
„Amma spilafík ill. Það er ég. 65 ára ósköp venju leg kona í Grafar vogi sem fór í meðferð á Vogi án þess að
hafa nokk urn tím ann bragðað áfengi.“ Þetta seg ir Guðrún, óvirk ur spilafík ill sem hafði brennt all ar brýr að baki
sér þegar hún fór í meðferð við spilafíkn fyr ir níu árum, en þá grunaði eng an hvernig komið var fyr ir henni. „Ég
hélt lengi vel að ég væri eini spilafík ill inn á Íslandi,“ seg ir hún.  

Hún heit ir reynd ar ekki Guðrún, en hún vill ekki koma fram und ir nafni af til lit semi við fjöl skyldu sína. „Ég held að þau hafi þurft að
þola meira en nóg út af mér,“ seg ir hún.

Guðrún seg ist sem barn og ung ling ur hafa spilað af og til í tíkalla köss um í sjopp um eins og flest ir aðrir. „En þegar ég hitti Há spennu -
kass ana í fyrsta skiptið, að ég held í kring um árið 2000,  var það ást við fyrstu sýn. Um hverfið, hljóðin í köss un um — það er svo
margt sem mér fannst heill andi. Ég slakaði al ger lega á þegar ég var að spila, ég kallaði það að vera í al gleymi; mér fannst ég ná
sam bandi við sjálfa mig í gegn um kass ann.“

Spilaði fyr ir tugþúsund ir á dag
Á þess um tíma var líf Guðrún ar „bara mjög venju legt“, eins og hún lýs ir því sjálf. Hún og eig inmaður henn ar bjuggu ásamt börn um
sín um í eig in hús næði og gátu nokk urn veg inn gert það sem þau langaði til. „Ég myndi segja að ég hefði haft það mjög gott,“ seg ir
Guðrún sem hafði starfað á sama vinnustaðnum í mörg ár og gengið afar vel í starfi.
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nds er ann ar þeirra aðila sem rek ur spila kassa hér á landi. Sum ir spil astaðir HHÍ eru merkt ir sem „Casino slots“. mbl.is/ Eggert Jó hann es son

Spilafíkn in jókst jafnt og þétt. Hún seg ist stund um hafa spilað fyr ir tugþúsund ir á dag, en seg ir að það hafi ekki komið niður á vinnu
henn ar eða heim il is lífi. 

Hvernig get ur maður falið það fyr ir maka sín um og fjöl skyldu að spila í spila kassa fyr ir tugþúsund ir króna á dag? „Það er ekk ert mál.
Ég sá al farið um okk ar fjár mál og mér tókst að leyna þessu lengi. Spilafíkl ar eru, eins og aðrir fíkl ar, mjög lunkn ir við að fela hlut ina.
Ég vaktaði t.d. ferðir pósts ins þannig að ég var alltaf heima þegar hann kom og gat þá stungið und an reikn ing um sem bár ust. Það
gekk ekki alltaf upp og þá lét ég senda all an póst í póst hólf þangað sem ég sótti hann og faldi ógreiddu reikn ing ana.“

Guðrún seg ist nán ast ein göngu hafa spilað í spila köss um í Gull námunni og að lág marki í 2-3 tíma á hverj um degi. „Ég fór á kvöld in
og hvenær sem ég komst. Ég þótt ist vera að fara eitt hvað annað, stund um var ég allt upp í 4 til 5 tíma. Und ir lok in var ég svo far in
að spila aðeins á net inu.“

u kass ana í fyrsta skiptið, að ég held í kring um árið 2000, var það ást við fyrstu sýn. Um hverfið, hljóðin í köss un um - það er svo margt sem

g ir Guðrún. Krist inn Ingvars son

Vinn ing ur inn far inn áður en hann var leyst ur út
Hún seg ist nokkr um sin um hafa unnið nokk ur hundruð þúsunda króna vinn inga. „Ég vann t.d. einu sinni hálfa millj ón. En hún var far -
in aft ur í spila kass ann áður en ég náði að leysa hana út.“ Og hún lagði ým is legt á sig til að kom ast í spila kassa. „Einu sinni var ég
t.d. ekki með bíl, en ég varð að kom ast í kass ann. Næsti staður með spila kassa var í sjö kíló metra fjar lægð og mér fannst ekk ert til -
töku mál að rölta þangað og rétt lætti það ein hvern veg inn fyr ir mér.“

Eft ir nokk ur ár hafði Guðrún lagt fjár hag þeirra hjóna í rúst, eins og hún orðar það. Eng ir reikn ing ar höfðu verið greidd ir um tíma og
hún hafði fengið lán hjá fjölda fólks. Spurð hvort vin ir henn ar og fjöl skylda hafi ekki séð eitt hvað ein kenni legt við að hún, full orðin
kon an, væri sí fellt að biðja um pen ingalán seg ist hún ein fald lega hafa logið að fólki. „Spilafík ill inn er dug leg ur að finna skýr ing ar til að
geta haldið áfram að spila,“ seg ir hún.
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Lagði spil in á borðið í bók staf legri merk ingu
Guðrún seg ir að hún hafi ekki átt annarra kosta völ en að leggja spil in á borðið, í bók staf legri merk ingu þess hug taks. „Ég var bók -
staf lega far in að skulda öll um og ég þurfti að telja lengi í mig kjark til að setj ast niður með fjöl skyld unni og segja þeim hvernig væri
ástatt fyr ir mér. Ég hafði líka hug leitt að taka eigið líf; að láta mig hverfa vegna þess að mér fannst að ég væri búin að koma svo illa
fram við alla.“

