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Útdráttur

Í þessari ritgerð kynnumst við störfum presta og björgunarsveitarmanna.  Við sjáum hvernig

þessi störf tengjast bæði í sögu og samtíð.  Í sögulega hlutanum er rifjuð upp saga þriggja

presta sem allir geta einnig talist björgunarmenn.  Þeir fengu áhuga á björgunarstörfum til að

geta betur haldið utan um líf og líðan sóknarbarna sinna. Síðan er fjallað um bæði prestinn og

björgunarsveitarmanninn ásamt starfi og starfsvettvangi þeirra.

Hvað er áfall? er umfjöllunarefni eins kafla því hugmyndin er að fylgja þessum

aðilum, prestinum og björgunarmanninum, inn í veruleika áfalls, inn í aðstæður sem eru fyrir

utan okkar hefðbundna líf.

Stóra umfjöllunarefnið er hvað heldur þessum aðilum gangandi þegar aðstæður eru

gríðarlega erfiðar og verkefnið nánast óyfirstíganlegt.  Varpað er fram þeirri kenningu að

styrkur sé að miklu leyti sóttur í tengsl og merkingu, þ.e. tengsl þessara aðila við sjálfa sig,

við félagana og það að finna tilgang í þessum aðstæðum en tilgangurinn er gjarnan að gera

gagn og að koma til hjálpar. Þarna notum við kenningar Kenneth Pargament og skoðum viðtöl

við presta og björgunarmenn sem tekið hafa þátt í verkefnum við erfiðar eða ítrustu aðstæður.

Það kemur í ljós að undirbúningur eða forvarnir eru lykilatriði í því að hópur sem fer í slíkar

aðstæður geti haldið áfram vinnu sinni af fullum krafti.  Eins þarf að vera gott bakland sem

þessir aðilar geta sótt í.  Störf þessara aðila sem koma stundum að lífi fólks á þeirra versta

augnabliki eru á vissan hátt svipuð.  Björgunarmaðurinn er tákn samfélagsins sem vill gefa af

sér og hjálpa þeim sem á í vanda og presturinn verður tákn fyrir nærveru Guðs.  Í þessum

táknmyndum má líka finna uppsprettu tilgangs, að vinna mannslífinu gagn og að vera þjónn

Guðs og ljá honum hendur sínar.
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English Summary

In this thesis we will get to know the the challenges facing Icelandic priests and rescue

workers and see how these professions are related, both in the past and the present. In the

historical section we will hear the story of three priests who could all also be viewed as rescue

workers. They became interested in rescue work to be able to look better after the lives and

well-being of people in their parishes. Then the discussion centers on both the priest and the

rescue worker, and their particular line of work.

What is trauma? is the topic of one chapter as the idea is to follow these parties, the

priest and the rescue worker, into the reality of trauma where they have to face situations

outside our traditional lives. The big topic is: What keeps these individuals going when things

get tough and the task is almost impossible? The theory is that strength mostly comes from

relationships and meaning, i.e. these individuals‘ relationship with themselves, with their

friends and finding a purpose in those situations, which usually is just being useful and

coming to the aid of others. Here we use the theories of Kenneth Pargament and examine

interviews with priests and rescue workers who have participated in projects in hard or

extreme conditions. It becomes clear that preparations or preventions are key factors in

keeping rescue teams on track in such conditions. These individuals must also be able to seek

support from their organizations and superiors. The work of these individuals, which may

involve interacting with people at the worst moments of their lives, are similar in many ways.

The rescue worker is the symbol of the giving and caring society, and the priest becomes a

symbol for the presence of God. In these symbols one might also find the source of purpose or

meaning, doing mankind good and being God‘s servant.
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Inngangur:

Þegar ég var tíu ára fór ég á minn fyrsta skátafund.  Það var mikil spenna í loftinu og margir

bekkjarfélagar mínir mættu á sama fund eftir vel heppnaða kynningu á skátastarfi í skólanum.

Nú u.þ.b. 25 árum síðar er ég enn áhugasamur um skátastarf og þann lífsstíl sem fylgir því.

Árið 2007 fór ég með hópi af skátum á alheimsmót skáta í Englandi. Hópurinn var stór, yfir

400 íslenskir skátar.  Þetta var í annað skipti sem ég tók þátt í slíku móti en áramótin 1998-99

var ég einnig á alheimsmóti skáta, þá í Chile.  Hópurinn sem fór til Chile var öllu minni, við

vorum aðeins 19.  Sú ferð var ógleymanleg og fellur í hóp minna skemmtilegustu minninga.

Árið 2007 voru aðstæður fyrir alheimsmót öðruvísi.  Góðærið var í hámarki og ferðalagið til

Englands ekki svo langt.  Því fór svo að þessi  mikli fjöldi skáta fór þangað.  Í aðdraganda

mótsins leitaði fararstjóri  hópsins til mín og kannaði hug minn til þess að ég kæmi með í

ferðina.  Ég fengi þá hlutverk bæði sem skáti og prestur.  Skátahlutverkið var að sinna

almennum tjaldbúðarstörfum í fararstjórn hópsins og prestshlutverkið að vera til staðar ef upp

kæmu mál sem gott væri að prestur sinnti.  Þannig fór að bæði hlutverkin voru mikilvæg.  Ég

átti viðtöl við skáta á ýmsum aldri sem komu með alls konar andlegan farangur að heiman.

Áföll af ýmsum toga sem þeir höfðu upplifað og hugsuðu lítið um dags daglega komu upp á

yfirborðið í þessum óvenjulegu aðstæðum fjarri heimahögum.  Einnig þurfti í tvígang að láta

skáta vita af andláti sem átti sér stað heima á Íslandi. Allt gekk þetta nokkuð vel og eftir mótið

vorum við fararstjórinn sammála um að það var heppilegt að hafa prest með.

Skátahugsjónin hefur reynst mörgum dýrmæt og jafnvel hefur hún leitt til þess að

heimurinn er örlítið betri en hann væri án skáta.1 Þema mótssins árið 2007 var Einn heimur

eitt heiti (loforð) (One World One Promise) og var því tileinkað skátaheitinu.  Skátaheitið er

svona: „Ég lofa að gera það sem í mínu valdi stendur til þess að gera skyldu mína við Guð og

ættjörðina, að hjálpa öðrum og halda skátalögin.“  Einn hluti af skátaheitinu er því loforð um

að hjálpa öðrum.  Skátar á Íslandi hafa því lengi staðið fyrir hjálparstarfi, t.d. aðstoðuðu þeir

Reykvíkinga þegar spænska veikin gekk yfir 1918.2 Þetta loforð hefur svo getið af sér

Hjálparsveit skáta sem í dag er hluti af Landsbjörgu.  Það eru samtök sem ættu að vera öllum

Íslendingum kunn.  Um tilgang björgunarstarfsins skrifar Ólafur Proppe í Skátabókinni frá

1974: „Tilgangur björgunarsveita er að leita að og bjarga týndu og ósjálfbjarga fólki, hvort

                                                  
1 Ósk Baden Powel stofnanda skátahreyfingarinnar í síðasta bréfi sínu til skátahreyfingarinnar var: „Reyndu að
kveðja þennan heim ofurlítið betri og fegurri en hann var þegar þú komst í hann. Þá veistu að þú hefur ekki lifað
til einskis.“ (Skátahandbókin, bls. 23).
2 Skátahandbókin, bls 207, grein eftir Ólaf Proppe.
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sem það eru almennir borgarar, áhafnir eða farþegar flugvéla, ferðamenn eða aðrir.

Hlutverkið er því þjónustuhlutverk.“3 Við munum skoða betur síðar hver störf

björgunarsveita eru í dag.

Björgunarstörf eru unnin í sjálfboðavinnu. Þar er gríðarlega mikill tími gefinn til

samfélagsins. Tími er dýrmætur eins og allir vita. Því er nauðsynlegt að hann sé metinn að

verðleikum eins og annað sem lagt er fram til þjóðfélagsins. Tími er ekki ótakmörkuð auðlind

enda segir í 90. Davíðssálmi, þeim sem þjóðsöngur okkar er ortur út frá: „Kenn oss að telja

daga vora að vér megum öðlast viturt hjarta.“ (Sl. 90.12).  Þetta er ákall til okkar að skilja að

tími er ekki ótakmörkuð auðlind og í raun sú auðlind sem við vitum aldrei hvað við eigum

mikið eftir af.

Eftir þátttöku á skátamótinu í Englandi hefur oft komið upp í hugann hvort kirkjan geti

ekki liðsinnt sjálfboðaliðunum.  Við höfum á að skipa reynslumiklu og menntuðu fólki sem er

vant að koma að lífi fólks í erfiðum aðstæðum.  Þá reynslu og þekkingu getum við boðið fram

til að hjálpa þeim sem gefa tíma sinn til að hjálpa öðrum.

