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„SAGAN SEM ÉG VERÐ AÐ SEGJA”
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ÁKÆRÐ
Það er mitt sumar. Uppáhalds árstíminn minn. Ég er
nýkomin til landsins frá Hollandi þar sem við hjónin
höfum verið búsett síðustu mánuði. Sumarveðrið á
Íslandi er ekki eins og ég hefði kosið en það er gott að
vera komin heim, hitta stelpurnar mínar og sinna ýmsu
sem setið hefur á hakanum.
Ég er stödd á biðstofu læknis þegar síminn hringir.
Ókunnugt númer birtist á skjánum. Ég svara og á línunni
er karlmaður sem kynnir sig, segist vera lögreglumaður
og biður mig að koma niður á lögreglustöð. Mér verður
hverft við. Ég hef lítil samskipti átt við lögregluna fram
að þessu. Hann segir að honum hafi verið falið að birta
mér ákæru. Ég þykist svo sem vita um hvað málið snýst
en aldrei datt mér í hug að ég yrði ákærð fyrir upplognar
sakir.
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Ég rýk út í bíl og keyri niður á lögreglustöð. Ég hitti
manninn sem hafði hringt og hann vísar mér inn í
pínulítið herbergi inn af afgreiðslunni. Þetta er smá
skonsa, varla nema þrír, fjórir fermetrar, klofin í tvennt
með borði. Lögreglumaðurinn, sem er í eldri kantinum og
reglulega indæll, býður mér sæti og biður mig að skrifa
undir ákæru sem liggur á borðinu.
Ég renni augunum yfir blaðið. Ég sé nafnið mitt og nafn
mannsins míns. Ég sé orð eins og „ákærðu”,
„ofbeldisbrot”, „líkamsárás”. Augun fyllast af tárum og
það þyrmir yfir mig. Ég get ekki lesið meira. Ég reyni að
segja góðlega lögreglumanninum að þetta sé
misskilningur. Það sé verið að hafa mig og okkur hjónin
bæði fyrir rangri sök. Við kærðum húsbrot og árás á
okkur inni á okkar eigin heimili tveimur árum áður og
þetta er niðurstaðan. Hvernig getur þetta gerst? Eru
einhver öfl innan lögreglunnar að vernda hið
raunverulega ofbeldisfólk með því að setja sökina á
okkur? Lögreglumaðurinn segist nú ekki vita neitt um
þetta mál, hann sé löngu hættur rannsóknarvinnu og sé nú
bara orðinn hálfgerður sendill. Hann reynir að hughreysta
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mig, en tekst ekki vel upp þegar hann segir mér að svona
sé þetta nú bara, mál fari ekki í ákæruferli nema
yfirgnæfandi líkur séu á sakfellingu. Hann segir líka að
ég hafi nú alveg tvo mánuði fram að þingfestingu svo ég
hafi nú alveg tíma til að fá mér lögfræðing og vinna í
þessu. „Einmitt” hugsa ég, „sumarið farið til fjandans”.
Hann bendir einnig á að ég geti varið mig sjálf, ef ég hafi
ekki efni á lögfræðingi. Ekkert af þessu róar mig. Þvert á
móti. Allt hringsnýst í hausnum á mér. Ég græt með ekka,
hristist og skelf og næ varla andanum. Elsku maðurinn
veit ekkert hvernig hann á að haga sér. Hann fer fram og
nær í vatnsglas handa mér, spyr svo hvort ég geti ekki
hringt í einhvern. Hvern á ég svo sem að hringja í?
Maðurinn minn er erlendis og ég get ekki hugsað mér að
hringja í dætur mínar. Þær eiga ekki að þurfa að sjá
mömmu sína í þessu ástandi. Já, og hvernig ætla ég að
segja þeim að móðir þeirra sé ákærð fyrir líkamsárás?
Enn biður lögreglumaðurinn mig að skrifa undir
ákæruna. Ég get ekki fengið mig til þess. Mér finnst eins
og með undirskrift sé ég að samþykkja að ég sé
ofbeldismanneskja. Eftir einhverja stund tek ég mig
saman í andlitinu og hringi í bróður minn sem segist
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koma strax. Ég krota stafina mína undir blaðið og fer út.
Ég ranka við mér standandi úti á Hverfisgötu. Geng svo í
leiðslu út að bílnum og keyri heim. Lögreglan hefði
kannski ekki átt að sleppa konu í taugaáfalli út úr húsi og
horfa á eftir henni aka á brott.
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ÉG
Fallegur sumardagur í Kópavogi 1965. Mín fyrsta
minning verður til þennan dag, fæðingardag systur
minnar. Enn á ég tvo mánuði í að verða tveggja ára, en er
orðin stóra systir.
Við pabbi erum að heimsækja mömmu og litlu systur á
fæðingarheimilið við Borgarholtsbraut. Sennilega verður
hin nýbakaða stóra systir óþolinmóð og er send út í garð.
22ja mánaða ein úti í garði við Borgarholtsbrautina, hefst
ég handa við að flytja hey sem hafði verið rakað upp í
sátu, yfir í næsta garð. Pabbi kemur hlaupandi út úr
húsinu og segir að þetta megi ekki. Í sameiningu færum
við heyið aftur í sátuna.
Nokkrum vikum síðar er systir mín skírð Hjördís Unnur.
Ég á líka minningu frá þeim degi. Pabbi stillir okkur
mæðgunum upp í garðinum við heimilið okkar í
Holtagerði og s mellir af nokkrum myndum.
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Skírnarkjóllinn er lagður á grindverkið á meðan. Þegar
komið er í kirkju óháða safnaðarins niðri á Háteigsvegi
og færa á barnið í kjólinn, kemur í ljós að hann er enn á
grindverkinu í Kópavogi. Það er ótrúlegt að muna eftir
sér svona ungri, rétt um tveggja ára, en ég er alveg viss.
Við systur ölumst upp í Kópavogi sjöunda áratugarins.
Mamma er heima hjá okkur, pabbi er fréttastjóri á Vísi.
Væntanlega líða dagarnir við leik og gleði. Við fylgjumst
með Kópavogi þróast. Hitaveita leysir olíukyndinguna af
hólmi og holóttar götur eru olíumalarbornar.
Lok ágúst 1969. Við mæðgurnar erum í heimsókn hjá
vinkonu mömmu á fjórðu hæð í blokk við Háaleitisbraut.
Við erum að kveðja, mamma stendur myndarleg við
útidyrnar, þriðja barnið myndi fæðast á næstunni.
Skyndilega er allt á floti. Mamma hafði misst vatnið. Hún
er drifin inn í rúm hjónanna þar sem hún liggur í tvo daga
áður en hún er flutt á fæðingardeild Landspítalans við
Hringbraut þar sem bróðir minn, Karl Pétur, fæðist.
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Ég verð eftir hjá þessu yndislega vinafólki mömmu,
Sesselju og Gunnari og dóttur þeirra Guðrúnu, nokkrum
árum eldri en ég. Þarna á Háaleitisbrautinni er ég í góðu
yfirlæti í tvær vikur. Ákveðið hafði verið að mamma færi
í æðahnútaaðgerð eftir sængurleguna og það þýddi hálfur
mánuður á sjúkrahúsi í þá daga. Heimsóknir barna voru
ekki leyfðar og ég man eftir mér sitjandi á ganginum fyrir
framan sjúkrastofuna meðan pabbi heimsækir mömmu.
Bót í máli var að ég fékk að sjá fallega bróður minn
gegnum glugga á vöggustofunni.
Ég tók hlutverki mínu sem elsta systir alvarlega og oft
reyndu systkinin á þolrifin, sérstaklega kannski litli
bróðir sem var uppátækjasamur með afbrigðum. Þegar ég
var tvítug eignaðist pabbi soninn Arnar með seinni konu
sinni. Í dag veit ég ekki hvar ég væri án þessara systkina
minna sem eru meðal minna allra bestu vina.
Ég man hvað ég hlakkaði mikið til að byrja í skóla. Oft
sat ég á sófabakinu og horfði út um gluggann og fylgdist
með „stóru” krökkunum ganga með skólatöskurnar sínar
á bakinu í Kársnesskóla. Bak við sófann bjó ósýnilegi
vinur minn, hann Kjút, með mömmu sinni. Nafnið hans
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held ég að ég hafi fengið frá saumaklúbbnum hennar
mömmu;það var allt svo kjút hjá þeim! Við systurnar
vorum aldrei í leikskóla og sex ára bekkur var ekki í boði
fyrir minn árgang. Það var því stolt sjö ára stúlka sem hóf
skólagöngu haustið 1970. Ég var löngu orðin læs og
reyndar hafði Hjördís systir gert sér lítið fyrir og lært að
lesa um leið og ég, án þess að nokkur tæki eftir.
Skólagangan gekk vel, reyndar var ég kannski helst til
baldin fyrstu tvö árin, en var held ég fyrirmyndarnemandi
að mestu leyti eftir það.
Eftir einn vetur í „gaggó” Þinghólsskóla fluttum við
systkinin með mömmu upp í Breiðholt. Mamma og pabbi
voru skilin. Skilnaðurinn var mér mikið áfall. Næstu ár
gekk á með skini og skúrum, foreldar okkar tóku saman
og skildu nokkrum sinnum. Mamma stóð sig vel með
okkur þrjú, vann á fasteignasölu og jafnvel aukavinnu í
sjoppu líka. Hún hafði þann sið að bjóða okkur
krökkunum út að borða í byrjun mánaðar og oft fórum
við á myndlistarsýningu áður. Hún var alltaf
menningarlega sinnuð og áttu bókmenntir hug hennar
allan. Hún gerði sitt besta, gaf okkur til að mynda
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skíðabúnað og skutlaði okkur á rauða Datsuninum upp í
Bláfjöll.

