
„Ég var 12 ára þegar ég setti tíkall í sjoppu kassa í fyrsta skiptið og vann 300 kall. Þá gerðist eitt hvað sem ég
get ekki út skýrt. En upp frá því var ég al tek inn og ég spilaði fyr ir þann pen ing sem ég komst í. Þegar ég var 16
ára var ég kom inn með pláss á frysti tog ara og átti nóg af pen ing um. Oft ar en einu sinni og oft ar en tvisvar
tapaði ég heil um túr á tveim ur til þrem ur dög um. Ég sat í spila köss un um í allt að tíu tíma í einu og fór létt með
það.“

Þetta seg ir Björn, rúm lega fer tug ur karl maður, sem hef ur glímt við spilafíkn í yfir 20 ár. Hann hef ur reynt ýmis meðferðarúr ræði, ým ist
vegna spilafíkn ar inn ar einn ar og sér, einnig vegna áfeng is- og fíkni efna neyslu og seg ir spilafíkn ina vera þá fíkn sem erfiðast er að
vinna með.

Hann heit ir reynd ar ekki Björn, en vill ekki koma fram und ir nafni af til lit semi við fjöl skyldu sína, en einnig vegna þess að hann er
með eig in at vinnu starf semi og ótt ast að það muni koma niður á viðskipt um hans, fregn ist það að hann hafi átt við fíkn að stríða.

Björn seg ist fyrst hafa áttað sig á því að það, sem hann taldi vera sak lausa dægra stytt ingu og skemmt un, hafi verið al var leg ur vandi
þegar hann hóf sam búð og eignaðist sitt fyrsta barn. „Ég var með háar tekj ur, en gat ekki staðið við nein ar fjár hags leg ar skuld bind -
ing ar. All ir mín ir pen ing ar fóru í spil in.“ Hann seg ir að þáver andi sam býl is kona og for eldr ar hans hafi áttað sig á al var leika máls ins og
í kjöl farið fór hann í helgarmeðferð á veg um SÁÁ fyr ir fólk með spilafíkn. 

Þetta var árið 1997. „Það hjálpaði mér heil mikið og ég áttaði mig þá á því hvað þetta var al var legt. En mér fannst samt eins og ég
ætti að geta stjórnað þessu. En það var öðru nær, kon an skildi við mig vegna þessa, við seld um íbúðina og ég var ekki lengi að spila
all an þann pen ing sem ég fékk þar í burtu.“ 

Erfiðara að hætta að spila en að hætta að drekka og
dópa
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en gat ekki staðið við nein ar fjár hags leg ar skuld bind ing ar. All ir mín ir pen ing ar fóru í spil in,“ seg ir Björn. Eggert Jó hann es son

Hægt að spila ansi djarft í sjoppu köss un um
Björn hef ur spilað á net inu en aðallega í spila köss um, eins og t.d. í Há spennu og í spila köss um í sölut urn um. „Það átta sig kannski
ekki all ir á því, en það er hægt að spila ansi djarft í þeim og ég hef nokkr um sinn um unnið meira en 300.000 á kvöldi. En ég hef
miklu oft ar tapað jafn miklu eða meiru á einu kvöldi.“ 

Spurður hvernig hægt sé að vinna og tapa svona mikl um pen ing um þar sem ein göngu er hægt að spila fyr ir í mesta lagi 250 krón ur í
hvert skipti seg ir hann það lítið mál. „Það er hægt að ýta á takk ann á um tveggja sek úndna fresti. Ef það kem ur eng inn vinn ing ur
sem tef ur fyr ir, þá fara 7.500 krón ur á mín útu. Á klukku tíma er það hátt í hálfa millj ón.“

Björn seg ist hafa fengið enn stærri vinn inga í Há spennu. „Ég hef oft fengið hálfa til eina millj ón og einu sinni fékk ég stóra vinn ing inn
sem var 16 millj ón ir. Sem er reynd ar eini vinn ing ur inn sem ég spilaði ekki strax í burtu, ég fjár festi fyr ir hann sem bet ur fer.“
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pila, mér finnst það af slapp andi og mér finnst ég hafa stjórn. Sem ég hef auðvitað ekki, það er bara sjálfs blekk ing.“ mbl.is/ Eggert Jó hann es -

