt
þegar konur tala vel um líkamann sinn.“
Blanda af gleði og sorg að fara að vinna

þó að ég næði lítið að fylgjast með neinu almennilega. Mamma kom og veitti mér félagsskap þangað til Pétur var búinn í vinnunni.
Hríðirnar jukust mikið um kvöldið og við fórum
upp á spítala um klukkan átta um kvöldið. Ég
var með þrjár yndislegar ljósmæður á Landspítalanum og eftir 30 klukkustundir í hríðum
gekk allt vel. Litla daman kom í heiminn morguninn eftir, á settum degi. Ég hef stundum
grínast með að hún verði jafn skipulögð og
mamma hennar,“ segir hún og brosir.
Hreyfing er langoftast örugg
Hvað þurfa konur að hugsa um á meðgöngunni og eftir fæðinguna?
„Bæði meðganga og fæðing getur verið svo
ótrúlega misjöfn á milli kvenna og mikilvægt að
hver og ein hugi að því hvaða hreyfing henti
henni best,“ segir Nadia. Hún segir að konum
sé ráðlagt að hreyfa sig í að minnsta kosti í 150
mínútur á viku af miðlungsákefð en það þýðir
að fá púlsinn upp og svitna en geta samt spjallað á meðan. „Þær sem hafa verið að æfa fyrir
meðgöngu geta yfirleitt haldið sömu hreyfingu
áfram en aðlagað þegar líður á meðgönguna.
Konur sem hafa ekki stundað hreyfingu fyrir
meðgöngu ættu að huga að stigvaxandi þjálfun.
Hreyfing á meðgöngu er langoftast örugg og
æskileg og mikilvægt að konur viðhaldi reglulegri hreyfingu nema um fylgikvilla, sjúkdóma
eða frábendingar séu að ræða. Þá er gott að
ráðfæra sig við lækni, ljósmóður eða sjúkraþjálfara og mögulega nýta sér hópþjálfun eins
og meðgöngusund, meðgöngujóga og meðgönguleikfimi.“
Nadia Margrét segir æskilegt að konur viðhaldi heilbrigðum lífstíl eftir fæðingu og hafi
einstaklingsbundna og stigvaxandi þjálfun í
huga. „Það skiptir meðal annars máli hvernig
fæðingar konur áttu varðandi hvenær er æskilegt að hefja þjálfun. Almennt er mælt með að
hefja þjálfun sex vikum eftir fæðingu ef þú áttir
leggangafæðingu en 10-12 vikum síðar ef þú
áttir keisarafæðingu. Það er þó mjög misjafnt
milli kvenna og ýmislegt hægt að gera fljótlega
eftir fæðingu, um leið og konur treysta sér til.
Fyrstu vikurnar snúast fyrst og fremst um að
jafna sig eftir fæðinguna, taka stöðuna á grindarbotnsspennu og slökun, tengjast kviðvöðvum
aftur og byrja á stuttum göngutúrum. Það er
rosalega misjafnt hvernig konum gengur að
jafna sig eftir fæðingu og mikilvægt að hlusta á
sinn líkama.“
Byrjaði á mjög stuttum göngutúr
Hvernig hreyfðir þú þig á meðgöngunni?
„Ég hélt áfram með mína rútínu eftir að ég
varð ólétt sem er mjög fjölbreytt. Kenndi og fór
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sjálf í mismunandi hóptíma ásamt því að fara í
fjallgöngur og út að skokka. Ég fór svo að
draga úr ákefðinni eftir því sem leið á meðgönguna, hætti til dæmis að hoppa og hlaupa þegar
ég fór að finna fyrir þrýstingi eða óþægindum í
grindinni. Síðustu vikurnar æfði ég sjálf, aðallega styrktaræfingar jafnfætis þar sem ég var
komin með grindarverki og erfiðara að vinna á
öðrum fæti.“
Hvernig gekk að koma þér af stað eftir fæðingunni?
„Ég var mjög þreytt eftir fæðinguna og orkan fór aðallega í að hugsa um ungbarnið mitt.
Ég fór í fyrsta göngutúrinn fimm dögum eftir
fæðingu. Hann var mjög stuttur og ég var alveg
búin á því eftir hann. En orkan fór svo fljótlega
að koma aftur og göngutúrarnir fóru að lengjast og hraðinn að aukast. Þremur til fjórum vikum eftir fæðingu var ég orðin þreytt og stundum verkjuð í mjóbakinu og fann að það var
mikilvægt fyrir mig að huga að því að styrkja
mig. Ég byrjaði á léttum hreyfiteygjum og
styrktaræfingum með eigin líkamsþyngd. Æfingarnar voru stuttar og endurtekningarnar fáar. Rúmlega fimm vikum eftir fæðingu fór ég að
mæta í mömmutíma hjá sjúkraþjálfara tvisvar
sinnum í viku. Það var mjög gott að komast á
æfingu hjá einhverjum sem maður treystir og
veitir góða fræðslu þar sem maður er svolítið
annars hugar á þessum tíma og ég hefði auð-

Við elskum
bleikt eins og
Barbie og Elvis
Það var ekki bara Barbie sem
átti bleikan bíl heldur líka goðsögnin Elvis Presley. Bleikt fer
öllum vel, duglegum og
sterkum stelpum og sætum strákum. Það er nóg af
fallegum bleikum fötum í
búðum í dag.

veldlega getað farið mjög geyst af stað. Mér
fannst einnig mikilvægt að komast aðeins út úr
húsi og geta tekið Mettu með mér á æfingar
ásamt því að hitta aðrar konur á svipuðum stað
og ég.“
Lengi haft áhuga á kvenlíkamanum
„Ég hef haft áhuga á því að vinna með konum
á og eftir meðgöngu síðan ég var í náminu en
áhuginn jókst klárlega eftir að ég fór sjálf í
gegnum þetta ferli. Ég er einnig skautaþjálfari
þannig að ég hef unnið mikið með skauturum.
Þar eru kvenkyns iðkendur í meirihluta og þar
tengjast stoðkerfisvandamál oft mjaðmagrindinni. Mér finnst kvenlíkaminn alveg magnaður
og mikilvægt að við fáum viðeigandi fræðslu um
líkamlega og andlega heilsu til að hjálpa okkur í
gegnum þetta tímabil.“
Er eitthvað eitt sem heillar þig sérstaklega
við hvernig líkaminn breytist við meðgöngu og
fæðingu?
„Það er náttúrlega alveg magnað að konur
geti gengið með börn og fætt þau, mér hefur
aldrei liðið eins og jafnmikilli ofurhetju og þegar ég eignaðist barnið mitt. Ég held að það sé
líka viðhorfið sem maður hefur gagnvart líkama
sínum, þegar ég deildi líkamanum með öðrum
einstaklingi fékk það mig til að bera meiri virðingu fyrir því hvernig mér leið. Svefn, næring,
hreyfing og andleg heilsa skiptir ekki aðeins

Hvað er það skemmtilegasta við það að vera
mamma?
„Vá, það er svo margt. Það fyrsta sem kemur
í hugann er að fylgjast með barninu sínu vaxa
og þroskast. Maður er svo stoltur af hverju einasta smáatriði sem hún nær að framkvæma.
Síðan er það líka bara viðbrögðin hennar og
gleðin sem fylgir henni og smitast til allra í
kringum hana – bros, knús, klapp, dans sem fer
alltaf beint í mömmuhjartað. Það er ólýsanlegt
að eignast barn og elska það strax skilyrðislaust.“
En það erfiðasta?
„Móðurhlutverkið er jafn yndislegt og það er
krefjandi. Það reynir gríðarlega á þolinmæðina
þegar lítill einstaklingur fer að stýra sólarhringnum manns. Svefnlausu næturnar hafa
verið erfiðar og hafa áhrif á andlega líðan. Ég
held að það sé líka það að mann langar að
standa sig 150% í þessu hlutverki alltaf sem er
bara mjög óraunhæft. Mæður eru langoftast að
reyna sitt besta og við þekkjum börnin best. Að
mínu mati getur verið erfitt að sleppa tökum á
þessari fullkomnunaráráttu og muna að njóta
augnabliksins. Ég ætla mér stundum aðeins of
mikið, til dæmis í lúrunum hennar Mettu, þá
ætla ég að taka til, setja í þvottavél, taka æfingu, senda tölvupóst og fá mér að borða og áður en ég er búin með helminginn er hún vöknuð
og ég svaka fúl yfir því hvað ég náði að gera lítið. Ég er orðin betri í því og meðvitaðri um það
að vera á staðnum en ekki alltaf að þjóta í næsta
verkefni þó að það komi enn þá fyrir. Kannski
líka að sleppa tökunum á því að lífið verði ekki
nákvæmlega eins og það var áður en ég eignaðist barn. Það þarf að forgangsraða verkefnum og maður nær ekki alltaf að gera allt
sem mann langar til.“
Hvernig er tilfinningin að fara að vinna aftur?
„Blendin, það er ótrúlega gott að komast aftur í rútínu og vinna við það sem maður hefur
gaman af. Ég held að margar tengi við það að
það sé gott að fá smá pásu og fá sér kaffi í ró og
næði! En auðvitað langar mig líka að eyða öllum stundum með þessari litlu mannveru sem
vex og dafnar svo hratt. Ég held að það sé oft
pínu blanda af gleði og sorg þegar kemur að
svona tímamótum. Það er yndislegt að fá að
vera einstaklingurinn sem maður var fyrir
móðurhlutverkið en móðurhlutverkið er líka
best í heimi. Ég hef náð að byrja vinna smám
saman aftur eftir fæðingarorlof og það hefur
verið mjög þægilegt ferli. Það er líka ótrúlega
gefandi að fá að vinna núna með mæðrum, bæði
í sjúkraþjálfun og mömmutímum hjá Sjúkraþjálfun Íslands, heyra um reynslu þeirra og aðstoða þær.“

Vesti.
Name it
5.590 kr
Kjóll.
Lindex
4.599 kr.
Buxur.
Name it
2.590 kr.
Hettupeysa.
Lindex
4.999 kr.
Hettupeysa.
Englabörn
8.990 kr.

Loðvesti.
Name it
5.990 kr.

Kjóll.
Next 6.990 kr.

Kjóll.
Englabörn
7.990 kr.

Elvis Presley elskaði
bleikt.
Barabie átti svakalega
flottan blæjubíl.

Skemmtilegt og bleikt.

Úrvals
barnabílstólar
Kiddy stólarnir eru gerðir eftir þýsku hugviti þar sem 50 ára reynsla
býr að baki og í þá eru notuð efni úr hæsta gæðaflokki.

GUARDIANFIX 3
9-36 kg 54.900kr

EVOLUNA I-SIZE 2
0-13 Kg 84.900kr

Öruggir og þægilegir barnabílstólar
sem hafa staðið sig frábærlega í
öllum helstu prófunum.

EVOLUTION PRO
RO 2G
0-13 Kg 38.900kr

Ábyrgð: 10 ára ábyrgð og ef stóll lendir í árekstri skiptum við
út stólnum þér að kostnaðarlausu gegn staðfestingu um
tjón frá tryggingarfélagi.

KOMDU VIÐ Í
VERSLUNUM OKKAR
EÐA KÍKTU Á ÚRVALIÐ
Í VEFVERSLUN BÍLANAUST
BILANAUST.IS

STÓRVERSLUN
BÍLDSHÖFÐA 12
110 REYKJAVÍK
S. 535 9000

STÓRVERSLUN
BÆJARHRAUNI 12
220 HAFNARFIRÐI
S. 555 4800

Hafnargata 52
260 Reykjanesbæ
S. 421 7510

Hrísmýri 7
800 Selfossi
S. 482 4200

Furuvöllum 15
600 Akureyri
S. 535 9085

Sólvangi 5
700 Egilsstöðum
S. 471 1244
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Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Áhyggjurnar hurfu þegar
frumburðurinn kom í heiminn
Steinunn Eldflaug Harðardóttir , betur þekkt sem dj. flugvél og geimskip, á dæturnar Eldeyju og Lílú með sambýlismanni sínum, Ísak Ívarssyni. Steinunn segir lífið vera ævintýri sem vaxi með móðurhlutverkinu.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Á

hyggjurnar sem hún hafði þegar hún gekk með
eldri dóttur sína hurfu þegar frumburðurinn kom í
heiminn.
„Það gengur ekkert að spila á nóttunni þegar þú
ert komin með börn,“ var stundum sagt við Steinunni áður en hún eignaðist dætur sínar. Hún segist í fyrstu
hafa verið smeyk við að þessar efasemdaraddir hefðu rétt
fyrir sér en annað kom á daginn. „Að spila á nóttunni er það
skemmtilegasta sem ég geri. Allir eru að dansa, það eru ljós
og partí. Ég var smeyk við þetta og stressuð, að þetta yrði
ekki lengur hluti af lífinu en svo var það ekkert þannig,“
segir Steinunn. Margt breyttist þó með móðurhlutverkinu
og segist hún til að mynda vera orðin meiri tilfinningavera.
Fóru saman í ferðalög

Hún segir að fyrirkomulag tónleikaferðalaga breytist einfaldlega þegar hún er með ungbarn og fjölskyldan hefur í
leiðinni búið til margar dýrmætar minningar.
„Ég er svo heppin að ég og kærastinn minn, hann Ísak, erum ótrúlega góð saman. Fyrsta árið hennar Eldeyjar var
hún á brjósti og ég gat ekki farið frá henni. Ef ég fór til útlanda að spila kom Ísak bara með mér. Við vorum þá bara
með hana með okkur. Ég gaf henni brjóst áður ég fór að
spila og svo var hann með hana baksviðs eða uppi á hótelherbergi. Við fjölskyldan fórum í mörg ferðalög fyrsta árið, sem
við hefðum annars ekki gert,“ segir Steinunn og bætir við að
þau hafi dreymt um ferðalög en ekki verið eins forsjál í að

safna fyrir þeim. Það má því segja að þegar þau eignuðust
börn hafi þau dottið í tvo lukkupotta, stofnað fjölskyldu og
farið í ferðalög saman.
Þegar Steinunn er ekki með börn á brjósti er auðveldara
fyrir hana að bregða sér frá og geta vinnuferðir jafnvel verið
kærkomið húsmæðraorlof. Steinunn bendir á að það, að vera
alltaf með barn með sér, geti stundum verið yfirþyrmandi.
„Það er líka indælt að vera einhvers staðar í útlöndum og
þurfa ekki að vakna um miðja nótt þegar eitthvert barn fer
að gráta.“

„Við sendum inn skjal með umsókninni þar sem við sögðum að þetta væri
uppáhaldsbíómyndin okkar og þetta
væri góð persóna í myndinni.“
Steinunn segist ekki skilja börnin eftir þegar hún fer í
tónleikaferðir enda eru stelpurnar hjá pabba sínum. Sumir
eigi það til að lýsa yfir áhyggjum sínum vegna þessa. Hún
segir hins vegar Ísak og stelpurnar eiga mjög gott samband.
„Hann hefur verið með þær eins og mömmur eru vanar. Þótt
árið sé 2022 þá endar móðirin oft á því að vera meira með
börnin. Það skiptist jafnar á milli okkar,“ segir Steinunn.
Hún rifjar upp atvik í flugvél þegar sessunautur hennar
benti á að Ísak væri í mömmuleik þegar hann fór að skipta á
eldri dóttur þeirra.