Pabbi var alltaf til staðar fyrir okkur. Það var engin
skipulögð umgengni, við bara heimsóttum hann niður á
Dagblað í Síðumúlanum þegar okkur hentaði, hlupum út í
sjoppu og fengum pylsu og nammi. Þarna á Dagblaðinu
kynntumst við mörgum ungum blaðamönnum sem áttu
eftir að gera garðinn frægan. Pabbi var líka alltaf til í að
skutla okkur hingað og þangað. Við gistum aldrei hjá
honum og svona eftir á að hyggja held ég að það hafi
verið gott fyrirkomulag, þótt álagið hafi eflaust verið
meira á mömmu fyrir vikið.
Eftir tvö ár í Hólabrekkuskóla fór ég í Versló. Við
Margrét vinkona tókum strætó úr Breiðholtinu niður í
miðbæ sex daga vikunnar. Já, það var kennt á
laugardögum líka!
Verslóárin voru skemmtileg og vinskapur myndaðist til
lífstíðar. Ég lét plata mig út í fyrirsætustörf og
fegurðarsamkeppnir. Hégóminn stjórnaði för, en þetta er
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eitt af því sem ég hef alltaf skammast mín fyrir. Meira að
segja neita ég því stundum þegar fólk spyr hvort ég hafi
verið í þessum bransa! Nú, ég komst þó nítján ára til SKóreu og alveg að landamærum N-Kóreu þegar ég tók
þátt í keppni um fegurstu ungu stúlku veraldar. Árangur
minn var prýðilegur, en ég spyr mig enn hvað ég hafi
eiginlega verið að spá. Fegurð verður ekki mæld í
keppnum. Eftir að keppninni lauk flaug ég frá Seoul til
Parísar með millilendingu í Ancorage í Alaska.
Farkosturinn var Boeing 747 þota Korean Airlines. Þetta
var aðfaranótt 1. september 1983. Sömu nótt var
samskonar vél sama flugfélags skotin niður af sovéskum
orrustuþotum nærri Shakhalin eyju í Rússlandi. 269
manneskjur létu lífið, venjulegir farþegar eins og ég á
leiðinni frá Ancorage til Seoul, akkúrat í öfuga átt við
mig. Þessi atburður snerti mig mjög, eins og reyndar alla
heimsbyggðina.
Hollywood var vinsælasti staðurinn á Verslóárunum og
létum við Inga vinkona okkur sjaldan vanta á
diskóljósagólfið um helgar.
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Þegar ég átti mánuð í að verða nítján ára hitti ég mann í
Hollywood sem varð örlagavaldur í mínu lífi.
Á einhvern undarlegan hátt laðaðist ég að Þorkeli. Ég
vissi að hann væri nokkuð eldri en ég, hafði meira að
segja séð hann niðri í bæ um sumarið með tvo litla
drengi. Ég spurði ekki hvað hann væri gamall til að byrja
með, en árin á milli okkar voru víst fimmtán. Ég næstum
nítján, hann rétt tæplega þrjátíu og fjögurra. Þorkell var
tæknifræðingur að mennt, hafði numið í Noregi og
eignast þarlenda konu. Þau eignuðust þessa tvo drengi
sem ég hafði séð með honum. Þegar við kynntumst höfðu
þau verið skilin í ár og konan flutt til Noregs með
strákana, tveggja og fjögurra ára. Þorkell átti ekki marga
vini, hann hafði einangrast nokkuð í Noregi og í
hjónabandinu, auk þess sem einn besti vinur hans hafði
látist í flugslysi nokkrum árum áður.
Á þessum tíma var hann aðallega í sambandi við frænda
sinn úr Keflavík sem einnig var nýskilinn. Það er
sennilega óhætt að segja að þeir hafi verið djammfélagar.
Einhverja helgina datt út úr frændanum að Þorkell ætti
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líka dóttur. Mér brá nú svolítið við þær fréttir, hún var jú
aðeins sex árum yngri en ég!
Vinir mínir úr Versló tóku Þorkeli varlega en af nokkurri
forvitni til að byrja með en hann féll þó fljótlega furðuvel
í hópinn. Mamma og pabbi voru ótrúlega slök yfir
þessum kærasta dótturinnar. Þorkell og mamma urðu
meira að segja góðir vinir og fengu sér stundum drykk
saman, enda mamma og vinkonur hennar mun nær
honum í aldri en ég.
Eftir að ég útskrifaðist sem stúdent úr Verslunarskólanum
fór ég að vinna sem freelance blaðamaður með föður
mínum.
Þegar ég sá auglýst eftir flugfreyjum hjá Flugleiðum má
segja að framtíðin hafi verið ráðin. Ég sótti um ásamt
þúsund öðrum stúlkum og nokkrum strákum. Það voru
aðeins þrjátíu og sex ráðnir í þetta skipti og ég var ein af
þeim. Þátttakan í fegurðarsamkeppninni vann með mér í
þetta skipti grunar mig.
Flugið átti strax vel við mig. Framandi ævintýraheimur.
Ég hafði ekki komið til Bandaríkjanna fyrr og það var
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mikil upplifun að spóka sig um í stoppum í New York og
Chicago.
Við Þorkell stefndum að því að kaupa okkur íbúð. Hann
fann íbúð í gamla Vesturbænum sem hafði verið rústað
áður en kaup gengu til baka. Mér leist nú ekki meira en
svo á þegar ég kom þangað fyrst, að ég fór að gráta.
Þorkell sá þarna tækifæri, enda var hann einstaklega
verklaginn og duglegur. Við keyptum þessa íbúð í því
ástandi sem hún var og Þorkell vann baki brotnu við að
gera hana íbúðarhæfa. Við lögðum hart að okkur til að
fjármagna kaupin og breytingarnar.
Nokkru eftir að við fluttum inn sáum við auglýstan hlut í
fyrirtæki í rafmagnsbransanum í Morgunblaðinu. Þorkell
svaraði auglýsingunni og úr varð að hann keypti sig inn í
þetta fyrirtæki sem var mjög gamalt en hafði mátt muna
fífil sinn fegurri. Undir stjórn Þorkels óx fyrirtækið og
dafnaði. Þorkell var afar klár rekstrarmaður og
tæknimenntaður að auki. Hann var alltaf stoltur af því að
hafa unnið sig upp á eigin spýtur.
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Í ársbyrjun 1989 urðu stærstu tímamót í lífi mínu þegar
ég fæddi mitt fyrsta barn, fullkomna dóttur. Ellefu
merkur, kafloðinn hamingjupakki sem fékk nafnið Nína
Hjördís.
Þegar næsta dóttir, Fríða, var væntanleg í heiminn fimm
árum síðar var farið að síga á ógæfuhliðina hjá Þorkeli.
Ég hefði auðvitað séð það strax þegar við kynntumst að
hann var alkóhólisti ef ég hefði haft þann þroska og
reynslu sem ég hef í dag. Ég var orðin verulega óánægð
með ástandið og hann valdi að fara á Vog. Þessi fyrsta
meðferð dugði í nokkra mánuði, en vandamálið var altént
viðurkennt. Fríða fæddist um mitt sumar 1994, alveg jafn
yndisleg og stóra systir.
Á þessum tíma höfðum við komið okkur fyrir í raðhúsi
úti á Granda og eignuðumst þar góða vini og nágranna.
Ekki var allt búið enn í barneignum. Napurt kvöld í lok
nóvember 1999 mætti Jara Birna á svæðið. Nokkuð stór
og mjög reið til að byrja með, en varð fljótlega lítill,
fallegur ljúflingur.
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Okkur gekk allt í haginn, svona á yfirborðinu alla vega.
Stúlkurnar okkar stóðu sig vel og voru til fyrirmyndar í
hvívetna. Við vorum farin að reka húsgagnaverslun
samhliða raftækjabúðinni og ég vann í fyrirtækjunum
þegar ég var ekki að fljúga.
Í leyni lá Bakkus og stjórnaði heimilislífinu. Afbrýðisemi
og tortryggni Þorkels fór verulega illa með mig og
hjónabandið. Aldursmunurinn var farinn að segja til sín.
Þorkell fór aftur í meðferð í byrjun árs 2001. Hann gerði
sér vel grein fyrir brestum sínum og vildi gera betur.
Verst var að ég var orðin svo brennd að ég átti erfitt með
að gefa honum færi á að sýna betri hliðar.
Á föstudaginn langa 2004 hætti Þorkell loks að reykja.
Þriðjudaginn eftir páska tilkynnti heimilislæknirinn okkar
honum að sést hefði eitthvað óeðlilegt í röntgenmynd af
lungum. Ég var stödd í Ameríku í stoppi með Fríðu dóttur
okkar. Þorkell hringdi og sagði mér þetta. Ég tók þessu
ekki alvarlega, afneitunin var alger.
Einhverjum dögum seinna kom í ljós að Þorkell var með
krabbamein í lunga. Hann fór í aðgerð þar sem hálft
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lunga var fjarlægt. Allt gekk vel, en því miður hafði
meinið dreift sér.
Við tóku tvö erfið ár. Fyrra árið var ég í afneitun og trúði
því að allt myndi blessast. Seinna árið fór ég að gera mér
grein fyrir að hverju stefndi. Þorkell lést 25. mars 2006
heima hjá okkur, umvafinn fjölskyldu og vinum.
Ég var orðin ekkja 42ja ára gömul. Stelpurnar mínar
stóðu sig eins og hetjur. Ég hef oft furðað mig á því
hversu yfirvegaðar þær voru í sorgarferlinu. Reyndar hef
ég líka spurt mig hvort ég hafi ekki leyft þeim að syrgja.
Ég tók þá stefnu að halda áfram. Fór í öll boð og
uppákomur sem buðust. Við vorum til að mynda mættar
allar fjórar í páskabingó í skólanum viku eftir að
heimilisfaðirinn lést. Það er alltaf hægt að efast um hvort
maður hafi gert rétt í aðstæðum sem þessum, en ég gerði
þetta bara „eftir eyranu” eins og hún amma mín sagði og
gat ekki gert betur. Stelpurnar höfnuðu allri
sálfræðiaðstoð á þessum tíma og ég leyfði þeim að ráða
því.
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ÓLI
Ég sá Óla fyrst síðsumars 2003. Ég hafði verið að skutla
nokkrum vinnufélögum á skemmtistað sem rekinn var
það sumarið í Pósthússtrætinu. Ætlaði sjálf bara að fara
heim en þar sem laust bílastæði blasti við rétt fyrir utan
staðinn var ég hvött til að kíkja inn með vinunum. Ég lét
tilleiðast og var komin í hörku diskódans á dansgólfinu
þegar ég rek augun í myndarlegan hávaxinn mann. Ég fer
að gjóa augunum á hann og sé að hann geldur í sömu
mynt. Ég hugsa með mér að hann hafi tekið eftir því að
ég var að horfa á hann og sé að stríða mér. Þegar ég fer af
dansgólfinu kemur hann til mín og spyr mig hvort ég sé
lofuð! Hugsanlega óvenjulegasta pikk-öpp lína allra tíma.
Ég svaraði því til að ég væri harðgift. Við spjölluðum
aðeins, hann sagðist heita Óli Hand.
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Nokkrum mánuðum síðar hitti ég kunningjakonu mína úr
fluginu. Hún segir mér að vinur sinn sé alltaf að spyrja
um mig! Vinurinn var Óli og ég viðurkenni að hjartað tók
smá kipp.
Eftir þetta vissi ég af Óla og sá honum stundum bregða
fyrir. Mér fannst hann spennandi, en þekkti hann
auðvitað ekkert og var þar að auki gift og maðurinn minn
var nýgreindur með krabbamein. Það birti á einhvern hátt
til í sálinni minni að vita að þessi myndarlegi, ókunni
maður væri skotinn í mér.
Hálfu ári eftir að Þorkell dó var ég stödd í afmæli hjá
góðri vinkonu úr fluginu. Þar hitti ég kunningjakonuna
sem er vinkona Óla. Hún sagði mér í óspurðum fréttum
að hann væri fluttur til New York og búinn að eignast
dóttur, en sambandið við barnsmóðurina hafi ekki gengið
upp. Ég sagði henni að ég ætti einmitt að fara síðar í
mánuðinum til New York, reyndar á afmælinu mínu og
væri að hugsa um að reyna að sleppa við ferðina. Hún
sagðist bara láta Óla bjóða mér í mat! Ég var ekki ósátt
við þá hugmynd, en átti ekki von á að hún myndi
framkvæma hana. En viti menn, nokkrum dögum seinna
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sendi hún mér skilaboð og segir að Óli sé kominn með
númerið mitt og sé spenntur fyrir að hitta mig.
Framtakssemi er einn af kostum Ólafs og ekki leið á
löngu uns hann hringdi. Ég samþykkti að hitta hann í
New York og frá þeim degi höfum við verið saman.
Það hentaði okkur vel að vera í sitt hvoru landinu til að
byrja með. Það var ekki svo langt liðið frá andláti Þorkels
og stelpurnar mínar voru viðkvæmar. Við gátum því hist
af og til í New York þegar ég var í stoppum þar og
trufluðum þær ekki.
Dóttir Óla var aðeins hálfs árs þegar við kynntumst. Mér
fannst það í rauninni kostur að hann skyldi eiga þetta
barn. Ég var 43 ára, þriggja barna móðir og hefði
örugglega ekki lagt í frekari barneignir. Ég fékk að hitta
litlu stúlkuna í febrúar þegar Óli kom heim til Íslands.
Hann gisti á hóteli og fékk að hafa hana hjá sér eina nótt.
Ég heillaðist af þessari litlu stelpu. Ég fékk að kynnast
henni svo ungri og hún þekkti pabba sinn ekki án Kollu.
Síðar kynntist hún stelpunum mínum og þær reynast
henni alltaf sem bestu systur.
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Ekki óraði mig fyrir því að móðir þessarar litlu yndislegu
manneskju ætti eftir að kollvarpa lífi mínu nokkrum árum
síðar. Alexandra, barnsmóðir Óla, gerði allt til þess að
gera okkur lífið leitt. Tilhæfulausar ásakanir hennar um
að ég hafi „stolið ástinni hennar” og annað í þeim dúr í
tölvu- og smáskilaboðum var auðvitað lítilvægt miðað
við það sem gerðist 16. júlí 2016. Þann dag réðust
Alexandra og Davíð, sambýlismaður hennar, í
sameiningu inn á heimilið okkar með ofbeldi.
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Í RÉTTARSAL
Ég hef reynt að lifa lífi mínu á heiðarlegan og
átakalausan hátt og tekist vel upp með það. Ég hef ekki
eignast óvini, ekki komist í kast við lögin fyrir utan stöku
stöðumælasekt og ég hef unnið hjá sama fyrirtæki í meira
en þrjá áratugi. Það má jafnvel orða það sem svo að ég sé
„hallærislega heiðarleg” eins og föðursystir mín heitin
sagði eitt sinn um sinn sómamann. Ofbeldisfull er ég
ekki. Bara alls ekki. Punktur. Þess vegna átti ég aldrei
von á að þurfa að sitja í réttarsal sem sakborningur
hálfsextug. Ákærð fyrir ofbeldi, líkamsárás!
En svona er víst staðan. Við Óli erum mætt upp úr níu í
dómssal 101 ásamt verjendum okkar. Margir af vinum
okkar sóttust eftir að fá að vera viðstaddir, okkur til
stuðnings, en dómhaldið er lokað. Í salnum eru bara við,
saksóknari, ung kona og Dögg Pálsdóttir sem er
lögmaður Alexöndru og Davíðs vegna einkaréttarkröfu
þeirra.
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Dómarinn gengur í salinn og allir rísa úr sætum. Allt er
þetta mér framandi. Við hjónin erum ávörpuð „ákærði
Ólafur” og „ákærða Kolbrún”. Niðurlægingin er alger.
Eftir einhver formsatriði er mér vísað úr salnum meðan
eiginmaður minn situr fyrir svörum. Ég átti ekki von á
þessu, en fer fram á gang og fæ mér sæti. Þetta er á fyrstu
hæð í húsi Héraðsdóms Reykjavíkur og fjöldi manns á
leið um. Mér finnst ég vera berskjölduð. Hvað ætli fólk
hugsi. Einn virtur lögmaður sem ég kannast við sest hjá
mér og stappar í mig stálinu. Hann hafði heyrt undan og
ofan af málinu og vissi hversu langsótt það var. Eftir
hálftíma geri ég mér grein fyrir því að Alexandra og
Davíð myndu hvað og hverju fara að mæta til að bera
vitni. Ég fylgist með aðalinngangi hússins og sé loks hvar
þau ganga inn. Það er völlur á lögmanninum Davíð. Hann
gengur í afgreiðsluna og biður um pappír og stillir sér
svo upp þar sem hann er viss um að ég sé hann og hripar
eitthvað á blaðið. Stuttu seinna gengur móðir Alexöndru,
ein virtasta skáldkona landsins, inn í húsið ásamt
sambýliskonu sinni. Það gustar um þessar listakonur,
skáldkonan gengur við staf, er með túrban á höfði og
26

vörumerki sitt, sólgleraugun, á sínum stað þótt varla sé
orðið bjart af degi. Eins og fyrr segir er þinghaldið lokað
og ekki ljóst í mínum huga hvaða erindi þessar
heiðurskonur eiga í Héraðsdóm þennan morgun. Leikrit í
gangi kannski?
Ég reyni að láta þetta ekki koma mér úr jafnvægi en
mikið er það ófagmannlegt að láta sakborning bíða einan
frammi á gangi þar sem er stöðug umferð fólks og þar að
auki líkur á að þurfa að hitta mótaðila í málinu.
Loks er ég kölluð aftur inn í salinn. Nú er komið að mér
að stíga í vitnastúkuna. Óli má vera inni þar sem búið er
að yfirheyra hann. Þetta er erfitt. Með því erfiðasta sem
ég hef nokkurn tíma þurft að gera. Saksóknari spyr mig
um atburðina sem um ræðir. Ég svara eftir bestu
samvisku. Þótt næstum hálft þriðja ár sé frá þessari
hryllilegu árás á heimilið okkar, man ég atburðarásina
vel. Minningu sem þessa er raunar erfitt að afmá úr
huganum. Lögmennirnir taka við keflinu, spyrja mig
nokkurra spurninga og svo má ég setjast aftur hjá mínum
mönnum. Verjandi minn hvíslar að mér að þetta hafi
verið fínt hjá mér. Eðlilega svo sem. Þegar fólk hefur
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ekkert á samviskunni og er bara að segja sannleikann eru
litlar líkur á öðru en að allt gangi upp. Seinna frétti ég að
Óli hafi brotnað niður í vitnastúkunni. Það kemur mér
ekki á óvart, hann er viðkvæmur og þetta mál er búið að
taka gífurlega á hann og okkur bæði.
Næst inn er Alexandra. Móðir stjúpdóttur minnar,
kínverskur læknir og frumkvöðull að eigin sögn. Ég verð
að viðurkenna að í öllum þeim hroða sem þetta mál er,
hlakka ég pínu pons til að heyra hlið hennar á málinu.
Mig langar til dæmis til að heyra hana útskýra afhverju
hún þurfti að koma heim til mín og bjarga barninu. Var
barnið í einhverri hættu? Var eldur laus í húsinu? Var
einhver að meiða barnið?
Alexandra er myndarleg kona. Hún gengur inn í
leikfimibuxum með prjónaðar legghlífar,ljósum
blúndubol, léttri peysu og með eldrauða slæðu bundna
um hálsinn á sér. Ljóst hárið er í tagli. Hún er nokkuð
óstyrk og hefur hugsanlega tekið eitthvað til að róa
taugarnar. Fiktar endalaust í einum af mörgum
silfurhringjum sem hún er með á fingrunum. Lýsing
hennar á atburðum eru fjarri raunveruleikanum í flestu.
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Hún á í erfiðleikum með að muna hvort tiltekin atriði
voru hægra megin við hana eða vinstra megin, hún heldur
því fram að barnið hafi verið við hliðina á henni og hún
hafi sagt því að hlaupa út. Lögmaður minn spyr hví
barnið hafi þá ekki hlaupið út, þar sem hurðin var opin.
„Kolla hélt henni” segir hún. Lögmaður minn hrekkur
við. Þetta er alveg nýtt, aldrei hafði þetta komið fram
áður. Auk þess heldur hún því fram að ég hafi verið í
háhæluðum skóm og þess vegna hafi ég dottið. Þetta
finnst mér fyndið og á erfitt með að leyna því. Þó ég sé
hrifin að háhæluðum skóm eru þeir ekki staðalbúnaður
þegar ég er í rólegheitum inni í stofu, nývöknuð eftir
Ameríkuflug. Tvö vitni sáu Alexöndru draga barnið út úr
húsinu á sokkaleistunum gargandi „nei,nei”. Alexandra
heldur því statt og stöðugt fram að barninu hafi tekist að
flýja út og hún sjálf á eftir. Það verður að segjast að
framburðurinn er ótrúverðugur sérstaklega í eyrum okkar
sem vorum á staðnum og upplifðum árásina. Dómarinn
bað annan verjandann um að róa sig á einum tímapunkti
og nokkrum sinnum sagðist Alexandra ekki skilja
spurningarnar eða vildi ekki svara. Ég frétti síðar, frá
manni sem var fyrir utan dómssalinn þegar Alexandra
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kom fram að hún hafi verið sigri hrósandi! Yesss, og
krepptur hnefi!
Næstur er lögmaðurinn Davíð. Sambýlismaður
Alexöndru, frændi Óla, vinur bróður míns síðan í Versló.
Maður sem á í útistöðum hér og þar. Hefur staðið í
málaferlum við fyrrum eiginkonu sína um árabil og var
kærður fyrir ofbeldi á henni. Þau ofbeldismál fóru ekki
fyrir dóm þar sem þau voru ýmist fyrnd eða ekki líkleg til
sakfellingar. Hann er nýkominn úr „mission” í Afríku
heyrði ég utan af mér. Hann er lögfræðingur og vinnur
stundum sem verktaki fyrir Sameinuðu þjóðirnar, er
okkur sagt af góðum vinum hans. Davíð er dressaður upp
í jakkaföt með bindi. Hann er afar lágvaxinn, og hárið
farið að þynnast á kollinum. Alvanur réttarsölum og eftir
því öruggur í fasi. Davíð er slyngur í sínum framburði og
er aðeins meira með staðsetningar og hægri/vinstri á
hreinu heldur en sambýliskona hans. Þegar hann er
spurður hvort ég hafi haldið barninu segist hann ekki hafa
séð það. Hann dregur líka í land varðandi meinta árás
mína á Alexöndru. Kannski hræddur við gömlu
skólafélagana sem eru margir ágætir kunningjar mínir.
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Það er ekki öfundsvert hlutskipti að vera búinn að skálda
upp sögu í lögregluskýrslu og þurfa svo að standa við
hana. Þau Davíð og Alexandra eru langt frá því að vera
sammála um hvað átti sér stað þennan örlagaríka dag.
Framburður þeirra er óstöðugur svo ekki sé meira sagt.
Áfram er haldið, maður sem staddur var í næsta húsi ber
vitni. Hann ber að ljóshærða konan hafi dregið barnið út
úr húsinu gegn vilja þess.
Við heyrum vitnisburð neyðarvarðar hjá neyðarlínunni.
Hann segir Davíð hafa hringt nokkrum sinnum allt frá kl.
8 um morguninn árásardaginn, og kynnt sig sem lögmann
Alexöndru en látið þess ógetið að hann sé reyndar
sambýlismaður hennar. Neyðarvörðurinn hjá 112 telur sig
hafa verið blekktan.
Rannsóknarlögreglumaðurinn sem tók upphaflega
skýrslur af öllum hlutaðeigandi segir að það sé
óvenjulegt að engin rannsókn hafi verið gerð á vettvangi.
Læknir á bráðamóttöku Landsspítalans kemur í
vitnastúku. Hann gaf út áverkavottorð vegna þeirra
meiðsla sem Alexandra kvaðst hafa hlotið þegar hún
31

