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Viðtal við Guðríði Ólafs Ólafíudóttur f.v. félagsmálafulltrúa ÖBÍ og f.v. formann
Sjálfsbjargar landssambands hreyfihamlaðra.

Mynd. Guðríður þá sitjandi formaður Sjálfsbjargar lsf. og Vigdís Finnbogadóttir þáverandi forseti
Íslands við minningarathöfn um Jóhann Pétur Sveinsson formann Sjálfsbjargar er lést 5. september
1994.

Guðríður býr í fallegu sérhönnuðu raðhúsi fyrir fatlaða í Fossvogshverfi í Reykjavík. Þar
áttum við saman margar ánægjulegar stundir í morgunmund haustið 2016 yfir rótsterku
espressókaffi og ræddum málin. Guðríður var félagsmálafulltrúi hjá Öryrkjabandalagi Íslands
frá árinu 1998 til ársins 2014. Aðildarfélög ÖBÍ eru nú 41 talsins og þar undir fellur m.a.

2

Sjálfsbjörg sem eru landssamtök hreyfihamlaðra sem meðal annars eiga og reka
Sjálfsbjargarheimilið að Hátúni 12 í Reykjavík.

Mynd. Framkvæmdastjórn Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra 1992-1994. Frá vinstri, Guðríður
Ólafsdóttir varaformaður, Valdimar Péturson gjaldkeri, Ragnar Gunnar Þórhallsson meðstjórnandi,
Pálína Snorradóttir ritari og Jóhann Pétur Sveinsson formaður.

Guðríður hætti formlega störfum hjá Öryrkjabandalaginu árið 2014. ÖBÍ eru viðamikil
landssamtök í stöðugri sókn til betri tíðar. Hún var fulltrúi ÖBÍ í Umferðaráði og síðan um
tíma í fagráði Samgöngustofu um umferðamál. Einnig er hún fulltrúi í fagráði um útboð
hjálpartækja Hjálpartækjamiðstöðvar hjá Sjúkratryggingum Íslands. Í Velferðarvakt
félagsmálaráðuneytisins um tíma og starfsmaður Námssjóðs Sigríðar Jónsdóttur og nú
formaður sjóðsins.

Þrátt fyrir formleg starfslok hefur Guðríður margvíslegum verkefnum að sinna eins og margir
sem verða að hætta störfum vegna aldurs en eru enn fullir af orku, vilja og hugsjónum.

Það segir margt um Guðríði að einn morguninn var hringt í hana frá Öryrkjabandalaginu og
hún beðin að taka vaktina á símanum. Slíkt er ekki á allra færi því þar þarf að þekkja vel til
allra mála hjá samtökunum.
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Uppistandari í Hjólastólasveitinni
Hún var uppistandari í Hjólastólasveitinni um tíma og svo má alls ekki gleyma því að hún sat í
stjórn Halaleikhópsins sem er leiklistarhópur fatlaðs og ófatlaðs fólks og síðast sem
fjölmiðlafulltrúi leikhópsins vegna leiksýningarinnar “Farið” eftir Ingunni Láru
Kristjánsdóttur. Hún segir að fjölmiðlafulltrúastarfið hafi verið ansi strembið. Guðríður hefur
líka leikið töluvert með Halaleikhópnum t.d. ömmuna í “Hassinu” eftir Dario Fo, Málfríði í
“Sjöundá” eftir Gunnar Gunnarsson, Fríðu Moguns formann Mæðrafélagsins í “Alltaf á
brjósti” í “Pókók” eftir Jökul Jakobsson. Sveinbjörg Löve, húsnæðisfulltrúi í „Batnandi maður“
eftir Ármann Guðmundsson.

Mynd. Guðríður uppistandari í Hjólastólasveitinni. Mynd tekin 2008 í Gaflaraleikhúsinu í Hafnarfirði.
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Hún segir að það sé rosalega gaman að leika og vinna með Halaleikhópnum það sé eitt það
skemmtilegasta sem hún hafi gert um ævina.

Mynd. Nokkur hlutverk Guðríðar með Halaleikhópnum og Hjólastólasveitinni.

Guðríður hefur í gegnum árin viðað að sér miklum fróðleik og menntun þótt hún hafi ekki
formlega menntun nema vitanlega gamla og góða gagnfræðaprófið. Hún hefur stundað nám
í Endurmenntun Háskóla Íslands m.a. í stjórnsýslu- og upplýsingalögum, einnig hefur hún
stundað nám við Stjórnunarskóla Íslands, og hjá Iðntæknistofnun Íslands. Auk þess hefur
hún sótt fjöldann allan af námskeiðum í tölvuvinnslu, bókhaldsgerð, dönsku, norsku,
prentmyndagerð o.fl. Áður en lengra er haldið verður eiginlega ekki hjá því komist að segja
hér frá starfsferli hennar til að halda þræði, því svo víða hefur Guðríður komið við sögu.
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1966 - 1980 Skrifstofumaður hjá Sjálfsbjörg landssambandi fatlaðra og Sjálfsbjörg í Reykjavík
og nágrenni en skrifstofurnar voru þá reknar saman.