Ég hef verið prestur í Kópavogi í tæp tíu ár.  Á þeim tíma hef ég meðal annars komið

að kennslu í lífsleiknitímum í framhaldsskólum.  Þar hef ég fjallað um áföll, sorg og

sorgarviðbrögð.  Eftir að hafa talað við menntaskólanema í nokkur ár og hlustað á viðbrögð

þeirra þá er ein merkileg setning sem oft heyrist.  Hún er svona: „Ég er svo glaður/glöð að það

er eðilegt að líða svona eins og mér líður.“  Áföll geta setið í okkur lengi og orðið hluti af

lífsreynslu okkar.  Þau sitja mis þungt í okkur, sum eru léttvæg en önnur þungbær.  Fyrir hópa

sem koma að fólki í erfiðum aðstæðum, eins og björgunarsveitir gera, er nauðsynlegt að hafa í

boði áfallahjálp ef á þarf að halda.  Þetta vita björgunarsveitamenn og gefa þessari hlið

starfsseminnar gaum.  Hér getur kirkjan komið að með sína sérþekkingu í að umgangast fólk í

sorg og erfiðum aðstæðum.  Það getur orðið tilboð kirkjunnar til björgunarsveita til að styðja

við starf sjálfboðaliða þeirra.

Þegar við hugsum um björgunarsveitir og aðkomu prests vakna óneitanlega upp

nokkrar spurningar. Hvað getur og á presturinn að bjóða fram?  Á hann að koma að eftir áföll

eða á hann að koma að með fræðsluerindi eða hugsanlega hvor tveggja?  Hvað þarf hann að

vita þegar hann kemur inn í hóp björgunarmanna sem hefur ákveðna ímynd (cultur) og er

byggður upp eftir ströngum reglum?  Hugmyndin er að fjalla um þessar spurningar hér á eftir,

skoða betur störf sveitanna í venjulegum og óvenjulegum aðstæðum.  Svo verður

sálgæslustarf prestsins skoðað og athugað hvar þekking hans og reynsla kemur að gagni.

                                                  
3 Sama bls 207.
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Hvað heldur presti gangandi við erfiðar og krefjandi aðstæður? Hvaðan fær hann kraft í

ítrustu aðstæðum?  Getur prestur lært af björgunarmönnum það sem þeir hafa lært við að

sinna sínu fólki?

Á eftir verður fjallað um starf beggja aðila, um björgunarsveitafólk og um presta, hvað

fellst í starfi presta  og hvernig er að vera í björgunarsveit, hvað dregur fólk í þessi störf og

hvað heldur þeim gangandi.  Í upphafi kaflans sem ber heitið Presturinn –

björgunarsveitarmaðurinn og fjallar um störf presta og fólks í björgunarsveitum, verður

stuttur sögulegur inngangur. Skoðað verður starf þriggja presta, þeirra Jóns Steingrímssonar

eldklerks (1728–1791), Odds Gíslasonar (1836–1911) og Jóns M. Guðjónssonar (1905–1994).

Í þessum kafla verður velt upp spurningunni hvað var þessum prestum hvatning, hvers vegna

verk þeirra hafa lifað lengi og með hvaða hætti prestsstarf þeirra hafði áhrif á önnur störf

þeirra og hvernig þau störf höfðu áhrif á prestsstörfin.

Síðan verður fjallað um fyrirbærið áfall.  Áfallið myndar þær aðstæður sem svo

presturinn og björgunarmaðurinn geta þurft að ganga inn í.  Í þeim kafla er lagður grunnur að

köflunum sem fylgja á eftir.  Fyrst er skoðað hvernig presturinn starfar við ítrustu aðstæður og

hverju er búist við af honum.  Hvað styrkir hann í störfum hans þegar virkilega reynir á? Til

að fá innsýn í slíkar aðstæður verða notuð viðtöl sem ég tók við þrjá presta sem allir unnu

með fólki eftir snjóflóðin ægilegu í Súðavík og á Flateyri árið 1995. Það eru

sjúkrahúsprestarnir sr. Sigfinnur Þorleifsson og Kjartan Örn Sigurbergsson og svo

sóknarpresturinn á Ísafirði sr. Magnús Erlingsson.  Til að fá innsýn í störf

björgunarsveitarmanna tók ég einnig viðtöl við Eddu Björk Gunnarsdóttur,

björgunarsveitarmann, sem starfað hefur í skátahreyfingunni frá barnsaldri og svo í

björgunarsveit frá því hún hafði aldur til, og við Hörð Magnússon sem var undanfari í

Hjálparsveit skáta í Reykjavík og fór á vettvang eftir snjóflóðin bæði á Súðavík og Flateyri.

Að lokum, til að kynnast betur störfum sveitanna við ítrustu aðstæður, tók ég viðtal við einn

stjórnenda íslensku alþjóðabjörgunarsveitarinnar, Ólaf Loftsson, og deildi hann með mér

upplifun sinni af ferð þeirra til Haíti eftir jarðskjálftana miklu sem lömuðu landið og urðu

hundruð þúsunda að bana árið 2010.

Að umfjöllun lokinni dreg ég saman í niðurstöðum hvernig hægt er að finna tilgang

og nýja eða endurnýjaða merkingu í lífinu þegar gengið er inn í erfiðleika á áfallastað, þegar

tekist er á við aðstæður og þegar unnið er úr lífsreynslunni.  Hér er hugmyndin að skoða

áfallið út frá sjónarhóli þess sem kemur til að hjálpa. Í lokin velti ég upp nokkrum

hugleiðingum um hvað við getum lært af reynslu presta og björgunarsveita af störfum með

fólki sem sér líf sitt hrynja.  Ég hef kosið að kalla þennan kafla Forvarnir og dreg þær
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ályktanir að svo margt sem prestur gerir í  störfum sínum er á einn eða annan hátt

forvarnarstarf sem býr fólk undir þá tíma þegar á reynir.  Stundum þegar prestur sinnir fólki

við erfiðar aðstæður verður starf hans og björgunarfólksins nánast að sama starfinu, starfi sem

er fólgið í því að vera til staðar þegar aðrar bjargir eru bannaðar.

Ég hef átt góðar stundir í skátahreyfingunni og því er mér málið skylt.  Ég hef komið

að starfi í skátafélögum sem prestur, bæði með fræðsluerindi og einnig til að styðja við

foringja eftir áföll. Von mín er sú að þessi umfjöllun verði til þess að hjálpa bæði skátum og

öðrum björgunaraðilum að halda það sem segir í skátaheitinu: „Að hjálpa öðrum.“
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Presturinn – björgunarsveitarmaðurinn

Hlutverk prestsins er ekki eins ólíkt hlutverki björgunarsveitarmannsins og það virðist við

fyrstu sýn.  Þessir aðilar hafa það hlutverk að koma að lífi fólks á jákvæðan hátt, reyna að

bjarga lífum og standa með þeim sem þurfa á hjálp að halda.  Tvö orð með svipaða merkingu

eiga við báða.  Við getum sagt að annar hópurinn hafi fengið köllun til starfa meðan hinn

starfar af hugsjón.  Jafnvel er hægt að nota bæði orðin um báða hópana.

Sem formála að köflum um hlutverk presta og björgunarsveitarmanna er áhugavert að

skoða störf presta sem að einhverju leyti hafa sinnt báðum þessum hlutverkum.  Líklegt er að

prestsstarfið, köllunin og hugsjónin hafi leitt þá inn á nýja braut til hjálpar sóknarbörnum

sínum.  Hirðishlutverkið sést skýrt í störfum þeirra. Þeir vildu hafa „sprota og staf“ til að

vernda söfnuði sína, eins og segir um hirðinn í 23. Davíðssálmi: „Þótt ég fari um dimman dal

óttast ég ekkert illt því þú ert hjá mér, sproti þinn og stafur hugga mig.“ (Sl. 23.4).

Hér á eftir lítum við á störf sr. Jóns Steingrímssonar eða Jóns eldklerks, sem er nafn

sem flestir kannast við (f: 10. september 1728, d: 11. ágúst 1791), einnig á störf sr. Odds

Gíslasonar (f: 8. apríl 1836, d: 10. janúar 1911) sem lengi var prestur í Grindavík, og atferli sr.

Jóns M. Guðjónssonar sem var prestur á Akranesi (f: 31. maí 1905, d 18. febrúar 1994).

Sr. Jón Steingrímsson

Jón Steingrímsson var vígður til prests árið 1760 og varð þá prestur í Sólheimaþingum og bjó

á Felli í 17 ár. Hann tók svo við embætti á Prestbakka á Síðu 1778 og varð það sama ár
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prófastur í Austur-Skaftafellssýslu. Jón starfaði sem prestur til æviloka árið 1791. Hann

skrifaði sjálfsævisögu og þar má kynnast störfum hans og högum. Ekki þarf að lesa nema

fyrstu málsgreinar ævisögunnar til að sjá að Jón var trúaður og taldi að Guð hafi ætlað honum

ákveðið hlutverk:

„Eg Jón Steingrímsson, fyrir Guðs sérlega gæzku og miskunn prófastur yfir

Skaftafellssýslu og prestur til Kirkjubæjarklausturs safnaða, er borinn og

barnfæddur í þennan heim á Þverá í Blönduhlíð í Hegranessýslu, eftir vors

frelsara hingaðburð 1728, af guðhræddum og frómum foreldrum.“4

Jón komst í nám við Hólaskóla eftir að hafa hitt Ludvig Harboe sem prófaði Jón og mat hann

hæfan að ganga í skólann.  Jón varð stúdent frá Hólum árið 1750 og ári síðar tók hann við

djáknaembætti við staðarklaustur Reynisness í Skagafirði. Jón var á Reynisstað til 1753 og

síðan á Frostastöðum en flutti að Hellum í Reynishverfi haustið 1755. Á leiðinni varð hann

vitni að upphafi eldgoss í Kötlu.  Jón fékk síðar mikinn áhuga á eldgosum og eldfjallasögu.