réðist inn í húsið. Læknirinn góði er í varnarstöðu virðist
mér, bregst ókvæða við þegar annar verjenda okkar spyr
hann út úr um skoðun sem hann framkvæmdi á
Alexöndru. Spyr hvort verið sé að efast um faglega
þekkingu hans. Verjandinn sem er laginn í mannlegum
samskiptum nær að róa hann. Að lokum er
bráðamóttökulæknirinn spurður hvort manneskja gæti
hugsanlega veitt sér áverka eins og þá sem hann sér á
myndunum, sjálf. Hann skoðar myndirnar vandlega,
hugsar sig vel um. Ég held niðri í mér andanum. Loks
svarar hann: „Já, það er hugsanlegt”. Mig langar mest til
að klappa.
Hádegishlé er stutt. Svo stutt að við í varnarhópnum,
ákærða Kolbrún, ákærði Ólafur og þrír lögmenn,
skjótumst á Bæjarins bestu og fáum okkur pylsur. Það er
nokkuð létt yfir okkur þrátt fyrir allt. Lögmennirnir eru
sáttir við framburð okkar hjóna og vitni eru okkur frekar
vilhöll.
Fyrsta vitni eftir hádegi er lögreglumaður sem kom með
Alexöndru og Davíð heim til okkar örlagadaginn 16. júlí
2016.
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Þetta er ungur maður í fullum lögregluskrúða. Hann er
risastór, virkilega myndarlegur og öruggur í fasi. Hann
staðfestir að Alexandra hafi verið alveg tryllt fyrir utan
húsið okkar , barið á dyrnar og öskrað. Sturluð. Eftir að
hann sá hana draga barnið út og árásin var yfirstaðin var
hún áfram mjög æst, segir hann. Hann tók eftir vægum
roða fyrir neðan háls á henni, en ekki klóri eða roða á
hálsi eins og áverkavottorð segir. Hann segist hafa verið
hissa þegar í ljós kom eftir innbrotið og árásina að Davíð
væri sambýlismaður Alexöndru en ekki lögmaður hennar.
Síðasta spurningin til lögreglumannsins, „varstu blekktur
til að koma á staðinn”. Hann þarf ekki að hugsa sig um.
„Já, ég var blekktur”.
Geðlæknir sem sinnti mér þegar mér leið sem verst bar
vitni og einnig sálfræðingur sem Alexandra hafði gengið
til. Hann var reyndar eitt áhugaverðasta vitnið, lítill
þunnhærður maður sem minnti örlítið á staðalímynd
sálfræðinga úr amerískum sjónvarpsþáttum. Hann sagðist
ekki þekkja Alexöndru neitt, allavega aldrei hafa komið
heim til hennar. Spurður hvort hann þekkti föður hennar,
sagðist hann kannast við hann. „Hefurðu komið heim til
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hans”? „Já, ég hef komið heim til hans”. Sálfræðingurinn,
sem reyndar hefur sérhæft sig í vinnustaðasálfræði, er
vinur föður Alexöndru og það vissum við, þar sem
Alexandra lét dóttur sína ganga til hans í stað þess að fara
til barnasálfræðings sem hafði annast hana í skólanum.
Að lokum sagði maðurinn að Alexandra

væri í góðu

jafnvægi. Þau orð sannfærðu mig alveg um að hann
þekkti hana ekki neitt!
Lögmenn okkar flytja mál sitt. Þeir standa sig báðir vel,
halda þrumandi ræður. Lokahugleiðing annars verjandans
er á þá leið að hollt væri að snúa dæminu við. Hvað ef
Ólafur hefði birst heima hjá Alexöndru, vaðið inn, ráðist
á hana og aðra á heimilinu og horfið á braut með barnið?
Hann hefði án nokkurs vafa verið leiddur á brott í
járnum.
Það er ekki sama Jón og doktor Jóna!
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ROTTERDAM Í DESEMBER
2018
Lögmaðurinn minn hringdi í gær og sagði að dómurinn
yrði kveðinn upp á miðvikudag. Eftir tvo daga. Ég var að
strauja þegar Óli kom heim og sagði mér þetta. Auðvitað
vissi ég að þetta yrði að öllum líkindum í þessari viku. Ég
brotnaði samt smá. Komu einhverjar sprungur í hjúpinn
og tárin trilluðu niður á tauið. Óli er svo miður sín yfir
því hvernig mér líður, tekur þetta allt á kassann en á ekki
mikið eftir. Nú er honum endalaust illt í maganum og
hættur að róa sem gerði honum svo gott. Ég eldaði fisk,
aldrei slíku vant, svo tókum við því bara rólega. Frekar
stuttur þráðurinn í mér, það pirrar mig að Óli úðar í sig
sætindum og brauði á sama tíma og honum er svo illt. Ég
leyfi mér að skammast í honum, hann tekur því af
furðulegu æðruleysi, hann reynir allt til að mér líði betur
og er virkilega einlægur. Ég reyni að líta á björtu
hliðarnar. Það er svo margt sem er verra. Sjúkdómar,
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fátækt, dóp og brennivín um jólin. Við höfum svo margt
gott í okkar lífi. Samt er þetta fokking erfitt,
réttlætiskennd mín mun ekki þola það ef við erum fundin
sek í þessu máli.
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DÓMSDAGUR
Svefninn kom seint og illa. Var hörð við mig og fór út að
hlaupa fyrir hádegi. Ótrúlegt hvað hreyfingin gerir manni
gott. Og tónlistin í eyrunum. Boheimian Rapsody"mama I just killed a man", Don't stop me now, We are
the Champions- „I've paid my dues/Time after time/I've
done my sentence/But committed no crime, Disco Frisco.
Kannski gerist ég bara diskódís aftur. Lagið sem klárar
sjö kílómetrana með mér er Brennið þið vitar. „Lýsið
hverjum landa, sem leitar heim og þráir höfn!“ Það er ég.
Ég geng tröppurnar upp á elleftu hæð. Mér líður betur
eftir hlaupin og reyni að kveikja vonarneista í huganum.
Óli kemur heim eftir hádegið og við löbbum niður í bæ
og finnum litla kapellu í miðborg Rotterdam sem við
setjumst inn í. Kveikjum á kertum, biðjum æðri mátt um
hjálp. Við sitjum í þögn í góðan hálftíma áður en
skilaboðin koma. Ég er sýknuð, Óli dæmdur í tveggja
mánaða skilorðsbundið fangelsi, auk margra milljóna
kostnaðar. Heimurinn hrynur. Að ég sé sýknuð skiptir
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mig engu máli. Ég er saklaus og sýkna ætti ekki að koma
á óvart. Að maðurinn minn fái dóm, alsaklaus, það er of
mikið fyrir mína réttlætiskennd. Ég rýk út úr kapellunni
hleyp næstum niður prest í fullum skrúða, ég æði að
síkinu fyrir framan kirkjuna og ætla að henda mér útí. Ég
sé enga lausn, enga framtíð. Ég vil ekki lifa.
Óli grípur í mig og leiðir mig heim. Ég er í taugaáfalli,
mér líður alveg eins og þegar mér var birt ákæran á
lögreglustöðinni í sumar. Ég veit að Óli á róandi töflur
sem hann tekur þegar hann fer í flug. Ég hef aldrei tekið
svona lyf en heimta tvær. Hann gefur mér eina en ég linni
ekki látunum fyrr en hann lætur mig fá aðra. Ég róast og
næ að sofna um stund. Þegar ég vakna er Óli grátandi við
hliðina á mér. Þvílík eigingirni í mér að haga mér svona
þegar áfallið hans er jafn mikið eða meira. Þessi
öðlingsdrengur sem hann er gefur allt í að reyna að róa
mig meðan hjarta hans er í molum.
Ég tala við tvær vinkonur. Annars ætlum við ekki að
segja frá þessu fyrr en eftir jól. Síðan fer ég að skrifa. Að
færa hugsanir í orð og niður á blað hjálpar mér. Ég skrifa
bréf til dómarans. Bara fyrir mig. Ég veit að það er í
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meira lagi óviðeigandi og gjörsamlega tilgangslaust að
senda dómara bréf, hvort sem er fyrir eða eftir
dómsuppkvaðningu. Samt geri ég það. Finn netfangið
hennar og ýti á takkann sem sendir hugsanir mínar og
kvöl út yfir hafið til konunnar sem mér finnst bera
ábyrgðina á þessu nýjasta áfalli sem er að dynja á mér.
Við Óli liggjum í rúminu og veltum fyrir okkur hvernig
við getum endað þetta allt. Okkur langar ekki til að lifa.
“Leggjast á jökul” segir hann. “Of kalt” segi ég. Keyra út
í sjó? Of blautt. Pillur? Já kannski, en ekki nógu öruggt.
Þetta er fáránlegt samtal, furðulegar pælingar. Hann
heldur að ef til vill sé best að við skiljum og hann láti sig
hverfa. Ég gæti ekki lifað án hans, hann gæti ekki lifað án
mín. Við erum í algeru sjokki og samræðurnar bera vott
um það. Auk þess er ég búin að taka róandi töflur sem ég
er ekki vön að gera.
Næsta morgun erum við að fara til Íslands til að njóta
jólanna með fjölskyldu og vinum. Óli tilkynnir mér að
hann ætli ekki að fara. Treystir sér ekki til að fara á þetta
helvítis sker. Hann segist ætla í vinnuna. Ég fer í sturtu
og hef mig til. Maðurinn minn situr í stól í stofunni og
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grætur með ekka. Stóri myndarlegi maðurinn minn er
niðurbrotinn. Við tökum smá rimmu. Ég vinn og við
burðumst með töskur fullar af jólagjöfum út á lestarstöð.
Við erum bæði þreytt og leið. Tollvörðurinn sem er að
stimpla tax free nóturnar mínar gerir grín að mér. „Ertu
þreytt? Varstu ekki í fríi?“ Mér finnst hann sniðugur og
lundin léttist aðeins.
Þegar við erum komin á loft líður mér mun betur. Ég er
farin að sjá vonarglætu. Við munum að sjálfsögðu áfrýja.
Það er svo margt í dómnum sem stenst ekki skoðun.
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LÖGGA Í FLÍSPEYSU
Jólin koma og fara. Erfiðustu jól sem ég man eftir. Ég
geri mitt besta til að láta allt líta vel út á yfirborðinu, en
innra með mér er allt í rúst. Gestir koma og fara, við
förum á árlega Þorláksmessutónleika meistara Bubba.
Við höfum ákveðið að segja aðeins okkar allra nánustu
frá dómnum fyrir jólin.
Milli jóla og nýárs höfum við verið boðuð á
lögreglustöðina til að láta birta okkur dóminn. Óli spyr
hvort ég treysti mér, hann geti farið einn með umboð frá
mér ef ég vilji. Ég ákveð að vera sterk og fara með
honum.
Vi ð g e f u m o k k u r f r a m í b i r t i n g a r d e i l d i n n i .
Afgreiðslukonan biður okkur að bíða því hún þurfi að
kalla í lögreglumann til að sinna þessu verki. Eftir nokkra
bið kemur lögreglumaður í flíspeysu og úlpu. Vísar okkur
inn í litla herbergið sem ég hafði áður komið í þegar mér
var birt ákæran. Þar sem ég brotnaði niður í sumar. Við
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setjumst og löggan fer að blaða í pappírum. Hann virðist
ekki vera alveg með þetta á hreinu, á að leiðbeina okkur
með áfrýjunarferli og leitar ákaft í tölvunni að
einhverjum upplýsingum. Hann segist vera
rannsóknarlögreglumaður úr Hafnarfirði. Virðist bara
hafa verið staddur þarna í öðru verki. Á meðan eru
nokkrar konur í deildinni að spjalla um daginn og veginn.
Aðallega mat. Jólaostinn í bláa pakkanum, sinnep, lauk
og pylsu í pönnuköku.
Ég sit eins og glæpamaður í litlu kompunni með
lögreglumanni sem gerir sitt besta til að afgreiða málið.
Ég hef enn ekki sagt orð enda líður mér ekki vel. Loks
get ég ekki orða bundist og nefni það hvað þetta er allt
ófaglegt. Í annað skipti sit ég í þessari litlu kompu og
enginn veit hvernig á að afgreiða mál eða koma fram við
fólk í geðshræringu. Að lokum skrifum við undir og ég
segi lögreglumanninum, sem veit auðvitað ekkert um
málið, að það sem ég hafi lært á þessu ári sé að það sé
best að ljúga sem mest. Hann kveður okkur með óskum
um að komandi ár verði betra. „Það getur örugglega ekki
orðið verra” segi ég.
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RIDDARAR GÖTUNAR
Ég hélt að ástandið gæti ekki versnað. Fjórum dögum
eftir áramót er ég enn dormandi uppi í rúmi rétt fyrir
hádegi. Við hjónin erum á leið í jarðarför, svo ég þarf nú
að fara að koma mér á fætur.
Óli er niðri í stofu að mála. Honum finnst gott að hafa
eitthvað fyrir stafni í sinni vanlíðan.
Ég rumska við símann. Bróðir minn kemur sér beint að
efninu. „Eruð þið búin að sjá DV”
Veröldin hrynur yfir okkur enn einu sinni. Ég er hætt að
hafa tölu á áföllunum og dögunum sem ég vil ekki taka
þátt í lífinu lengur. Þinghald var lokað og dómurinn mun
birtast á netinu án nafna. Samt sem áður er DV komið
með hálfsíðu frétt í blaðið með fullu nafni og mynd af
eiginmanni mínum. Dómurinn er enn ekki kominn á vef
dómstóla og augljóst að honum hefur verið lekið til
blaðsins ásamt nafni og gögnum frá sýslumanni.
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Dómurinn er nafnlaus og réttarhald lokað til varnar
barninu. Hver í ósköpunum getur séð sér hag í að gera
þetta mál opinbert. Það eru ekki margir sem koma til
greina. Parið sem réðst inn til okkar liggur svo sannarlega
undir grun! Ef ekki þau, þá lögmaður þeirra eða
dómarinn. Aðrir hafa ekki aðgang að dómnum með
nöfnum, eða skjölum frá sýslumanni.
Síminn hringir látlaust, bróðir minn kemur, skilaboð
hrúgast inn í símana okkar. Við finnum strax gríðarlegan
stuðning frá vinum og ættingjum. Ég passa að lesa ekki
fréttina eða netmiðla sem fljótlega voru komnir í málið.
Hvað þá kommentin frá riddurum götunnar, virkum í
athugasemdum. Þegar Óli les upphátt eina fyrirsögnina,
„Ofbeldismaður enn hjá Eimskip” er mér allri lokið, ég
fer upp í rúm og ligg þar hreyfingarlaus í marga tíma.
Vinkonur mínar koma og Hjördís systir sem alltaf er til
staðar kemur eftir vinnu og sækir mat handa okkur. Við
getum ekki látið sjá okkur á almannafæri. Fyrir kvöldið
sendir Óli út tilkynningu til fjölmiðla og birtir á
Facebook. Viðbrögðin eru mikil og veita okkur styrk.
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Eftir enn eina svefnlitla nótt rís minn maður upp og segist
vera að fara í sund. Góður vinur hans hafði hringt og
skipað honum að „drullast í sund”! Ég er ekki tilbúin í
það. Við förum seinna um daginn í Hagkaup og reynum
að bera höfuðið hátt. Við höfum jú ekkert til saka unnið.
Við hittum einhverja kunnuga í búðinni og fáum knús og
uppörvandi orð. Það sem heldur okkur á floti er þessi
alltumlykjandi kærleikur og styrkur frá vinum og
vandamönnum. Reyndar frá vandalausum líka. Við fáum
bæði pósta frá ókunnugu fólki .
Næsta dag á ég að fara í flug. Ég þarf að taka á honum
stóra mínum til að koma mér í búninginn og mæta
vinnufélögunum. Ein besta vinkona mín er í rútunni og
önnur í áhöfn með mér. Flugstjórinn þekkir vel til okkar
og allt þetta fólk tekur mig undir sinn verndarvæng. Það
hvarflar að mér að fólk horfi á mig með vorkunn og hugsi
með sér hvað ég sé nú vitlaus og meðvirk með manninum
mínum, sem nú er dæmdur fyrir ofbeldi. Þá rennur upp
fyrir mér sú staðreynd að ég var á staðnum þegar árásin
átti sér stað. Ég veit hvað gerðist því ég sá það með eigin
augum, fann það á eigin skinni þegar sturluð kona henti
45