Mynd. Guðríður á þrítugsaldri
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1980 - 1988 Skrifstofustjóri á skrifstofu Sjálfsbjargar í Reykjavík og nágrenni
1988 - 1996 Framkvæmdastjóri Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni
1997 - 1998 Fulltrúi hjá Félagsmálastofnun Reykjavíkurborgar
1998 - 2014 Félagsmálafulltrúi Öryrkjabandalags Íslands

Mynd. Guðríður þá framkvæmdastjóri Félags eldri borgara í Reykjavík og nágrenni. Myndin tekin
1995.

Auk þessa hefur Guðríður setið í ýmsum stjórnum og verið formaður fjölda nefnda og
aðgerðarhópa í gegnum árin fyrir hönd ÖBÍ og Sjálfsbjargar. Hún hefur setið í stjórn og
framkvæmdastjórn Sjálfsbjargar, var varaformaður samtakanna 1990 til 1994 og síðan
formaður til 1998. Hún gegndi formennsku í stjórn Sjálfsbjargarheimilisins frá 1994 – 2002.
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Þá sat hún í svæðisráði málefna fatlaðra á Reykjanesi um tíma og hefur bæði setið í
ferlinefnd Reykjavíkurborgar og Kópavogs.
En síðast en ekki síst hefur hún verið stjórnarmaður og uppistandari í Hjólastólasveitinni!
Þetta er svo sannarlega ekki amalegur starfs- og félagsmálaferill sem Guðríður getur státað
af. Hér á eftir verður drepið á ýmsa þætti úr lífi hennar og ekki síst hve það var mikils virði
fyrir fatlað fólk þegar Sjálfsbjargarheimilið reis af grunni og hóf starfsemi sína þann 7. júlí
árið 1973.
Guðríður hefur ekki einungis gífurlega mikla þekkingu á málefnum fatlaðra vegna starfa
sinna heldur og vegna eigin lífsreynslu.

Lindarvatn sem gæti nægt hálfum heiminum
Það verður eiginlega að koma fram hér og nú að Guðríður hefur þangað til nýlega borið
nafnið Guðríður Ólafsdóttir en hún lét breyta nafni sínu árið 2015 í Guðríður Ólafs
Ólafíudóttir. Þetta gerði hún til heiðurs móður sinni en vildi auðvitað líka vera dóttir föður
síns áfram. Guðríður er fædd á Hlíðarenda í Ölfusi 12. mars árið 1946. Faðir Guðríðar var
Ólafur Helgi Þórðarson fæddur árið 1906, lést árið 2001 og bjó á bæ sínum Hlíðarenda til
æviloka. Móðir hennar var Ólafía Sigurðardóttir, líka fædd árið 1906 en lést árið 1984.
Guðríður átti tvo hálfbræður, sá eldri ólst upp að mestu annars staðar. Hún átti líka tvo
albræður sem ólust upp með henni á Hlíðarenda. Hún var alltaf eina stelpan á bænum og
þar að auki yngst. Aðspurð segir hún að vafalaust hafi hún verið svolítið dekruð sem barn en
það virðist nú ekki hafa komið illa út.
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Mynd. Foreldrar Guðríðar og bræður. Efri röð frá vinstri, Þórður, Oddfreyr, Sigþór. Neðri röð, móðir
Guðríðar, Ólafía, Guðríður og faðir Guðríðar, Ólafur. Á myndina vantar einn bróðurinn, Reyni sem tók
myndina. Myndin tekin í fermingu Guðríðar árið 1960.

Svo sem mörgum er kunnugt fylgir mikil náttúruauðlegð landi Hlíðarenda í Ölfusi en þar eru
kaldar vatnslindir sem gætu nægt „hálfum heiminum en það hafi því miður ekki gengið upp
hingað til”, segir Guðríður. Þessar lindir eru miklar náttúruperlur í landi Ölfuss og voru
talsvert mikið í umræðunni hér fyrir nokkrum árum en Ölfushreppur keypti landið eftir lát
föður hennar en seldi síðan jörðina áfram til einstaklings. En það er allt önnur saga og
einstök sem ekki verður rakin hér.
Guðríður fæddist spastísk á báðum fótum og segist hafa skriðið á bossanum fram eftir öllu
og ekki farin að stíga í fæturna um tveggja ára aldur. Móðir hennar fór með hana til læknis
um þetta leyti sem skoðaði hana vel og vandlega og spurði síðan móður hennar eitthvað á
þá leið hvort barnið væri ekki bara „algjör aumingi, andlega og líkamlega“? Móður hennar
hafði víst brugðið heldur illilega við þessa spurningu og varð því fátt um svör af hennar hálfu.
Sársaukinn settist að í minninu eins og hægt er að ímynda sér. Þau eiga sannarlega við orð
skáldsins: “Aðgát skal höfð í nærveru sálar”, segir Guðríður. Enda gat móðir hennar ekki sagt
Guðríði frá þessu fyrr en löngu síðar, þegar Guðríður var orðin fullorðin kona. Auðvitað
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þekkti móðirin stúlkuna sína það vel að hún vissi að mikið var í hana spunnið þó að ekki væri
allt sem skyldi með hreyfiþroska hennar.