Nöfn eru hljóð sem einkenna manneskju
„Margir krakkar halda að hún heiti Líló eins og í bíómyndinni Liló og Stitch en hún heitir Lílú, segir Steinunn
þegar hún útskýrir nafn yngri dóttur sinnar fyrir blaðamanni. „Nafnið kemur úr Fifth Element-bíómyndinni. Það
er mjög skemmtileg frönsk vísindaskáldsögumynd frá níunda áratugnum, segir Steinunn. Í Fifth Element leikur
leikkonan Milla Jovovich persónuna Leeloo.
Steinunn og Ísak íslenskuðu hins vegar nafnið þegar þau
sóttu um leyfi fyrir því. „Við sendum inn skjal með umsókninni þar sem við sögðum að þetta væri uppáhaldsbíómyndin
okkar og þetta væri góð persóna í myndinni. Svo sögðum
við, af því við vissum að þetta fengist ekki samþykkt nema
þetta væri svolítið íslenskt, að nafnið beygðist eins og önnur
íslensk nöfn og væri með íslenskum stöfum.“
Steinunn segir almennt vel tekið í nafnið þó það sé nýtt á
Íslandi. Fólk sem hefur séð myndina fer oft að brosa og
Frakkar skilja nafnið vel þar sem það er til í Frakklandi.
„Krakkar eru ekkert að pæla í þessu. Einhverjum finnst
þetta skrítið nafn og segja að þetta sé ekki nafn heldur bara
hljóð. En þá bendi ég á að nöfn eru bara hljóð, þau eru bara
hljóð sem einkenna manneskju. Það hlýtur að vera gott að
hafa hljóð sem er einkennandi fyrir þig, það eru svo margir
sem heita sömu nöfnum. Það eru til dæmis margar sem
heita Steinunn og stundum eru tvær Steinunnir, segir Steinunn og bendir á að það geti jafnvel valdið ruglingi.
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Fleiri
barnavörur
á vaz.is

1.

Barnaskrifborð frá Isabelle & Max
21.900 kr.

7.

Barnastóll frá Roba
18.800 kr.

Discovery Max barnavagn frá
Ickle Bubba
34.900 kr.

2.

8.

3.

Brjóstagjafapúði frá Symple Stuff
5.000 kr.

Barnarúm frá Isabelle & Max
43.600 kr.

9.

4.

Eat Sleep Repeat skiptidýna
frá Obaby
5.800 kr.

Leiktjald frá Hooga
12.800 kr.

5.

i-Gemm bílstóll frá Joie
36.400 kr.

6.

Eldhúsinnrétting fyrir börn frá
Isabelle & Max
34.100 kr.

FRÍ HEIMSENDING OG ÖLL AÐFLUTNINGSGJÖLD INNIFALIN
EF PANTAÐ ER FYRIR MEIRA EN 20.000 KR!

10.

Barnaruggustóll frá Freeport Park
18.900 kr.

11.

Rimlarúm með dýnu frá
Mack + Milo
46.300 kr.

12.

Hundakollar frá Isabelle & Max
9.000 kr.

MEIRA ÚRVAL Á WWW.VAZ.IS
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„Oft, þegar við ætlum að horfa á mynd, þá vaknar einhver og vill ekki sofa lengur. Maður þarf að venjast því að
það er ekki hægt að skipuleggja sig. Þetta er tímabil. Einn
daginn verða þær stærri og þá verður auðveldara fyrir okkur að gera eitthvað saman. Okkar stundir sem par eru þegar þær eru sofnaðar, ef þær eru ekki vaknaðar aftur, segir
Steinunn. Hún segir að hún hafi lært það í móðurhlutverkinu að allt gangi í tímabilum. Hún hélt til að mynda þegar
eldri dóttir þeirra var lítil og svaf illa að þau foreldrarnir
gætu aldrei aftur horft á sjónvarpið saman en það átti eftir
að breytast. „Þetta minnir mig pínu á fjarsamband af því
einu sinni var Ísak í námi í Amsterdam og ég var á Íslandi.
Ég saknaði hans rosalega mikið en þegar við hittumst þá
var svo ótrúlega gaman,“ segir Steinunn og á þar við færri
en þó skemmtilegar gæðastundir sem þau eiga saman tvö.
„Ég gerði það mömmulegasta sem ég hef gert um daginn
þegar ég bjó til sameiginlegt skjal sem við getum bæði
skoðað í símanum. Það heitir „Umræðuefni sem við náum
ekki að tala um“. Þá setjum við öll umræðuefnin sem við
náum ekki að tala um inn í skjalið og þá þurfum við ekki að
tala um þau þegar við eigum þessar stuttu stundir saman.
Það er svo ömurlegt að vera komin upp í rúm á kvöldin og
þá þurfum við að tala um fjölskyldumál. Það finnst mér
voðalega þægilegt og mæli með fyrir foreldra. Svo er eitt
sem mér fannst ótrúlega asnalegt en við höfum haldið í og
það er að Ísak á föstudagskvöld og ég á laugardagskvöld.
Ef ekkert annað kemur upp á þá vitum við að hann fær að
plana eitthvað á föstudagskvöldum með vinum sínum og ég
er heima með stelpurnar og hann fær að sofa út daginn eftir og ég á laugardagskvöldin,“ segir Steinunn sem segir
einnig allt verða bærilegra ef þau taka til í tíu mínútur á
kvöldin.
Annars nýtur fjölskyldan þess að vera saman og þá þarf
ekki að gera eitthvað flókið eða kosta miklu til. „Mér finnst
skemmtilegast að fara í bíltúr með fjölskyldunni. Við förum
upp í sveit og borðum samlokur þar, það finnst mér mjög
skemmtilegt.“
Elur börnin upp í ævintýraheimi

Lífið er ævintýri segir
mamman Steinunn Eldflaug Harðardóttir sem á
börnin Eldeyju og Lílú.

Sjálf tók Steinunn upp millinafnið Eldflaug fyrir nokkrum
árum en fékk ekki að taka nafnið upp formlega. „Ég reyndi
það fyrir nokkrum árum. Það var ekki komin þessi nýja
vingjarnlega mannanafnanefnd sem er núna. Það voru tvær
ástæður gefnar. Annars vegar að það væri ekki hefð í íslensku máli að fólk héti í höfuðið á farartækjum að undanskildu nafninu Vagni sem unnið hefur sér sess í íslensku
máli. Svo var líka talað um það ef ég fengi leyfi fyrir nafninu þá myndu aðrir foreldrar nota nafnið Eldflaug og þeir
yrðu að taka tillit til þess að nöfn geta verið börnum til að
ama. Ég hugsaði hvaða barni yrði það til ama að heita Eldflaug. Það er svo sem hægt að snúa út úr öllum nöfnum.
Þeir fóru svo að grínast og sögðust ekki geta leyft nafnið
Blómavasi.
Eldri dóttur þeirra Ísaks fékk hins vegar nafnið Eldey
eftir söngkonunni Elly Vilhjálms sem er í miklu uppáhaldi
hjá Steinunni. „Þarna er nafnið komið,“ sagði Ísak eitt
kvöldið við konu sína þegar þau hlustuðu á söng Ellyar. Þá
hafði Steinunn bent honum á að Elly hefði heitið Eldey en
kölluð Elly.
Loftsteinninn sem aldrei kom
Steinunn er forvitin og dugleg að kanna ótroðnar slóðir.
Hún er spennt fyrir tónlist, að búa til tölvuleiki, að komast
að því hvað ástin er og að búa til nýja manneskju. Hún var
spennt fyrir móðurhlutverkinu þegar hún gekk með eldri
dóttur sína en á sama tíma fann hún fyrir kvíða, var hrædd
við hvernig lífið myndi breytast.
„Þegar ég var ólétt að Eldeyju, eldra barninu mínu, grét
ég á hverju einasta kvöldi og alla daga. Ég hélt að lífið væri
búið. Þetta var rosalega erfitt. Ég veit ekki hvað það var,

Barnabílstólar í úrvali

Steinunn og Ísak fylgja ekki ákveðinni uppeldisaðferð en
tónlist og skapandi hugsun ræður för á heimilinu.
„Við hlustum mikið á tónlist hérna heima. Þeim finnst
gaman að dansa. Við gerum alls konar hluti sem mér finnst
eðlilegir. Til dæmis, þegar við erum búin að borða kvöldmat, þá setjum við á einhverja skemmtilega tónlist og dönsum. Okkur finnst gaman að fara á tónleika saman og stundum þegar ég spila á tónleikum sem dj. Flugvél og geimskip
þá kemur Eldey hlaupandi upp á svið og dansar
með mér. Mér finnst það bara krúttlegt. Mig
langar til að þær upplifi ævintýri í lífinu.
Við eigum mjög litríkt heimili, málum
allt í litum og það er mikið um skraut
„Ég vissi ekkert
Morgunblaðið/Kristinn Magnússon
sem mér finnst gaman að horfa á. Ég
hvað væri að fara að
á frænku sem sagði: „Ef stelpurnar
alast upp á þessu heimili þá eiga þær
ég var svo hrædd en ég var líka mjög
gerast og mér leið
alltaf eftir að halda að lífið sé ævspennt fyrir því sem lífið hefði upp á að
eins og heimurinn
intýri! Ég sagði: „Já en lífið er ævbjóða,“ segir Steinunn. Hún lýsir tilfinnminn væri að fara
intýri.“ Ég el þær þannig upp. Þegar
ingunni þannig að loftsteinn hefði verið
við Eldey göngum í leikskólann þá
að hrapa ofan á þau.
að splundrast.“
„Ég hélt að ég myndi bara glata lífi
skoðum við náttúruna og tökum eftir
mínu. Mamma og kona eru orð sem ég var
einhverju fallegu í kringum okkur, segir
Steinunn sem er einnig dugleg að segja
skíthrædd við. Þess vegna vildi ég kannski vera
dætrum sínum sögur. Þau Ísak breyttu nýlega
Steinunn Eldflaug, ég er eitthvað allt annað, ég er
kvöldmatartímanum í sögustund til að fá eldri stelpuna sína
ekki kona, ég er ekki mamma, ég er eldflaug. Ég vissi ekktil að koma að borða kvöldmat.
ert hvað væri að fara að gerast og mér leið eins og heim„Einhver sagði að Eldey ætti að læra dans af því að
urinn minn væri að fara að splundrast. Ég veit ekki hvort
henni finnst svo gaman að dansa. En hún er svo lítil, henni
þetta er eitthvert egó, sem verður svona hrætt, en þetta
finnst bara gaman að dansa og mér finnst fínt að við dönsvar mjög óþægilegt,“ segir Steinunn sem beið og beið eftir
um saman, segir Steinunn, sem kann þó líka að meta hefðbreytingunni sem aldrei varð.
bundnar tómstundir og agann sem fylgir þeim. Eldri dóttir
Þegar barnið kom segist Steinunn ekki hafa haft neinn
þeirra byrjaði í Suzuki-tónlistarnámi í haust. Hún lærir þar
tíma fyrir þær áhyggjur sem fylgdu meðgöngunni. Allur
hennar tími fór í að sinna barninu. „Allt í einu var ekki tími
á fiðlu, rétt eins og Steinunn gerði sjálf þegar hún var lítil
fyrir þessar áhyggjur,“ segir Steinunn. Á sama tíma hurfu
stelpa. Í tónlistarnáminu lærði Steinunn fleira en bara að
spila á hljóðfæri og vonast til að dóttir sín læri það líka.
líka hversdagslegar áhyggjur á borð við af því að fara út úr
„Það kenndi mér eitt sem er sérstaklega mikilvægt í dag.
húsi ómáluð.
Það er að hlutirnir gerast ekki af sjálfum sér. Maður þarf
Foreldrahlutverkið minnir á fjarsamband
að hafa fyrir því ef mann langar að geta gert eitthvað í lífinu, klárað nám, haldið út vinnudaginn, vinasambandi eða
„Ég skil ekki hvernig fólk fer að þegar fólk á þrjú, fjögur
einhverju verkefni í lífinu. Það þarf ekki að vera fiðlunám,
börn. Mér finnst það bara ótrúlegt,“ segir Steinunn þegar
bara eitthvað. Það er ekkert auðvelt fyrst, það tekur tíma.
hún er spurð út í fjölskyldulífið og parasambandið. Hún
Mér fannst fiðlunámið svo verðmætt, segir Steinunn sem
segir að hún þakki bara fyrir að allt reddist einhvern vegætlar þó ekki að pressa á dætur sínar að verða listamenn í
inn í lok dags. Hún gerir fá langtímaplön. Það er mikið að
framtíðinni. Hún segir að ef þær vilji verða lögfræðingar
gera á heimili sem telur tvö börn, tvo ketti, útvinnandi foreldra, svo ekki sé talað um þegar mamman heldur uppi
eða vinna í banka ætli hún ekki að standa í vegi fyrir því,
stuði á tónleikum á kvöldin líka.
sama þótt það veki ekki áhuga hennar.