Snýst ekki um pen inga
Er það von in um vinn ing inn sem held ur lífi í fíkn inni? „Nei, það held ég ekki. Að minnsta kosti ekki í mínu til viki. Mér líður vel þegar
ég spila, mér finnst það af slapp andi og mér finnst ég hafa stjórn. Sem ég hef auðvitað ekki, það er bara sjálfs blekk ing. Og þetta
snýst ekki um pen inga. Vissu lega þarf maður að eiga ein hverja pen inga til að geta spilað, en þegar ég fæ stóra vinn inga líður mér
illa því þá veit ég að næstu dag ar verða erfiðir; að ég muni þá varla standa upp frá spila köss un um fyrr en ég er bú inn að eyða vinn -
ingn um.“

Björn seg ist alla tíð hafa stundað sína vinnu og alla sína starfsævi verið í vel launuðum störf um. Spurður hvernig það fari heim og
sam an við að vera í spila kassa í marg ar klukku stund ir á dag seg ir hann það ekk ert mál, hann skipu leggi dag inn út frá því. „Ég mæti
snemma í vinn una, fer um þrjú leytið og spila svo til klukk an ell efu, hálftólf á kvöld in. Þetta er eins og auka vinnu dag ur.“

Frétt af mbl.is
6.000 Íslend ing ar í veru leg um spila vanda

Hef ur reynt marg ar meðferðir
Hann hef ur margoft reynt að hætta að spila frá ár inu 2000. Á þeim tíma hef ur hon um tek ist að hætta inn á milli í allt að 1 ½ ár og
seg ist hafa prófað all ar meðferðir sem séu í boði hér á landi; Hlaðgerðarkot, Vog, Teig og fleiri en alltaf fallið og byrjað aft ur. Núna
hef ur hann ekki spilað síðan í haust og seg ist sann færður um að nú muni sér tak ast að vinna bug á fíkn inni. Hann mæt ir reglu lega á
fundi hjá GA — skamm stöf un fyr ir Gamblers Anonymous sem eru Sam tök fólks sem vill ráða bug á spilafíkn og seg ir það hafa reynst
sér einna best. 

„Það er erfiðara að hætta að spila en að hætta að drekka og dópa,“ seg ir Björn sem hef ur  einnig farið í meðferðir við áfeng is- og
fíkni efna neyslu und an far in ár. „Ég hef heyrt það frá svo mörg um öðrum sem hafa verið að fást við marg ar fíkn ir í einu. Alltaf þegar
ég fell, þá fell ég fyrst í spil in. Og svo fylg ir hitt stund um á eft ir.“

Frétt af mbl.is
„Vit um af þeirri áhættu sem fylg ir“

Af henti for eldr um sín um fjár ræði sitt
Núna er hann kom inn í þá stöðu í líf inu að hann hef ur af hent for eldr um sín um umráð yfir öll um sín um fjár mun um og eign um. „Ég get
ekki út vegað mér meira fjár magn. Ég er 43 ára og for eldr ar mín ir skammta mér pen inga og ég þarf að gera þeim grein fyr ir í hvað
þeir fara. Þau hafa lagt þetta til áður, en ég hef aldrei verið til bú inn til að ganga svona langt í að hjálpa sjálf um mér fyrr en nú.
Stuðning ur þeirra skipt ir mig gríðarlega miklu máli, ég veit að ég er heppn ari en marg ir sem eru í sömu spor um sem hafa ekk ert bak -
land.“