mér í gólfið og sparkaði í mig. Ef ég hefði ekki verið
heima þennan örlagaríka dag og aðeins heyrt málavexti
frá Óla á móti lýsingum innrásarfólksins, hefði örugglega
alltaf verið eitt pínulítið efakorn í huga mér. Allt í einu
skil ég hversu mikilvægt þetta atriði er fyrir okkur hjónin.
Við stöndum saman eins og einn maður, enda upplifðum
við árásina saman og á sama hátt.
Ég fer í annað flug næsta dag og kýs að ræða málið að
fyrra bragði við þá sem ég hitti. Á heimleið frá Keflavík
gefa margir samstarfsfélagar sig að mér og veita
stuðning.
Ég er enn í rútunni á Reykjanesbrautinni þegar Óli
hringir og segir að það hafi borist bréf frá lögmanni
Alexöndru og Davíðs til lögmanna okkar. Þar er því lýst
að við Ólafur höfum verið að áreita „brotaþola” og
fjölskyldu hennar. Áreitnin á að hafa falist í því að ég
hringdi í geðshræringu í móður Alexöndru daginn sem
dómurinn var kveðinn upp, hætti þó strax við og lagði á
áður en hún svaraði. Síðan hringdi ég í tengdamóður
mína. Það lýsir henni bara best að hún lét Alexöndru og
Davíð vita af því símtali og hún er greinilega talin til
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fjölskyldu þeirra, en ekki sonar síns og tengdadóttur.
Einnig hafði bróðir minn, sem er gamall félagi Davíðs ,
sent honum skilaboð mörgum vikum fyrr, þar sem hann
sagðist ekki geta fyrirgefið honum hvernig hann hafi
komið fram við systur hans. Í bréfinu lýsir lögmaðurinn
ótta Alexöndru og Davíðs við okkur. Við værum
augljóslega ekki í jafnvægi eftir að málið lak í blöðin. Ég
viðurkenni að ég var alls ekki í jafnvægi daginn sem
dómurinn var kveðinn upp og ég hringdi þessi símtöl, en
það var meira en hálfum mánuði áður en DV fjallaði um
málið. Ekki veit ég hvernig parið og lögmaður þeirra
þóttust hafa fregnað af andlegu ástandi okkar á þessum
tímapunkti.

Í lok bréfsins er tilkynnt að lögreglu hafi

verið gert viðvart um ótta þeirra við okkur. Lögmenn
okkar svöruðu að sjálfsögðu og töldu það mun alvarlegra
mál að hafa lekið dómnum í blöðin. Svarið var að það
hefðu þau alls ekki gert. Hver þá? Maður spyr sig.
Ég hugsa mikið til litlu stjúpdóttur minnar sem ég hef
ekki séð í tvö og hálft ár. Hún er að verða táningur með
öllum þeim flækjum sem því fylgja. Ég veit að hún fer
ekki í skólann vikuna eftir fjölmiðlafárið. Hún ber
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ættarnafn föður síns, sem er mjög sjaldgæft. Börn tala og
börn geta verið óvægin.

Um nóttina líður mér illa. Ef lögreglu hefur verið tilkynnt
um meint ójafnvægi okkar hjóna og ótta innbrotsparsins
við okkur, hljótum við að vera undir eftirliti. Getum við
nú ekki ferðast um bæinn án þess að lögreglan sé á
hælunum á okkur? Ég veit hreinlega ekki hvað þessu
fólki gengur til. Jú annars, þau ætluðu að eyðileggja líf
okkar og þau eru langt komin í þeirri vegferð.
Við ætlum að koma okkur út til Rotterdam en þá fáum
við spurnir af því að Alexandra verði hugsanlega í
forsíðuviðtali í DV næstu helgi. Við ákveðum að bíða og
þegar þetta reynist ekki rétt förum við heim til Hollands.
Mér líður misvel. Við erum samhent og hamingjusöm
hjón og við höfum komið okkur vel fyrir í fallegri íbúð í
Rotterdam. Ég er mikið ein á daginn og þá á ég til að fara
í niðurrif á sjálfri mér. Hvað með alla sem hafa ekki haft
samband? Hvað með allt slúðrið sem ég hef svo sem
tekið þátt í sjálf þegar aðrir eiga í hlut? Eru einhverjir
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sem þykjast standa með okkur en gera það ekki af heilum
hug? Mín leið er að fara út að hlaupa daglega, borða
hollari mat en á Íslandi og skrifa.
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UPPSÖGNIN
Við erum búin að vera rúma viku heima í Rotterdam. Ég
hleyp flesta daga. Ef ég ætla að standa við áramótaheitið
að hlaupa 1000 kílómetra á árinu verð ég að halda mér að
verki. Dreg líka upp prjónadótið og fitja upp á seinni
erminni á lopapeysu sem ég ætla líka að klára í ár.
Það er föstudagur, ég er fersk eftir hlaup og sturtu og fer
að dunda mér heima við. Ryksuga smá og strauja. Við Óli
ætlum út að borða um kvöldið. Mér er farið að líða betur.
Óli kemur snemma heim og segir mér tíðindin beint út.
Hann er búinn að missa vinnuna. Þriðja áfallið á sléttum
mánuði. Það þyrmir yfir mig, mig svimar og leggst í
rúmið. Ég get ekki sagt neitt.
Elsku Óli minn reynir að stappa í mig stálinu. Segir þetta
bara vera tækifæri. Ég er brotin. Alveg í maski eins og
glerkanna á steingólfi. Veit ekki hvort hægt verður að
tjasla mér saman mikið oftar. Það er eins og mér sé hent
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aftur og aftur inn í hringinn með atvinnuboxara. Ég er
kýld niður og um leið og ég reyni að rísa úr duftinu
kemur annað högg. Er ekki bara best að liggja?
Við erum orðin vön áföllunum og vitum hvernig álagið
leggst á okkur. Óli tekur allt inn í líkamann og er illt alls
staðar. Ég er brotin á sálinni.

Hann fer að hringja og

svara í símann. Ég ligg fyrir.
Með uppsögninni fylgdu skilaboð frá stjórn
Eimskipafélagsins um að þessi uppsögn tengdist ekki
dómsmálinu sem nú er í áfrýjunarferli. Einmitt! Trúlegt
eða hitt þó heldur. Mér finnst það reyndar lítillækkandi
fyrir okkur bæði að heyra þennan fyrirslátt. Er Óli svona
ómögulegur starfsmaður þá? Það er bara til að auka á
sársaukann að hugsa með sér að hann sé óþarfur hjá
fyrirtæki sem hann hefur sinnt af lífi og sál í áratug. Á
hinn bóginn finnst mér það lítilmannlegt af stjórninni að
standa ekki með starfsmanni eins og Óla þegar á reynir.
Málinu hefur jú verið áfrýjað og lokaniðurstaða ekki
fengin enn.
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Næsta dag er okkur boðið í tvöfalt fimmtugsafmæli hjá
vinnufélaga Óla og konunni hans. Ég vil ekki fara, mér
finnst óþægilegt að hitta samstarfsfólk hans. Þetta er lítill
og þéttur hópur en mér líður eins og við tilheyrum ekki
lengur. Afmælið á að standa frá hádegi og fram á kvöld,
með rútuferð og bæjarrölti í litlum hollenskum bæ sem
við höfum ekki komið til. Við vorum búin að hlakka til
dagsins. Þar sem við vorum með afmælisgjöfina í okkar
fórum, létum við okkur hafa það að mæta. Stoppuðum
stutt. Ég var með grátstafinn í kverkunum og fannst eins
og nærvera okkar hefði stuðandi áhrif á hina. Sennilega
ímyndun en ég gat ekki staldrað við lengur.
Óli hefur val um það hvort hann vinni áfram og klári þau
verkefni sem hann er að vinna að. Ég hvet hann til að
mæta bara á venjulegum tíma og vinna sína vinnu eins og
vera ber. Hann tekur ráðum mínum og finnst gott að hafa
mætt.
Nokkrum dögum seinna átti Óli að fara á fund hjá
Facebook í London og hann heldur sínu striki. Ég fer
með og við hittum Nínu Hjördísi, dóttur mína, og kærasta
hennar í London. Nína er einmitt þrítug þennan dag og
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við bjóðum unga parinu á geggjaðan veitingastað og
fögnum fram eftir kvöldi. Gott að hitta sitt fólk og
gleyma vandamálunum um stund.
Á meðan Óli er á fundinum næ ég að hlaupa í Regent
Park, og skoða mig aðeins um. Ég hitti hann svo í smá
boði hjá Facebook og heilsa upp á fólkið sem hann hefur
verið að vinna með við að innleiða Workplace, sem er
eins konar Facebook fyrir vinnustaði. Allir hrósa honum í
hástert, "Óli is a legend around here", segir ein kona við
mig. Allir eru miður sín yfir því að hann sé að yfirgefa
Eimskip. Mannauðsstjóri frá Eimskip var með honum á
fundinum og hún lét þess getið við hann að uppsögnin
tengdist störfum hans ekki. Honum var ekki sagt upp
vegna dómsins og heldur ekki af því að hann hefði ekki
staðið sig í vinnu. Af hverju þá?
Við dveljum svo tvo daga í Cambridge þar sem Nína býr.
Yndisleg borg sem ég kom síðast til fyrir 40 árum. Á
sextánda ári var ég með Margréti vinkonu í málaskóla í
Cambridge. Við bjuggum hjá bróður hennar og mágkonu
og svo skemmtilega vill til að dóttir mín og tengdasonur
búa við sömu götu í samskonar íbúð. Þetta eru góðir
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dagar, Óli er sérstaklega glaður og jákvæður. Við skoðum
þessa sögufrægu háskólaborg, förum í siglingu á ánni
Cam og höldum upp á 260 ára afmæli skoska skáldsins
Roberts Burn á svo kölluðu Burns night á skemmtilegri
breskri krá.
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AFTUR HEIM
Ævintýrið í Rotterdam er á enda. Upphaflega áttum við
að vera tvö ár í Hollandi, en eftir uppsögnina er ekkert
annað að gera en að flytja aftur til Íslands. Ég sakna
tímans í Rotterdam, það var gott að búa þar. Samt er ég
ekki tilbúin að fara þangað í heimsókn strax. Það er
einhvernvegin svo sárt að hugsa til þess að við þurftum
að fara þaðan tilneydd.
Vinkona hringir og talið berst að málinu. Hún segist hafa
séð eitthvað fjallað um Óla í Stundinni, í grein um
ofbeldi gagnvart konum almennt. Ég er nógu vitlaus til
að fara að leita að greininni, og lesa hana. Ég á að vita
betur. Ég dett beina leið niður í svartnættið þegar ég sé
þessa umfjöllun og viðbrögð lesenda. Ótrúlegt og sárt að
lesa skoðanir fólks á máli sem það þekkir ekki neitt, en
ég má ekki láta það hafa áhrif á mig.
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Ég bið Óla að koma með mér í heimsókn til Palla frænda.
Ég vil endilega segja honum okkar hlið á málinu og sýna
honum gögn. Hann býr í fallegri íbúð með stórkostlegu
útsýni yfir sundin. Heimili hans er minna en síðast þegar
ég heimsótti hann, en fallegt og ber yfirbragð frænku
minnar heitinnar. Páll er mjög skarpur maður, þroskaður
og lífsreyndur. Hann segist orðlaus eftir að við segjum
honum málavöxtu og sýnum honum málsgögn. Hann
gefur mér góð ráð. „Kolla mín, sannleikurinn og réttlætið
fer ekki alltaf saman, en ef þú þyrftir að velja myndir þú
alltaf vilja hafa sannleikann þín megin” Þessi orð hitta
mig. Almenningsálitið skiptir ekki máli þegar samviskan
er hrein. Í sakleysi mínu hafði ég alla tíð trúað því að
réttlætið myndi alltaf sigra.
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ÁRÁS UM HÁBJARTAN DAG
Ég er búin að skrifa mikið síðustu mánuði, það hjálpar.
Enn hef ég þó ekki komið mér að því að skrifa kaflann
um árásina. Júlídaginn 2016 sem breytti öllu. Daginn sem
tvær manneskjur ruddust óboðnar inn á heimili mitt með
ofbeldi.
Þetta var laugardagur, ég var nývöknuð eftir næturflug
frá Boston. Við Óli sátum inni í stofu með glaðlegri
dóttur Óla, sem var búin að vera hjá okkur í mánuð og
átti þennan dag að fara til mömmu sinnar. Hún var á
leiðinn til Indónesíu næsta dag og við vorum að ræða
ferðina. Óli var búinn að skrifa nauðsynleg símanúmer á
blað og setja í umslag ásamt evrum svo hún gæti keypt
sér eitthvað fínt í ferðinni. Um vorið hafði eina ferðina
enn þurft á afskiptum sýslumanns að halda til að hægt
væri að ákveða hvernig sumarfríi barnsins skildi háttað.
Samkvæmt úrskurði áttum við að skila henni fyrir miðjan
dag þann 16. júlí. Daginn áður, þegar ég var í vinnu
minni í Boston hafði Davíð hringt í mig úr síma
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Alexöndru og spurt, ja ég veit eiginlega ekki að hverju
hann ætlaði að spyrja því Alexandra var tryllt í
bakgrunninum og æpti ókvæðisorð að mér. Ég sagði
Davíð