Bíldshöfða 16, 110 Rvk. | S. 567 2330

www.bilasmidurinn.is

Laugarnar í Reykjavík

Frá og með 1. ágúst verður frítt
í sundlaugar Reykjavíkurborgar
fyrir börn þar til þau ljúka grunnskóla
– það er 1. ágúst árið sem þau verða 16 ára

www.itr.is
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Ástrós Rut Sigurðardóttir og
Davíð Örn Hjartarson hafa búið sér og börnum sínum fjórum fallegt heimili á Selfossi
þar sem til er nóg ást fyrir alla.
Morgunblaðið/Kristinn Magnúss

„Vissi alltaf að ég myndi
eignast stóra fjölskyldu“
Ástrós Rut Sigurðardóttir segist alltaf hafa vitað að hún vildi eignast stóra fjölskyldu. Frá því að hún var lítil
stelpa sá hún fyrir sér stóra fjölskyldu við stórt matarborð. Draumur Ástrósar hefur sannarlega orðið að veruleika
en hún og Davíð Örn Hjartarson hafa búið sér fallegt heimili á Selfossi með börnunum sínum fjórum.
Sonja Sif Þórólfsdóttir | sonja@mbl.is
eið Ástrósar að stórri fjölskyldu var
ekki bein og greið. Hún eignaðist
dóttur sína, Emmu Rut, sem er fjögurra ára, með eiginmanni sínum,
Bjarka Má Sigvaldasyni. Hann lést
úr krabbameini þegar dóttir þeirra var aðeins
níu mánaða gömul.
Síðar fundu þau Ástrós og Davíð hvort annað. Davíð átti þá soninn Elmar Óðin úr fyrra
sambandi og allt small saman. Nú eiga þau
saman tvo syni til viðbótar, Eið Ben sem er 17
mánaða og Erik Ben sem er fimm mánaða. Á
heimilinu eru líka hundurinn Ronja og páfagaukurinn Pógó.

L

Eins og ferskur andblær inn í lífið
Fyrstu mánuðina eftir að Bjarki kvaddi var
Ástrós algerlega í molum og ætlaði sér ekki í
samband nærri því strax. „Ég flúði heimilið og
ferðaðist mikið með Emmu. Á einu af okkar
ferðalögum hitti ég gamlan vin, Davíð, sem
kom eins og ferskur andblær inn í líf mitt. Við
spjölluðum heilmikið í þeirri útilegu og rifjuðum upp gamla tíma. Með tímanum fór þetta
frábæra vinasamband á annað stig og við
ákváðum að hittast sem meira en bara vinir,“
segir Ástrós. Hún bætir við að þá hafi ekki verið aftur snúið þrátt fyrir að hún hafi verið
ákveðin í að fara ekki strax aftur í samband.
„Málið er að ég féll algjörlega fyrir honum á
fyrsta stefnumóti og hann fyrir mér þannig við
tókum þetta á nýtt flækjustig. Ég var ekki
tilbúin í að opinbera neitt enda vildi ég sjá
hvernig hlutirnir þróuðust. Þegar ég sá að mikil alvara var komin í okkar samband og ég vissi

að horfa upp á börnin þeirra dýrka hvort annað
í hjartanu að hann væri nákvæmlega sá maður
frá fyrsta degi.
sem ég sæi fyrir mér að eyða ævinni með þá
„Elmar spurði mig eftir ansi stuttan tíma
var þetta frekar auðvelt,“ segir Ástrós.
hvort ég væri ekki að fara að sækja dótið mitt
Það sem hjálpaði líka var hversu vel Davíð
og flytja til þeirra. Fyrir mér var það ákveðinn
tók Emmu og hversu einstakt samband þeirra
gæðastimpill á sambandið okkar Elmars. Ég
var frá byrjun. Hann var tilbúinn að ganga
elska hann eins og minn eiginn, enda er hann
henni í föðurstað. „Það var eiginlega mín eina
sonur minn, þótt ég hafi ekki fætt hann. Hann
krafa og það er greinilegt að við áttum að hitter heppinn að eiga tvær mömmur og einn
ast aftur og ná saman,“ segir Ástrós.
pabba sem elska hann út í hið óendanlega,“
Ástrós segist alveg hafa búist við því að fólk
segir Ásrós.
yrði með einhverja fordóma fyrir því að hún
Sjálf er hún
tæki saman við
skilnaðarbarn og
annan mann eft- „Hún á eina mömmu og tvo pabba
hefur átt fjóra
ir andlát Bjarka
en pabbi Bjarki er á himnum. Hún
foreldra í yfir
en að sú hafi
þrjátíu ár. Því
ekki orðið raun- kallar Davíð pabba sinn, og hefur
hefur hún
in. Hún hafi
alltaf gert, enda er hann pabbi
reynslu af því
bara fundið fyrhennar og elskar hana svo fallega.“ hvað virkar og
ir stuðningi og
hvað ekki. Hún ákvað því frá fyrsta degi að
ást.
kynnast Elmari vel, læra inn á hans áhugamál
„Að sjálfsögðu hefur þetta komið einog spjalla við hann á heiðarlegan og hreinskilhverjum í opna skjöldu og fólk má hafa sína
inn hátt.
skoðun, en það þarf ekki að vera með leiðindi
„Það eru allir jafnir á mínu heimili og allir
við mig. Það á að vera hægt að treysta fullorðelskaðir og knúsaðir jafn mikið. Það yrði mitt
inni konu til þess að taka ákvarðanir um sitt líf
stærsta feilspor í lífinu ef hann fyndi fyrir höfnog treysta því að hún sé að skapa sér og dóttur
un af einhverju tagi frá mér og myndi tengja
sinni betra líf. Ég hef engan tíma eða áhuga á
það við að ég er „bara stjúpmamma hans“. Ég
einhverju slúðri eða drama; ég kem til dyranna
er foreldri fjögurra barna og ég á alla ástina til
eins og ég er klædd,“ segir Ástrós.
fyrir þau öll,“ segir Ástrós.
Börnin dýrkuðu hvort annað
Duttu í lukkupottinn með Davíð
Það er ekki einfalt að setja saman fjölskyldur og segist Ástrós hafa búið sig undir alls
kyns rússíbana og árekstra. Það hafi því komið
skemmtilega á óvart og verið virkilega fallegt

Samskipti við mömmu Elmars eru mjög
mikilvæg að sögn Ástrósar, enda ala þau þrjú
hann upp. Þau passa upp á að ræða reglulega

saman um allt sem tengist honum og eru með
sér spjall á Messenger.
„Veröldin er ekki fullkomin og þess vegna
erum við ekki alltaf sammála en við hugsum í
lausnum og finnum alltaf endapunkt sem hentar syni okkar best. Við erum þó alveg furðu
sammála ef ég á að vera hreinskilin. Þetta hefur gengið virkilega vel. Það skilar engu að fara
í vörn eða vera lokaður fyrir hugmyndum annarra. Þetta er samvinna næstu árin og því er
best að vera opinn, samvinnuþýður og umburðarlyndur,“ segir Ástrós.
Í tilviki Emmu Rutar eru í raun ekki stjúptengsl. „Hún á eina mömmu og tvo pabba en
pabbi Bjarki er á himnum. Hún kallar Davíð
pabba sinn, og hefur alltaf gert, enda er hann
pabbi hennar og elskar hana svo fallega. Við
duttum í lukkupottinn með þennan dásamlega
pabba,“ segir Ástrós.
Engin stjúpamma eða stjúpafi
„Í okkar fjölskyldu eru engin stjúpamma eða
stjúpafi. Það eru bara allir amma og afi, sem er
frábært,“ segir Ástrós. Foreldrar Bjarka,
amma og afi Emmu, eru stór hluti af lífi þeirra
mæðgna og segir Ástrós þau vera eins og aukaforeldra hennar. Hún sé því svo lukkuleg að
eiga í rauninni sex foreldra.
„Því eru þau amma og afi allra barnanna
minna og það er svo skemmtilegt og fallegt.
Fleiri ættu að taka sér þau til fyrirmyndar.
Þegar Davíð kom inn í líf okkar þá voru þau
með þeim fyrstu sem fengu að vita af sambandi
okkar. Ég fékk gríðarlegan stuðning og þau
5 SJÁ SÍÐU 16
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Hér er Elísabet II. heitin ásamt fjölskyldu sinni. Takið eftir að drottningin er hér með Silver Crossvagn en þeir þykja mjög góðir.

Morgunblaðið/Kristinn Magnúss

Vagnar eru hásæti barnanna
Það þurfa öll börn og allir foreldrar að eiga almennilegan vagn. Meira að segja kóngafólkið.
Breska konungsfjölskyldan hefur lengi vel verið þekkt fyrir ást sína á Silver Cross-merkinu og
var móðirin og drottningin Elísabet II. mynduð með yngsta soninn í vagni frá merkinu. Silver
Cross eru þó langt frá því að vera eina merkið á markaðnum. Gullavagnarnir sem geyma,
gæta og veita ungviðinu frið eru hver öðrum fallegri.
Ástrós segist hafa vonast til þess að ef
hún myndi eignast annan mann, myndi
hann eiga allavega eitt barn fyrir.

Vagn frá Bass
Next. Barnið
okkar 149.900 kr.

Ég var með hríðir í 22 tíma og þurfti inngrip
með sogklukku. Þetta var gríðarlega erfið fæðing og ég var frekar lengi að jafna mig. En
stuðningur frá manninum mínum og bleikt ský
kemur manni ansi langt,“ segir Ástrós.
Heiður að vera aukamamma
Svo varð hún ólétt í þriðja sinn aðeins tveimur mánuðum eftir að hún átti Eið. Hún segir þá
Ástrós segir það besta við að vera mamma
meðgöngu hafa verið erfiða og var hún kvalin
sé skilyrðislausa ástin sem því fylgir. „Þessi
nánast alla meðgönguna.
góða tilfinning í hjartað sem þú færð á hverjum
„Í lokin átti ég erfitt með gang og taldi niður
degi við það eitt að horfa á barnið þitt. Það
koma margir erfiðir og þreyttir dagar með
dagana. Erik minn var svo tillitsamur að hann
leikskólapestum og tilfinningarússíbönum hjá
kom á settum degi. Ég vaknaði við verki um
litlum kroppum. En þegar þú tæklar hlutina
morguninn og fann að ég var farin af stað. Við
vel og nærð börnunum nokkuð vel í gegnum
drifum okkur því upp á Heilbrigðisstofnun
daginn þá ertu rokkstjarna,“ segir Ástrós sem
Suðurlands þar sem ég var mæld með 5 í útelskar að fylgjast með börnunum sínum þroskvíkkun. Erik var í þverlegu og því þurfti ég
ast og mynda sambönd
sprautu til að stöðva
„Stundum dettur einvið systkini sín.
hríðarnar og var send
Hún elskar líka að
með sjúkrabíl yfir heiðhvern veginn allt úr
vera aukamamma Elmina. Ég þurfti nokkrar
höndunum á manni og
ars og viðurkennir að
svona sprautur en ég
hún hafi eiginlega vonast sjálfsöryggið eftir því. Svo held ég hafi aldrei verið
til þess, að ef hún myndi
jafn fljót til Reykjavíkur
heyrir maður kannski
eignast annan mann að
frá Selfossi þar sem ég
eina fallega setningu frá
þá ætti hann allavega eitt
bý,“ segir Ástrós.
barninu sínu og þá fær
barn fyrir.
Á spítalanum gerðust
„Þar sem mig langaði í maður öryggið aftur.“
hlutirnir hratt. Hún var
stóra fjölskyldu þá var
sett í vendingu og fékk í
rosa plús að fá eitt auka barn sem ég þyrfti
kjölfar harðar hríðir. Hún þáði ekki mænurótekki að ganga með og fæða. Ég var því meira
ardeyfingu vegna vandamála í fyrri fæðingum.
en tilbúin í þetta hlutverk og það hefur kennt
Svo missti hún vatnið. Eftir það sást í kollinn
mér margt. Mér þykir það algjör heiður að fá
og Erik litli kom í heiminn.
að vera aukamamma hans Elmars því þessi
„Ég öskraði, blótaði og skildi alla mögulega
drengur er magnaður. Yfirburðagreindur,
líkamsvessa eftir á rúminu á meðan Davíð hélt
orkumikill, skemmtilegur og getur talað mann
í höndina á mér og sagði mér að ég væri sín
í kaf. Svo hefur hann svo fallegt hjarta og er
stærsta rokkstjarna. Þetta var geggjuð fæðdásamlegur stóri bróðir,“ segir Ástrós.
ing. En við erum búin núna enda komin með
fjögur börn, sem eru öll heilbrigð, algjör blessÞriðja meðgangan erfiðust
un,“ segir Ástrós.
Ástrós gekk með og fæddi þau Emmu, Eið
„Þá veit ég að ég er að gera rétt“
og Erik. Hún segir allar meðgöngurnar hafi
fögnuðu fréttunum. Í dag er Davíð tengdasonur þeirra og börnin okkar þeirra barnabörn.
Þetta fallega viðhorf er aðdáunarvert,“ segir
Ástrós.

verið svipaðar en að grindargliðnunin hafi
versnað með hverri meðgöngu. Á fyrstu meðgöngunni léttist hún vegna meðgöngusykursýki og endaði í bráðakeisara.
Það var þó ekkert annað í stöðunni en að
jafna sig fljótt, því hún var mikið ein með
Emmu þar sem Bjarki lá mikið inni á spítala á
þeim tíma.
„Á annarri meðgöngunni datt ég illa í hálku
og rófubeinsbrotnaði þegar ég var gengin tæpa
sjö mánuði. Ég þurfti því að hætta að vinna og
hvíla mig fram að fæðingu. Eiður tók sinn tíma
í að koma. Ég missti vatnið eina nóttina og 42
tímum seinna kom hann loksins í fangið á mér.