Alltaf í koti og klukku
Það sem á árum áður var kallað “Little veikin”, í höfuðið á enska skurðlækninum William
Little, sem fyrstur manna, árið 1870, lýsti óþekktri hreyfihömlun sem sást hjá börnum á
fyrstu árunum. Hreyfihömlunin var einkum í fótum og höndum, sem voru þá stífir eða eins
og sagt er “þau voru spastísk” og áttu erfitt með að skríða og ganga. Þetta er víst afleiðing
einhvers konar fósturskaða í hreyfistöðvum heila. Skemmdirnar eru óafturkræfar en ágerast
ekki. Taugaviðbrögð í hnjánum voru nokkuð ofsafengin. Þegar læknarnir “slógu” mig í hnén
með litlum hamri skutust fæturnar á mér upp í loftið, það vantaði ekki!
Eftir þessa fyrstu heimsókn til læknis var lítið meira að gera varðandi fötlun mína, þannig
séð. Ekki það pabbi og mamma reyndu svo sannarlega sitt til að leita ráða til að gera mér
lífið léttara. T.d man ég að mamma fór á Heilsustofnunina í Hveragerði og fékk þar leir í
stóran poka til að athuga hvort það kæmi að einhverju gagni. Sú stofnun hefur verið mikil
blessun fyrir marga bæði fyrr og síðar og þangað sótti ég þjálfun og styrk fyrr á árum.
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Mynd. Guðríður á 3ja ári í kjól sem faðir hennar keypti og var stoltur af.
Kjóllinn var fölbleikur með vöfflumynstri.
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Þegar ég var fimm ára gömul var ég lögð inn á Landspítalann og fór þar í ýmiss konar
rannsóknir. Þar voru settar á mig þar til gerðar spelkur til að reyna að rétta úr hnjánum en
hnén á mér vísuðu fram eða voru öllu heldur bogin fram á við. Þau nudduðust saman við
göngu og ég gekk á tánum eða táberginu. Á spelkunum voru leðurólar sem lágu yfir hnén og
þær átti herða að, smátt og smátt í þjálfuninni og gera hnén þannig bein með daglegri
notkun til langs tíma. Það var alltaf verið að troða mér í spelkurnar og það var alveg rosalega
vont að vera með þær, ógurlega mikil pína fyrir mig. Ég var afskaplega óþekk að vera með
spelkurnar þótt það sé vissulega ósanngjarnt að nota þetta orð um mig þar sem þetta var
verulega sársaukafull meðferð. Þessar tilraunir stóðu yfir hátt í ár. Svo var því hætt. Ég held
að pabbi og mamma hafi hreinlega gefist upp á pína mig á þennan hátt dag eftir dag með
þessum ekkisens spelkum. Ég skildi þau vel seinna, sérstaklega eftir að ég eignaðist barn
sjálf. Það hlýtur að hafa verið hræðilega erfitt að sjá barnið sitt þjást svona.
Upp úr því fékk ég hækjur, því ég gat eiginlega ekki gengið án stuðnings a.m.k. ekki úti við.
Þetta voru stórar hækjur sem náðu upp í holhönd, ekki beint fagurlimaðar ef satt skal segja.
Það er dálítið skondið að hugsa til þess að hvort svo sem ég gekk með spelkur eða var á
hækjum var ég alltaf í kjól, prjónasokkum, koti og klukku eins og sæmdi hverri stelpu á þeim
árum. Árið 1957, 11 ára gömul, fór ég í aðgerð til að freista þess að rétta úr hnjánum og það
átti að gera mér fært að ganga án stuðnings. Eftir þá aðgerð var ég í gipsi í marga mánuði.
Það var nokkur þrekraun fyrir mig þetta unga en kannski hefur tilhlökkunin um bein og falleg
hné gert biðina auðveldari. Þessi aðgerð tókst nú ekki betur en svo, því miður, að
hnjáliðurinn var nú orðinn öfugur og bæði hnén svo að segja algjörlega ónýt, því í staðinn
fyrir að hnén væru bogin fram á við voru þau nú bogin aftur á við. Mér hefur verið sagt að
þetta hafi verið eina aðgerðin sem gerð var; slík aðgerð hafi aldrei verið gerð aftur. Það
verður að segjast eins og er að aðgerðin mistókst og lífsgæði mín voru raunverulega verri
eftir hana en áður. Það var heldur dapurlegt.

Á Bergþórugötunni
En það væsti svo sem ekki um mig að öðru leyti. Ég dvaldi á þessum tíma mikið á heimili
móðursystur minnar, Þórdísar Hólm Sigurðardóttur, á Bergþórugötunni í Reykjavík, vegna
þess að ég þurfti stöðugt að vera í sjúkraþjálfun. Sjúkraþjálfunin var í Æfingastöðinni hjá
Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra á Sjafnargötunni en þeir hafa einbeitt sér að þjálfun
fatlaðra barna og unglinga. Starfsemin hófst einmitt í febrúar 1956. Þar var ég sko heppin!
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Ég var sem sé gangandi með hækjur eða við stafi fram eftir aldri og gekk alltaf innandyra
fram undir 1968. Það var síðan að ég fór að nota handknúinn hjólastól bæði heima og í
vinnunni. Það gat verið vægast sagt ansi lýjandi að taka hjólastólinn saman og sundur og
koma honum inn og út úr bílnum á áfangastað hverju sinni en það var ekki um annað að
ræða. Árið 2008 var svo komið að göngugeta mín var lítil sem engin og þá loksins fékk ég
rafknúinn hjólastól og lyftubíl að auki! Ég er algjörlega háð þessum tækniundrum núna.
Þvílíkur munur! Svona eftir á að hyggja skil ég ekki hvernig ég fór eiginlega að því að staulast
um á hækjunum og burðast stöðugt á milli með gamla hjólastólinn.