Að mati Björns er langt í frá sami skiln ing ur á spilafíkn og öðrum teg und um fíkn ar eins og t.d. áfeng is- eða lyfjafíkn. „Ég held að sum -
um finn ist að það sé ekki fíkn nema verið sé að inn byrða ein hver efni. Fólk, sem ekki þekk ir þessa fíkn seg ir við mig: Af hverju hætt -
irðu ekki bara að setja pen ing í þessa kassa? En þetta er ekki svo ein falt. Þess ir kass ar eru bein lín is hannaðir til að hafa pen inga af
fólki. Ég held að svona væri ekki sagt við fólk sem er með aðrar teg und ir fíkn ar og sýn ir í raun hvað fólk veit lítið um spilafíkn.“
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a að spila en að hætta að drekka og dópa,“ seg ir Björn sem hef ur einnig farið í meðferðir við áfeng is- og fíkni efna neyslu und an far in ár. „Ég

rg um öðrum sem hafa verið að fást við marg ar fíkn ir í einu. Alltaf þegar ég fell, þá fell ég fyrst í spil in. Og svo fylg ir hitt stund um á eft ir.“

son

50 — 100 millj ón ir; kannski minna, kannski meira
Hann seg ir að hann hafi í sí auknu mæli orðið var við eldra fólk í þeim meðferðum við spilafíkn inni. „Við erum að tala um fólk sem
hef ur alla sína tíð haft stjórn á lífi sínu. Staðið sína plikt, bæði gagn vart fjöl skyldu og vinnu. Þetta er fólk sem fór að fikta við spila -
kassa þegar það hætti að vinna — kannski til að stytta sér stund ir — og miss ir svo stjórn ina fljót lega. Það er öm ur legt að horfa upp á
þetta og ég veit til þess að fólk hafi misst nán ast allt sem það vann fyr ir um æv ina.“

Veistu hvað þú hef ur spilað fyr ir mikla pen inga á þess um tíma? „Það gætu verið 50 — 100 millj ón ir, kannski minna — kannski meira.
Ég gæti ör ugg lega fundið út ná kvæm ari upp hæð, en ég hrein lega vil það ekki.“

Ágóðinn af spila köss un um renn ur til ým issa mál efna — varstu ein hvern tím ann að hugsa um það þegar þú varst að spila? „Nei
aldrei. Ég vissi al veg af því, en hugsaði ekki um það meðvitað.“

Hvaða áhrif hef ur spilafíkn in haft á líf þitt?  „Af leiðing arn ar eru gríðarleg ar og ekki bara fjár hags leg ar. Ég hef þróað með mér kvíða og
þung lyndi og þetta hef ur að sumu leyti rústað mínu lífi. Spilafíkn in hef ur eyðilagt margt. Ég hef sært fólk og tapað miklu af pen ing -
um.“

Frétt af mbl.is
Með spila vítið í vas an um

Þetta snýst ekki bara um að setja klink í kassa
Hans skoðun er að tak marka eigi aðgengi að spila köss un um. „Ég er ekki á því að það eigi að banna spila kassa, það er eng in
ástæða til þess frek ar en að banna margt annað sem sum ir verða háðir. En þeir ættu að vera á af mörkuðum stöðum og und ir eft ir liti.
Það sem mér finnst erfiðast að sjá eru ung ling arn ir. Þeir mega ekki fara inn á Há spennustaðina eða spil astaði þar sem eru vín veit -
ing ar, það er ald urstak mark í spila kass ana í sjopp un um en því er ekki fylgt.“

Frétt af mbl.is
Amma spilafík ill - það er ég

Hann seg ist sjá sjálf an sig í sum um þeirra ung linga sem hann hef ur séð spila í spila köss un um. „Þetta snýst ekki bara um að setja
klink í kassa. Þetta er ekk ert grín, þetta er eng inn leik ur og ég er ekki viss um að for eldr ar átti sig al mennt á því hvað þetta get ur
verið al var legt. Spilafíkn er al var leg asta fíkn sem ég hef kynnst.“

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

TENGT EFNI / RAFRÆNT MORFÍN EÐA SAKLAUS SPILAMENNSKA?

„Vitum af þeirri áhættu sem fylgir“ Spilaði fyrir skírnargjöf sonarins Með spilavítið í vasanum

Amma spilafíkill - það er ég 6.000 Íslendingar í verulegum spilavanda 360.000 krónur á klukkutíma í spilakassa
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