Skrifaði hann m.a. greinagerð um Kötlugosið sem hann byggði á skýrslu Jóns Sigurðssonar,

sýslumanns.  Má segja að þar hafi orðið til fyrsta eldrit Jóns, en hann lauk þeim skrifum 1788.

Þar segir hann m.a. frá Skaftáreldunum og móðuharðindunum sem eru hans þekktustu verk.

Þar er nákvæm samtímalýsing á eldsumbrotunum og áhrifum þeirra á fólk og fé.  Þar er lýst

einum mestu náttúruhamförum sem íslensk þjóð hefur orðið fyrir. Jón virðist snemma fá

áhuga á að hjálpa fólki í erfiðum aðstæðum.  Í ævisögu hans segir hann frá því þegar hann,

ungur að aldri, lenti í slysi á hestbaki og fótbrotnaði. Hann sé þó á því jákvæðar hliðar og

nefndi þrennt gott sem af því hlaust:

„Fyrst þjenaði hún mér að þekkja synd mína, að forsóma eigi Guðs hús og

hans heilaga orðs kenningar, hvað eg hefi mér síðan látið sagt vera, svo sem

hann sjálfur veit. (innsk. Það kemur fram áður í ævisögunni að hann hafði

logið til að sleppa við að fara til messu með móður sinni); þar næst lærði ég

með viðgerðinni við mig að koma öðrum til liðs, er soddan slys hafa reynt og

til mín hafa getað leitað;  Í þriðja lagi fríaði það mig frá vissum hættusömum

viðgerningum er skólapiltar í þann tíð brúkuðu, við þá sem nýir komu til

þeirra.“5

                                                  
4 Jón Steingrímsson, Ævisaga síra Jóns Steingrímssonar, bls 4.
5 Sama bls. 23.
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Í þessari lýsingu Jóns má sjá tvennt sem einkenndi starf hans.  Það fyrra er að hann var

sannfærður um það að Guði yrði allt til góðs.  Sköpun hans væri góð þó oft kæmi Satan og

reyndi að skemma Guðs góðu ráðagerð. Hið síðara er að hann vildi gjarnan prófa og rannsaka

með það fyrir augum að geta komið öðrum til hjálpar.  Hann fékk mikinn áhuga á lækningum

og náttúrunni og var sá áhugi ekki síst vegna þess að hann taldi sig þannig best geta sinnt því

að vera prestur og boða á þennan hátt með orðum og gjörðum fagnaðarerindi Jesú Krists.

Þessi nálgun hans á sköpun Guðs sem góðri sköpun, sem svo stendur stundum illa undir því

að vera góð hefur einnig haft áhrif á guðfræði Jóns og stöðu hans.  Hann leitaði því gjarnan að

merkingu og hinu jákvæða í aðstæðum, eins og fram kemur strax í þessari sögu.  Til að fá enn

betri hugmynd um hvaða augum Jón leit sköpunina á erfiðum stundum skulum við skoða

upphafið á lýsingu hans á Skaftáreldum:

„Svo byrjast upphaf drottins tyftunar og nýrra hörmunga, sem komu yfir mig

og aðra, þó með stærri biðlund og vægð en verðskuldað höfðum, sem eftir

fylgir. 1783 þann 8. júni á hvítasunnuhátíð gaus hér eldur upp úr

afréttarfjöllum, sem eyðilagði land, menn og skepnur.“6

Jón Steingrímsson lenti í þeim aðstæðum að vera málsvari skaparans og sköpunin reyndist

ekki alltaf vera svo þægileg í umgengni.  Þannig varð hann að vissu leyti brotið tákn fyrir

samferðafólk sitt. Hér á eftir munum við einmitt fjalla um prestinn og m.a. velta upp

hugmyndinni um prestinn sem tákn, í raun sem brotið tákn.  Jón sinnti bæði lækningum og

rannsakaði einnig náttúruna eftir bestu getu til að gera sitt besta gagnvart ytri aðstæðum.

Hann skoðaði hraunlög og eldgos til að koma gagnlegri vitneskju til sóknarbarna sinna.  Hann

gerði sig að eins konar almannavörnum samtímans og varð jafnframt ígildi

björgunarsveitarmanns.  Vitnum stuttlega í Jón sjálfan þar sem hann skrifar um lækningar

sínar:

„Nú, þá er ég var prestur orðinn og kominn að  Felli, var sjaldan

sjúklingalaust á mínu heimili, stundum tveir og þrír. Oft var ég sóttur til

veikra bæði héðan úr sýslu og Rangárvallasýslu. Vor og haust þá ég fór til

minna búsútréttinga, safnaðist að mér mikill fjöldi. Ei alleinasta úr

Rangárvalla- heldur Árnes- og Gullbringusýslu, að ég man ei í þau 17 ár,

sem ég iðkaði þetta helzt, væru minna en 50-60 manns, er ég læknaði í hverri

                                                  
6 Sama
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ferð, í hverju verki guð gaf mér þá heppni að flestir höfðu þar af með guðs

hjálp heilsubókt, en slétt enginn skaða, svo ég kann án allrar sjálfhælnis og

sem fyrir guðs augliti að saman reikna yfir 2000 manns, já enn frekara sem

lækningar og léttir fengu fyrir mín verk og ráð, hvar til sá hálærði

landpysicus Bjarni sálugi Pálson, sem aldrei sleit tryggð við mig, lagði mér

til verkfæri, meðöl öll, ráð og dáð því hann var útgefinn til þess að sem

flestir hefðu gagn af sér og hans kunnáttu.“7

Þörfin fyrir að gera gagn verður skoðuð betur síðar í þessari ritgerð og er hún líklega ein aðal

ástæðan fyrir því að við  höldum áfram og gefumst ekki upp í erfiðum aðstæðum.

Nafnið eldklerkur festist við Jón eftir að hann þótti gera kraftaverk þann 20. júlí 1783.

Þann dag stefndi kvísl úr hraunflóðinu að kirkjunni á Kirkjubæjarklaustri.   Þrátt fyrir atgang

hraunsins streymdi fólk í messu hjá honum þann dag, vafalítið vegna þess að þrátt fyrir

yfirvofandi hættu og hugsanlega vegna hennar vildi fólk koma saman og sækja styrk til Guðs

og til hvors annars. Meðan á messunni stóð náði vatn að ryðjast fram úr lóni sem hafði orðið

til þegar hraunið stíflaði árnar úr Síðuheimum.  Þegar vatnið braust fram kældi það hraunið og

stövaði framrás þess.  Jón og kirkjugestir hans þökkuðu Guði fyrir að hafa þarna gripið inn í

atburðarrásina og þannig bjargað kirkjunni og þeim sem í henni voru.  Þar þótti Jón, með

bænakrafti sínum, hafa stöðvað framrás hraunsins.  Það má leiða líkur að því að bænastund

Jóns í kirkjunni hafi verið fólkinu gríðarlega jákvæð hvatning og aukið trú þeirra á að lífið

gæti haldið áfram, að sköpun Guðs væri góð og frá honum yrði allt til góðs.  Eldmessa Jóns á

Kirkjubæjarklaustri er því afar góð fyrirmynd þeim sem koma saman og leita að merkingu og

styrk í ítrustu aðstæðum, hvort sem sú samvera heitir bænastund, messa eða er fundur til

skoðunaskipta.

Jón Steingrímsson, sem þekktastur er sem eldklerkurinn sem stöðvaði með bænum

framrás goshrauns, var prestur sem vildi bæta líf fólksins.  Hann var hirðir síns safnaðar.

Hann greip til nýstárlegra aðferða og úrlausna til að koma á jákvæðan hátt inn í líf fólksins.

Hann var fólki tákn um návist Guðs, brotið tákn vissulega en einmitt þess vegna fann hann

tilgang í að hjálpa og lækna.  Hann var prestur sem var meðal fóksins og tók þátt í lífi þess.

                                                  
7 Sama
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Sr. Oddur V. Gíslason

Oddur V. Gíslason var sóknarprestur og sjómaður í Grindavík árin 1878–1894. Varla er hægt

að lýsa betur störfum hans og hugðarefnum en með því að segja að hann hafi verið á undan

sinni samtíð.  Oddur var frumkvöðull í öryggismálum sjómanna og hann tók sér ýmislegt fyrir

hendur sem fáum ef þá nokkrum öðrum hafði dottið í hug.  Þegar Oddur hafði lokið

embættisprófi í guðfræði fór hann ekki beint í prestsskap eins og eðlilegt hefði talist á þeim

tíma.  Hann gerðist þess í stað sjómaður og stundaði sjóinn í fimmtán  ár. Á þeim árum sem

Oddur stundaði sjómennsku fékkst hann einnig við ýmsar nýjungar í umfjöllun og meðferð

sjávarafurða. Hann fékk m.a. verðlaun fyrir þorskalýsi sem hann framleiddi með gufubræðslu.