að það væri kannski ástæða fyrir okkur tvö að

ræða saman í rólegheitunum og hann sendi mér í
kjölfarið símanúmer sitt. Það sem ég vissi ekki, verandi í
vinnu erlendis, var að Alexandra hafði ítrekað hringt í
Óla og barnið þessa síðustu daga og krafðist þess að fá
barnið um hádegi á laugardeginum. Hún sagði dóttur
sinni m.a. að hún myndi koma með lögregluna með sér
að sækja hana. Það skal tekið fram að þau tíu ár sem við
Óli höfðum notið umgengni við dóttur Óla höfðum við
aldrei skilað henni of seint. Ekki einni mínútu! Við
höfðum heldur aldrei skipt um daga við móðurina eða
nokkuð annað. Fórum í einu og öllu eftir þeim úrskurðum
og samningum sem í gildi voru hverju sinni. Óli hafði
hins vegar í aðdraganda þessarar fyrirhuguðu
Indónesíuferðar farið fram á að fá flugáætlun og
ferðaplön Alexöndru og Davíðs og einnig staðfestingu á
að barnið hefði fengið þær bólusetningar sem til þurftu.
Þessi beiðni virtist fara illa í þau hjúin, enda kom í ljós að
barnið hafði ekki verið bólusett. Þau gátu allavega ekki
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framvísað gula bólusetningaskírteininu sem gefið er út
hjá lækninum við bólusetninguna. Þrjóska hljóp í Óla og
hann ákvað að koma ekki til móts við óskir Alexöndru
um að skila barninu í hádeginu, heldur halda sig við
úrskurð sýslumanns um að skila henni um miðjan dag.
Nú, nú. Við erum sem sagt niðri í stofu að spjalla.
Klukkan er eitt. Dyrabjallan hringir og ég fer fram í
holið. Stórir gluggar eru í forstofunni og ég sé að
Alexandra stendur fyrir utan ásamt sambýlismanni sínum
Davíð, mannréttindalögfræðingi hjá Sameinuðu
þjóðunum. Alexandra lætur dyrabjölluna ekki nægja, hún
ber með hnefanum á hurðina. „Þetta eru þau” kalla ég í
Óla. Litla stúlkan verður skelfingu lostin, hún vissi strax
að þetta boðaði ekki gott. Hún hljóp inn í borðstofu og
faldi sig bak við píanóið. Óli kom fram í forstofu, opnar
út og segir hjónaleysunum að hann muni koma með
stelpuna kl. þrjú. Alexandra heldur áfram að berja utan
húsið og Óli kallar í gegn um gluggann að hann muni
kalla til lögreglu ef þau fari ekki.
„Það er óþarfi” segir Davíð, „lögreglan er hérna”. Okkur
verður litið yfir götuna og sjáum að þar stendur
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lögreglubíll. Óli nær í úrskurð sýslumanns til að sýna
lögreglumanninum að barnið væri í okkar umsjá. Hann
opnar útidyrahurðina og skiptir þá engum togum að
Alexandra ræðst inn og Davíð strax í kjölfarið. Alexandra
byrjar á því að sparka í Rökkva,litla hvolpinn okkar, sem
lá í forstofunni. Hann var bara 12 vikna, við höfðum farið
með yngstu stelpurnar okkar upp á Akranes að sækja
hann réttum mánuði fyrr. Litli svarti Labradorhvolpurinn
okkar var fyrir Alexöndru og hún vílaði ekki fyrir sér að
sparka í hann.
Þegar Alexandra var komin inn í húsið réðst hún á Óla
með höggum, spörkum og hrákum. Hann hörfaði eins og
hann gat en á endanum tók hann utan um hana og lagði
hana í gólfið. Konan var tryllt. Gjörsamlega sturluð. Þetta
horfði ég á með eigin augum. Davíð, sem er með svarta
beltið í karate stóð bak við Óla og lamdi hann í bakið. Í
því stendur Alexandra upp og ræðst á mig. Hún er mun
stærri en ég á alla kanta. Ég hörfa innar í húsið, þar sem
hún hrindir mér í gólfið. Ég ligg á gólfinu í mínu eigin
húsi í hádeginu á laugardegi og spörkin dynja á mér.
Þetta getur ekki verið að gerast!
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Þegar ég var seinna spurð í yfirheyrslu hjá lögreglunni
hversu oft Alexandra sparkaði í mig, gat ég ekki svarað
því. Ég var ekki að telja. Það er einhvern veginn ekki
fyrsta viðbragð þegar ráðist er á mann að fara að telja
höggin! Skyndilega hættir Alexandra að sparka í mig og
hleypur gegnum eldhúsið og inn í borðstofu þar sem hún
kemur auga á dóttur sína bak við píanóið. Hún grípur í
barnið og dregur það gegnum húsið og út og það á
sokkaleistunum. Barnið grætur og æpir „nei,nei”. Fyrir
utan er lögregluþjónninn sem Davíð hafði narrað á
svæðið og einnig maður sem var gestkomandi í næsta
húsi. Bæði þessi vitni báru að hafa séð Alexöndru draga
dóttur sína öskrandi út meðan Alexandra sjálf segir að
barnið hafi „sloppið” út og hún sjálf farið á eftir henni.
Þegar þarna er komið er Davíð enn inni í húsinu og ég
reyni að ræða við hann, en hann er greinilega blindaður
af ást á Alexöndru.
Við ræddum við lögreglumanninn, sem brást virkilega
vel við í þessum aðstæðum. Hann ræddi við Alexöndru
og Davíð og fékk þau til að leyfa stelpunni að koma aftur
inn til okkar í 40 mínútur og kveðja okkur og Jöru, sem í
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miðjum látunum kom heim úr vinnunni. Á meðan æddi
Alexandra fram og aftur fyrir utan húsið eins og naut í
flagi. Aumingja barnið var alveg miður sín. Við gerðum
okkar besta til að hugga hana og hughreysta. Við
kvöddum hana og óskuðum henni góðrar ferðar til
Indónesíu. Síðan eru liðin hátt í fjögur ár og ég hef ekki
séð stjúpdóttur mína síðan. Hún var tíu ára þegar ég sá
hana síðast. Hún verður fjórtán ára eftir nokkrar vikur.
Var barn, er nú unglingur.
Þegar lögregluþjónninn fór að ræða við okkur fyrir utan
húsið og hann komst að því að Davíð