Kristján frá Djúpalæk keyrði skólabílinn
Ég bjó sem sé í „bárujárnshúsi við Bergþórugötuna“ og gekk í Austurbæjarskólann sem var
afskaplega framúrstefnulegur og góður skóli. Ég byrjaði ekki skólagöngu fyrr en tíu ára
gömul eða árið 1956. Í skólanum var yndisleg lítil sundlaug. Ég gleymi því aldrei þegar ég
kom fyrst ofan í vatnið. Þvílík dásemdar upplifun! Það var alls ekki að ég hefði ekki alltaf haft
eðlilega tilfinningu í fótunum, en vatnið gerði mér bara svo gott og ég hef stundað sund eins
og ég hef getað allt til þessa dags. Seinna kláraði ég skylduna í Barna- og unglingaskólanum í
Hveragerði. Þá bjó ég heima á Hlíðarenda og fór á milli með skólabílnum daglega. Þetta var
sko ekki síðri skóli en Austurbæjarskólinn. Þarna voru kennarar eins og Þórður Ö.
Jóhannsson, sr. Helgi Sveinsson, Kristján frá Djúpalæk, Hjörtur Jóhannsson íþróttakennari og
sjálfur skólastjórinn Gunnar Benediktsson sem mér skilst að hafi verið hinn mesti af öllum
“kommum” landsins en hann reyndist mér og okkur öllum svo sannarlega vel. Síðan kom
Valgarð Runólfsson sem skólastjóri þegar Gunnar lét af störfum. Þórður og Kristján keyrðu
skólabílinn til skiptis en þeir voru báðir frábærir kennarar og bílstjórar.

Garndró humar í Meitlinum í Þorlákshöfn
Ég var auðvitað vön ýmiss konar vinnu heima á Hlíðarenda, enda var mér ekki hlíft við neinni
vinnu heima svo framarlega sem ég gæti unnið hana vegna fötlunar minnar, segir Guðríður.
Það má eiginlega segja að ég hafi gengið í öll verk. Fyrsta vinnan mín utan heimilis var í
Meitlinum í Þorlákshöfn þegar ég var unglingur. Þar vann ég við að garndraga humar en
garnirnar eru svarti taumurinn sem gengur eftir humrinum endilöngum. Það er ekki gert
lengur, það ég best veit, fólk verður að garndraga humarinn sjálft eða éta bara garnirnar.
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Það allt í lagi, ef fólki hugnast það!

Lífsævintýrið byrjaði í Guðrúnarbúð
Það þurfti alltaf fara í kaupstaðarferð til Reykjavíkur endrum og sinnum einkum þó ef mikið
stóð til. Ég segi oft að lífsævintýri mitt hafi byrjað í Guðrúnarbúð í Reykjavík árið 1962 en þá
átti ég enn heima á Hlíðarenda. Það var sem sagt þannig að bróðir minn Þórður Ólafsson var
að fara að gifta sig og ég fór í kaupstaðarferð suður með mömmu í Guðrúnarbúð sem þótti
afar fín og góð verslun. Hún var þar til á síðustu árum á horninu á Bríetartúni, sem nú heitir
svo, og Rauðarárstíg. Það átti að kaupa á mig einhvern fallegan kjól í tilefni brúðkaupsins. Ég
gekk eiginlega í lotningu með mömmu upp tröppurnar á búðinni, svo fín búð var þetta. Þá
hittist þannig á að Guðrún sjálf var að afgreiða í búðinni. Þær fara að spjalla saman hún og
mamma og mínir hagir komu inn í spjallið. Þar kemur að Guðrún spyr hvort það hafi nokkuð
verið íhugað að ég færi upp á Reykjalund í þjálfun. Það gæti örugglega gert mér gott. Þá
höfðum við aldrei íhugað það sem möguleika þó að við þekktum vissulega vel til
Reykjalundar. Þessi kaupstaðarferð í Guðrúnarbúð varð til þess að ég fór í þjálfun og nám að
Reykjalundi og þarna urðu svo sannarlega kaflaskil í lífi mínu. Þar dvaldi ég heilan vetur og
gott betur. Þarna skapaðist grundvöllur fyrir fyrsta reglulega og fasta starfið, fyrir utan það
sem unglingar og þeir sem eru að byrja á vinnumarkaði gera. Ég tók gagnfræðapróf á
Reykjalundi en ekki einungis það heldur lærði ég svo margt um lífið og tilveruna. Það allt gaf
mér töluverða víðsýni, bjartsýni og visst sjálfstraust. Þessi þjálfunartími og vera mín á
Reykjalundi var sem sagt mjög mikilvæg fyrir mig.