Hann skrifaði einnig um veiðiaðferðir og verkunaraðferðir og brýndi fyrir mönnum

vöruvöndun.  Orð hans eiga því sannanlega einnig erindi til samtímans þar sem brýnt er að

gera sem mest verðmæti úr okkar sameiginlegu auðlind, fiskimiðunum.  Fyrst og fremst var

Oddur talsmaður öryggis sjómanna og slysavarna.  Oddur þótti góður ræðumaður og fór hann

milli verstöðva til að ræða þessi mál við sjómenn.  Hann gaf einnig út mánaðarritið Sæbjörgu

sem helgað var sjómennsku en hafði ekki bolmagn til að halda því úti nema í eitt ár.  Hann gaf

einnig út ýmsa bæklinga til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.  Eins og gengur með þá



13

sem eru á undan sinni samtíð þá voru sjómenn misjafnlega tilbúnir að hlusta á hann.  Í bókinni

Sjómannasaga eftir Vilhjálm Þ. Gíslason segir um Odd: „Hann talaði og skrifaði, hvort sem

menn vildu á hann hlýða eða ekki.“8  Hann var brautryðjandi í öryggis- og slysavarnarmálum

sjómanna.  Eftir að Oddur tók við prestsembætti hélt hann áfram að sækja sjóinn.

Sr. Oddur Gíslason var einn allra fyrsti baráttumaðurinn fyrir slysavörnum sjómanna á

Íslandi. Hugsanlegt er að kveikjan á áhuga hans á slysvörnum hafi verið tíð sjóslys veturinn

1886-7.  Vísað er til þess vetrar sem sjóslysavetursins mikla.  Oddur lagði til ýmsar nýjungar,

t.d. að kenna sjómönnum að nota lýsi til að lægja öldur.  Hann barðist einnig fyrir því að

sjómönnum yrði kennt að synda en fáir höfðu náð sér í þá kunnáttu á þeim tíma.  Hann hélt

að sjómönnum fræðslu um hjálpartæki á borð við áttavita og loftvog.  Oddur vann einnig að

stofnun bjargráðanefnda til að koma boðskap sínum á framfæri.  Einnig þar var hann á undan

samtíð sinni því Íslendingar voru  ekki vanir að starfa í félögum.  Oddur flutti 1894 til

Vesturheims en þau fræ sem hann sáði um öryggismál sjómanna hafa heldur betur vaxið þó

það hafi tekið nokkurn tíma. Næstu árin eftir vesturför Odds gerbreyttist viðhorf samfélagsins

til öryggismála sjómanna.

Saga Odds er mörgum kunn og hefur m. a. verið sett upp leikverk sem byggt er á ævi

hans og verkefnum.  Í efnisskrá leikritsins Brúðarræninginn er grein um Odd eftir Guðmund

Brynjólfsson og ber hún nafnið Framkvæmdargleðin og Guð. Þar segir Guðmundur m.a. um

Odd:

„Það sem séra Oddur vonaði var að landið mundi rísa úr öskustó fáfræði,

fátæktar og bjargleysis í sem flestum efnum. Hann hélt því ótrauður áfram

og skoraði allt þetta basl á hólm með braski sínu.  Fullvissa hans um að

þessu mætti öllu snúa til betri vegar var af trúarlegum toga, von hans var sú

landsýn sem fleytti honum áfram í gegnum boðana. „Því í voninni erum vér

hólpnir orðnir. Von er sést, er ekki von, því hver vonar það, sem hann sér?

En ef vér vonum það sem vér sjáum ekki, þá bíðum vér þess með

þolinmæði.“ (Rm. 8:24-5). Við hina huldu framtíð voru vonir séra Odds V.

Gíslasonar bundnar – en hann vonaði og beið en þolinmæði var kannski ekki

hans sterkasta hlið.“9

Titill leikritsins vísar til þess atburðar þegar Oddur nam Unni kærustu sína á brott og kvæntist

henni í óþökk tengdaforeldra sinna.  Vafalítið hefur það ekki þótt mjög prestlegt athæfi og eru

margar lýsingar á Oddi þannig að vart má kalla þær prestlegar.  Hann var mikill að burðum og

                                                  
8 Vilhjálmur Þ. Gíslason, Sjómannasaga
9 Úr leikskrá við verkið Brúðarræninginn, grein eftir Guðmund Brynjólfsson: Framkvæmdargleðin og Guð.
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lét hátt í honum.  Í leikskránni er annað ritningarvers nefnt sem talið er lýsa Oddi vel sem

framkvæmdaglöðum og réttlátum manni sem lét verkin tala: „Hvað stoðar það, bræður mínir

og systur, þótt einhver segist hafa trú en sýnir það eigi í verki?“ (Jk 2.14).  Oddur er líklega

sönnun þess að prestur þarf ekki að vera af ákveðinni stærð eða gerð til að vera sannur

prestur.  Prestar geta verið með ýmsum hætti ef þeir standa með sínu fólki og standa fyrir

samfélagi Guðs og manna.

Oddur sá þörf á umbótum í samfélaginu og reyndi af fremsta megni að koma þeim á.

Hann var afkastamikill og vinnusamur bæði sem prestur og sjómaður.  Störf hans tengdust

þannig að ekki er alltaf auðvelt að greina á milli hvor var að störfum, presturinn eða

sjómaðurinn.  Hann kynntist enskum, kristilegum sjómannasamtökum og heillaðist af

boðskap þeirra.  Oddur var prestur sem tók fullan þátt í lífi sóknarbarna sinna.  Eftir að hann

varð prestur talaði hann við við sjómenn á sjómannamáli og náði þannig betur til þeirra en sá

sem hefur einungis biblíulegt bókmál á takteinum.  Það má velta því upp hvort Oddur hafi

ekki, eins og sr. Jón Steingrímsson, talið það skyldu sína og köllun að reyna að bæta líf og

öryggi samferðamanna sinna.  Eftir sjóslysaveturinn mikla sá hann að ekki var nóg að sitja inn

á prestssetrinu og bregðast við sorgum og raunum sóknarbarna.  Hann vildi fara af stað og

taka þátt í forvörnum með það í huga að fækka eins og hann gat slysum.  Hann var því, eins

og sr. Jón Steingrímsson, prestur sem var líka á vissan hátt björgunarsveitarmaður.
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Sr. Jón M. Guðjónsson

Hér má sjá sr. Jón M. Guðjónsson í

prestshempu.

Jón M. Guðjónsson var sóknarprestur á Akranesi árin 1946–1975. Áður hafði hann  verið

prestur á Akranesi 1933-34 og sóknarprestur í Holtsprestakalli undir Eyjafjöllum 1934–1946.

Jón kynntist sjómennsku og kjörum sjómanna strax í bernsku og bar hann hag þeirra fyrir

brjósti alla ævina. Hann vann að stofnun fjölmargra slysavarnadeilda vítt og breitt um landið.

Fyrir prestvígslu lauk Jón stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík og guðfræðiprófi frá

Háskóla Íslands. Jón gegndi prestsstörfum fyrir þjóðkirkjuna í rúm 40 ár og lengst af voru það

stór og umsvifamikil embætti.  Auk þess var hann prófastur síðustu árin í starfi.  Sem dæmi

um þann hug sem sóknarbörn og kollegar Jóns báru til hans má vitna hér í minningargrein um

Jón sem sr. Jón Einarsson í Saurbæ ritaði í Morgunblaðið árið 1994, þar segir:

„Mér er minnistæð stundin, er hann flutti kveðjuræðu sína í kirkjunni á

gamlársdag 1974. Sú stund var umvafin birtu og hlýju, kærleika, vináttu og

trú.  Á þeirri stundu leyndi sér ekki sú gagnkvæma vinátta, virðing traust og

þakkarhugur, sem ávallt ríkti milli hans og sóknarbarnanna.  Síðustu tvö ár

prestsskapar síns var séra Jón prófastur Borgarfjarðarprófastsdæmis. Okkur
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prestunum í prófastsdæminu var hann hlýr og föðurlegur félagi og bróðir,

ljúfur og einlægur leiðtogi og hollvinur.“10

Skoðum nánar störf sr. Jóns til að öðlast skilning á því hvernig hann ávann sér svo gott

orðspor. Jón var ekki æsingamaður eða mikið fyrir að halda langar ræður á fundum.  Það sem

eftir hann liggur er miklu fremur geymt í verkum og góðum tengslum hans við

samferðamenn.  Þar virðist góðvild hans og þátttaka í lífi fólks hafa verið öllum ljós.  Jón

hafði mikla listræna hæfileika og var einnig áhugamaður um menningu og menningararf.  Því

vann Jón að því um langt skeið að koma upp byggðarsafni á Akranesi. 1949 hreyfði Jón fyrst

við málinu með formlegum hætti.  Aðdragandinn að stofnun safnsins var nokkuð langur en

1955 komst málið af stað þegar bæjarráð Akraness samþykkti að veita málinu stuðning.