væri

sambýlismaður Alexöndru en ekki lögmaður hennar, varð
hann mjög hissa. Davíð hafði hringt í neyðarlínuna
snemma um morguninn, kynnt sig sem lögmann
Alexöndru og beðið um aðstoð lögreglu til að ná í barn
hennar til föður síns. Neyðarvörður sagði honum sem var
að þetta væri aldrei gert, sýslumaður þyrfti alltaf að koma
að svona málum. Davíð gaf sig ekki, hann hringdi þrisvar
sinnum þennan morgun og samtölin við neyðarlínuna
tóku samtals um tuttugu mínútur. Hann fór meðal annars
fram á að „íslenska leiðin” yrði farin. „Líta gegnum
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fingur sér” leiðin? „Spillingarleiðin”? Ég minni á að
barnið átti að vera hjá okkur fram undir miðjan dag og
við áttum enga sögu um að tálma eða skila ekki barninu
á réttum tíma þau tíu ár sem við höfðum haft umgengni
við það. Einnig lét Davíð í veðri vaka að Ólafur væri
hættulegur. Alexandra hins vegar sagði í skýrslu hjá
lögreglu að Ólafur hefði aldrei beitt hana líkamlegu
ofbeldi þegar þau voru í sambandi. Þegar Alexandra kom
út úr húsinu var hún með vægan roða fyrir neðan háls, að
sögn lögreglumannsins. Þetta hefði getað orsakast af
fatnaði sem togaðist til, eða hreinlega verið rauðir dílar
sem margt fólk fær þegar það æsir sig.
Í læknisvottorði sem lagt var fyrir Héraðsdóm og á
myndum sem fylgdu var Alexandra rauð á hálsi og með
klórför. Það er augljóst að áverkarnir komu til eftir að
hún fór út úr húsinu okkar. Hvort hún veitti sér þá sjálf,
eða fékk aðstoð við það veit ég ekki. Yfirlæknir
bráðamóttöku Landspítalans, sem er reyndar skólafélagi
bróður Davíðs frá menntaskólaárum þeirra á Akureyri,
tók á móti henni og skrifaði vottorðið. Þar segir að hún sé
tognuð, með höfuðverk, þurfi að æla, en æli þó ekki. Allt
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einkenni sem hægt er að gera sér upp. Ekki var hálsinn
skoðaður að innanverðu, eða röntgenmyndir teknar.
Einnig átti hún að eigin sögn erfitt með að anda. Ekki bar
á því að hún ætti erfitt um andardrátt þegar hún æddi um
götuna okkar strax eftir árásina. Mín kenning er sú að
þegar lögmaðurinn Davíð hafi farið yfir atburðarásina
hafi hann strax gert sér grein fyrir því að þau Alexandra
hafi brotið lög með því að fremja húsbrot. Hann hefur því
séð þann leik vænstan að búa til áverka og setja upp
leikþátt á bráðamóttökunni. Snúa vörn í sókn. Alexöndru
var ráðlagt að hvíla sig vel, það var eina lækningin sem
boðið var upp á. Hún fór nú samt sólarhring síðar um
borð í flugvél einhvers lágfargjaldafélags og lagði upp í
tuttugu tíma flug! Ég velti fyrir mér hvort Davíð kallaði
yfirlækninn, vin bróður síns, til, eða hvort hann var á
vaktinni, en þá er ég komin út í samsæriskenningar sem
gera engum gott að sögn geðlæknisins míns. Hitt veit ég
að læknirinn staðfesti fyrir Héraðsdómi að þessa áverka
væri hugsanlegt að veita sér sjálfur.
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FÓSTURLÁT?
Nokkrum vikum fyrir réttarhöldin segir lögmaður okkar
að Alexandra hafi misst fóstur í átökunum, sem hún átti
upptökin að á heimili okkar. Þetta er sjokk og gerir málið
allt mun alvarlegra. „Þetta er brekka” segir Gummi
lögmaður. Mér finnst með ólíkindum að Alexandra hafi
gleymt að minnast á svo alvarlegt mál í yfirheyrslum hjá
lögreglu tveimur árum fyrr. Ég er svo illa stemmd þessa
daga að Óli reynir að hlífa mér. Hann talar sem minnst
um þetta allt og ég treysti mér ekki til að lesa
læknisgögnin varðandi fósturmissinn. Það er Birkir,
sonur Guðmundar lögmanns, sjálfur nýútskrifaður úr
lagadeildinni sem sér misræmið í gögnunum. Árásin átti
sér stað 16. júlí. Þann 10. ágúst tekur Alexandra
þungunarpróf og reynist þunguð. 24. ágúst fer henni að
blæða og fer á kvennadeild. Hún hefur misst fóstur og var
komin sex vikur á leið. Hún var komin í mesta lagi þrjá
daga á leið þegar hún ruddist inn í húsið mitt. Hún missti
fóstur sex vikum seinna! Lögmaðurinn gat ekki orða
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bundist í Héraðsdómi og sagði þetta eina ógeðfelldustu
tilraun til fjárkúgunar sem hann hefði orðið vitni að.
Þessu fólki er ekkert heilagt. Dómarinn í héraðsdómi
vildi hins vegar sem minnst heyra um þetta og skiptir yfir
í næsta mál um leið og Alexöndru rekur í vörðurnar í
vitnaleiðslunni.
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RANNSÓKN EÐA EKKI
RANNSÓKN
Við ákváðum strax að kæra. Ég myndi ekki gera það ef
ég stæði í sömu sporum í dag vitandi hvílík martröð væri
framundan. Ég átti svo sem aldrei von á að neitt kæmi út
úr málinu, en réttlætiskenndin sagði okkur að leggja fram
kæru.
Lögreglumaðurinn sem var á svæðinu þegar atburðurinn
átti sér stað sagði að við þyrftum að bíða fram á mánudag
til að senda inn kæru. Það fór þó svo að við fengum ekki
að leggja inn kæru fyrr en mörgum vikum seinna. Þá
voru Alexandra og Davíð komin heim af ættarmótinu í
Indónesíu og einhverra hluta vegna kærðu þau okkur
strax og kæran hafði borist frá okkur. Það var engu líkara
en þau hefðu heimildarmenn innan lögreglunnar. Dögg
Pálsdóttir lögmaður þeirra sagði lögmanni okkar það
einhvern tíma í spjalli að þau hefðu aldrei kært, ef við
hefðum ekki gert það! Sem sagt, þau vissu að við hefðum
kært þau. Ég frétti hins vegar í febrúar næsta ár á eftir,
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hálfu ári síðar, að þau hefðu kært okkur. Maður er
greinilega ekki nógu vel tengdur innan löggunnar!
Þegar við lögðum fram kæruna, fórum við þess á leit við
lögreglustjórann, að málið yrði tekið fyrir af öðru
lögregluembætti, vegna sterkra fjölskyldutengsla
Alexöndru við yfirmann rannsóknardeildar í Reykjavík.
Þessari beiðni var hafnað á methraða!
Lögreglumaðurinn sem tók skýrslur af okkur þegar við
kærðum málið, var þægilegur ungur maður með tattoo,
ekki þessi typiska lögga. Við hjónin mættum með
lögmanni og teknar voru skýrslur af okkur hvort í sínu
lagi. Ný lífsreynsla hugsaði ég, en ekki eitthvað sem ég
hafði áhuga á að bæta í reynslubankann.
Hálfu ári síðar var ég í dekri á snyrtistofu í Florida þegar
lögreglan hringir og vill halda áfram með þetta mál og
boðar mig í skýrslutöku. „Já fínt er” segi ég. Endilega
klára þetta svo við getum haldið áfram með líf okkar og
farið að reyna að koma á sambandi við litlu stelpuna
okkar aftur. „Kemurðu með verjandann þinn með þér”?
spyr lögreglumaðurinn. „Verjanda”? svara ég, „ég þarf
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ekki verjanda, það er ég sem er að kæra þau”. „Nei vina
mín, Alexandra hefur kært þig fyrir líkamsárás”. Mér var
allri lokið. Hvernig í ósköpunum getur fólk verið svo
ósvífið að ljúga til um líkamsárás? Fólk sem framdi hjá
mér húsbrot. Kona sem henti mér í gólfið og sparkaði í
mig. Hvernig, hvernig, hvernig getur fólk verið svona
ómerkilegt? Svarið liggur í augum uppi núna. Þau þurftu
að bjarga eigin skinni. Mannréttindalögfræðingurinn
Davíð hafði öllu að tapa og vissi það. Hann varð að snúa
vörn í sókn sama hvað það kostaði.
Þegar heim var komið tóku við fleiri skýrslutökur hjá
lögreglunni. Ég mætti nú með minn eigin lögmann,
skólabróður minn úr Versló. Þegar lögreglan las upp fyrir
mig lýsingar Alexöndru, þar sem ég á að hafa „hent mér á
hana eins og hafnaboltamaður” og klórað hana þrisvar (já
hún náði að telja), gat ég ekki annað en skellt upp úr.
Þetta var skáldsaga frá upphafi til enda. Hún á reyndar
ekki langt að sækja skáldskaparhæfileikann hún
Alexandra! Það versta er að ég held að hún trúi þessu
bulli sjálf. Í réttarsal bar ungi tattúveraði
lögreglumaðurinn vitni. Hann var spurður að því af
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lögmönnum okkar hvernig rannsókn málsins hefði farið
fram. Hann sagði sem var að engin rannsókn hefði farið
fram! „ Er það ekki óvenjulegt”? spurði lögmaðurinn. Því
svaraði lögreglumaðurinn játandi. Hann sagði að í
langflestum tilfellum væri rannsóknardeildin kölluð til og
mál rannsökuð til hlítar. Í dómnum sjálfum segir að
lögreglumaðurinn hafi lýst rannsókn málsins! Ekki orð
um það að engin rannsókn fór fram.
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NÝRNAGJÖF
Þegar við mættum í fyrstu fyrirtöku málsins í
Héraðsdómi Reykjavíkur í lok ágúst 2018 var annað og
mikilvægara mál framundan. Þann 11. september áttum
við Kalli bróðir að leggjast undir hnífa færustu
sérfræðinga á Landsspítalanum þar sem annað nýra mitt
var fært yfir í líkama hans. Kalli bróðir hafði greinst með
nýrnabilun nokkrum árum áður, en hélt sínum veikindum
að mestu fyrir sig. Þegar við systurnar áttuðum okkur á
alvarleika málsins, að bróðir okkar þyrfti lífsnauðsynlega
á nýrnagjöf að halda, buðum við okkur strax fram að vera
nýrnagjafar. Í mínum huga var það aldrei nein spurning,
eitt nýra dugir mér, en bróðir minn hefði ekki lifað
eðlilegu lífi með sín tvö ónýtu. Við systurnar fórum í
ítarlegar rannsóknir á Landsspítalanum og niðurstaðan
var sú að við gætum báðar hentað í þetta verkefni. Ég var
þó valin til verksins.
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Kalli var orðinn virkilega veikur og hefði eiginlega átt að
vera rúmliggjandi allt sumarið. Hann stóð samt sína plikt
af veikum mætti, enda nóg að gera á hans stóra heimili.
Á sama tíma, þarna í byrjun september vorum við að
flytja mömmu okkar sem var orðin mjög veik af
Alzheimer úr Foldabæ þar sem hún hafði búið í hálft
annað ár í sambýli fyrir konur í hennar stöðu, og á
Droplaugarstaði. Mamma var að flytja á sitt síðasta
heimili.
Annað verkefni var fyrirliggjandi hjá mér. Óli minn varð
fimmtugur þann 8. september og ég vildi endilega koma
honum á óvart. Hann hafði haldið glæsilegt surprise
afmæli fyrir mig fimm árum áður og nú var komið að
skuldadögum. Afmælið var á laugardegi. Óli var í
veiðiferð og von á honum á föstudagskvöldinu. Ég hafði
því góðan tíma til að skipuleggja og plotta. Reyndar kom
minn maður heim úr veiðinni degi of snemma, honum
líkt, en samt tókst mér með hjálp vina og dætra minna að
undirbúa morgunverð heima hjá okkur í Skerjafirði. Óli
er maður sem tekur daginn snemma og vill helst nota
hverja stund í eitthvað stúss. Ég vissi því sem var að best
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væri að ná honum í rúminu! Vinir okkar og ættingjar
fjölmenntu og hófu upp raust sína í hinum eina sanna
afmælisöng úti í garði hjá okkur kl. 8 þennan
septembermorgunn. Einhver gat ekki á strák sínum setið
og kom með flugeldatertu og skaut upp í
morgunhimininn. Þetta gerði að sjálfsögðu mikla lukku
hjá afmælisbarninu og gestunum, en nágrannarnir voru
ekki allir jafn ánægðir. Einn þeirra reif sig á fætur og
gekk um hverfið til að finna vegsummerki. Hann setti
síðan færslu inn á Facebook hóp hverfisins og tilkynnti
að hann hefði fundið sönnargögn og væri tilbúinn að
kæra fyrir hönd íbúa! Óli frétti af þessu og setti inn
færslu á Facebook þar sem hann baðst afsökunar og
skýrði málið. Afmæliskveðjum rigndi yfir hann í
kommentum og flestir fyrirgáfu þessa flugeldamínútu.
Fréttastofa útvarps fékk veður af þessari stóru uppákomu
í Skerjafirði og hafði samband við Óla. Hann endaði í
símaviðtali í hádegisfréttunum á afmælisdaginn. Þetta
gerði afmælið að sjálfsögðu bara skemmtilegra og
eftirminnilegra! Það er alltaf líf og fjör þar sem Óli Hand
er!
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Þremur dögum eftir þennan skemmtilega afmælisdag
mættum við systkinin ásamt mökum okkar á spítalann
snemma dags. Það var eðlilega smá spenna í loftinu en
við vorum bæði tilbúin í slaginn. Ég gekk sjálf inn á
skurðstofuna og lagðist á skurðarborðið. Það kom mér á
óvart hvað það var margt fólk þarna. Innan skamms leið
ég inn í svefninn og læknateymið vann sína vinnu. Kalli
bróðir var svo skorinn á eftir mér og fékk þar sitt þriðja
nýra, því þau ónýtu eru ekki tekin.
Ég var á sjúkrahúsinu í tvær nætur. Fyrstu dagarnir voru
strembnir eins og eðlilegt er eftir skurðaðgerð, en eftir
viku var ég loksins komin með matarlyst aftur og farin að
hreyfa mig. Stuttu seinna var ég komin til Rotterdam og
byrjuð að skokka fyrr en varði. Ég fékk kærkomið frí frá
dómsmálinu, því hugur minn var allur við að byggja upp
líkamann.
Kalli var aðeins lengur að jafna sig, enda með stærri
skurð og nýtt líffæri í líkamanum. Hann þurfti líka að
venjast lyfjum sem hann þarf að taka um alla framtíð.
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Það er mér heiður að hafa fengið að gefa nánum ættingja
líffæri. Mitt líf hefur ekkert breyst, ég get gert allt sem ég
gerði áður, borðað hvað sem er og hreyft mig. Bróðir
minn hinsvegar finnur mikinn mun. Hann er aftur orðinn
hress og hefur þá orku sem þarf til að eiga fimm börn!
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STJÚPDÓTTIR
Nokkrum mánuðum eftir að við Óli kynntumst fór ég til
Florida með stelpunum mínum. Þær höfðu ekki hitt Óla
eða dóttur hans ennþá, en vissu af þeim. Mér fannst
virkilega fallegt þegar yngsta dóttir mín sem var sjö ára
spurði hvort hún mætti ekki kaupa eitthvað fallegt handa
„litlu hans Óla”. Við gerðum það að sjálfsögðu, keyptum
bók um landkönnuðinn Doru, með upplýstri stjörnu sem
snérist á forsíðunni. Þessi bók er enn hér á heimilinu og
minnir mig alltaf á samband stjúpsystranna.
Eftir að Óli flutti til Íslands, rúmu ári eftir að við
kynntumst fékk hann einhverja umgengni við dóttur sína
og við mæðgurnar kynntumst henni vel. Við Óli vorum
ekki byrjuð að búa saman, en hann kom mikið til okkar
með litlu snúllu. Hún var bara á fyrsta árinu og mikill
gleðigjafi. Ég man alltaf þegar hún tók fyrstu skrefin í
borðstofunni hjá okkur á Aflagrandanum. Vopnuð sleif í
hvorri hendi, til að halda jafnvæginu betur, undir
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hvatningarhrópum okkar tók hún nokkur skref og datt
svo á bossann skellihlæjandi! Hún var alltaf glöð þessi
stelpa og dætur mínar féllu alveg fyrir henni. Jara fékk
þarna „litla systur” og þeirra samband var dæmigert
systrasamband. Smá pirringur á stundum en kærleikurinn
alltaf sterkari. Einhvern tíma sagði Jara við mig að hún
myndi verja litlu stjúpsystur sína fram í rauðan dauðan ef
einhver væri vondur við hana.
Fríða og litla lús urðu einstaklega nánar þó tólf ár skildu
þær að. Fríða er mjög barngóð og þær stjúpsysturnar urðu
sálufélagar. Sú stutta var frekar sein til máls og þróaði
með sér mjög sérstakt og fyndið tungumál. Þegar orðin
fóru að koma gat hún ekki sagt „Fríða”.Við reyndum að
einfalda það í „Fífí”, sem kom út sem „Bíbí” hjá litlu.
Fríða er enn kölluð Bíbí í gríni öðru hverju.
Nína dóttir mín var orðin átján ára þegar stjúpsystirin
kom til sögunnar og kynntist henni á annan hátt. Seinna
meir áttu þær tíma saman þegar Nína kenndi litlu á
blokkflautu.
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Tveimur árum eftir að við kynntumst í New York
ákváðum við Óli að fara að búa saman. Við höfðum hug á
að kaupa okkur fasteign saman en það voru erfiðir tímar.
Ísland var á barmi efnahagshruns, svo Óli flutti til okkar
stelpnanna í húsið sem ég hafði búið í í nærri tvo áratugi.
Umgengni við barnið fór að verða reglulegri. Hún var
bara ein af stelpunum mínum, ég hafði jú ansi góða
reynslu í stelpuuppeldi. Það var gaman að gera hana fína,
greiða hárið, sem var alveg jafn fíngert og slétt og hárið á
okkur mæðgunum, bara öðruvísi á litinn. Á morgnanna
var það fastur liður hjá okkur litlu að „plata” pabba. Óli
sagði henni að drífa sig nú í föt meðan hann fór í sturtu,
sem hún og gerði, en svo skaust hún undir sæng hjá mér
og við þóttumst vera sofandi þegar pabbi kom fram! Þetta
fannst okkur alltaf jafn fyndið, dag eftir dag og pabbi
alltaf jafn „hissa” að við værum komnar í föt!
Þegar litla var sex ára fundum við loksins draumahúsið
okkar. Fimmtíu ára hús í Skerjafirði sem þurfti að taka
rækilega í gegn. Litla var mjög hissa á því að við skildum
eyðileggja húsið, en á endanum varð það fínt og
stelpurnar fengu allar falleg herbergi.
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Á þessum tíma var stelpan hjá okkur fimm daga og níu
hjá mömmu sinni, en síðar jókst tími hennar hjá okkur í
sex daga. Oft var núningur milli heimila. Barnsmóðir Óla
átti til að ákveða með litlum fyrirvara að stelpan kæmi
ekki, nú eða tveimur dögum seinna en samningur sagði
til um. Óli tók þessu alltaf af festu, tilkynnti til
sýslumanns og fór fram á dagsektir og úrskurði. Þegar
málið var tekið fyrir hjá yfirvöldum var umgengni alltaf
komin á aftur og ekkert var gert. Þennan leik var hægt að
endurtaka út í hið óendanlega. Engin tálmun átti sér stað
að mati yfirvalda af því að móðirin var svo snjöll að