Ástrós segir að það sem hafi helst komið
henni á óvart við móðurhlutverkið sé að hún sé
ýmist með allt á hreinu eða ekki.
„Stundum dettur einhvern veginn allt úr
höndunum á manni og sjálfsöryggið eftir því.
Svo heyrir maður kannski eina fallega setningu frá barninu sínu og þá fær maður öryggið
aftur,“ segir Ástrós.
Dóttir hennar er dugleg að segja henni að
hún sé besta vinkona hennar. Ástrós segist
aldrei fá nóg af því að heyra það. „Þegar ég sé
börnin mín braggast vel og hlaupa út í daginn
með sjálfsöryggið í skýjunum þá veit ég að ég
er að gera rétt,“ segir Ástrós.

Kerra frá
Versace.
Harrods
258.000 kr.

Vagn frá Bugaboo.
Petit 212.350 kr.

Vagn frá Emmaljunga.
Fífa 220.980 kr.

Vagn frá Fendi.
Harrods
1.490.000 kr.

Vagn frá Silver
Cross. Móðurást
197.900 kr.

EIN STÓR
FJÖLSKYLDA

Hver einasti meðlimur Colgate-fjölskyldunnar
ﬁnnur tannbursta, tannkrem og aðrar tannhirðuvörur við sitt hæﬁ. Velkomin í fjölskylduna!
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Guðmundur Felixson
ásamt kærustu sinni Þuríði
Blæ Jóhannsdóttur og syni
þeirra Arnaldi Snæ.

„Ég held það hafi alltaf
blundað í mér pabbi“
Guðmundur Felixson og Þuríður Blær Jóhannsdóttir eignuðust sitt fyrsta
barn, soninn Arnald Snæ, fyrir tveimur árum. Guðmundur segist fyrst hafa
óttast að hann myndi einangrast félagslega þegar hann eignaðist barn, en
segir það hafa komið á óvart hversu tilefnislaus þessi ótti var.
Sonja Sif Þórólfsdóttir | sonja@mbl.is

uðmundur er sviðshöfundur, spunaleikari,
sketsahöfundur, leikari og leikstjóri og hefur sýnt spunasýningar
hjá Improv Ísland í mörg ár. Út frá
því myndaðist sketsahópurinn Kanarí sem er að taka upp sína aðra
seríu fyrir RÚV um þessar mundir.
Í haust leikstýrir hann fjölskyldusýningunni Hvíta tígrisdýrið í
Borgarleikhúsinu. Blær er líka leikkona og er rappari í Reykjavíkurdætrum.
„Ég held að það hafi alltaf blundað í mér pabbi. Ég á margar yngri
systur, þar á meðal eina sem fæddist þegar ég var 13 ára, þannig að ég
lærði snemma að skipta á bleyjum
og svoleiðis. Ég held ég hafi alltaf
vitað að einhvern tímann yrði ég
pabbi en óttaðist frelsissviptinguna
sem fylgir því. Ég er mikil félagsvera og óttaðist að ég myndi algjörlega hætta að hitta vini mína
eftir að ég eignaðist barn. Vissulega
fylgir þessu ákveðin frelsissvipting
en félagslífið er samt sem áður

G

Arnaldur Snær er
tveggja ára og
elskar gröfur.

Guðmundur segir það
besta vera að fá að
vera persónulegur leiðsögumaður sonar síns
í þessum heimi.
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ennþá til staðar, bara í breyttri
mynd. Nú hitti ég vini mína meira á
barnvænum kaffihúsum heldur en
óbarnvænum skemmtistöðum,“ segir Guðmundur.
Góð samskipti það mikilvægasta
Spurður á hvað hann leggi
áherslu í uppeldinu segir Guðmundur að honum finnist hann auðvitað ekki kunna að ala upp barn en
að þau reyni að vera góðar manneskjur og trúa því að það muni hafa
áhrif á Arnald.
„Ef ég ætti að nefna eitthvað held
ég að góð samskipti séu eitt það
mikilvægasta sem við leggjum upp
með. Við pössum okkur að segja
aldrei neitt við hann sem við getum
ekki staðið við og þegar við höfum
tekið einhverja ákvörðun þá reynum
við að bregða ekki út frá henni. Við
leggjum mikið upp úr því að tala við
Arnald og útskýra fyrir honum hvað
er í gangi. Í stað þess að troða honum bara í úlpuna útskýrum við fyrir
honum að nú séum við að fara út og
þess vegna þurfi hann að fara í
úlpu,“ segir Guðmundur.
„Þetta gerum við aldrei aftur“
Guðmundur segir það hafa verið
stórmerkilega upplifun að hafa fylgt
Blævi í gegnum fæðinguna. „Ég
mun aldrei gleyma augnablikinu
þegar ég horfði í augun á Arnaldi og
fylgdist með honum byrja að anda.
En ferlið var langt og erfitt og í
raun áfall fyrir Blævi. Hvernig hún
fór að þessu skil ég ekki, enda sagði
hún beint eftir fæðinguna: „Þetta
gerum við aldrei aftur“ og við
dáumst bæði að fólki sem hefur
eignast fullt af börnum,“ segir Guðmundur.
Hann segir það hafa líka verið
skrítið að vera á hliðarlínunni og
geta lítið hjálpa til. Hann gerði sitt
besta til að sjá um Arnald á meðan
Blær jafnaði sig eftir fæðinguna.
Guðmundur einangraðist svo
sannarlega ekki félagslega eftir að
hann varð pabbi, eins og hann óttaðist fyrst. Það kom honum á óvart
hversu tilefnislaus sá ótti var.
„Með því að eignast barn stígur
maður inn í risastórt samfélag foreldra sem öll hafa upplifað svipaða
hluti. Ég get spjallað við hvaða foreldri sem er, hvort sem það er
kunningi í matvörubúð eða ókunnug
mamma á róló. Það er alltaf hægt að
tala um börnin og uppeldi og ótrúlegt en satt finnst mér sjúklega
gaman að tala um hvernig ókunnugum börnum gengur að læra á kopp
eða hversu gömul þau voru þegar
þau fengu leikskólapláss. Samfélag
foreldra tekur manni opnum örmum
og allir hafa gaman af því að hjálpa
öðrum ráðþrota foreldrum. Þannig
verða til ný og mun dýpri vinasambönd en þau sem mynduð eru á
skemmtistöðum,“ segir Guðmundur.
Sonurinn kennt honum margt
Föðurhlutverkið er margslungið
en það besta við að vera pabbi segir
Guðmundur vera að fá að vera persónulegur leiðsögumaður sonar síns
um þennan flókna heim.
„Upplifun hans á tilverunni, uppfull af undrun og uppgötvunum, hefur kennt mér að horfa öðruvísi á
heiminn í kring um mig. Það mikilvægasta sem hann hefur kennt
mér (enn sem komið er) er að njóta
augnabliksins. Í stað þess að
strunsa með kerruna um bæinn
leyfi ég mér að setjast niður og
horfa á endurnar á Tjörninni í
nokkrar mínútur áður en við höldum göngu okkar áfram í leit að nýjum og spennandi upplifunum. Eins
og til dæmis gröfum. Hann elskar
nefnilega gröfur,“ segir Guðmundur.

Notalegt
krílanudd
Nudd er góð leið til þess að tengjast ungbörnum og læra betur inn á þau. Hrönn
Guðjónsdóttir ungbarnanuddkennari
starfar á stofunni Nálastungur og nudd
og býður þar upp á námskeið í ungbarnanuddi. Hrönn kennir foreldrum og
öðrum að nudda litla kroppa en rannsóknir sýna að börn sem eru nudduð
reglulega þyngjast og þroskast fyrr en
önnur börn. Í gegnum nudd lærir fólk
meðal annars að hlusta á barnið og
skynja líðan þess í gegnum snertingu.
Foreldrar, eða til dæmis ömmur og afar,
læra að nudda fætur og maga, bringu og
handleggi og að lokum andlit og bak.

Það er gott að
mynda tengsl í
gegnum nudd.
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Foreldrarnir
máluðu veggina
í tveimur mjúkum tónum.

Sunna naut
þessa að nostra
við herbergi
dóttur sinnar.
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Spenntust fyrir því að
innrétta barnaherbergið
Hin þriggja ára gamla Rebekka Björg Sveinsdóttir á fallegt og notalegt herbergi.
Sunna Þorsteinsdóttir naut þess að pæla í heildarútliti herbergisins og hvernig
þörfum dóttur hennar væri mætt í herberginu.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Það er gott að dunda
sér í herberginu.

ið fluttum inn fyrir nokkrum mánuðum og ég
vissi að mig langaði að gera herbergið hennar
mjög hlýlegt og að notalegu rými þar sem að
henni liði vel. Þetta var herbergið sem ég var
hvað spenntust að innrétta þegar við fluttum
inn,“ segir Sunna um barnaherbergið.
„Hugmyndin kom upp þegar ég sá skeljalínu frá
barnamerkinu Konges Sløjd í fyrra og voru litir á veggjum meðal annars valdir út frá lampa sem ég kolféll fyrir.
Annars var ég alls ekkert að finna upp hjólið. Ég fékk
hugmyndir, bæði frá Instagram og Pinterest, og skrifaði
niður alls konar sniðugt sem ég sá og blandaði því saman
við það sem mér fannst fallegt og mig langaði til að
myndi prýða herbergi dóttur minnar. Ég naut þess að fá
að velja í þetta skiptið þar sem Rebekka er það ung að
hún var lítið með í ráðum en eftir því sem hún eldist mun
hún fá að velja hvernig herbergið hennar er.“
Foreldrarnir Sunna og Sveinn ákváðu
að mála veggina tvílita og fann
Sunna fyrir ákveðni nostalgíu í
verkefninu. „Mér finnst það
mjög fallegt og einstaklega
skemmtilegt þar sem her-

V

Fallegir munir
prýða Stringhilluna.

Hvítt rúm frá
Sebra kemur vel
út í herberginu.

bergið mitt var málað svona í nokkur ár þegar ég var
barn. Þó með borða yfir skilin sem þótti mjög smart þá
en er lítið um í dag. Við vorum með grófa hugmynd um
þá liti sem við vildum nota en fengum svo góða ráðgjöf í
Sérefni og enduðum á þessum litum sem heita light
suede og tibet tan.“
Rúmið frá Sebra nýtur sín í herberginu en Sunna segir að það hafi verið á óskalistanum frá því hún gekk með
dóttur sína. „Áður en Rebekka fæddist vorum við með
augastað á rúminu frá Sebra þar sem okkur þótti það
mjög klassískt og fallegt auk þess sem það er hagnýtt og
vex með barninu.“
Er öðruvísi að innrétta barnaherbergi en önnur herbergi?
„Það er öðruvísi að því leyti að maður hugsar herbergið út frá aldri barnsins sem þar mun búa og hvernig
er hægt að haga því þannig að barninu líði sem best í
herberginu.“
Hvað er mikilvægt að hafa í herberginu?
„Herbergið er ekki mjög stórt. Við vildum alls ekki
hafa það of troðið en þó ná að nýta plássið vel. Okkur
fannst mikilvægt að hafa borð og stóla fyrir hana til að
dunda sér auk þess að hafa notalegan stað fyrir hana til
að lesa bækur og að nægt rými væri fyrir hana til að
leika sér á gólfinu. Við þurftum ekki margar hirslur fyrir
leikföng í herberginu þar sem hún fær einnig leikherbergi og höfðum því frjálsari hendur þegar
kom að því að raða inn í herbergið hennar.“
Ertu með sniðugt ráð fyrir foreldra sem
eru að breyta herbergjum fyrir börnin sín?
„Það hefur reynst okkur vel, frá því Rebekka var mjög ung, að vera ekki með of
mikið af leikföngum uppi við í einu. Vera
frekar með meirihlutann í lokuðum
hirslum og skipta svo reglulega um það
dót sem er í umferð hverju sinni. Þetta
hefur breyst eftir því sem hún eldist en
við reynum þó að halda í þetta í grunninn
með því að hafa leikföng í körfum inni í skáp
sem hún hefur aðgang að sjálf og sækir sér
það sem hún vill leika með. Einnig geymum við
flestar bækurnar hennar í bókaskáp og skiptum
reglulega út bókunum í bókastandinum. Þó eru
nokkrar í mestu uppáhaldi sem fá að vera alltaf uppi
við.“
Hvað er næst á dagskrá?
„Svefnherbergið hennar er að mestu leyti tilbúið.
Næst á dagskrá er að útbúa leikherbergið sem er í
vinnslu. Það verður gaman að leikföngin hennar öðlist
sitt pláss og létta þá í leiðinni örlítið á stofunni sem er
mikið notuð í leik. Mér finnst mikilvægt að hennar rými
og skipulag leikfanganna ýti undir fjölbreyttan og sjálfstæðan leik og að hún hafi gott aðgengi sjálf að leikföngunum. Einnig skiptir mig miklu máli að rýmið sé fallegt
og einfalt og finnst mér lokaðar hirslur í bland við opnar
stuðla að því,“ segir Sunna.
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Eldhúsið
er úr Ilva.