Sóknarnefnd átti þá húsið í Görðum og samþykkti að láta fyrirhuguðu byggðasafni húsið eftir.

Endurbætur voru gerðar á húsinu, söfnun gripa gekk vel og var safnið opnað 1959. Í ávarpi

sem Gísli Gíslason bæjarstjóri flutti við afhjúpun minnisvarða um sr. Jón, þann 31. maí 2005,

sem hefði orðið hundraðasti afmælisdagur hans hefði hann lifað, vitnar Gísli í ljóðlínur

Kristins Reys og telur þær draga saman ævistarf sr. Jóns.11

Hinn góði hirðir varstu

og göfuglynt var hjartað

og gæskurík þín hönd.

Það er ljóst af ávarpi bæjarstjóra, að Jón var Skagamönnum góður prestur og hans er minnst

sem trúarleiðtoga og sálusorgara sem gott var að leita til bæði í gleði og sorg. Við lestur um

prestsstörf sr. Jóns koma upp í hugann orð sr. Sigfinns Þorleifssonar, sjúkrahússprests, sem

vitnað verður í hér síðar.  Þar minnir hann á að presturinn getur nálgast fólk án þess að koma

með fyrirfram ákveðna aðferð.  Hann kemur með góðvild og býður samtal.  Jón virðist hafa

getað beitt vel þeirri aðferð eða skort á aðferð.  Fólk hefur skynjað velvild hans og góðvild.

Oft er erfitt í vonlausum aðstæðum að gera meira en það að bjóða fram góðvild sína, bjóða

fram sjálfan sig.

Í viðtölum við framhaldsskólakrakka kemur oft upp spurningin um hvernig best sé að

nálgast fólk í sorg.  Besta leiðbeiningin sem ég get gefið þeim er að vera vinur vina sinna,

                                                  
10 Minningargrein um sr. Jón M. Guðjónsson, birt í Morgunblaðinu 2. mars 1994, höfundur sr. Jón Einarsson,
Saurbæ.
11 Ávarp Gísla Gíslasonar bæjarstjóra á Akranesi við afhjúpun minnisvarða um séra Jón M. Guðjónsson, 31. maí
2005.
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láta þá sem þjást finna að okkur stendur ekki á sama.  Við eigum engin töfraorð sem gera allt

betra, við eigum bara okkur sjálf og þá góðvild sem við getum boðið öðrum.  Sr. Jón gat

miðlað af góðvild sinni, þessum einlæga vilja til að vera til staðar fyrir þá sem þurftu á honum

að halda. Fyrir það eru sóknarbörn hans þakklát enn í dag.

Aðrar framkvæmdir sr. Jóns varpa ljósi á  áhuga hans á mannlegu lífi.  Áhuginn á

byggðarsafninu sýnir okkur þá mynd.  Gísli bæjarstjóri nefnir í ávarpi sínu önnur málefni sem

Jón vann að, þar á meðal slysavarnir sjómanna, byggðarsafnið að Görðum, kútter Sigurfari,

sjómanninn á Akratorgi, klukku- og minningarturninn í Akraneskirkjugarði, teikningar af

húsakynnum fólks á Akranesi og sveitunum sunnan Skarðsheiðar frá fyrsta áratug 20. aldar,

og minnisvarða um írskt landnám á Akranesi.12 Gísli bætir svo við og segir:

„En árangur iðju hans hefur verið öllum sem á Akranesi búa til gæfu og

farsældar. Má í því efni ganga svo langt að segja að afrakstur ævistarfs séra

Jóns eigi hvað stærstan þátt í að styrkja vitund Skagamanna um uppruna

sinn, menningararf og trú á eigin mátt.“

Sr. Jón starfaði að slysavörnum sjómanna eins og sr. Oddur Gíslason sem fjallað var um hér

að ofan.  Vafalítið hafa það verið kynni Jóns af sjómennsku frá bernskuárum hans sem vakið

hafa áhugann hjá honum en einnig áhugi hans á að taka þátt í lífi fólks og koma með

jákvæðum hætti inn í það.  Hann vildi frekar koma í veg fyrir slys en að koma að þeim.  Fyrir

störf sín hlaut Jón riddarakross Fálkaorðunnar og heiðursmerki Sjómannadagsins, auk þess

sem hann var heiðursfélagi Slysavarnarfélags Íslands.

Það kann að vera að þessir þrír prestar sem hér hefur verið fjallað um þyki undarlega

samsettur hópur, þeir séu ólíkir og hafi ekki starfað á sama tíma.  Það er auðvitað rétt en eitt

áttu þeir sameiginlegt og það var vilji þeirra til að hafa jákvæð áhrif á líf og lífsgæði

samferðamanna sinna.  Um alla þrjá er tekið fram hversu sterk trú þeirra hafi verið.  Trú sem

síðan varð til þess að þeir vildu boða Guðs orð, ekki bara með því að flytja predikanir og

útdeila sakramentum heldur líka með því að vera þátttakendur í lífi fólks, þátttakendur sem

létu sér annt um samferðamenn sína og voru tilbúnir að leggja á sig ýmis störf til að geta betur

sinnt þeim.  Við sjáum Jón Steingrímsson sem reynir að skilja betur náttúruna og vill þannig

efla getu okkar til að lifa í góðu samkomulagi við umhverfi okkar, getu okkar til að vera góðir

ráðsmenn sköpunarinnar.  Einnig náði hann sér í þekkingu í læknisfræðum til að geta komið

                                                  
12 Sama.
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að gagni í lífi fólks á sem fjölbreyttastan hátt.  Oddur Gíslason barðist fyrir kollega sína,

sjómennina og varð frumkvöðull í öryggis og slysavörnum þeirra.  Hann var ákveðinn og

talaði eins og sá sem veit að hann hefur rétt fyrir sér, bæði yfir þeim sem vildu hlusta og þeim

sem vildu það ekki.  Hann var á undan sinni samtíð og vilji hans til að stuðla að endurbótum

var einbeittur.  Hann vildi vera söfnuði sínum til gagns.  Jón M. Guðjónsson kom einnig að

slysavörnum með sama hætti og Oddur. Hann vildi einnig auka vitund manna um uppruna

sinn og blása þeim í brjóst dugnaði og trú á sjálfa sig.  Hann var prestur sem tók virkan þátt í

lífi samferðamanna sinna.  Það dugði honum ekki að bregðast við því sem kom upp á, hann

vildi helst eins og Oddur koma í veg fyrir slys með forvarnarstarfi.  Ef hægt væri að gera grein

fyrir aðferðum þessara presta í fáum orðum til að draga lærdóm af starfi þeirra koma strax

fram hugtökin þátttaka og góðvild.  Allir tóku þeir þátt í lífi sóknarbarna sinna, voru þeim

jafningjar og höfðu víðtækari reynslu en bara þá að sinna prestsstörfum.  Allir höfðu þeir

mikla trú og henni fylgdi góðvild og einlægur vilji til að bæta líf samferðamanna sinna.  Þeir

vildu gera meira en lesa og kenna Guðs orð, þeir vildu vera Guðs orð í lífi samferðamanna

sinna. Það var þessi vilji þeirra að taka þátt í lífi fólks og vera til gagns sem gerði það að

verkum að í starfi þeirra og lífi rann saman hlutverk prestsins og hlutverk

björgunarsveitarmannsins.
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Björgunarsveitir

Björgunarsveitir á Íslandi eru nokkuð merkilegt fyrirbæri.  Þær eru stór samtök sjálfboðaliða

sem hafa það að markmiði að koma landsmönnum til aðstoðar í ýmsum aðstæðum.

Landssamtök björgunarsveita á Íslandi bera nafnið Slysavarnarfélagið Landsbjörg (ég mun af

og til nota skammstöfunina SL).  Nafnið er nokkuð lýsandi fyrir starfssemina en henni er lýst

á heimasíðu félagsins.  Þar kemur fram að markmið samtakanna er að koma í veg fyrir slys og

bjarga mannslífum og verðmætum.  Samtökin urðu til árið 1999 þegar Slysavarnarfélagið og

Landsbjörg sameinuðust.  Þá urðu til sjálfboðaliðasamtök með yfir 18 þúsund félögum.13

Til að ná markmiði sínu hefur SL til taks fjölda sjálfboðaliða sem eru tilbúnir að fara

af stað í útköll hvenær sem er, í hvaða aðstæðum sem kunna að mæta þeim.  Til að gera

þessum sjálfboðaliðum kleift að mæta þeim verkefnum sem þeir sinna fá þeir bæði þjálfun,

fræðslu og aðgang að ýmsum búnaði.  Eitt af stóru verkefnum þessara samtaka er líka að

standa undir þessum rekstri með því að afla fjár.  Stærsta fjáröflun SL er vafalítið

flugeldasalan.  Hún er líka ágætis auglýsing fyrir samtökin og líklega eru fáir Íslendingarnir

sem heyra ekki orðin Slysavarnarfélagið Landsbjörg nokkrum sinnum milli jóla og nýárs.