koma umgengni fljótlega á aftur. Eftir á að hyggja hefði
verið sniðugra að láta kyrrt liggja. Láta undan
duttlungum konunnar og gera ný plön. Hver veit nema
móðirin hefði látið af þessari háttsemi ef við hefðum látið
sem ekkert væri, notað kannski smá öfuga sálfræði á
hana. Mín skoðun er sú að þetta hafi verið hennar leið til
að stjórna inni á okkar heimili.
Elsku litla stjúpdóttir mín óx og þroskaðist og ekki varð
hjá því komist að hún yrði vör við ósætti milli foreldra
sinna. Það hlýtur að vera erfitt að búa á tveimur ólíkum
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heimilum þar sem áherslurnar eru með ólíkum hætti.
Þegar stelpan var að læra að lesa lagði ég mikla áherslu á
að fara eftir leiðbeiningum kennara og láta hana æfa sig
vel heima. Líka á sumrin. Móðir hennar sendi okkur bréf
þar sem hún sagði að barnið þyrfti frí og hún ætti ekki að
lesa í sumarfríinu.
Það fór að bera á því að barnið segði ekki alltaf satt þegar
hún var að reyna að verja móður sína. Það stakk mig að
stelpan talaði alltaf um „heima hjá pabba” eða „heima hjá
mömmu” aldrei „heima hjá mér”. Sem skilnaðarbarn sjálf
er ég eiginlega bara fegin að hafa fengið að búa hjá
mömmu og haft aðgang að pabba eftir þörfum. Ég hef
líka alltaf verið þakklát fyrir að foreldrar mínir töluðu
ekki illa hvort um annað og voru raunar ágætis vinir
þegar árin liðu. Ég reyndi að hafa það í hávegum að hlífa
barninu við umtal um móður hennar, en er ekki viss um
að mér hafi alltaf tekist það. Sú áreitni sem ég varð fyrir
af hálfu móður stjúpdóttur minnar truflaði mig verulega
og ég hef örugglega ekki alltaf passað mig nógu vel
gagnvart barninu.
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Eitt skipti fór ég með stelpuna á danssýningu þar sem
hún var að sýna. Óli var í skólanum og ég mætti ein, en
mamman, kærasti hennar og afinn mættu. Þetta voru ekki
þægilegar aðstæður fannst mér, en bar þó höfuðið hátt,
horfði á litlu dúlluna dansa, klappaði og tók myndir eins
og allir hinir foreldrarnir. Eftir sýninguna fór ég með
stelpuna í ísbúð og verðlaunaði hana fyrir flotta sýningu.
Þegar ég kom heim fékk ég SMS frá móðurinni þar sem
hún sagði að það hefði gert mikið fyrir stelpuna ef ég
hefði klappað meira fyrir henni á sýningunni! Þetta er
bara svo fáránlegt og ég hefði auðvitað bara átt að hlægja
að þessu, en ég brást ekki svo vel við.
Ég gerði tilraunir til að bæta samskiptin. Ég sendi
Alexöndru nokkur bréf þar sem ég lagði til að við
myndum leita aðstoðar fagmanna til að bæta ástandið. Ég
sagði henni að hún mætti velja ráðgjafa, taka vinkonu eða
mömmu sína með og ég skyldi borga brúsann. Ekki tók
hún þessu boði mínu. Eitt sinn nálgaðist ég hana í
líkamsræktarstöð. Hún heilsaði mér aldrei þegar ég hitti
hana þarna, svo mér datt í hug að reyna að tala við hana
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og fá hana til að ræða málin. Hún brást ókvæða við og
sakaði mig um að hafa ráðist á sig.
Fyrstu jólin sem stjúpdóttir mín átti að vera hjá okkur
taldi ég Óla á að bjóða Alexöndru að vera hjá okkur á
aðfangadagskvöld. Sem móðir fann ég virkilega til með
henni að fá ekki að vera með stelpunni sinni á jólunum.
Þetta boð þekktist Alexandra ekki.
Við fjölskyldan höfum alltaf notið þess að ferðast innan
lands og utan. Nú er það svo að forræðislausir foreldrar
geta farið frjálsir ferða sinna með börn sín innanlands, en
þurfa samþykki forræðisforeldris ef halda skal af landi
brott. Við fórum í fyrsta skipti með stjúpdóttur mína til
útlanda sumarið 2009. Alexandra gaf okkur góðfúslegt
leyfi og lét útbúa vegabréf fyrir hana. Við fórum svo í
skemmtilega ferð til Florida árið eftir og hittum Mikka
mús og Mínu í Disney Land. Árið 2015 ákváðum við Óli
að láta langþráðan draum rætast og verja jólum og
áramótum erlendis. Við höfðum útvegað okkur hús í
Florida og öll fjölskyldan ætlaði að vera saman í sólinni.
Óli nefndi þetta við Alexöndru en hún gat ekki gefið svar.
Við keyptum flugmiða og treystum á að barnið fengi að
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koma með. Á þessum tíma var Alexandra farin að búa
með Davíð og það var eins og öll samskipti væru orðin
stirðari. Það endaði með því að við leituðum til
sýslumanns og fórum fram á úrskurð í málinu.
Á föstudegi, sex dögum áður en við áttum bókað far
hringdi fulltrúi sýslumanns í Óla og sagði honum að
úrskurðurinn væri kominn. Hún vildi ekki segja honum
niðurstöðuna í síma og heldur ekki senda úrskurðinn í
tölvupósti. Nei hann skildi koma á skrifstofu sýslumanns
og ná í skjalið. Óli hringdi í mig og bað mig að hitta sig
niðri í Skógarhlíð. Það stóð á endum að hurðinni var
skellt í lás á skrifstofu sýslumanns áður en við náðum
inn. Við biðum milli vonar og ótta alla helgina. Á
mánudeginum fengum við úrskurðinn og var hann okkur
ekki í hag. Við áttum okkar reglulegu umgengnisdaga við
barnið frá 17.desember og áttum að skila henni á
aðfangadag. Fríða dóttir mín var tilbúin að fara heim til
Íslands með litlu á Þorláksmessu þannig að hún gæti
verið komin til móður sinnar fyrir jól, en allt kom fyrir
ekki. Við máttum ekki einu sinni leyfa litlu að vera með
okkur á þeim tíma sem við áttum umgengnisrétt við hana.
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Alexandra skrifaði undir leyfi, vottað af sýslumanni árið
2008 þar sem staðfest er að Ólafur megi ferðast til
útlanda með barnið sitt. Það plagg er greinilega einskis
virði í augum þessa sýslumannsfulltrúa.
Ég leyfi mér að efast um að þessi úrskurður hafi gert
neinum gott. Barnið fékk ekki að fara með fjölskyldunni
til útlanda, við vorum niðurbrotin og ferðin varð aldrei
það draumafrí sem vonir stóðu til. Spennan milli
foreldranna minnkaði ekki fyrir vikið. Þetta var ekki í
eina skiptið sem Alexandra neitaði dóttur sinni um að
ferðast með okkur. Við Óli fórum til Spánar með Jöru
okkar með stuttum fyrirvara eitt sumarið og vildum
freista þess að taka litlu með. Ekki fékkst leyfi frá
Alexöndru og sagði hún barninu að pabbi hennar hafi
bara verið að ljúga, hann hefði sko ekkert ætlað að bjóða
henni til Spánar. Mér finnst svolítið merkilegt í framhaldi
af þessu að rifja upp að í réttarsalnum var Alexandra
spurð hvers vegna barnið hefði ekki mátt ferðast með
fjölskyldu föður síns, kvaðst hún hafa verið svo hrædd
um að hann myndi stela barninu! Sérkennilegt að við
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fengum samt stundum að fara með hana og stundum
ekki. Allt eftir geðþótta móðurinnar.
Eftir húsbrotið í júlí 2016 hef ég ekki séð litlu stjúpdóttur
mína. Ekki einu sinni séð henni bregða fyrir á götu.
Ósjálfrátt er ég alltaf að kíkja eftir henni. Við búum ekki
langt frá henni og það ætti ekki að vera ólíklegt að rekast
á hana. Ég veit ekki hvernig ég myndi bregðast við ef ég
sæi hana. Mikið sem ég er búin að velta því fyrir mér. Ég
sakna hennar auðvitað mikið, en á hinn bóginn er hún
búin að vera slitin frá okkur í hátt á fjórða ár og hefur í
tvígang farið í viðtöl hjá félagsfræðingum sýslumanns og
ekki sagt sannleikann.
Við Óli vorum boðuð á fund hjá sýslumanni, nokkrum
mánuðum eftir árásina og okkur birt endurrit af viðtali
við barnið. Þvílíkt áfall sem við urðum fyrir við
lesturinn!
Barnið býr til nýja atburðarrás og segir pabba vera
vondan mann sem hún vilji helst aldrei sjá aftur. Klikkir
svo út með „það sagði mér enginn að segja þetta hérna”!
Kvikna virkilega engin viðvörunarljós hjá menntuðum
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félagsfræðingi þegar hann heyrir þessi orð? Tíu dögum
áður en þetta viðtal var tekið við barnið hafði kær frænka
mín, sem umgekkst stjúpdóttur mína mikið, hitt hana í
jarðarför móður Davíðs. Litla stelpan sótti mikið í frænku
mína og vildi mikið tala við hana í erfidrykkjunni. Litla
sagðist sakna okkar allra og mamma hennar segði að hún
mætti kannski koma til okkar bráðum aftur. Hvað gerðist
á tíu dögum sem fékk barnið til að skipta svona algerlega
um skoðun? „Það sagði mér enginn að segja þetta hérna.”
Þetta er svo alvarlegt. Lífinu er kollvarpað hjá ungu
barni, það er augljóst að henni hafa verið lagðar línurnar
með hvað skyldi segja í viðtalinu, auk þess sem móðir
hennar kom með hana í viðtalið. Mig grunar að stúlkunni
hafi verið gerð grein fyrir því að mamma hennar og
Davíð gætu farið í fangelsi ef hún segði ekki það sem
fyrir henni var haft. Það er ótrúlega auðvelt að fá börn á
sitt band.
Í september 2016 voru haldnir tónleikar með Justin
Bieber á Íslandi. Við höfðum gefið stelpunum miða í
jólagjöf árið á undan og nú var loksins komið að stóru
stundinni. Fríða dóttir mín gat ekki til þess hugsað að
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stjúpsystir hennar og sálufélagi fengi ekki að fara á
tónleikana. Hún tók upp hjá sjálfri sér að hringja í móður
telpunnar og spyrja hvort hún fengi ekki að koma með á
tónleikana. „Hún má bara ekki missa af Bieber á Íslandi”
sagði Fríða. Móðirin þóttist velta þessu fyrir sér. „Hvað
segirðu, 9.september, á föstudaginn”? eins og barnið væri
mikið bókað þessa næstu daga. Hún sagðist svo myndu
hafa samband við Fríðu og láta hana vita hvort þetta væri
í lagi. Ekkert heyrðist í mömmunni, svo Fríða og Jara
fóru án litlu systur á tónleikana. Það næsta sem heyrðist
af þessu máli var þegar lögmaður móðurinnar, Dögg
Pálsdóttir, sendi bréf til lögmanns okkar og kvartaði
undan því að fjölskylda okkar væri að beita barnið
andlegu ofbeldi með því að bjóða því á tónleika Justins
Bieber. Í mínum huga hefði það verið verra og var verra
að barnið fékk ekki að njóta jólagjafar sinnar í formi
eftirminnilegra tónleika.
Talandi um jólagjafir. Jólin 2016 komu og jólagjafirnar
hrúguðust undir tréð. Flestar voru þær til litlu, bæði frá
okkur hjónunum, systrum hennar og ættingjum okkar.
Við reyndum að koma þessum pökkum til hennar,
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gegnum lögfræðinga, en svarið var að hún vildi ekki
pakka. Ef þú þekkir einhvern tíu ára, hversu líklegt finnst
þér þetta? Svo fór að pakkarnir lágu undir jólatrénu fram
á þrettánda og eftir það á arinhillunni. Ég fjarlægði þá,
því það sveið í hjartað að horfa á þessar óopnuðu gjafir.
Fyrir næstu jól gaf ég þær til góðs málefnis. Við reyndum
líka að hringja í litlu stelpuna okkar á jólunum, en engum
símum var svarað hvorki Óla né dætra minna. Þetta voru
sorgleg og erfið jól og áramót.
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JAKOBSVEGURINN
Vorið 2019 var Óli orðinn atvinnulaus en hann var ekkert
á því að gefast upp. Minn maður er orkuríkur og drífandi
og stakk upp á því að við færum saman til Spánar og
gengjum Jakobsveginn. Óli hafði farið einn fimm árum
áður þennan pílagrímastíg sem er rúmlega 800 km. þvert
yfir Spán. Ég var meira en tilbúin í þetta verkefni og
fyrsta dag júnímánaðar, daginn eftir útskrift Jöru minnar
úr MR héldum við af stað. Við flugum til Parísar og
þaðan til Biarritz, sem er syðst í Frakklandi. Við komum
okkur svo til St. Jean Pied de Port þar sem flestir
pílagrímar hefja gönguna. Það eru reyndar til margar
leiðir sem allar enda í hinni heilögu borg Santiago de
Compostella. Við völdum Camino francais, eða frönsku
leiðina. Fyrsta dagleiðin liggur yfir Pýreneafjöllin. Þetta
eru 27 km og hæsti tindur er í 1450 metra hæð. Það voru
þreytt hjón sem skjögruðu inn í klaustrið í Roncesvalles
þar sem rekið er gistiheimili fyrir tæplega tvöhundruð
pílagríma. Eftir messu og mat var lagst til svefns í stórum
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sal. Mikið sem það er gott að sofna eftir langan dag á
fjöllum. Við héldum úti Facebookhóp og skrifuðum til
skiptis pistla dagsins. Okkur langaði að láta gott af okkur
leiða og ákváðum að skipta göngunni upp í þrjá hluta og
tileinka góðu málefni hvern þeirra. Þau málefni sem
okkur eru hugleikin eru m.a. krabbamein og Alzheimer.
Fyrsti hlutinn skildi tileinkaður Krafti og við hvöttum
fylgjendur okkar til að leggja sitt af mörkum. Um þúsund
manns fylgdust með okkur á Facebook, bæði vinir og
ókunnugir. Eftir nokkra daga hafði blaðamaður samband
við okkur og vildi skrifa nokkrar línur um ferðina okkar
og söfnunina fyrir Kraft. Okkur fannst það í lagi og
vildum endilega vekja athygli á málefninu.
Lítil grein birtist í Morgunblaðinu og ekki stóð á
viðbrögðum. „Morgunblaðið hefur toppað einhvern skala
af siðblindri gerendameðvirkni” var fyrirsögn í DV en
þar var vitnað í Facebook skrif baráttukonunnar
Elísabetar Ýrar Atladóttur. Ég var komin í svo gott
jafnvægi á þessum tímapunkti að mér fannst þetta bara
hálf fyndið. Ég hafði samband við Kalla bróður og stakk
upp á að ég myndi bara deila þessari „frétt”. Hann sagðist
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einfaldlega ekki hafa jafn mikinn húmor fyrir þessu og
ég. Þetta væri gersneytt allri mennsku. Sem það er. Þegar
ég les þessa DV frétt núna, mörgum mánuðum seinna
tekur það á. Í Facebook færslu sinni segir Elísabet Ýr: „Í
fréttinni eru fjölskyldumyndir og mynd af parinu saman.
Afskaplega fallegt og venjulegt eitthvað. Engar myndir af
skrímslum að sjá. Ímynd hans er mýkt og brot hans gerð
ósýnileg, hann gerður að fórnarlambinu jafnvel”. Nei,
engar myndir af skrímslum. Við erum ekki skrímsli og þó
svo við værum það myndi það örugglega ekki sjást á
ljósmynd. Ég var á staðnum, heima hjá mér í mínu húsi
þegar barnsmóðir mannsins míns réðst í sturlunarástandi
inn á heimilið ásamt sambýlismanni sínum. Hún réðst á
manninn minn, hún réðst á mig. Hún var kærð, en snéri
vörn í sókn, kærði okkur og hvort sem það var með
fulltingi einhverra innan lögreglunnar eða
samfélagsviðmiða sem upphefja konur ætíð í málum sem
þessum, þá var húsbrotið hennar, sem sannarlega var
framið, látið niður falla, en við hjónin kærð fyrir
upplognar sakir. Já, ég var á staðnum. Ég sá hvað gerðist.
Ég fann spörk Alexöndru dynja á mér. Ég man ekki til
þess að Elísabet Ýr Atladóttir hafi verið viðstödd.
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Nú, ferðin hélt áfram og þetta uppþot í DV sem að
sjálfsögðu leiddi til óteljandi mismálefnalegra
athugasemda nærbuxnariddaranna, eins og vinkona mín
kallar virka í athugasemdum, vék úr tilveru okkar vegna
mun alvarlegri atburðar. Við komum í gistihús í þorpinu
Redecilla del Camino á laugardagssíðdegi, eftir tæplega
50 km göngu. Óli hafði pantað herbergi á litlu einnar
stjörnu hóteli, en fyrstu sex dagana höfðum við gist í
albergue-um, eða farfuglaheimilum. Þegar við komum í
bæinn sem hótelið átti að vera, var það alls ekki þar
heldur tíu km í burtu. Eftir kaffi og með´ðí ákváðum við
að leggja í þessa tíu kílómetra. Þetta tók tvo tíma og lítill
hundur fylgdi okkur megnið af leiðinni. Okkur fannst
herbergið okkar á hótelinu dásamlegt, bara sá munaður
að hafa sér baðherbergi og handklæði gladdi okkur. Við
vorum rétt búin að koma okkur fyrir þegar Kalli bróðir
hafði samband og sagði mér að mamma, sem var veik af
Alzheimer, væri hætt að nærast og endalokin virtust vera
að færast nær. Svona hljóðaði pistill minn á
hvítasunnudag:
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Á Veginum er hið óvænta alltaf handan við hornið. Við
urðum áþreifanlega vör við það þegar við fengum fréttir
frá Íslandi á laugardagskvöldið um að heilsu móður
minnar hafi hrakað mjög. Mamma greindist með
Alzheimer sjúkdóminn um sjötugt, fyrir um sex árum.
Það er einkennileg tilviljun að á göngunni löngu á
laugardeginum hafði ég hlustað á einstakt viðtal Snorra
Björns við Kristján Gíslason, hringfarann svokallaða.
Kristján fór á mótorhjóli kringum hnöttinn en hann þurfti
að gera hlé á tíu mánaða ferð sinni vegna andláts föður
síns. Nú stóðum við frammi fyrir þessari ákvörðun, að
hætta göngunni og fara heim til mömmu. Við vorum
stödd á litlu fjölskyldureknu gistihúsi í Redecilla del
Camino og fengum strax liðsinni eina enskumælandi
fjölskyldumeðlimsins til að finna leið heim. Á
hvítasunnumorgun ók þessi ungi maður okkur til Burgos
en þaðan hafði hann fundið fyrir okkur rútu til Madrídar.
Við fórum inn í hina stórkostlegu dómkirkju í Burgos,
skoðuðum dýrðina og hugsuðum heim. Ég kveikti á kerti
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fyrir móður mína. Rétt eftir að við komum út út kirkjunni
fengum við fréttir af andláti mömmu.
Camino del Santiago bíður, við munum klára gönguna
við fyrsta tækifæri.
Við erum full þakklætis fyrir stuðning og hvatningu
ykkar allra.
Þegar heim var komið tók við undirbúningur útfarar og
allt sem því fylgir. Dætur mínar reyndu að hringja í
stjúpsystur sína og móður hennar til að tilkynna lát ömmu
Birnu.