Ekkert brask hér, takk!
Eftir Reykjalundardvölina fór ég til Reykjavíkur, leigði mér herbergi með aðgangi að eldhúsi
og fyrr en varði var ég komin “á sjens” með föngulegum pilti sem ég kynntist á Reykjalundi.
Hann hét Viðar Hörgdal Guðnason. Við giftum okkur 5. júní árið 1965 og það dugði í þrjátíu
og eitt ár. Hann varð ungur, einungis sextán ára gamall, fyrir því hörmulega slysi að hrapa
niður í súrheysgryfju. Hann skaddaðist illa og var í hjólastól upp frá því. Hann lést árið 2011.
Við eignuðumst dótturina Kristínu Björk og nú eru komin tvö yndisleg barnabörn.
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Mynd. Litla fjölskyldan, Guðríður, Viðar og Kristín Björk
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Mynd. Dóttir Guðríðar, Kristín Björk, tengdasonur, Ragnar Norðfjörð og börn Alex Viðar og Hrefna
Líf.

Á Reykjalundi kynntist ég Elsu Stefánsdóttur og við urðum miklar vinkonur. Hún vann á
þessum tíma hlutastarf á skrifstofu Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra sem var þá til húsa
á Bræðraborgarstígnum.
Í framhaldi af því gerðist það að ég leysti hana af í sumarfríi tvö sumur. Ég var sem sé rétt
um tvítugt þegar ég byrjaði að vinna hjá Sjálfsbjörg. Það var nú að vísu aldrei rætt, en ég er
næsta viss um að hún Elsa hefur látið það koma til tals við einhverja að ég gæti vel unnið hjá
Sjálfsbjörg. Svo gerðist það eftir seinna sumarið mitt í afleysingum að Sigurður
Guðmundsson, sem þá var formaður Sjálfsbjargar í Reykjavík, spurði mig hvort ég vildi ekki
taka að mér að vinna hálfan daginn á móti Elsu í fastri vinnu á skrifstofunni hjá Sjálfsbjörg. Ég
var fljót að segja já og þannig varð ég eiginlega bæði starfsmaður Sjálfsbjargar og
Landssambands Sjálfsbjargar og kynntist þannig vel bæði félaginu í Reykjavík og
heildarsamtökunum. Þetta var svo sannarlega mikil heillastund.
Þá var það að Birna Hallgrímsdóttir sem ég kynntist líka á Reykjalundi, stuðlaði að því að ég
gekk til liðs við Sjálfsbjargarfélagið með því að drífa mig á fund í félaginu árið 1963 og
auðvitað gekk ég strax félagið. Ég man vel eftir þessum fundi, allir voru svo samhentir, fullir
af hugsjónum og trú á betri tíma og allt sem hægt væri að gera í framtíðinni. Svo man ég
eftir því að einn fundarmanna stakk upp á því að félagið keypti víxla til að fá af þeim arð. Það
var ekki óalgengt á þeim tíma að menn gerðu slíkt og þótti bara sjálfsagt til að ná sér í aura.
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Nei, þetta líkaði ekki fólkinu á þessum fundi og það harðbannað að félagið stæði að því um
líku og öðru eins. Hugmyndin snarlega kveðinn í kútinn. Ekkert brask hér, takk!

Mynd. Guðríður ræktar garðinn sinn að Kópavogsbraut 75.

17

Annar handarvana og hinn með bilaða fætur
Fyrsta Sjálfsbjargarfélagið var stofnað á Siglufirði. Sigursveinn D. Kristinsson lýsti aðdraganda
þess dálítið hressilega í fyrsta hefti tímaritsins Sjálfsbjörg árið 1959. Hann sagði eitthvað á þá
leið að tveir menn hafi hist í byrjun sólmánaðar á tröppunum við Gránugötu 14 á Siglufirði;
annar handarvana og hinn með bilaða fætur, og rætt um það hvort ekki væri hægt að koma
á fót samtökum til að berjast fyrir réttindum fatlaðs fólks. Og það gerðu þeir nokkrum
dögum seinna ásamt hópi af góðu fólki hinn 9. júní árið 1958.
Sjálfsbjörg, félag fatlaðra í Reykjavík var stofnað 27. júní 1958 í Skátaheimilinu við
Snorrabraut og í samþykktum þess fundar kom fram að verkefni félagsins skyldi vera að
vinna að samhjálp hinna fötluðu, auknum réttindum þeirra og bættri aðstöðu í þjóðfélaginu.
Fyrsti formaður Sjálfsbjargarfélagsins í Reykjavík var Sigursveinn D. Kristinsson.
Ári síðar, í júnímánuði 1959, var svo Landssambandið stofnað. Fyrsti forseti þess var Emil
Andersen. Á stofnþingi landssambandsins var einróma samþykkt að bygging dvalarheimilis
fyrir mikið fatlað fólk skyldi vera eitt af meginverkefnum sambandsins.
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Mynd. Sumarferð Sjálfsbjargar 1963 tekin í Borgarvirki í Húnavatnssýslu. Ferðalangar, frá vinstri,
Guðríður, Jóhann Snjólfsson, Ásgerður Þórarinsdóttir og Valgerður Hauksdóttir.