Foreldrarnir eru duglegir að skipta
út leikföngum.

Fötin tóna vel við litapallettuna í
herberginu.

Rebekku Björg líður vel í fallega
herberginu sínu.

Borðið og stólarnir eru úr Epal.

Það er notalegt að
lesa uppi í rúmi.
Nokkrar bækur
eru í uppáhaldi.
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„Ég sjálf er
fósturbarn“
Fjölskyldufræðingurinn Soffía Ellertsdóttir er fjögurra barna
móðir sem hefur tekið um 20 börn í tímabundið eða varanlegt
fóstur ásamt eiginmanni sínum, Tómasi Tómassyni.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is
offía segir að í dag sé leitast við að
undirbúa fósturforeldra, fósturbarn
og foreldra þess eftir því sem unnt
er, áður en barnið fer í fóstur. Fyrirkomulagið er gott þegar vel tekst
til en mikilvægt sé að hlúa vel að öllum sem að
koma.
„Ég sjálf er fósturbarn. Þegar ég var sex ára
lést mamma mín, þá einungis 32 ára að aldri.
Pabbi minn, sem var mállaus og heyrnarlaus,
var ekki talinn ráða við að vera einstæður faðir
með þrjú börn. Þannig að ég fór í fóstur til móðursystur minnar sem þá var að nálgast fimmtugt og hafði alið upp sex börn. Albróðir minn
fór til annarrar móðursystur og hálfbróðir
minn sem er eldri fór til pabba síns, þannig að
öll fjölskyldan tvístraðist. Við misstum í raun
ekki bara mömmu okkar, við misstum pabba
okkar og hvert annað. Pabbi missti ekki bara
konuna sína heldur missti hann líka börnin sín.
En þó ég hafi misst mína upprunafjölskyldu þá
eignaðist ég nýja fjölskyldu og ég lít á fóstursystkini mín sem mín systkini þó við séum í
raun systkinabörn,“ segir Soffía um sína
reynslu.
„Í dag er alltaf leitast við að systkini séu höfð
saman ef það er mögulegt en stundum getur
það verið of krefjandi fyrir fósturfjölskylduna

S

að taka að sér fleiri en eitt barn, til dæmis ef
barn er með mikinn hegðunarvanda eða önnur
vandamál,“ segir Soffía.
Sorg og missir fylgir því að setja barn í fóstur
Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þetta
var en hvað hefur breyst á þessum tíma?
„Á þessum tíma var ekkert verið að pæla í
eftirfylgni eða stuðningi, hvorki fyrir börnin,
foreldra né fósturforeldra. Ef börnum var komið fyrir á öruggu heimili, þar sem þau fengu í
sig og á, þá var það talið gott. Í dag þurfa þeir
sem ætla að gerast fósturforeldrar að fara á
námskeið, sem haldið er á vegum Barna– og
fjölskyldustofu (áður Barnaverndarstofu).
Einnig eru haldin sérhæfð námskeið fyrir fósturforeldra sem eru með börn innan fjölskyldunnar í fóstri,“ segir Soffía. Hún og Hildur
Sveinsdóttir, félagsráðgjafi sem starfaði á
Barnaverndarstofu, héldu fyrsta Foster Pride
námskeiðið á Íslandi árið 2004. Námskeiðið á
sér fyrirmynd erlendis frá.
Það þarf í mörg horn að líta þegar fósturforeldrar taka við fósturbarni. Mikilvægt er að
undirbúa sig vel.
„Fósturbarn, sem er að koma í fyrsta skiptið
til fósturfjölskyldu sem það þekkir ekki neitt,
getur verið mjög óöruggt og alls konar tilfinn-

Soffía Ellertsdóttir segir markmiðið að hjálpa öllum börnum
að verða sjálfbjarga.
Morgunblaðið/Árni Sæberg

ingar geta verið að brjótast um hjá barninu.
Barnið getur virkað lokað og jafnvel neikvætt
eða það getur virkað spennt og kátt. Þessi
fyrstu viðbrögð barnsins segja ekkert endilega
til um hvernig barninu líður í raun og veru. Líklegast er það mjög óöruggt og hegðunin bara
ein birtingarmynd óöryggisins. Fósturforeldrar þurfa líka að geta sett sig í spor foreldra
fósturbarnsins. Það er mikil sorg og missir sem
fylgir því að þurfa að setja barnið sitt í fóstur
eða að þurfa að fara í fóstur. Þó er ekki sjálfgefið að fósturbarnið eða foreldrarnir geri sér
grein fyrir því að þau séu að upplifa sorg. Þau
eru bara allt í einu þátttakendur í ferli sem þau
hafa enga stjórn á og bregðast kannski við með
reiði, örvæntingu eða sektarkennd,“ segir
Soffía.

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að barn
eigi að fara í fóstur er áhersla lögð á að hlusta á
óskir barnanna sjálfra og reynt að koma til
móts við þær eftir því sem hægt er. Ef barnið
hefur til dæmis stundað ákveðna íþrótt og óskar eftir því að halda því áfram eða ef barnið óskar eftir því að vera áfram í sama skóla þá er
reynt að haga því þannig að barnið geti haldið
því áfram.
Ákveðinn línudans
Öll börn eru einstök. Því er engin ein töfraaðferð til að tengjast þeim. Sjálf segist Soffía enn
lenda í krefjandi aðstæðum þrátt fyrir að vera
með gríðarlega mikla reynslu og vinna sem sérfræðingur á sviði fósturfjölskyldna. „En þegar
nýtt fósturbarn kemur í fjölskylduna reyni ég

ALLTAF EINU SKREFI Á UNDAN Í LÚSAMEÐFERÐ

NÚ ER LÚSIN KOMIN Á KREIK!
Elimax lúsasjampó og
Pure Power lausn fyrir hár drepa
bæði lús og nit ásamt því að vernda
gegn endursmiti.
100% áhrifaríkt - 1 meðferð!

Nýtt!

FÆST Í NÆSTA APÓTEKI!
Elimax 2in1 og Elimax Pure Power eru bæði lækningatæki - virkni sönnuð með klínískum prófunum.
Ekki nota vöruna ef um er að ræða ofnæmi fyrir einhverju innihaldsefnanna eða ef þú ert með mjög ertan eða skaddaðan hársvörð.
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að vera vakandi yfir því hvaða þarfir þetta tiltekna barn hefur og koma til móts við þær þarfir eftir því sem við á. Þetta getur verið áhrifarík
aðferð til að tengjast en er alltaf ákveðinn línudans og krefst oft mikillar þolinmæði,“ segir
Soffía.
„Það er líka rosalega mikilvægt að fósturforeldrar fái mikinn stuðning og handleiðslu frá
byrjun. Í raun og veru ættu fósturforeldrar að
geta farið reglulega í handleiðslu til þess að getað speglað sig við hlutlaust fagfólk. Þetta eru
málefni sem þú ferð ekki og ræðir við vinkonu
eða ættingja.“
Fóstur flokkast í varanlegt fóstur, tímabundið fóstur og styrkt fóstur. Það er mikill skortur
á fósturfjölskyldum og bendir Soffía til dæmis á
að árið 2020 hafi komið 165 beiðnir um fósturfjölskyldur en aðeins hafi borist 59 umsóknir
um að gerast fósturforeldrar.
Fósturbörnin órjúfanlegur hluti af fjölskyldunni
Þegar Soffía gerðist fósturforeldri sjálf varð
það fyrir hálfgerða tilviljun. Síðan þá hefur málefnið verið henni afar hugleikið.
„Við bjuggum í sveit og á sumrin vorum við
með sumardvöl fyrir börn. Ein áramótin var
haft samband við okkur og við beðin um að taka
systur, 12 og 14 ára. Við settumst niður og
ræddum þetta og svo ákváðum við að slá til.
Þær voru hjá okkur í eitt og hálft til tvö ár. Þær
eru algjörlega orðnar hluti af okkar fjölskyldu
núna og börnin þeirra kalla okkur ömmu og afa.
Þetta finnst mér stórkostlega merkilegt og
magnað. Það er eins og aldur eða tími skipti
ekki máli, heldur bara hvernig tengslin verða,“
segir Soffía og bætir við að börnin hennar líti á
þær sem systur sínar.
Hjónin eiga fjögur börn og voru fósturbörnin
í tímabundnu fóstri oft á tíðum á svipuðum aldri
og þeirra eigin börn.
„Það sem við höfum alltaf gert er að við höfum sest niður og rætt við þau og sagt þeim frá
þessu. Ég var oft með samviskubit út af börnunum mínum. Oft komu mjög krefjandi einstaklingar til okkar. Börnin mín eru öll orðin

og er markmiðið að barnið fari aftur heim til
fullorðin núna. Þau segja að stundum hafi þetta
verið hundfúlt, eins og er oft á milli systkina, en
sín. Þrátt fyrir aðeins stuttan tíma segir Soffía
oftast var þetta mjög gaman. Við bjuggum í
vel hægt að mynda góð tengsl við fósturbörnin.
„Barn, sem er búið að vera í tímabundnu
sveit og þau voru bara kát með að fá fleiri leikfélaga. Þetta var ekki nærri því eins íþyngjandi
fóstri í eitt til tvö ár, getur svo sannarlega verið
og ég hélt. Það var rosalega gott að heyra það,“
búið að mynda góð tengsl við fósturfjölskyldsegir Soffía.
una og þeim tengslum er alveg hægt að viðÞrátt fyrir að börn Soffíu og Tómasar horfi
halda og það er bara af hinu góða. Það fer eftir
til baka og líti á fjölbreytt fjölskyldulífið með jáaldri barnsins en það er ekki óalgengt að þegar
kvæðum augum, þarf að hafa ýmislegt í huga
barn fer af fósturheimili og aftur til foreldra að
þegar börn eru á heimilinu fyrir. Soffía bendir á
fósturfjölskyldan verði stuðningsforeldrar,
að þegar nýtt barn kemur í fjölskylduna verður
barnið kemur þá aðra hverja helgi eða eina
alltaf ákveðið ójafnvægi til að byrja með. Fósthelgi í mánuði. Þannig verður ekki algert rof á
urforeldrar eru oft uppteknir af fósturbarninu
tengslum og bæði fósturfjölskyldan og barnið
sem gerir það að verkum að börnin sem fyrir
fá færi á að aðlagast nýjum aðstæðum.“
eru á heimilinu fá ekki
Í varanlegu fóstri er
eins mikla athygli frá for- „Þær eru algjörlega orðnmarkmiðið að barnið
eldrunum og áður.
eignist nýja fjölskyldu
ar hluti af okkar fjölskyldu og fari ekki aftur til kyn„Þetta er atriði sem við
núna og börnin þeirra
erum farin að verða mun
foreldra. Þá verður ummeðvitaðri um seinni árin kalla okkur ömmu og afa.“ gengni kynforeldra mun
en áður var. Börn fósturfátíðari en í tímabundnu
foreldra gegna ofsalega mikilvæga hlutverki.
fóstri. „Þetta er ofsalega viðkvæmt mál. Það
Fósturbörnin leita oft til okkar eigin barna. Oft
eru margir fósturforeldra sem eru hræddir við
trúa þau þeim fyrir einhverju sem þau eru ekki
of mikla umgengi og það á örugglega rétt á sér í
tilbúin að trúa okkur fósturforeldrunum fyrir.
einhverjum tilfellum. Þegar vel tekst til, og það
Þess vegna þarf maður að vera vakandi fyrir
gerir það mjög oft, þá getur regluleg umgengni
því að börnin okkar séu ekki að burðast með
í hófi verið bara af hinu góða. Bæði fyrir barnið,
einhverja vitneskju sem þau hafa kannski ekki
fyrir kynforeldra og fósturforeldra. Góð samþroska til að vinna úr hjálparlaust.“
skipti milli fósturforeldra og kynforeldra
Góð samskipti við kynforeldra skipta máli
gagnast barninu langbest, hvort sem um er að
Fólk sem sækist eftir því að verða fósturforræða varanlegt fóstur eða tímabundið. Þegar
eldrar er alls konar fólk. Sumt fólk óskar sérbarnið finnur að það er ekki togstreita á milli
staklega eftir barni í varanlegt fóstur en aðrir
fósturforeldranna og kynforeldra slakar það á í
óska eftir því að taka barn eða börn í tímabundstaðinn fyrir að vera í hollustukrísu gagnvart
ið fóstur. Sumir eru opnir fyrir bæði varanlegu
báðum aðilum. Það er svo mikilvægt að sátt sé á
og tímabundnu fóstri. Þegar um tímabundið
milli allra.“
fóstur er að ræða taka fósturforeldrar að sér að
„Ég er alveg að springa úr stolti“
vinna ákveðið verkefni fyrir barnavernd og í
raun samfélagið í heild sinni. Börnin koma einn„Maður hefur enga innistæðu hjá þessu
ig úr ýmsum aðstæðum. Oft hafa þau verið vanbarni. Af hverju ætti barnið að treysta fólki sem
rækt og eru málin tengd neyslu en einnig eru
það hefur bara þekkt í stuttan tíma? Hvað hefdæmi um að foreldrar veikist eða börnin orðið
ur fyrri reynsla kennt þeim? Það er ekki hægt
munaðarlaus.
að reikna með að barnið verði hoppandi kátt þó
Tímabundið fóstur getur verið í allt að tvö ár
við teljum að það sé komið í öruggar aðstæður.