Flestir hafa ánægju af því að koma til móts við félagið með því að kaupa af því flugelda.

Því miður hafa margir kynnst starfsemi félagsins ekki vegna þess að þeir hafi kosið að

kynnast henni heldur vegna þess að aðstoðar var þörf. Aðstoð sem fólk hefur þegið í gegnum

árin er af ýmsum toga.  Slys á fjöllum, óveður, sjávarháski, leit að týndum einstaklingum bæði

á fjöllum og í byggð eru aðeins nokkur af þeim verkefnum sem félagið hefur unnið fyrir

okkur landsmenn.  Fjöldi útkalla getur verið ótrúlegur eins og kom fram óveðursdag einn í

apríl 2011 meðan ég var að skrifa þessa ritgerð.  Þann eina dag fengu björgunarsveitir yfir

fjögur hundruð beiðnir um aðstoð.14

Almennt er það svo að þegar við fáum til okkar björgunarsveit þá er hjálp þeirra vel

þegin.  Hins vegar hitta þeir oft fólk á erfiðustu stundum þess.  Þau kynni eru því vafalítið

erfið, ekki bara fyrir þiggjendur aðstoðarinnar heldur einnig fyrir björgunarfólkið.  Neyðin

sem veldur því að aðstoðar er leitað getur verið misjöfn og misalvarleg.  Stundum er það

fastur bíll eða foknar þakplötur, stundum alvarleg slys á fjarlægum stöðum.  Við sjáum dæmi

um útköll síðar í ritgerðinni.

Það er vert að hafa það í huga að sá sem kallar á aðstoð gerir það vegna þess að hann

getur ekki bjargað sér sjálfur.  Það er tilfinning sem okkur flestum finnst óþægileg.  Einnig er
                                                  
13 Heimasíða Slysavarnarfélagsins Landsbjargar, http://www.landsbjorg.is/category.aspx?catID=72.
14 Þetta var sunnudaginn 10. apríl 2011 þegar mikið óveður gekk yfir landið.
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oft erfitt að sjá fyrir sér hversu þungt það leggst á fólk.  Það er einstaklingsbundið hvað okkur

er erfitt.  Það sem einum þykir erfitt er öðrum léttvægt og svo öfugt.  Þar spila tengingar okkar

og aðstæður stórt hlutverk.  Sá sem t.d. horfir á ævistarf sitt fjúka út í veður og vind ásamt

þakplötunum af húsinu sínu gæti verið í mun verra andlegu ástandi en sá sem hugsar með sér:

„Ég var einmitt á leiðinni að skipta um þak.“

Verkefni björgunarfólks eru því af ýmsum toga, og misjafnlega flókin.  Eitt er ljóst að

þegar komið er að lífi fólks í vondum aðstæðum er alltaf erfitt að vita fyrirfram hversu stórt

og krefjandi verkefnið er, bæði líkamlega og andlega.  Hlutverk björgunarsveita er því alls

ekki auðvelt og nauðsynlegt að þeir sem eru í framlínu þeirra hafi gott bakland sem tryggir

þeim búnað, þekkingu og þá aðstoð við úrvinnslu erfiðra útkalla sem á þarf að halda.

Björgunarkarlinn og kerlingin

Hvað fær fólk til að ganga í björgunarsveit?  Það er ekki óeðlilegt að velta þeirri spurningu

fyrir sér því það er mikil vinna að vera virkur meðlimur í slíkri sveit.  Það er ekki óeðlilegt að

það fari í það að minnsta kosti eitt kvöld í viku og ein helgi í mánuði.  Við þetta bætast svo

útköll og lengri námskeið. Til að verða fullgildur meðlimur þarf að fara í gegnum

nýliðaprógram sem tekur um tvö ár og eftir það getur viðkomandi orðið meðlimur í sveit og

verið á útkallslista.  Miðað er við að sá sem lýkur nýliðaþjálfun sé þá orðin 20 ára gamall.

„Það er lífstíll að vera í björgunarsveit,“ segir Edda Björk Gunnarsdóttir, félagi í Hjálparsveit

skáta í Garðabæ, í viðtali við mig, „það er meira en bara áhugamál.“

„Það kemur alls konar fólk í sveitina, margir og þar á meðal ég sem hafa mikinn

áhuga á útivist og ferðamennsku.  Það er gjarnan það sem fólk sem hittist á

nýliðanámskeiði á sameiginlegt.  Sumir eru með bakgrunn úr skátahreyfingunni

og í seinni tíð úr ungliðadeildum björgunarsveitanna.  Það er fjársjóður að fá slíka

félaga sem hafa bæði góða reynslu við að bjarga sér í ýmsum aðstæðum og hafa

líka getu til að vinna í hóp.“  Og hún bætir við: „Í raun er eina fólkið sem við

höfum þurft að vísa frá einstaklingar sem ekki geta unnið í hóp.“15

Margir skátar hafa litið á björgunarsveitir og þá ekki síst Hjálparsveit skáta sem rökrétt

framhald af skátastarfinu.  Ég man þegar ég hitti ungan mann sem ólst upp í Skátafélagi

Vestmannaeyja, hvernig hann lýsti leiðinni frá skátafélaginu yfir í  björgunarfélagið.

                                                  
15 Viðtal við Eddu Björk Gunnarsdóttur, hjálparsveitarkonu.
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„Við deildum húsnæði með björgunarfélaginu og þegar við vorum komnir í

dróttskáta (unglingsaldur) þá horfðum við gjarnan á hurðina yfir í

björgunarfélagshlutann. Það var gulrótin okkar að halda áfram til að komast

á endanum í gegnum þá hurð og inn í björgunarfélagið.“16

„Við fáum meðlimi úr öllum stéttum þjóðfélagsins,“ segir Edda, „þótt oft séu áberandi ungir

menn með iðnmenntun sem nýtist í starfinu en það er öll flóran í þessu og það eykur á gæði

sveitanna að hafa fjölbreytni.“ Til viðbótar má auðvitað nefna að einhverjir koma að starfi

sveitarinnar í leit að ævintýrum og í leit að félagsskap.

„Félagsskapurinn er auðvitað mikilvægur og hans vegna halda margir áfram

ár eftir ár. Hópurinn þéttist með meiri samveru og samvinnu og það er

hópurinn sem gefur okkur oft auka kraft þegar á þarf að halda.“17

Athyglisvert er, eins og kemur fram í umfjöllun síðar í þessari ritgerð, að sr. Sigfinnur

Þorleifsson vitnar einnig til kraftsins sem hópurinn gefur þegar hann lýsir reynslu sinni af

snjóflóðunum á Vestfjörðum.  Þar segir hann:

„Ég var auðvitað bara einn af þessu spítalalaliði og við vorum í

sólarhringssamveru þarna. Þetta var þéttur og góður hópur og einnig var ég

að vinna með sr. Magnúsi. En ég var orðinn algjörlega útkeyrður þegar ég

fór.  Mér var sagt að fara og ég hlýddi því.“18

Hópurinn og samkenndin í honum skiptir því miklu þegar kemur að því að vinna í og vinna úr

erfiðum aðstæðum.  Einnig er það samkenndin og krafturinn í hópnum sem gerir það að

verkum að fólk helst lengi inni í samtökum á borð við Slysavarnarfélagið Landsbjörgu. Hver

sveit verður, þegar vel gengur, samhent eining þar sem hver og einn er tilbúinn að leggja á sig

vinnu fyrir næsta mann, samhent eining sem vinnur saman að ákveðnu markmiði.  Að mörgu

leyti er þetta líkt íþróttaliði sem er samhent, þar er hver tilbúinn að leggja aðeins meira á sig

en hann myndi gera einn.  Það kemur því ekki á óvart að íþróttalið og jafnvel

starfsmannahópar eru í dag farnir að leggja mikla áherslu á samstöðu, samkennd og koma

þeirri sýn á að hópurinn stefni að sama markmiði. Þetta er eitt af því sem prestur eða annar

                                                  
16 Hér vitna ég í skátafélaga frá Vestmannaeyjum.
17 Viðtal við Eddu Björk Gunnarsdóttur.
18 Viðtal við sr. Sigfinn Þorleifsson, sjúkrahúsprest.
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sem kemur inn í hóp þarf að átta sig á, hvernig andinn í hópnum er, hvort hann er

uppbyggilegur eða niðurbrjótandi, hvort hópurinn auki öryggi einstaklinganna eða veki með

þeim vanmáttarkennd.

Hefðbundið útkall hjá björgunarsveit

Edda Björk lýsir þannig því sem við getum kallað dæmigert útkall þó að erfitt sé að tala um

slíkt þar sem þau eru öll ólík:

„Við erum með útkallskerfi þannig að útköll flokkast sem græn, gul eða

rauð. Stjórnstöð ákveður litinn á útkallinu. Rautt er þá björgun t.d. eftir

snjóflóð eða annað slíkt.  Það er sjaldgæft að slík útköll komi og það eru

aðallega undanfarar sem fá þau boð.19  Grænt er útkall þar sem ekki er talið

að um sé að ræða kapphlaup við tímann, t.d. leit að einhverjum sem hefur

verið týndur lengi, kannski marga mánuði.  Leitarútköll eru yfirleitt gul.