Týndu börnin hennar Evu
Á þessum tíma bjuggu flestir fatlaðir við vægast sagt mjög bág kjör og afskaplega mikla
samfélagslega einangrun. Margir fatlaðir voru vistaðir á sjúkrahúsum eða elliheimilum t.d. á
Elliheimilinu Grund, Vífilsstöðum og Sólvangi og auðvitað á sjúkrahúsum og elliheimilum úti
um allt land. Fólk var nánast „geymt“ í einhverju horninu, án tillits til aldurs.
Þetta var ömurleg staða og þau voru heldur ekki hvetjandi viðhorfin til fatlaðra á árum áður.
Það var ekki fyrr en fatlaðir sjálfir tóku málin í sínar hendur að eitthvað fór að gerast.
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Einangrun fólks var meira að segja svo mikil að hinir fötluðu vissu ekki einu sinni hver af
öðrum, hvað þá að þeir vissu að þeir væru eins margir og raun bar vitni þegar þeir fóru að
koma saman og ræða sín mál. Þeir voru svo sannarlega eins og týndu börnin hennar Evu. En
þetta átti eftir að breytast til hins betra með árunum þótt enn sé margt ógert og mörg verk
að vinna í þágu fatlaðs fólks, varðandi kjör þeirra og réttindi. Svo einkennilegt sem það er,
virðist það oft vera svo að fólk hvorki skilji né skynji aðstæður annarra fyrr en það lendir
sjálft í sambærilegum aðstæðum. En samt varð það einhvern veginn svo að við náðum þrátt
fyrir allt eyrum fólks hvað varðar byggingu vinnu- og dvalarheimilisins sem nú heitir
Sjálfsbjargarheimilið.

Skóflustungan
Uppbyggingin byrjaði þarna strax í hugum fólks á stofndegi landssambandsins í Reykjavík. Þá
þegar kom fram tillaga um að byggja dvalarheimil og leiguhúsnæði fyrir fatlaða. Ég held að
megi segja að það hafi verið alveg óþekkt hérlendis; að rætt væri um að byggja sérhannað
húsnæði fyrir fatlað fólk þó að það þekktist víða erlendis t.d á Norðurlöndunum, og stöðuna
þar kynntu forystumenn Sjálfsbjargar sér vel. Þá kom sér vel góð tungumálakunnátta Ólafar
Ríkarðsdóttur en hún stóð ávallt í framvarðasveitinni. Síðan fór það svo að Sjálfsbjörg fékk
úthlutað lóð ofan Sigtúns; milli Laugarnesvegar og Kringlumýrarbrautar í Reykjavík, sem allir
þekkja nú en var þá einungis til í borgarskipulagi.
Ég man vel eftir deginum þegar fyrsta skóflustungan var tekin í október árið 1966 en þá vann
ég á skrifstofu Sjálfsbjargar á Bræðraborgarstígnum. Eggert G. Þorsteinsson þáverandi
félagsmálaráðherra tók fyrstu skóflustunguna, að viðstöddum fjölda gesta. Þetta var
merkileg stund og tímamótamarkandi. Það var dálítill suddi og rigning þennan dag en það
skemmdi víst ekki ánægjuna og gleðina yfir því að þessum áfanga hafi verið náð.
Það leið nú nokkuð langur tími frá því að fyrsta skóflustungan var tekin árið 1966 þangað til
fyrsti íbúinn flutti inn, 7. júlí 1973. Fyrstu íbúarnir sem fluttu inn á heimilið komu frá Sólvangi
í Hafnarfirði.
Ég var því miður ekki viðstödd þegar Sjálfsbjargarheimiðið var opnað formlega; var á þessum
tíma með litlu stúlkuna mína á brjósti og átti ekki heimangengt.
Heimilið hefur verið gæfusamt hvað varðar framkvæmdastjóra þess en þeir hafa einungis
verið tveir frá upphafi, þeir Theodór A. Jónsson og Tryggvi Friðjónsson.
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95. fundur stjórnar Sjálfsbjargarheimilisins haldinn 29. maí 2002. Veitingar í veglegra lagi enda
þáverandi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Jón Kristjánsson í heimsókn. Frá vinstri, Þórdís
Davíðsdóttir sjúkraliði og fulltrúi starfsmanna í stjórninni. Valdimar Pétursson fulltrúi Sjálfsbjargar lsf.
í stjórninni. Sigurrós M. Sigurjónsdóttir fulltrúi Sjálfsbjargar lsf. í stjórninni. Guðríður Ólafsdóttir
formaður stjórnar og fulltrúi Sjálfsbjargar lsf. í stjórninni. Tryggvi Friðjónsson framkvæmdastjóri og
Valerie J. Harris yfiriðjuþjálfi.