Maður þarf að mæta þörfum barnsins og vera
næmur á þær. Þegar þú nærð að mæta þörfum
barnsins og á forsendum þess þá ertu byrjaður
að leggja inn í tilfinningabankann. Stundum
upplifir maður að ekkert hafi gerst þó svo barnið hafi verið hjá manni í þrjá, fjóra mánuði. Þá
er rosalega gott að setjast niður og hugsa:
„Bíddu nú við, hvernig var ástandið í upphafi og
hvernig er það núna?“ Þá sér maður yfirleitt að
það hefur heilmikið breyst.“
Hvernig eru góðu stundirnar?
„Góðu stundirnar eru margar og það geta verið lítil atriði. Þegar maður sér að barninu líður
vel, þegar barnið er farið að vera öruggt og farið
að leita til manns og treystir manni. Það er góð
tilfinning. Það að finna að maður er að gefa
þessu barni eitthvað, það er alveg ótrúlega gott.“
Sjálf veit Soffía vel hvernig er að upplifa
þessa tilfinningu en nýlega kláraði fósturdóttir
hennar stúdentspróf. „Fósturdóttur mín útskrifaðist sem stúdent núna í vor, ótrúlega vel
gert og flott hjá henni. Ég er alveg að springa
úr stolti. Ég er voðalega montin af börnunum
mínum en ég held ég hafi sjaldan hafi verið jafn
montin og þegar hún varð stúdent, þessi elska.“
Fósturdóttirin sem um ræðir er í varanlegu
fóstri en hjónin ákváðu fyrir nokkrum árum að
taka barn í varanlegt fóstur í fyrsta skipti. Nú
eru þau með tvö börn í varanlegu fóstri. „Fósturdóttir okkar er búin að vera hjá okkur í fimm
ár, kom 15 ára, og hitt fósturbarnið er búið að
vera í rúmlega eitt og hálft ár og kom líka 15
ára. Það var nú bara út af þeirra aðstæðum.
Þau gátu ekki farið aftur heim, segir Soffía um
ákvörðunina.
„Hvort sem þetta eru börn í varanlegu eða í
tímabundnu fóstri þá er þetta alveg eins og með
þín eigin börn. Markmiðið er alltaf að koma
þeim til manns, hjálpa þeim að verða sjálfbjarga og sjálfstæðir einstaklingar. Þau koma
til okkar með misþungt farteski sem hefur áhrif
á hversu greiðlega eða erfiðlega það gengur,“
segir fósturforeldrið Soffía sem segist ekki hafa
meiri tíma né orku en annað fólk, hún njóti þess
einfaldlega að vinna með fólki.

SAMVERUSTUNDIR
MEÐ FJÖLSKYLDUNNI ERU DÝRMÆTAR!
Í 36 ár hefur KRUMMA ehf lagt áherslu á vandaðar vörur sem örva, þroska & efla leik barna.
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Toppurinn er
að vera heima
með barninu
Þórarinn Þórarinsson blaðamaður var nýorðinn fimmtugur
þegar hann eignaðist yngsta barnið sitt með unnustu sinni,
Theódóru Björk Guðjónsdóttur. Hann er þakklátur fyrir að
sonurinn, Guðjón Bergur, leyfi veðruðum föður sínum að
sofa á næturnar þótt honum finnist dapurlegt að pabbinn
verði 70 ára þegar sonurinn verður tvítugur.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is
órarinn segist hafa þurft að hugsa
sig töluvert um áður en hann og
unnsta hans ákváðu að eignast barn.
Hann átti fyrir fjögur börn með fyrri
barnsmæðrum og segir að það sé
töluvert öðruvísi að eignast barn um tvítugt eða
um fimmtugt. 30 ár eru á milli elsta og yngsta
barnsins en Guðjón Bergur er nú sex mánaða.
„Þar sem 30 ár eru á milli elsta barnsins míns
og þess yngsta hlýt ég að hafa ágætis samanburð og auðvitað munar mestu um lífsreynsluna. Maður hefur gengið í gegnum alla skelfinguna og óttann áður og bregst frekar fumlaust og yfirvegað við flestu sem kemur upp á.
Ólíkt því sem áður var er maður því ekki í krónísku taugaáfalli og síhringjandi í mömmu með
endalausar áhyggjur af barninu.
Síðan er maður auðvitað miklu rólegri.
Djammið kallar ekki lengur og það er ekki upp
á líf og dauða að fá pössun í tíma og ótíma. Enda
er toppurinn á tilverunni bara að vera heima og
njóta þess að vera með barninu. Þá er ekki hægt
að horfa fram hjá því að maður er betur í stakk
búinn efnahagslega til þess að eiga barn. Ég hef
að minnsta kosti ekki enn þurft að slá foreldra
mína um lán eða rjúka með dósir í Sorpu til þess
að geta keypt bleyjur,“ segir Þórarinn.

„Já, já. Það hvíldi þungt á mér
og gerir eiginlega enn og þá
helst bara að ég vorkenni
barninu mínu voðalega að
eiga svona gamlan
pabba. Ég hef upplifað
það að vera í hópi
yngstu foreldranna á
fundum og skemmtunum í grunnskóla og
fannst ég bara ferlega
kúl. Að sama skapi
finnst mér ég óbærilega
hallærislegur í sömu aðstæðum núna. Þótt, eða
kannski vegna þess, að ég mæti
enn í sama leðurjakkanum og ég
gerði fyrir tuttugu árum.
Síðan fylgir því talsverð sálarangist að vita að
mér mun aldrei endast aldur til þess að fylgja
litla stráknum mínum jafn langt inn í lífið og eldri
krökkunum. Frumburðurinn er að verða þrítugur og ég er 51 árs. Það er nokkuð góð tölfræði en
verra, eins og mér hefur verið bent á, að við Guðjón Bergur getum slegið saman sjötugsafmæli og
stúdentsveislu þegar og ef þar að kemur og mér
endist aldur til,“ segir hann og hlær.

Upplifði menningarsjokk þegar
frumburðurinn fæddist

Höggið kemur á gelgjunni

Þ

Þegar hann er spurður að því hvort hann hafi
annan skilning á föðurhlutverkinu núna en þegar hann var tvítugur segir hann svo ekki vera.
„Nei, í rauninni ekki, enda breytist það aldrei.
Auðvitað fær maður einhvers konar menningarsjokk þegar maður stendur í fyrsta skipti andspænis manneskju sem maður elskar meira en
sjálfan sig. Það venst hins vegar fljótt og aldurinn breytir því ekki að tilfinningarnar eru alltaf
þær sömu. Rétt eins og skyldurnar og ábyrgðin
þannig að maður heldur bara áfram að reyna að
gera sitt besta,“ segir Þórarinn.
Þurftir þú að hugsa þig um hvort þú værir
orðinn of gamall til að eignast barn áður en
yngsta barnið varð til?

Hvað hefur reynst þér best í föðurhlutverkinu?
„Að líta fyrst og fremst á börnin mín sem vini
mína og teygja mig frekar inn í þeirra hugarheim frekar en öfugt. Gera þeirra áhugamál að
mínum eða finna einhver sem við getum sameinast um. Mér hefur reynst þetta afskaplega
auðvelt. Kannski vegna þess að „það er svo
gaman að eiga barnalegan pabba“, eins og dóttir mín, sem er að verða fjórtán ára, benti mér á
fyrir nokkrum árum.
Hvað sem mínum eigin barnaskap líður þá
hefur þetta alltént reynst mér, og vonandi börnunum mínum, best. Höggið er samt alltaf þungt
þegar þau fara á gelgjuna og gengisvísitalan á
félagsskap manns og samverustundum fer í

Feðgarnir Þórarinn og Guðjón
Bergur. 50 ár eru á milli feðganna.
Þórarinn segir
að eini gallinn
sé að hann verði
70 ára þegar
Guðjón Bergur
verður 20 ára.

frjálst fall. Þá er aftur á móti
huggun harmi gegn að ef vinátta er grunnurinn í sambandi barns
og foreldris þá heldur hún bara áfram að dýpka
og styrkjast þegar barnið fullorðnast.“
Þegar Þórarinn er spurður út í uppeldisráð
og hvort hann lumi á einhverjum slíkum segir
hann að það skipti máli að það ríki traust á milli
foreldra og barna.
„Barnið setur að sjálfsögðu allt sitt traust á
foreldrana í upphafi. Gullna reglan, sem fyrsta
barnsmóðir mín hamraði inn í hausinn á mér,
verður stöðugt mikilvægari eftir því sem barnið
verður eldra.
Reglan er einfaldlega sú að foreldri má aldrei
bregðast trúnaði barnsins. Traustið milli barns
og foreldris á auðvitað helst að vera gagnkvæmt
en krakkarnir hafa, ólíkt okkur foreldrunum,
meðfæddan rétt til þess að láta reyna á það,
sveigja það og beygja á meðan þau þreifa fyrir
sér hvar mörkin liggja. Þá reynir á foreldrana,“
segir hann.
Hvernig finnst þér að við ættum að ala börn
upp þannig að við skilum þeim sem bestu veganesti inn í fullorðinsárin?
„Ég held að djúpstæðasti ótti hvers foreldris
hljóti að vera tvíþættur; að einhver geri barninu
mínu eitthvað illt, eða að það muni valda einhverjum skaða. Þetta getur í raun orðið svo
lamandi og djúpstæður ótti að ég skil stundum

ekki hvernig okkur dettur í hug að taka þá
áhættu að eignast börn.
Við gerum það nú samt, án nokkurrar tryggingar fyrir því að þau sem við elskum skilyrðislaust komist ósködduð í gegnum lífið, en ég
reyni í það minnsta að innræta þeim gildi sem
vonandi lágmarka hættuna á að þau verði gerendur eða þolendur.“
Hvað hefur það gefið þér að verða pabbi þegar þú ert 50 ára?
„Framlengingu á æskunni? Nei, ég veit það
ekki en mér sýnist þetta nú alveg til þess fallið
að halda manni ungum og þótt ég sé logandi
hræddur við þetta þá held ég að það sé ómetanlegt að fá að uppgötva heiminn og lífið enn og
aftur upp á nýtt með augum barnsins míns.
Strákurinn gerir hvern dag að ævintýri hjá okkur og maður er alltaf að finna eitthvað nýtt.
Kannski hefur heimurinn breyst svona mikið
eða kannski bara maður sjálfur. Hvort heldur
sem er þá er þetta spennandi, dálítið ógnvekjandi en ómótstæðilegt ævintýri,“ segir hann.
Finnur meira fyrir barnastússinu
núna en fyrir 30 árum
Hvað kom þér mest á óvart þegar þú varðst
pabbi á þessum aldri?
„Kannski bara hvað þetta er í raun lítið mál
og það fallega og góða við þetta núllar út
áhyggjurnar og kvíðann. Ég nýt þess auðvitað
samt að drengurinn er rólegur á næturnar og
leyfir lúnum og veðruðum pabba sínum að sofa
óslitið í einhverja klukkutíma. Þetta stúss allt
tekur þó óneitanlega meira á líkamlega núna en
1992 en það hefur komið skemmtilega á óvart að
ég er hvorki alveg farinn í bakinu né öllum liðamótum,“ segir hann og hlær.
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Skólanestið hefur
breyst mikið

Sylvía Haukdal Brynjarsdóttir er dugleg að skera
niður ávexti og grænmeti
fyrir dætur sínar.

Góðar og hollar
hafrasmákökur í
nestisboxið
frá Sylvíu

Sylvía Haukdal Brynjarsdóttir sætabrauðskokkur passar
upp á fjölbreytnina þegar hún útbýr skólanesti. Hún segir
nestið hafa breyst mikið síðan hún var lítil.

3 bananar vel
þroskaðir
4 dl haframjólk
1 dl eplamauk (líka
hægt að nota 1 dl
hnetusmjör)
1/2 tsk. salt
1/2 tsk. vanilludropar
Bláber, rúsínur,
eða þurrkuð ber

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | Gudrunselma@mbl.is
að sem er vinsælast á okkar
heimili er nóg af grænmeti og
ávöxtum. Ég kaupi oft litlar
gulrætur, gúrku og tómata og
set svo eitthvað af berjum
með. Skyrskvísurnar eru mjög þægilegar,
bæði fyrir okkur og börnin en svo finnst
stelpunni okkar gott að fá soðið egg,
hafrakökur, graut eða fajhitaspönnuköku
með osti, skinku og salsasósu ef það eru
langir og krefjandi dagar. Mér finnst
virka langbest að vera með fjölbreytt
nesti og leyfi stelpunni okkar að koma
með hugmyndir að því sem henni þykir
gott. Þegar hún er í sundi eða fimleikum
passa ég að setja aukanesti með,“ segir
Sylvía spurð út í hvað henni finnst sniðugt
að hafa í nesti.
Finnst þér nestishugmyndir hafa
breyst síðan þú varst lítil?
„Já, ótrúlega mikið. Þegar ég var í
skóla var maður nestaður með alls konar
bökuðum kræsingum að heiman eins og
skinkuhornum, múffum, snúðum, skúffuköku og þess háttar. Mamma var svo dugleg að baka að það var alltaf til eitthvað
gott með í nesti. Það voru engar reglur,
eins og eru í dag, um að það mætti ekki
vera sykrað eða með súkkulaði. Ávaxtaog grænmetisúrvalið var ekki jafn gott og
það er í dag og það tíðkaðist ekki eins

Þ

mikið að nesta með því, það var meira verið að senda krakka með bakkelsi, kex,
samlokur, jógúrt og eitthvað svoleiðis sem
átti að endast manni út daginn.“
Hefur þér fundist erfitt að
búa til nesti sem foreldri?
„Við erum ótrúlega heppin með það að
dóttir okkar er alls ekki matvönd. Hún
elskar ávexti, grænmeti og egg. Þannig í
okkar tilfelli er alltaf auðvelt að nesta
hana með einhverju hollu og góðu. Auðvitað kemur annað slagið upp að hún er komin með leið á einhverju sem er oft í nestisboxinu og biður þá um eitthvað annað.
Ég reyni líka að koma henni annað slagið
á óvart og set eitthvað nýtt í nestisboxið
hennar.“
Hvað gerir þú ef það er ekki
tími til að búa til nesti?
„Ég er alls ekki alltaf mjög skipulögð.
Ef tíminn er naumur skelli ég ávöxtum,
grænmeti og skyrskvísu í nestisboxið,
sem tekur enga stund. Ég passa mig að
eiga alltaf nóg af grænmeti og ávöxtum í
litlum stærðum í ísskápnum. Ekki bara til
að nýta sem nesti, heldur líka þegar þær
koma svangar heim. Þá geta þær sótt sér
skál og fengið sér snarl sjálfar. Það er líka
gott að vera búin að sjóða nóg af eggjum
og eiga til í ísskápnum.“

1. Hitið ofninn í 180
gráður.
2. Stappið næst
bananana og blandið svo öllu saman
nema berjunum.
3. Gerum litlar kökur á bökunarpappír
og röðum svo berjum ofan á. Kökurnar stækka ekkert í
ofninum þannig að
gott er að gera þær
í þeirri stærð sem
maður vill hafa
þær.
4. Síðan bökum við
kökurnar við 180
gráður í 10-12
mínútur.