Hún seg ist hafa mætt skiln ingi og stuðningi hjá flest um af sín um nán ustu. „En það kom fólki virki lega á óvart að ég væri spilafík ill;
fólk vissi að mér þótti gam an að fara í spila kassa og það var litið á þetta sem skemmti lega sér visku en ekki al var legt fíkni vanda mál.“

nna mest ar áhyggj ur af eru ung ir karl menn,“ seg ir Guðrún í viðtal inu. Árni Sæ berg

Aldrei smakkað áfengi og var kom in inn á Vog
Þetta var fyr ir níu árum og í kjöl farið fór Guðrún í meðferð á Vog. „Þetta var al menn meðferð fyr ir alkó hólista og þarna var ég, kon an
sem aldrei hef smakkað áfengi. Ég man að ég var kom in í slopp og sat í her bergi með hópi af fólki sem allt var í slopp. Ég spurði
sjálfa mig; hvað ertu að gera hérna? Þú átt ekk ert er indi hér. En ég fann mig fljót lega, meðferðin nýtt ist mér vel og ég fór út sem
óvirk ur fík ill.“ 

Tals verðan tíma tók að koma fjár mál um fjöl skyld unn ar aft ur á rétt an kjöl þar sem skuld ir höfðu safn ast upp víða og Guðrún seg ist
prísa sig sæla yfir því að smá lán voru ekki kom in til sög unn ar á þess um tíma. „Þá hefðu skuld irn ar verið marg fald ar. Ég er 100% viss
um það.“

Var gerð ófjár ráða
Að sam komu lagi varð á milli henn ar og fjöl skyld unn ar að þau tækju af henni öll fjár ráð. Hún fékk skammtað fé og þurfti að gera grein
fyr ir hverri krónu. Hún kom einnig fram af hrein skilni við viðskipta banka sinn og sagði starfs fólki þar hvernig í pott inn var búið. Þar
fékk hún aðstoð við að koma fjár mál um sín um í rétt an far veg og seg ist óend an lega þakk lát fyr ir það. Hún fékk síðan fjár ráðin aft ur
tveim ur árum síðar. „Það var ein stærsta stund in í lífi mínu þegar ég fann að fjöl skyld an mín treysti mér á ný. Það er ómet an legt að
njóta trausts eft ir allt það sem ég gerði,“ seg ir Guðrún og bæt ir við að afar mik il vægt sé að aðstand end ur spilafíkla fái ráðgjöf og
stuðning. „Fólkið mitt fékk leiðsögn hjá ráðgjafa hjá SÁÁ og það var mjög gagn legt.“

Veistu hvað þú spilaðir fyr ir mikið? „Nei, ég hef ekki tekið það sam an. En þetta voru nokkuð marg ar millj ón ir, ég gæti giskað á 30-50
millj ón ir.“ 

Frétt af mbl.is
360.000 krón ur á klukku tíma í spila kassa

Alls kon ar fólk úr öll um stig um sam fé lags ins
Guðrún hef ur aðstoðað fólk sem stríðir við spilafíkn og aðstand end ur þess. „Ég vil láta gott af mér leiða og ég veit hvað þessi sjúk -
dóm ur get ur verið erfiður. Síðan mér tókst að losna við fíkn ina hef ég aft ur fundið til gang lífs ins. Það er ynd is legt.“

Er eitt hvað sem ein kenn ir þenn an hóp? „Þetta er alls kon ar fólk og kem ur úr öll um stig um sam fé lags ins. En það sem all ir eiga sam -
eig in legt er að hafa talið sér trú um að þeir hafi full kom in tök á spil un um, löngu eft ir að ástandið er komið úr bönd un um. Sá hóp ur
sem ég hef einna mest ar áhyggj ur af eru þeir ungu karl menn sem eru að spila á net inu. Ég veit að þetta er ört stækk andi hóp ur.“

Hvað er það við spila kassa sem ger ir fólk að fíkl um? „Það er ör ugg lega per sónu bundið, en í mínu til viki var þetta flótti. Þarna þurfti
ég ekki að hugsa neitt og stund um fannst mér ég varla vita hvar ég var. Ég hef heyrt þessa skýr ingu hjá mörg um öðrum. En ég velti
aldrei fyr ir mér að ég væri að leggja góðu mál efni lið með því að spila og satt best að segja er ég ekki sátt við að fyr ir tæk in skuli fá fé
frá spila köss um. Mér finnst til dæm is öf ug snúið að SÁÁ hafi notað pen ing ana, sem ég spilaði fyr ir, í meðferðina mína.“ 
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Frétt af mbl.is
Mál ís lensks spilafíkils fyr ir MDE

Þessi sjúk dóm ur verður alltaf til staðar
Guðrún seg ir að það hafi verið erfitt að hætta að spila. „Ég tók einn dag í einu og fyrst fannst mér að ég myndi aldrei kom ast út úr
þessu. En tím inn leið og einn dag inn áttaði ég mig á því að allt í einu voru dag arn ir orðnir 700.“

Hef urðu spilað síðan þá? „Nei, aldrei. En mig hef ur langað og þá hef ég hringt í fjöl skyldu mína eða fé laga úr GA (skamm stöf un fyr ir
Gamblers Anonymous sem eru Sam tök fólks sem vill ráða bug á spilafíkn). Þessi sjúk dóm ur verður alltaf til staðar, hann mun alltaf
minna á sig.“
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