Þetta virkar þannig að eftir útkall mætum við í hús sveitarinnar, þar geymum

við búnað okkar og því er hægt að mæta beint úr vinnu án þess að þurfa að

fara heim fyrst.  Yfirleitt förum við ekki af stað fyrr en svona fimm eru

komnir.  Við fáum verkefni og leitum þá kannski á einu til tveimur svæðum.

Kerfið er þannig að leitarsvæði er skipt í minni svæði.  Algengt er svo að

útkallið endi með því að við fáum upplýsingar um að leitin sé afturkölluð og

þá yfirleitt vegna þess að viðkomandi er fundinn.  Útköllin eru mislöng og

erfið en fyrir hóp eins og minn sem er leitartæknihópur er algengt að þau séu

tveir til fjórir tímar og algengara að þau séu innanbæjar en á fjöllum.

Útköllin geta komið hvenær sem er og mér er sérstaklega minnisstætt eitt

árið þegar útkall kom hálf sjö á aðfangadagskvöld þegar allir sátu við

jólaborðhaldið.  Þau geta líka verið löng og fyrir kemur að við þurfum að

vera yfir nótt utanbæjar.  Þau eru líka miserfið, sum reyna á líkamlega með

erfiðum og löngum göngum en önnur geta reynt á andlega.  Við höfum

komið að látnum manneskjum og það er alltaf erfitt.“

Hér hefur verið fjallað almennt um björgunarsveitir og eðli þeirra.  Þegar líður á þessi skrif

munum  við skoða betur starf björgunarsveita í óhefðbundnum og krefjandi aðstæðum.  Þar

                                                  
19 Hér má skjóta því að að undanfarar eru eins og nafnið gefur til kynna þeir sem gjarnan eru ræstir út fyrst, gerð
er meiri krafa til þeirra um þjálfun og reynslu.
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munum við nota, sem dæmi, ferð íslensku alþjóðabjörgunarsveitarinnar til Haíti og aðkomu

þeirra eftir snjóflóðin á Súðavík og Flateyri.
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Presturinn

Í þessum kafla skoðum við hlutverk prestsins og hvað einkennir starf prestsins.  Ég veit ekki

hvað það er sem einkennir prestinn umfram aðrar stéttir en það er nokkuð síðan mér varð ljóst

að margir hafa skoðun á því hvernig presturinn á að vera.  Oft er myndin af prestinum nokkuð

mótuð í huga fólks.  Mér dettur í hug eitt skipti þegar ég fór í menntaskóla hér á

höfuðborgarsvæðinu og flutti fyrirlestur um sorg og sorgarviðbrögð.  Ung kona kom til mín

eftir að ég lauk máli mínu til að ræða eitt atriði nánar.  Þegar hún kvaddi mig var það með

þessum orðum: „Þetta var mjög fróðlegt og skemmtilegt, ég átti von á gömlum döprum manni

sem myndi tala hægt og vera alvarlegur í fasi.“ Hvaðan þessi prestsímynd er komin veit ég

ekki en hún var þó hugmynd þessarar ungu konu um prest.  Til gamans ætla ég að minnast

stuttlega á annað atvik frá mínum fyrstu árum í prestsskap.  Þá var ég að fara að gefa saman

hjón og er ég kom skrýddur í ölbu og stólu í forkirkjuna mætti ég dóttur þeirra.  Stúlkan sem

var fimm ára gömul leit á mig og sagði svo: „Átt þú að leika prestinn?“  Hvort henni hafi þótt

ég of ungur til að vera í raun prestur er ekki gott að segja en henni fannst búningurinn þó til

þess fallinn að ég gæti leikið prestinn. Í framtíðinni er ekki ósennilegt að ímynd prestsins

verði fjölbreyttari.  Líklegt er að flestir venjist því að prestur geti verið ýmist ungur eða

gamall, karl eða kona og þá klæddur á ýmsan hátt.

Í vígslubréfi presta segir um starf þeirra:

 „Með því að hann/hún þannig er réttur prestur á nefndum vettvangi, ber

honum/henni samkvæmt því heiti, sem hann/hún hefur fyrir mér að því

unnið, að rækja embætti sitt af trúmennsku og kostgæfni og að framganga

svo sem Drottins þjóni sæmir með grandvarleik í líferni sínu og dagfari. Ber

honum/henni að breyta í sérhverri grein eftir gildandi lögum um kirkjusiði,

boða Guðs orð rétt og hreint samkvæmt heilagri ritningu og í anda vorrar

evangelísk-lútersku kirkju, hafa um hönd heilög sakramenti Drottins vors

með lotningu, eins og fyrir Guðs augliti, og samkvæmt fyrirskipaðri reglu,

framfylgja kirkjuaganum eins og lög standa til, með röggsemi og

alvörugefni, en undir eins með hógværð og sannsýni, stunda af alhug

uppfræðing æskulýðsins, vitja kostgæfilega sjúkra, ala önn fyrir fátækum og

munaðarlausum og í öllum greinum kosta kapps um að fullnægja
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embættisskyldum sínum, vera sóknarbörnum sínum til góðrar fyrirmyndar í

öllu og til aðstoðar í sáluhjálparefnum þeirra, einslega og opinberlega,

hvenær sem þeim á liggur, og þau hans/hennar leita.“

Af þessum texta vígslubréfsins er ljóst að prestinum er ætlað að sinna mörgum og

mismunandi þáttum í starfi sínu.  Verksvið hans er m.a. að boða Guðs orð, að útdeila

sakramentum, framfylgja kirkjuaga, uppfræða æskulýðinn, vitja sjúkra, ala önn fyrir fátækum

og munaðarlausum og vera sóknarbörnum sínum til aðstoðar í sáluhjálparefnum þeirra. Þegar

þessi verksvið eru skoðuð má segja að þau skiptist í raun í tvennt.  Annars vegar boðun og

iðkun fagnaðarerindisins, stundað með því að boða orðið og útdeila sakramentum. Hins vegar

það að vera til staðar fyrir þá sem minna mega sín hvort sem það er vegna veikinda, fátæktar

eða einhverra annarra erfiðleika sem á þeim kunna að dynja.  Nánar er fjallað um slíka

erfiðleika í kaflanum um áföll.  Þessi skrif fjalla meira um síðari hlutann, hvernig presturinn

mætir fólki í erfiðum aðstæðum, hvernig hann hjálpar fólki að finna tilgang þegar erfiðleikar

steðja að.  En þó að hér sé sjónum beint frekar að þeim hluta þá er varla hægt að aðskilja þá

alveg.  Prestur er alltaf prestur, þ.e. presturinn breytist ekki í lækni eða sálfræðing,

viðskiptafræðing eða lögfræðing eftir því hverjar þarfir þeirra sem til hans leita eru.

Presturinn, sá sem hugar að sálgæsluþörfum sóknarbarna sinna, er alltaf líka sá sem boðar

Guðs orð. Gordon Lathrop talar um prestinn sem tákn í bók sinni The Pastor, hann talar í raun

um hann sem brotið tákn. Presturinn samkvæmt skilgreiningu hans á ekki önnur verkfæri en

orðið, biblísögur, sakramentin og þær myndir og tákn sem í þeim er að finna.  Þannig verði

hann oft sjálfur tákn þess sem hann stendur fyrir, brotið tákn, því hann leiðir ekki

skjólstæðinga sína til fullkominnar stjórnar á aðstæðum heldur vísar til trúar.  Hann er tákn

sem ekki er byggt á því mögulega og áþreifanlega, heldur tákn byggt á því ómögulega, byggt

á atburðunum við krossinn, og því brotið tákn.20

Þegar einhver leitar til prestsins eða hann er kallaður til einhvers, þá er leitað til hans

þó að hugmyndin sé ekki alltaf sú að fá hann til að lesa eða útskýra ritninguna né útdeila

sakramentum.  Í markaðsfræði er stundum talað um hugtakið The medium is the message

(boðskapurinn er bundinn þeim sem flytur hann) og á það ágætlega við um prestinn.  Hann

þarf ekki að vera með guðsorð á vörunum í hverri setningu því allir vita fyrir hvað hann

stendur.

                                                  
20 Lathrop, Gordon W; The Pastor: a spirituality, bls 1-8.
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Prestsstarfið er líka köllun og til að útskýra hana má segja að hún sé tvenns konar. Annars

vegar sú að heilagur andi boðar okkur hjálpræði Krists fyrir tilstuðlan náðarmeðalanna21 og

hins vegar köllun til daglegra starfa í þágu Krists.22 Það er orðað vel í Kólossubréfinu, þriðja

kafla en þar segir:

„Hvað sem þið gerið, þá gerið það af heilum huga eins og Drottinn ætti í

hlut en ekki menn. Þið vitið og sjálfir að Drottinn mun veita ykkur arfleifðina

að launum enda þjónið þið Drottni Kristi.“ (Kól. 3.17).