BÓKAÐU
ÞITT AFMÆLI Á
SMARABIO.IS

AFMÆLI Í SMÁRABÍÓ
Bíó l Lasertag l Leikjasalur l Karaoke
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Valgerður Tryggvadóttir með
soninn Atla Fannar. Móðurhlutverkið hefur gefið henni mikið.
Morgunblaðið/Eggert

Var spenntari fyrir barni en maka
Valgerður Tryggvadóttir eignaðist soninn Atla Fannar Valgerðarson í
byrjun árs. Fyrir nokkrum árum áttaði Valgerður sig á því að hún væri
spenntari fyrir því að eignast barn heldur en að bíða eftir því að
draumaprinsinn bankaði upp á. Það var ekki einfalt
að eignast soninn en í dag gæti hún ekki verið
ánægðari með lífið.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

É

g bjó erlendis og flutti heim þegar ég var 27 ára. Þá
var ég búin að njóta lífsins og mennta mig og fannst
ég tilbúin til að hitta mann og stofna fjölskyldu. Árin
liðu og draumaprinsinn kom ekki en ég fann að ég var
tilbúin í barneignir, segir Valgerður sem verður 35
ára á árinu.
„Eftir þrítugt fann ég að mig langaði ekki að bíða með drauminn um barneignir og láta makaleysið stoppa mig. Ef ég kynntist
einhverjum fór ég strax að máta hvort hann yrði góður pabbi,
sem er frekar brenglað. Þá hugsaði ég að líklegast væri ég
spenntari fyrir barneignum en að finna mér maka. Að eignast
barn ein var möguleiki. Eftir því sem maður eldist eru meiri líkur
á því að maður kynnist einhverjum sem á börn og vill mögulega
ekki eiga fleiri. Þá langaði mig ekki að vera í þeirri stöðu að geta
ekki átt börn af því mig virkilega langaði í þau. Núna kem ég að
borðinu með mín börn og hinn einstaklingurinn með sín börn.“
Valgerður fór í sitt fyrsta viðtal hjá Livio í lok árs 2019, þá 32
ára. Við skoðun hjá Livio kom í ljós að hún væri með nóg af eggjum og allt ætti að vera í lagi til barneigna. Eitt af fyrstu skrefum
Valgerðar var að tala við nánustu fjölskyldu. „Ég ræddi þetta við
fjölskylduna mína og þeim fannst frábært að ég skyldi vera að
hugsa um þetta. Ég fékk mikinn stuðning heima fyrir. Við það
fóru hjólin að snúast og ég varð enn ákveðnari að fara þessa leið,“
segir Valgerður en bætir við að það hafi tekið hana langan tíma
að eignast son sinn.
Tók margar tilraunir
„Ég fór í það sem er kallað tæknisæðing. Það var mælt með
þeirri aðferð fyrir mig af því ég var undir 35 ára og ekkert sem
benti til þess að það ætti ekki að ganga upp. Í rauninni gekk þetta
ágætlega fyrir sig en það má segja að allt árið 2020 með kórónuveirunni og öllu hafi farið í þetta. Ég náði að verða ófrísk einu

Valgerður segir
að sonurinn sé
æðislegt barn.

fram. Það eru ekki margir styrkir tengdir tæknifrjóvgun. Eftir þessa reynslu finnst mér skrítið að
tæknifrjóvgun sé ekki styrkt meira af ríkinu og þá
er ég meira að tala fyrir hönd fólks sem á í vandræðum með að eiga börn. Núna get ég sett mig í
þeirra spor að einhverju leyti hvað kostnaðinn
varðar, segir Valgerður en sonur hennar varð til í
sjöttu tilraun.
Það kom ekki í ljós af hverju Valgerður missti
fóstur og gekk illa að verða ófrísk í tæknisæðingu.
Hún fékk þau skilaboð frá Livio að það jákvæða við
missinn væri að hún gæti orðið ófrísk. Að lokum var
ákveðið að prófa glasafrjóvgun í mars 2021 og þá varð
draumurinn að veruleika. „Það gekk allt rosalega vel en það er
meira inngrip og lengra ferli. Það reynir á þolinmæðina þegar
maður er búin að vera í þessu svona lengi.“
Opin fyrir stærri fjölskyldu

sinni um sumarið en missti fóstrið eftir sjö vikur. Það var auðvitað sárt þar sem ég var byrjuð að vera spennt en að sama skapi
var ég stutt gengin. Ég fann meira fyrir missinum þegar ég varð
aftur ófrísk,“ segir Valgerður sem fann fyrir kvíða þegar hún
gekk með son sinn.
„Ég varð ofsalega kvíðin um að missa aftur og fannst fyrra
skiptið hafa verið mér að kenna svo ég pakkaði mér inn í bómull
og hreinlega þorði ekki að gera neitt. Ég stundaði litla sem enga
hreyfingu og sagði engum nema allra nánasta fólki frá meðgöngunni fyrr en á 16. viku. Mér leið betur þegar ég náði áföngum eins
og að ganga lengra heldur en síðast, ná 12 vikum og í sónar og
svo framvegis. Smám saman lét kvíðinn undan síga og spennan
tók við. Sérstaklega þegar ég fór að finna hreyfingar þá fór þetta
að verða raunverulegt og ég gat andað léttar,“ segir Valgerður
um áhrif þess að missa fóstrið.
Valgerður segir að árið 2020 hafa einkennst af vonbrigðum og
fjárhagsáhyggjum. „Ég er ein og var svo sem ekki búin að safna
sérstaklega fyrir þessu en átti smá sparifé. Í hvert skipti sem
tæknisæðingin heppnaðist ekki fann ég fyrir meiri vonbrigðum
og meiri fjárhagsáhyggjum. Það er leiðinlega hliðin á þessu öllu
saman. Ef þú ert mjög heppin og þetta tekst í fyrsta skipti þá
þarf þetta ekki að kosta voða mikið en maður veit það ekki fyrir

Valgerður segist aldrei hafa verið við það að gefast upp. „Ég
hélt alltaf í vonina því mig langaði þetta svo rosalega mikið, en
vissulega var ég orðin svolítið þreytt. Eftir fimm tæknisæðingar
ákvað ég að breyta um meðferð og prófa glasafrjóvgun. Þá kom
smá pása því það þarf að panta tíma í glasafrjóvgun og oft er
nokkra mánaða bið en það má ekki prófa tæknisæðingu á meðan.
Það liðu fjórir, fimm mánuðir þarna á milli. Ég var ótrúlega jákvæð í gegnum allt ferlið þótt þetta hafi reynt á þolinmæðina en
ég hugsaði alltaf að nú hlyti þetta að fara að koma,“ segir Valgerður.
Eggheimtan gekk mjög vel og á Valgerður börn í frysti eins og
hún kallar fósturvísana sína. Hún segist sjá fyrir sér að gefa syni
sínum systkini í framtíðinni. „Ég sé alveg fyrir mér að gera það.
Ef ég verð ein þá geri ég það ein en ef ég hitti einhvern þá breytast þær forsendur. Möguleikinn er fyrir hendi. Það er alveg klárlega eitthvað sem mig langar til að gera eftir einhver ár, ekki alveg strax.“
Valgerður segir að meðgangan hafi gengið mjög vel fyrir utan
kvíðann í upphafi. „Mér leið vel og ég fékk nánast enga meðgöngukvilla, smá brjóstsviða undir lokin. Ég var hjá kírópraktor
sem sá til þess að líkaminn væri í jafnvægi og mér liði vel. Hins
vegar lenti ég í síðbúinni oförvun eftir frjósemismeðferðina. Það
er fylgst vel með örvun eggja í meðferðinni, að þau verði ekki of
stór eða of mörg og allt var í lagi svo ég fór í eggheimtu og síðar
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uppsetningu sem leiddi til þungunar. Þegar ég var komin um
fjórar vikur á leið þá fór mig að verkja og hélt þá að ég væri að
missa aftur en þá varð ég fyrir oförvun í öðrum eggjastokknum
eftir á sem er víst óalgengt. Ef ég man rétt þá lýsti þetta sér
þannig að það var vatn í leginu og stór eggbú í öðrum eggjastokknum. Þetta var mjög óþægilegt en því miður ekkert hægt
að gera annað en að taka því rólega í nokkra daga og bíða eftir
að þetta jafnaði sig. Ég var í mjög góðu eftirliti hjá Livio á meðan þetta gekk yfir. Þetta hafði sem betur fer ekki áhrif á þungunina. Gerist þetta fyrir eggheimtu eða uppsetningu þá er meðferð frestað.“
Flutti aftur í foreldrahús
Hvernig gekk fæðingin?
„Fæðingin gekk eins og í sögu. Ég fékk seyðing á nýársdag
og óþægindi sem jukust eftir sem leið á daginn svo ég ákvað að
fara upp á spítala rétt eftir miðnætti 2. janúar. Drengurinn kom
svo í heiminn um morguninn. Þetta gekk ótrúlega vel og ég fékk
enga verkjastillingu nema glaðloftið. Það er nú meira draumaloftið. Ég var það ánægð með það að ég gleymdi öllu sem ég
hafði hugsað mér að gera í fæðingunni en þetta gekk svo smurt
að ég hefði engu viljað breyta. Starfsfólkið á LSH var líka allt
svo dásamlegt.“
Móðir Valgerðar var með henni í fæðingunni. „Alveg frá því
ég ákvað að eiga barn ein kom aldrei neitt annað til greina en að
mamma yrði með mér í fæðingunni. Við erum góðar vinkonur
og sjálf hefur hún átt þrjú börn svo hún þekkir þetta. Fyrir utan
hvað hún er hress og skemmtileg og spjallar við alla þá er hún
algjört hörkutól svo ég vissi að hún myndi hvetja mig áfram og
láta í sér heyra ef þess þyrfti.“
Hvernig voru fyrstu vikurnar með ungbarn?
„Ég bý svo vel að eiga frábæra fjölskyldu, foreldra á besta
aldri og yndislega tvo yngri bræður, svo það tók heill her á móti
barninu í heiminn. Ég ákvað að flytja í foreldrahús fyrstu
vikurnar til að fá aðstoð og svo ég gæti áttað mig á nýju lífi í
traustu og góðu umhverfi. Þar af leiðandi var mjög auðvelt að fá
einhvern til að stökkva út í búð eða fá einhvern til að sitja með
drenginn svo ég kæmist út sjálf. Mér leið mjög vel eftir fæðinguna og fór fljótt á stjá. Það er auðvitað stór breyting að geta
ekki gert sömu hluti og áður án þess að gera ráðstafanir. Ég var
jú ein heima með drenginn á daginn eða þar til foreldrar mínir
komu heim úr vinnu en fjölskyldan var dugleg að aðstoða mig.
Um leið og ég gat farið út með drenginn þá fórum við í göngutúra í það sem þurfti. Ég hef ekki látið móðurhlutverkið stoppa
mig. Litli kúturinn fylgir bara mömmu sinni í því sem þarf að

Mæðginin fluttu heim til
foreldra móðurinnar rétt
eftir barnsburðinn til þess
að fá meiri stuðning.
Morgunblaðið/Eggert

gera og er vanur því. Ef hann fær að kúra í vagninum á hreyfingu þá er minn maður sáttur.“
Verðlaunin eru þess virði
Hvernig tilfinning er það að vera mamma?
„Besta tilfinning í heimi þó að stundum finnist mér enn hálfótrúlegt að ég sé loksins orðin mamma og að þetta litla kraftaverk sé sonur minn. Frá fyrstu hugsun um að fara í þetta ferli
og til dagsins í dag eru allavega fimm ár þannig að ferlið var svo
langt og svo núna er þetta raunveruleikinn. En þetta er alveg
dásamlegt, skrítið hvað það er hægt að elska mikið. Atli Fannar
er alveg ofsalega góður og glatt barn sem er alveg geggjað að fá
að ala upp.“
Hugsar þú eitthvað út í það þegar fram líða stundir að sonur
þinn eigi aðeins eitt foreldri?
„Ég hugsa alveg stundum út í það en fjölskyldur í dag eru svo
margs konar að mér finnst það ekki skipta máli. Við erum svo
heppin að við eigum ótrúlega marga góða að, bæði vini og ættingja. Pabbi og bræður mínir eru hans karlmannsfyrirmyndir

og svo eigum við nokkra vini og vinkonur sem kalla sig líka
ömmu hans og afa. Ég valdi líka að hafa gjafann opinn en það
þýðir að hann getur fengið upplýsingar um gjafann við 18 ára
aldur, óski hann þess. Mér fannst mikilvægt að velja opinn
gjafa, svo þessi möguleiki væri fyrir hendi. Það er ekki mitt að
taka það af barninu, vilji það vita um uppruna sinn,“ segir hún.
Viðbrögðin sem Valgerður fékk við meðgöngunni voru miklu
betri en hún gerði sér vonir um. „Fólki fannst frábært að ég
væri að gera þetta núna en ég fékk að heyra sögur af konum
sem fóru í þetta um eða eftir fertugt og þær sáu kannski mest
eftir því að hafa ekki gert þetta fyrr. Ég átti kannski mest von á
að ömmur mínar, sem sagt eldri kynslóðin, myndu ekki skilja
þessa ákvörðun en það var alls ekki þannig. Stuðningurinn sem
ég fékk var ómetanlegur. Ég mæli með fyrir allar konur sem
eru að hugsa þetta að drífa sig allavega í viðtal og kynna sér
málið. Þetta getur jú allt tekið sinn tíma. Þótt þetta hafi verið
dýrt og tímafrekt hjá mér þá eru verðlaunin svo ótrúlega þess
virði. Atli Fannar er æðislegt barn og ég hefði alls ekki vilja
missa af því að eiga hann,“ segir Valgerður.