Hjördís systir mín reyndi einnig að hringja í

móðurömmu stelpunnar en enginn svaraði. Í raun og veru
veit ég ekki hvort stjúpdóttir mín hefur enn fengið fregnir
af því að amma hennar sé dáin. Þær voru alltaf svo
miklar vinkonur litla og mamma mín. Mamma talaði oft
um það að litla hefði strax kallað hana ömmu. Þegar
mamma veiktist af Alzheimer sýndi litla ömmustelpan
umhyggju eins og henni einni var lagið. Hún var svo blíð
og góð þessi stelpa.
Sem betur fer áttum við þess kost að fara aftur til Spánar
nokkrum vikum seinna og klára gönguna okkar. Við
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byrjuðum þar sem frá var horfið í Redecilla del Camino
og gengum sautján daga í viðbót. Það er ekkert betra fyrir
sálina en að taka hraustlega á. Við lögðum venjulega af
stað um fimm leytið á nóttunni og gengum að meðaltali
35 km á dag.

Við eigum það sameiginlegt hjónin að

ganga rösklega og vorum í góðum takti. Það var
stórkostleg stund þegar við stóðum fyrir framan
dómkirkjuna í Santiago de Compostella og fögnuðum
afrekinu okkar.
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LÖGREGLUSTJÓRNN Í
REYKJAVÍK
Það er óumdeilt að heimilisofbeldi hefur verið tekið
föstum tökum í samfélaginu undanfarin ár. Allir eru
sammála um að það sé af hinu góða. Það er samt kannski
þannig með það átak eins og svo mörg önnur að
pendúllinn sveiflast svolítið langt í hina áttina. Frá því að
vera einkamál fólks inni á heimilinu fór heimilisofbeldið
út í það að vera allstaðar. Með breyttu verklagi sem tekið
var upp árið 2015 hefur fjöldi slíkra mála, sem nú eru
kölluð ofbeldi í nánu sambandi, aukist verulega. Árið
2016 voru tilkynningar vegna ofbeldis í nánum
samböndum 652 talsins. Ein þeirra tilkynninga varðaði
mig sjálfa. Ég er ein þeirra meintu sexhundruð fimmtíu
og tveggja heimilisofbeldismanna sem var tilkynnt um
þetta ár.
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Ákæran sem mér var birt tæpum tveimur árum eftir að
Alexandra og Davíð ruddu sér leið inn á heimili mitt og
réðust á okkur hjónin var gefin út af ákærusviði
lögreglustjóra og undirrituð af Sigríði Björk
Guðjónsdóttur lögreglustjóra á höfuðborgarsvæðinu.
Sigríður hefur verið forsvarsmaður breyttra hátta
varðandi ofbeldi í nánum samböndum. Hvernig hún lagði
saman tvo og tvo og fékk út að ég, kona sem var í
sakleysi sínu heima hjá sér laugardagshádegi í júlí og tók
á móti spörkum frá barnsmóður eiginmanns síns sem
hafði ruðst óboðin inn í húsið, yrði kærð fyrir ofbeldi í
nánu sambandi, það bara skil ég ekki. Það sem mér finnst
enn merkilegra er að Alexandra, sem saksóknari hefur
viðurkennt að hafi vissulega framið húsbrot, hafi ekki
verið ákærð. Mér sárnaði þegar ég áttaði mig á því að
Sigríður Björk skrifaði sjálf undir ákæruna. Ég þekki
hana ekki persónulega, en hef fylgst með störfum hennar
og fundist mikið til hennar koma.
Ég óskaði eftir fundi með henni og hún tók á móti mér og
Karli bróður mínum á lögreglustöðinni í byrjun
nóvember. Þarna vorum við systkinin bara orðin býsna
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brött eftir nýrnaskiptin. Réttarhöld voru fyrirhuguð í máli
okkar hjóna þremur vikum síðar.
Sigríður Björk tók okkur vel en sagðist af ásettu ráði ekki
hafa kynnt sér málið áður en hún hitti okkur. Það vakti
furðu mína að hún vissi ekkert um málið þar sem hún
skrifaði sjálf undir ákæruna á mig. Eftir fremsta megni
reyndi ég að lýsa málsatvikum. Ég hef oft hugsað síðan
að ég hafi klúðrað tækifærinu mínu á þessum fundi. Ég
hafi ekki verið nógu skýr. Hún sagðist ekkert geta gert
fyrir mig og svaraði í raun engum spurningum. Hvað
varðar ætlaðan þátt frænda barnsmóðurinnar í framvindu
málsins sagði hún að hann ætti örugglega engan þátt í
þessu, hann væri nefnilega í annarri deild! Eins og maður
þekki ekki annan mann í annarri deild?
Tæpu ári eftir þennan fund með lögreglustjóra sendi ég
henni bréf með sex einföldum spurningum. Nú fimm
mánuðum síðar hefur mér ekki borist svar. Mér var bent á
það af lögfræðingi um daginn að ég gæti kvartað undan
svarleysinu til umboðsmanns Alþingis. Ég vissi ekki að
það væri réttur minn og er að velta því fyrir mér.
Sennilega tekur vinnsla málsins hjá umboðsmanni
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Alþingis marga mánuði eða ár. Þessar sex spurningar
brenna á mér og það er mér lífsspursmál að fá svör við
þeim. Spurningarnar eru svohljóðandi:
1.Hverjar voru þjáningar Alexöndru?
2.Af hverju voru mínar þjáningar ekki kannaðar?
3.Þjónaði það almannahagsmunum að ákæra mig en ekki
Alexöndru?
4.Af hverju var málið ekki rannsakað?
5.Af hverju var Davíð ekki ákærður?
6.Af hverju var ósk okkar um að málið yrði tekið fyrir hjá
öðru embætti ekki virt?
Það er freistandi að álykta sem svo að Alexandra hafi
notið tengsla við frænda sinn sem var á þessum tíma
yfirmaður hjá rannsóknardeild lögreglunnar í Reykjavík.
Sá var nánast tekinn í guðatölu þegar hann kom fram
fyrir hönd embættisins við rannsókn mannshvarfs árið
2017. Í tengslum við það mál var tekið blaðaviðtal við
Alexöndru þar sem hún lýsir frænda sínum sem þeim
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sterkasta í fjölskyldunni og henni hafi alltaf þótt gott að
leita til hans ef eitthvað bjátaði á.
Ég reyni að koma mér út úr þessum hugsunum.
Geðlæknirinn minn er búinn að benda mér á að svona
samsæriskenningar séu ekki til neins annars en að gera
mig brjálaða í hausnum. Hvort læknirinn á
bráðamóttökunni þekkti til Alexöndru og Davíðs,
löggufrændi blikkaði einhvern eða móðursystir
Alexöndru var vinkona og vinnufélagi dómarans, eru
bara getgátur. Ég verð að einblína á staðreyndir, og úr
þeim er víst nóg að moða.
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FRAMTÍÐIN
Enn bíðum við eftir að fá að vita hvenær málið okkar
verður tekið fyrir í Landsrétti. Við áfrýjuðum fyrir meira
en ári síðan. Biðin og óvissan um framtíðina tekur á.
Maðurinn minn er atvinnulaus. Þrátt fyrir að vera vel
tengdur hefur enginn vina Óla treyst sér til að bjóða
honum vinnu. Það nennir enginn að fá yfir sig öldur
hneykslunar frá sjálfskipuðum réttlætispostulum landsins.
Fólki sem tjáir sig oft og mikið um mál sem það veit
ekkert um. Ég er tilbúin að hitta hvern sem er og sýna
þau gögn sem fyrir liggja.
Við eigum margar möppur fullar af tölvupóstum og SMS
skeytum frá Alexöndru. Við eigum öll gögn frá
sýslumanni útprentuð. Við eigum öll dómsskjöl, þar á
meðal endurrit úr réttarsalnum. Allt réttarhaldið orð fyrir
orð, og auðvitað dóminn sjálfan. Allt sem ég læt frá mér
fara er byggt á þessum gögnum.
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Mér finnst merkilegt að ókunnugt fólk skuli tjá sig af
ofsa án þess að kynna sér málið til hlítar. Svo kemur fyrir
að einhver af réttlætispostulunum fær á sig dóm fyrir
ærumeiðingar eða eitthvað slíkt. Þá er nú aldeilis annað
hljóð í strokknum. Þá er dómurinn einfaldlega „rangur”
að mati sama fólks. Nú jæja, geta dómar sem sagt verið
rangir? Er dómurinn yfir manninum mínum kannski
rangur? Það skyldi þó ekki vera!
Biðin eftir að þessu sorglega máli ljúki endanlega er löng
og erfið. Tölfræðin segir okkur að hjónaskilnaðir séu tíðir
þegar mikið álag er á heimilum. Til dæmis er
skilnaðartíðni foreldra langveikra barna um 80%. Það vill
til að við hjónin erum samstíga. Við erum mikið saman,
þar sem Óli er ekki í vinnu um þessar mundir, og reynum
að njóta stundarinnar. Kvíðinn fyrir framtíðinni er þó
ekki langt undan. Oft ligg ég andvaka og velti fyrir mér
hvar þetta endar allt saman. Það lifir enginn af loftinu,
Óli verður að fá vinnu fyrr en síðar. Hann þarf að standa
við sínar skuldbindingar. Lögfræðikostnaður er himinhár.
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Húsnæðislán og barnameðlag hverfa ekki þó tekjur hætti
að berast.
Við höfum alla tíð greitt tvöfalt meðlag með dóttur Óla.
Mörgum finnst skrýtið að hann borgi tvöfalt þegar
aðstæður eru þannig að hann fær ekki að sjá barnið. Mér
finnst eiginlega sérkennilegra að við greiddum alltaf
tvöfalt meðlag þegar stelpan var hjá okkur tólf daga af
hverjum fjórum vikum. Það gerir ríflega 42% af tímanum
sýnist mér. Við sáum auk þess alltaf um að fara með
barnið til tannlæknis og í klippingu, greiddum fyrir
tómstundir og allt annað sem til fellur við uppeldi barns.
Nokkrum sinnum fór ég með litlu til tannlæknis.
Tannlæknaferðir eru nú engar skemmtiferðir fyrir flesta,
en litla okkar var alltaf spennt að fara til Einars
tannlæknis. Ég á myndir af henni úr stólnum alveg
skellihlæjandi. Nema hvað. Ég greiði auðvitað
reikninginn og tannlæknirinn segir að ég fái þetta
endurgreitt frá Tryggingastofnun. Ég hugsa ekki meira út
í það fyrr en löngu seinna. Það þurfti bara eitt stutt símtal
til Tryggingastofnunar til að fá upplýsingar um hvert
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endurgreiðslan fór. Hún fór að sjálfsögðu til
lögheimilisforeldris, Alexöndru sjálfrar.
Ég finn mig knúna til að segja sögu mína. Það hefur verið
brotið alvarlega gegn mér, með húsbroti og ofbeldi.
Yfirvöld brutu svo á mér með tilefnislausri ákæru og með
því að ákæra ekki fólkið sem braut gegn mér.
Það hefur verið staðfest af saksóknara og dómara að
Alexandra hafi framið húsbrot. Það brot þótti ekki líklegt
til sakfellingar og varðaði ekki almannahagsmuni. Lygar
Alexöndru í minn garð voru hins vegar gleyptar hráar,
málið ekki rannsakað og ég ákærð. Það þótti varða við
almannahagsmuni að ákæra mig en ekki konu sem
sannarlega framdi húsbrot.
Ég er líka alveg viðbúin gagnrýni þegar sagan mín verður
sögð. Ætli ég fái ekki stimpilinn „meðvirk eiginkona
ofbeldismanns”? Ég get bara svarað því fyrirfram að ég
er sjálfstæð og sterk kona og ekki háð manninum mínum
fjárhagslega eða á annan hátt. Ég á góðar
kvenfyrirmyndir í formæðrum mínum og frænkum.
Mamma mín og amma voru báðar einar með sín börn og
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stóðu sig stórkostlega. Kannski má segja að ég sé háð
ástinni. Hjónabandinu okkar sem hefur styrkst við hverja
raun.
Auðvitað læt ég mig dreyma um að réttlætið nái fram að
ganga og maðurinn minn verði sýknaður í Landsrétti. Ég
geri mér þó grein fyrir því að réttlætispostularnir munu
sennilega ekki þagna þó svo verði. Við eigum sem betur
fer ógrynni góðra og sannra vina og höfum fengið mikinn
stuðning gegnum þessar hörmungar. Hópurinn sem
úthrópar okkur er örugglega smár og hefur ekki kynnt sér
staðreyndir í málinu. Þrátt fyrir það, eða kannski þess
vegna fara allar upphrópanir þessa hóps alveg hrikalega
illa með mig.
Maðurinn minn er ekki ofbeldismaður. Hann er ósköp
venjulegur maður sem var settur í ómögulegar aðstæður.
Hvernig er eðlilegt að bregðast við þegar fólk ryðst
óboðið í sturlunarástandi inn á heimili þitt? Hver er réttur
manns til að verja eigið heimili og fjölskyldu sína? Ef
dómur Héraðsdóms verður staðfestur í Landsrétti er
komið fordæmi fyrir því að það megi bara brjóta sér leið
inn á heimili annars fólks án nokkurra eftirmála.
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Margir hafa nefnt við mig að ég geti nú bara verið ánægð,
ég var jú sýknuð í Héraðsdómi og ákæruvaldið áfrýjaði
þeim dómi ekki. Ég er samt ennþá reið. Að vera ákærð
saklaus og þurfa að ganga í gegn um þá sálarangist sem
því fylgir. Að sitja svo í réttarsal og vera ávörpuð
„ákærða Kolbrún” heilan dag. Þetta situr á sálinni.
Ég er ekki sátt. Ég trúði á réttlætið. Ég trúði því að
sannleikurinn væri æðri öllu öðru.
Ég hafði rangt fyrir mér.
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