Tímarnir breytast
Dagurinn þegar flutt var inn í bygginguna var stór og mikill áfangi í sögu fatlaðra sem fluttu
úr óviðunandi aðstæðum eins og af elliheimilum á heimili þar sem allt var gert til þess að
eyða sjúkrahúsbrag og gera heimilisbraginn sem líkastan hefðbundnu heimili þar sem margir
búa. Það var sambland af stolti og gleði sem fyllti hugi þeirra sem fylgdust með fyrstu
íbúunum koma til sinna nýju heimkynna. Þarna var gert ráð fyrir búsetu 45 einstaklinga. Það
voru einstaklingsherbergi sem íbúar höfðu út af fyrir sig og mikill munur frá því að koma úr
fjölbýlisherbergjum sem þá var altítt á hjúkrunarheimilum.
Margt hefur gerst í tímans rás t.d. hafa herbergi verið sameinuð svo einkarými er stærra, auk
þess sem nokkri íbúar hafa nú snyrtiaðstöðu inni í sínu einkarými.
Fyrstu árin eftir opnun flutti margt fólk inn á heimilið einkum voru þó ungir karmenn
áberandi. Þetta voru t.d. piltar sem höfðu lent í slysum og komu þá af Grensádeild. Þetta var
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sko verulega flott fyrir suma strákana, þeir náðu sér í konur úr starfsmannahópnum! En
grínlaust, þá var þetta stökkpallur inn í nýtt líf fyrir marga, bæði pilta og stúlkur. Það var svo
gaman að fylgjast með hve margir komu inn en festust ekki þarna; fóru bara í vinnu eða
skóla og hófu sjálfstætt líf. Sjálfsbjargarhúsið var tekið í notkun í áföngum og sá næsti voru
leiguíbúðir. Í þeirri álmu eru 36 íbúðir ætlaðar til útleigu til hreyfihamlaðra. Íbúðirnar eru af
mismunandi stærð frá stúdíóíbúðum upp í tveggja herbergja íbúðir.
Umhverfið hefur breyst dálítið því það fólk sem dvelur á Sjálfsbjargarheimilinu núna þarf á
verulegri aðstoð að halda.
Það var samheldin stjórn með Jóhann Pétur Sveinsson í forystu hjá landssambandinu og
sömu sögu má segja um stjórn Sjálfsbjargarheimilisins. Þar var unnið að málefnum fatlaðra
og framtíðarsýn heimilisins.
Um aldamótin var ný stefna tekin, að þeir sem þess óskuðu og gátu með stuðningi flutt af
heimilinu yfir í leiguíbúð, en fengið stuðning frá Sjálfsbjargarheimilinu.
Að fara yfir í tveggja herbergja íbúð með eldhúsi, klósetti og baði var flestum sem höll. Í
minni tíð sem formanns var hafinn undirbúningur að þessu nýja úrræði sem kallað er
Sjálfstæð búseta með stuðningi. Úrræðið felst í því að íbúi heimilisins flytur í íbúð í
íbúðaálmu hússins og býr þar sjálfstætt en með stuðningi starfsmanna heimilisins. Fyrsti
íbúinn flutti í ársbyrjun 2003. Sá hinn sami hafði þá búið í 12 fermetrar herbergi frá upphafi
eða í 30 ár. Íbúinn býr reyndar enn í íbúðinni sem hann flutti í 2003, sá eini sem er eftir í
þeim hópi sem flutti hér inn í upphafi.
Ég skil ekki enn hvernig tókst að byggja þetta stóra hús en samstaðan var mikil. Allt lagðist á
eitt; dugnaður fólksins í Sjálfsbjörg, velvilji fólks almennt og einnig stjórnvalda, fjárveitingar
frá Erfðafjársjóði og happdrættið okkar. Síðan er það sem mestu máli skiptir; Sjálfsbörg
hefur alltaf haft innan sinna raða dugmikið baráttufólk og því fólki verður seint fullþakkað.

Við byggjum sundlaug
Við áttum og eigum líka velviljaða sterkra einstaklinga í samfélaginu sem komu óbeðnir til að
veita okkur aðstoð. Þegar ég hugsa til þessara uppbyggingarára vil ég t.d. nefna Guðrúnu
Ásmundsdóttur leikara og leikstjóra. Það bar þannig að, minnir mig, að Guðrún sem var mikil
vinkona Maríu Skagan skálds og rithöfundar, gerði um hana útvarpsþátt einhvern tíma á
áttunda áratugnum. Þannig komst Guðrún m.a. í kynni við stöðuna í byggingarmálum
Sjálfsbjargar. Það gekk ekki alltaf sem skyldi vegna skorts á peningum og stundum var allt í
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strandi. Um þær mundir var Leikfélag Reykjavíkur að safna í sinn húsbyggingarsjóð með
miðnætursýningum í Austurbæjarbíó og snillingurinn Magnús Pétursson spilaði þar á píanó á
sinn einstaka hátt. Þeirra áróðursorð voru: “Við byggjum leikhús.” Það er ekkert annað en að
í framhaldi af kynnum sínum af starfsemi okkar gekk Guðrún til liðs við okkur, fékk leyfi
Leikfélags Reykjavíkur til að sýna séræfða hluta úr Spanskflugunni í Háskólabíói til ágóða fyrir
Sjálfsbjargarheimilið og kjörorðið var: „Við byggjum sundlaug”. tvær sýningar voru haldnar
fyrir fullu húsi alveg dúndrandi aðsókn; Allir sem komu að sýningum leikfélagsins gáfu alla
sína vinnu. Ágóðinn af þessu rann til okkar og sundlaug Sjálfsbjargar varð að raunveruleika
og var vígð árið 1981.
Leikararnir æfðu á fyrstu hæð Sjálfsbjargarhússins og okkar fólki var boðið að vera á
æfingum eins og það vildi og margir nýttu sér það. Þessar æfingastundir voru alveg
dásamlegar og urðu m.a. til þess að ævilöng tengsl mynduðust milli sumra leikfélagsmanna
og fólks í húsinu. Það kom fyrir að allir tóku lagið á æfingunum á fyrstu hæðinni og Magnús
Pétursson spilaði af fingrum fram eins og honum einum var lagið. Það var sko kátt í bæ á
æfingum undir stjórn Guðrúnar. Ólöf Ríkarðsdóttir sem var tengiliður milli leikhópsins og
okkar fólks stóð fyrir því eftir sýningarnar að boðað var til veislu með leikhópnum,
tæknimönnum og starfsmönnum öllum og svo vitanlega okkar fólki. Þar var öllum
þátttakendum í leiksýningunni gefin leirlistaverk eftir Hauk Þór leirgerðarlistamann með
merki Sjálfsbjargar.