Úrval af opnum efnivið í leik
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Stóri íspinninn er búinn
til úr efnivið sem annars
hefði verið hent.

Breytti bílskúrnum í leikherbergi
Samkvæmisdansarinn Hanna Rún Bazev Óladóttir bjó til leikherbergi
fyrir börnin sín tvö í bílskúrnum. Hanna og eiginmaður hennar, Nikita
Bazev, eiga þau Vladimir Óla átta ára og Kíru Sif tveggja og hálfs árs.
Börnin hafa fengið skapandi uppeldi og í leikherberginu er allt leyfilegt.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is
ér finnst rosalega gaman að vera
með krökkunum mínum. Ég
elska föndur og allt sem er skapandi. Þau taka mikið þátt í því
með mér. Dóttir mín er farin að
hjálpa mér að skreyta kjólana mína, það er
ótrúlegt. Hún lá í fanginu á mér þegar hún var
á brjósti á meðan ég var að skreyta og steina.
Vladimir var eins. Svo fór hann að vera með sitt
dót, bílana sína og kallana og fór að skreyta sitt
dót.
Mér finnst gott að eiga svona gæðastundir,
mála og fara út að tína steina, ég elska þetta.“
Hanna Rún bjó til leikherbergi í bílskúrnum.
Leikherbergið er algjör ævintýraveröld sem er
í stöðugri þróun. „Maðurinn minn ætlaði sér
alltaf að búa til flottan bílskúr fyrir sig en mér
fannst bílskúrinn tilvalinn sem leikherbergi
fyrir krakkana. Það eru þrjú svefnherbergi í
húsinu en mér fannst þau of lítil og dótið alltaf
inni í stofu og svo langaði mig alltaf að gera eitthvað meira. Þegar maðurinn minn fór einu
sinni til útlanda ákvað ég að nýta tímann og
breyta bílskúrnum. Við fórum að gera og
græja. Svo kom hann til baka og þá var þetta
orðið svo flott að hann hefði aldrei farið að rífa
þetta niður, ég vissi það náttúrlega. Ég hugsaði
með mér að ég tæki það á mig að skafa bílinn á
veturna svo krakkarnir gætu leikið þarna. Svo
hafa komið hingað foreldrar sem hafa sagst
ætla að gera þetta við bílskúrinn sinn líka.
Þetta er svo sniðugt. Krakkarnir eru svo fljótir
að stækka.“

M

Þarf ekki að vera fullkomið
Sumum foreldrum finnst sniðugt að nýta bílskúrinn undir föndur og leiki en annað fólk skilur ekki hvernig hún nennir að eiga svona mikið
dót heima hjá sér. Hanna Rún heldur upp á
mikið magn af pappakössum, umbúðum og
gömlum klósettrúllum til þess að föndra úr.
„Þetta er bara spurning um skipulag. Þetta
getur auðvitað farið út um allt en ég er með
föndurskápa og glimmerkassa. Ég á helling af
þessu. Ég á perlur og dót sem ég er búin að
safna frá því að ég flutti út til Danmerkur þegar
ég var 18 ára. Þannig að ég er komin með
svakalegt safn.“
Hanna Rún segir að í leikherberginu í bílskúrnum fái börnin og hugmyndaflugið að leika
lausum hala. Það þarf ekki allt að vera í sömu
litapallettunni né allt að vera fullkomið. „Þetta
er ævintýraveröld og þau eiga að fá að sjá litina. Dóttir mín er bara tveggja og hálfs árs og
við förum til dæmis í leiki þar sem við reynum
að finna fimm gula hluti. Það er nóg af gulu, nóg
af svörtu og öllum litum. Þau eru rosa mikið
með mér í þessu. Þetta á ekki verið fullkomið,

það má alveg fara smá út fyrir. Svo get ég bara
lagað það. Núna er ég að búa til búðarglugga
með kleinuhringjum. Þá sé ég kannski um að
teikna. En ég var að gera tré og hún hjálpaði
mér að mála það og henni fannst það æði.“
Föndraði með foreldrum sínum
Það er mikið föndrað á heimilinu og ekki
bara í leikherberginu í bílskúrnum. Börnin eiga
frumkvæðið jafnt og móðir þeirra. „Vladimir
var einmitt að segja við mig í bílnum í gær:
„Heyrðu mamma, við verðum að fara að gera
haustlistaverk.“ Það er árlegur viðburður hjá
okkur. Við förum og tínum laufblöð, þurrkum
þau og búum til falleg haustlistaverk.
Ólst þú sjálf upp við þetta?
„Ég man eftir sjálfri mér með mömmu að
föndra. Pabbi minn er gullsmiður þannig að ég
var líka mikið á verkstæðinu að dúlla mér og
föndra þar. Mamma málaði oft keramik og ég
var mikið með henni að mála. Hún föndraði
jóladót og svo byrjaði hún að skreyta danskjólana þannig ég sat mikið með henni og fylgdist
með. Svo fór ég að gera það sjálf.“
Hanna Rún fær innblástur víða. Hún fær
góðar hugmyndir þegar hún er úti við en líka á
samfélagsmiðlinum Pinterest. „Ég vinn lítið
með spýtur og nagla. Ég nota límbyssu og teipa
og svo er ég bara með pappakassa og Cheerioskassa. Oft sé ég skemmtilegar umbúðir og
hugsa að það væri gaman að nota þær í eitthvað, skítt með innihaldið. Maðurinn minn vogar sér ekki að henda kössum, sérstaklega ekki
ef þeir eru harðir og góðir. Hann veit að þetta
er allt notað í föndur. Svo var ég einmitt að fá
kassa frá spítalanum af því að einhver þar sá að
ég var að föndra og bauðst til þess að gefa mér
kassa, segir Hanna og bætir við að hún fái
reglulega sendingar frá góðu fólki.

Leikherbergið í bílskúrnum hefur tekið
breytingum eftir að
Kíra Sif fæddist.

Vinsælasta herbergið í hverfinu
Vinir Vladimirs Óla eru duglegir að föndra
þegar þeir koma í heimsókn. Hanna Rún segir
að foreldrar vina hans hafi oft orð á því að þeir
föndri ekki svona heima hjá sér. Frændi hennar er líka duglegur að föndra þegar hann kíkir í
heimsókn. Þegar það er komið í heimsókn til
Hönnu frænku þá er alltaf föndrað, segir
Hanna Rún. „Megum við mála steina? Megum
við búa til tröllkalla? Megum við skreyta egg?,“
er spurt, segir Hanna. Hún segir alltaf til nóg af
föndurdóti á heimilinu og sjálf er hún alltaf með
augun opin fyrir því sem gæti verið skemmtilegt í föndur einhvern tímann, líka þegar hún er
úti í búð að versla í matinn.
Hanna Rún játar að það sé mjög vinsælt að
koma í heimsókn til Vladimirs Óla. Stundum
ætla krakkarnir í hverfinu jafnvel bara að koma

Leikherbergið er algjör ævintýraheimur
fyrir börn.

Kíra Sif er með bollakökur til sölu í bakaríinu.
Hanna Rún er að vinna í þessu nýja svæði.
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Vladimir Óli er duglegur að föndra og
skreyta sitt dót.

að leika í leikherberginu án þess hann sé heima.
„Þetta er mjög vinsælt, krökkunum finnst þetta
geggjað,“ segir Hanna Rún um leikherbergið.
„Þetta er það sem skemmtilegasta sem ég
veit“

Hanna Rún er föndrar mikið
með Vladimir Óla og Kíru Sif.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Þú hljómar eins og mjög afslöppuð móðir.
„Ég hef oft verið spurð út í það. Við erum til
dæmis með hvítt sófasett og það er allt út í gleri
og kristöllum og steinum hér og þar. Eins og ég
hef sagt við fólk þá er ekkert heilagt hérna. Það
er ekkert sem heitir það má ekki fara með ísinn
hingað. Það er til sápa og það er til nóg af vatni.
Það er allt í lagi ef eitthvað brotnar, svo lengi
sem enginn meiðir sig. Það væri hrikalegt ef
maður þyrfti að tipla á tánum heima hjá sér og
það mætti ekkert gera,“ segir Hanna Rún.
Hvaða áhrif hefur föndrið á börnin þín?
„Ég finn að sonur okkar, sem er átta ára
núna, er rosalega flinkur að teikna og föndra.
Hann er með með mjög skapandi hugmyndir.
Um daginn vantaði hann fötu og svo fór hann út
og kom inn með steina. „Þetta er eins og haus á
hesti,“ sagði hann og ætlaði að mála hestshaus.
Þetta hjálpar dóttur minni, sem er tveggja og

hálfs árs, með allar fínhreyfingar. Hún er dugleg að taka eitthvað og byggja sér einhverja
veröld, segir Hanna. Hún segir reyndar börnin
líka horfa á sjónvarp eins og önnur börn af og
til.
Á milli þess sem hjónin Hanna Rún og Nikita
ferðast um heiminn og keppa á alþjóðlegum
stórmótum í samkvæmisdansi er Hanna Rún
að vinna í því að breyta leikherberginu. Hún
byrjaði á ævintýraveröldinni fyrir son þeirra
hjóna, Vladimir Óla, áður en dóttir þeirra, Kíra
Sif, fæddist. Þá var meðal annars að finna bensínstöð en næst á dagskrá er að stækka eldhúsið,
útbúa dúkkukrók, lítið kaffihús og kósíhorn.
„Ég er með 30 metra papparúllu sem ég kaupi
reglulega í IKEA og endist mjög lengi. Svo er
ég með umbúðir. Fólk spyr kannski hvar ég
keypti risanammisleikipinnana. Þetta er bara
klósettpappír, rusl, sem ég er búin að vefja í
plastpoka og klæða með afgangsefnisbútum.
Flestir hefðu hent þessu. Margir setjast niður
og lesa góða bók en ég tek upp penna og fer að
teikna eitthvað. Þetta er það sem skemmtilegasta sem ég veit, að teikna og föndra með
krökkunum,“ segir Hanna Rún að lokum.

Leyfðu barninu þínu
að blómstra
Dagbók og námskeið
ið
fyrir börn á aldrinum
6-15 ára sem byggja
á hugmyndafræði
jákvæðrar sálfræði.
„Eftir að dóttir mín
fékk að kynnast starfi
Gleðiskruddunnar hef ég
séð barnið mitt blómstra
í fegursta blóm sem til er,
hún geislar alveg“
-Móðir-

Námskeið
m.a. í boði á
höfuðborgarsvæðinu,
Akureyri,
Snæfellsbæ og
Kaupmannahöfn.
N
Nánari upplýsingar á
glediskruddan.is
g

Höfundar og leiðbeinendur:
Marit & Yrja.

Nánari upplýsingar á glediskruddan.is

glediskruddan@gmail.com

„Skemmtilega
mmt
uppsett,
stútfull af gullkornum
og uppbyggilegum punktum
fyrir krakka. Elska líka
hvað hún ýtir krökkunum
í jákvætt hugarfar“
-Eva Ruzaglediskruddan

glediskruddan
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Flísheilgalli.
Lindex
4.599 kr.

Lambhúshetta.
66°Norður
4.900 kr.

Ullabuxur.
Ullarkistan
6.990 kr.
Kjóll.
Lindex
3.599 kr.

Grænt og
haustlegt í skólann
Allir krakkar ættu að geta fundið sig í hinum ýmsu grænu tónum í
skólanum í vetur. Á haustin er ekkert skemmtilegra en að hoppa í pollum í rigningunni. Þá er gott að vera í fallegum grænum stígvélum og
regnfötum. Eftir skemmtilega útiveru er nauðsynlegt að næra sig vel
með góðgæti úr fallegu nestisboxi og skola nestinu niður með ísköldu vatni.

Peysa.
Name it
4.490 kr.

Regngalli.
Englabörn
8.990 kr.

Barnagleraugu.
Optical Studio
41.000 kr.

Ullarnærbolur.
Name it
4.990 kr.

Peysa.
Englabörn
7.990 kr.

Stígvél.
Skór.is
6.995 kr.

Sokkar.
Polarn O.
Pyret
4.490 kr.

Buff. Útilíf
3.990 kr.

Úlpa.
Ellingsen
16.995 kr.

Skólataska. Petit
17.790 kr.

Nestisbox.
Penninn
1.990 kr.
Skór. Polarn O.
Pyret 6.950 kr.
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Í öruggum
faðmi

+

+

GULLIVER ungbarnarúm

24.950,-

GULSPARV
teppi 2.490,-

+
FLISAT leikfangakassi
á hjólum

+
FLISAT barnakollur

3.450,-

Verslun opin 11-20 alla daga ̵ IKEA.is

5.950,-