Óli Gaukur
Svona einhvern veginn í hjarta mínu, ég vil samt á engan halla, finnst mér að Ólöf
Ríkarðsdóttir hafi átt stærstan þátt í því undri að Sjálfsbjargarheimilið skyldi rísa af grunni á
þó þetta skömmum tíma, en hún hafði kynnt sér málin á Norðurlöndum. Síðan var það svo
formaður og framkvæmdastjóri landssambandsins sem tóku við boltanum en það voru þeir
Theodór A. Jónssson og Trausti Sigurlaugsson. Í mörg horn var að líta m.a. að ekki félli nú
víxladraslið á Sjálfsbjörg!
Þrátt fyrir ýmiss konar stuðning frá opinberum aðilum svo sem Erfðafjársjóði, var það samt
almenningur sem lagði mest inn og við áttum mest að þakka að draumurinn rættist um
Sjálfsbjargarheimilið. Annað dæmi vil ég nefna; dag nokkurn birtist Óli Gaukur
tónlistarmaður og gítarleikari á skrifstofu Sjálfsbjargar að mig minnir 1967 eða 1968. Hér á
landi var þá á hans vegum þekkt hljómsveit frá New York sem hét The New Christy Minstrels
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og hann bauð okkur að þiggja ágóðann af aukatónleikum þeirra í Háskólabíói. Óli Gaukur sá
fyrir því að þjóðin fylgdist með þessu! Allt kom þetta fram í fréttum sama kvöldið. Það fór
allt á hvolf og Háskólabíó var stútfullt!

Stór skref á stuttum tíma
Á næstu árum var mikið um að vera og mikil uppbygging. Árið 1978 byrjaði sjúkraþjálfun í
Endurhæfingarstöð Sjálfsbjargar, dagvist var opnuð árið 1979 og á Alþjóðaári fatlaðra árið
1981 var sundlaugin opnuð. Síðan kemur þetta allt koll af kolli; útbúið var rými fyrir
skammtímadvöl 1989 , iðjuþjálfi var ráðinn 1990, og félagsráðgjafi ráðinn 1991. Vinnu- og
dvalarheimilinu Sjálfsbjörg var skipuð sjálfstæð stjórn 1991 og endurhæfingaríbúð tekin í
notkun ári 1993 og þvottahúsi var komið á laggirnar. Síðast en ekki síst var vígt nýtt húsnæði
fyrir Dagvist Sjálfsbjargar sem komið var á strax 1979 en henni stjórnaði Steinunn
Finnbogadóttir af mikilli hugsjón og hugkvæmni um árabil.
Það var og er alltaf verið að skapa, endurskapa og gera eitthvað nýtt. T.d. varð árið 1993
rekstararlegur aðskilnaður milli Sjálfsbjargar landssambands fatlaðra og vinnu- og
dvalarheimilis Sjálfsbjargar og árið 1996 var nafni vinnu- og dvalarheimilisins breytt í
Sjálfsbjargarheimilið og það staðfest með sérstakri skipulagsskrá. Það var talsvert mikil
breyting.
Þetta voru í raun alveg stórkostlegir tímar og ótrúlega hröð framvinda mála á skömmum
tíma, enda komu margir að verki fullir af starfsgleði, hugsjónum og vissu hvert þeir vildu
stefna. Á þessum fyrstu árum var mikil samstaða hjá Sjálfsbjörg og fólk sameinaðist virkilega
í þessum fyrstu skrefum en auðvitað er og var stundum tekist á varðandi málefnin eins og
eðlilegt er. Þau málefni skera sig ekkert úr öðrum félags- og baráttumálum í samfélaginu.

Stofnun ársins.
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Lögð var áhersla á það frá byrjun að hafa góðan húsanda - ef við horfum til
Sjálfsbjargarheimilisins er það talandi dæmi um góðan anda og vinnustaðurinn hefur fimm
sinnum verið verðlaunaður fyrir góðan starfsanda á árabilinu 2006-13 og valin stofnun ársins
árið 2014. Það hefur fleytt okkur Sjálfsbjargarfólki yfir mörg erfið tímabil að geta alltaf staðið
saman á örlagastundum.

Knýjandi verkefni á hverjum degi
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Mynd. Mótmælandinn Guðríður í essinu sínu. Með slagorðin í farteskinu. Eitt samfélag fyrir alla.
Ekkert um okkur án okkar.

Það þekkir enginn fötlun betur en fatlaðir sjálfir því þeir vita best hvar skóinn kreppir. Það
held ég að hafi á stundum komið sér vel í mínu starfi að málefnum fatlaðra og öryrkja.
Allavega verð ég að bera þá von í brjósti. En lengi má gott bæta og verkefnin eru mörg
knýjandi og það verða fatlaðir varir við á hverjum einasta degi, því miður.

Ásdís Skúladóttir, 2018