Einar Sigurbjörnsson dregur inntakið saman í þessari setningu: „Prestskapur er köllun í þeirri

merkingu, að hann er starf, sem Guð vill, að gegnt sé innan kirkju sinnar og unnið svo sem

hann ætti í hlut en ekki menn.“23

Gordon Lathhrope fjallar um presthlutverkið í grein í ritröð guðfræðistofnunar. Þar

tekur hann fram að textar Nýja testamentisins séu ekki beinlínis skrifaðir sem stofnrit

kristinnar kirkju en þó megi af þeim læra margt um hlutverk safnaðarleiðtoga. Hann bendir á

hversu oft framtíðarleiðtogar kristninnar, lærisveinar Jesú Krists, eru gagnrýndir í

guðspjöllunum. Það er eins og þeir séu skilningssljóir, veikir í trúnni og vanti staðfestu.

Orðatiltækið Enginn verður óbarinn biskup kemur upp í hugann.  Þeir fengu að hlusta á

skammir með Jesú en þeir risu líka upp eftir að þeim var treyst fyrir fagnaðarerindinu.  Hvergi

er stungið upp á því í Nýja testamentinu að skipta þeim út fyrir aðra leiðtoga. Nýja

testamentið færir okkur þó fyrirmynd að starfi prests. Sú fyrirmynd eru störf Jesú sem fer

milli manna og staða og fyrirgefur syndir, reisir til lífs þá sem hafa hrasað, býður

utangarðsmenn velkomna og mælir fyrir málstað fátækra og þeirra sem minna mega sín.

Síðan færir hann lærisveinunum þetta hlutverk að vera meðal fólksins, taka þátt í lífi þess og

vera því boðberi fagnaðarerindisins í lífi og starfi. Hlutverk leiðtogans þarf líka samkvæmt

hugmyndum Lathrope að vera í stöðugu endurmati.24

Hér vaknar spurningin um það hvort prestar ættu að fara reglulega í handleiðslu, hvort

það ætti að vera skylda. Því staðreyndin er sú, að það er ekki svo oft sem prestur fær gagnrýni

á störf sín, jákvæða eða neikvæða. Handleiðslan og einnig endurmenntun eða símenntun gæti

verið gott verkfæri fyrir prest svo hann geti stundað sjálfsmat.

                                                  
21 Einar Sigurbjörnsson, Embættisgjörð, bls. 73.
22 Sama
23 Sama
24 Lathrop, Gordon W, Not as the Scribes, Not as the Rulers of the Nations; On recovering the paradoxical
authority of the pastor in late modern times; Grein úr ritröð Guðfræðistofnunar, bls ???
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Seinna munum við skoða betur hugtakið áfall og hvað presturinn hefur fram að færa í

þeim aðstæðum sem skapast við áfall.  Við skoðum aðkomu presta að starfinu eftir snjóflóðin

á Vestfjörðum haustið 1995.  Það gefur okkur  hugmynd um hvað greinir prestinn frá öðrum

sem koma að við áföll að hann kemur þar að sem prestur.  Fólk veit hvaða hlutverki hann

gegnir og hvaða þjónustu hann veitir.  Hann kemur ekki til að bregða sér í búning annarra

stétta heldur til að sinna prestsstörfum.  Lathrope segir sjálfur stutta sögu frá prestskap sínum í

grein sem vitnað er í hér að ofan.  Hann segir frá fólki sem hann heimsótti í miklum

veikindum stuttu eftir að hann var vígður prestur.  Þetta var hans fyrsta sjúkravitjun og hann

sagðist hafa verið mjög stressaður. Þegar hann gekk inn, horfði sjúklingurinn sem hann þekkti

ekki á hann og sagði: „Kæri prestur, þú ert kominn. Guði sé lof, mikið er ég þakklát.“

Sjúklingurinn og maki hans voru ekki að leita eftir skoðunum, vitneskju eða hæfileikum hans

sem persónu heldur þörfnuðust þau fulltrúa fagnaðarerindisins, einhvern sem tæki afstöðu

með lífinu og það gerði fögnuð þeirra sannan þegar þau tóku á móti honum.25  Í  viðtali við sr.

Sigfinn Þorleifsson segir hann m.a. um hlutverk prestsins á spítlalanum:

„Góðir læknar og sálfræðingar beita sinni aðferð en við erum vanari að fara

inn í aðstæður þar sem fátt er til ráða. Við erum ekki með ákveðna meðferð

en komum til að vera með fólkinu. Við erum oft tenging við lífið utan

spítalans. Brúarsmiðir milli spítalans og hins daglega lífs.“26

Þetta rímar nokkuð vel við orð Gordon Lathrop um prestinn sem tákn, brotið tákn sem hefur

enginn verkfæri önnur en sjálfan sig, mennsku sína og hinn kristna boðskap ritningarinnar.

                                                  
25 Sama
26 Viðtal við sr. Sigfinn Þorleifsson.
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Hvað er áfall?

Björgunarsveitir og prestar koma gjarnan að lífi fólks sem hefur upplifað áfall.  Það getur

verið erfitt og krefjandi að mæta fólki í slíkum aðstæðum.  Við skulum skoða aðeins

fyrirbærið áfall og velta fyrir okkur spurningunum:  Hvað er áfall, hvað veldur áfalli og

hversu líklegt er að verða fyrir áfalli á lífsleiðinni?

Það liggur beinast við að halda því fram að allir upplifi áfall einhvern tíma á

lífsleiðinni, enginn nái að sigla lygnan sjó í gegnum lífið allt.  Það hafa verið gerðar kannanir

bæði í Bandaríkjunum og Kanada á tíðni áfalla í lífi fólks.  Vissulega fer útkoma slíkra

rannsókna nokkuð eftir því hvernig fyrirbærið áfall er skilgreint en við fjöllum meira um það

hér fyrir neðan.

Fjórðungur þeirra sem kominn er á fullorðinsár hefur þegar upplifað áfall samkvæmt

niðurstöðum kannana um áföll. Við 45 ára aldur hefur meirihluti upplifað áfall og margir oftar

en einu sinni.  Það er nokkur munur á tíðni eftir hópum og minnihlutahópar eru gjarnan

líklegri en aðrir til að verða fyrir áfalli.  Einnig er munur milli kynja. Langflestir hafa eða

munu einhvern tíma á lífsleiðinni upplifa mikinn ótta, hrylling eða vanmáttarkennd.27

Fyrirlestra í framhaldsskólunum um sorg og sorgarviðbrögð hef ég gjarnan hafið á

spurningunni: Hvað er áfall?  Ég hef byrjað á því að láta nemendur skrifa á miða það sem

þeim dettur  í hug þegar þeir heyra orðið áfall.  Svörin verða oftast afar fjölbreytt og merkileg.

Hér koma nokkur dæmi:  Andlát einhvers nátengds vinar eða fjölskyldumeðlims, að falla á

prófi, skilnaður foreldra, sambandsslit og ástarsorg, að tapa verðmætum eins og að missa

tölvuna eða klessa bílinn, að lenda í slysi, verða vitni að slysi, að koma út úr skápnum, að tapa

í íþróttaleik, að verða fyrir ofbeldi, að vera svikin/n.  Þetta eru dæmi um áföll sem nemendur

hafa oft nefnt.  Það hafa auðvitað komið mun fleiri svör en þessi eru algengust.  Allt eru þetta

atburðir sem valda áfalli.  Í kjölfarið spyr ég gjarnan hvort hægt sé að raða þessum atriðum í

röð eftir alvarleika.  Sett þau í skala eitt til tíu þar sem tíu táknaði þungbærasta áfallið en eitt

væri fremur léttvægt.  Flestir svara þessari spurningu játandi og finnst andlát nákomins vera

eitt það erfiðasta sem þeir upplifa.  Þetta er þó ekki alveg svo einfalt.  Áfall snýr að þeim sem

verður fyrir áfallinu. Það er svo margt sem getur skipt máli og haft áhrif á hversu þungbært

það er.  Tökum dæmi: Ef ég upplifði það að hundurinn minn dæi, er það þá þungt áfall?

Svarið við þeirri spurningu veit enginn nema ég.  Það fer eftir því hvernig samband mitt var

                                                  
27 Norris, Fran H. and Slone, Laurie B., The Epidemology of Trauma and PTSD,
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við hann.  Var samveran með honum hluti af mínum bestu minningum?  Trausti vinurinn sem

fór með mér í göngutúra þegar mér leið illa, sá sem samfagnaði með mér yfir sigrum - var

samband okkar mér mikils virði?  Þessar spurningar stjórna því hversu alvarlegt áfallið er.

Það er því ómögulegt fyrir þann sem mætir fólki í áfalli að vita fyrirfram hvernig því líður eða

hversu léttvægt eða þungbært áfallið er fyrir viðkomandi. Á heimasíðu Rauða kross Íslands er

eftirfarandi texti:

„Áfall er oft skilgreint sem sálræn þjáning sem verður vegna atburðar sem

er svo mikill að hann heltekur sálarlífið og veldur oft mikilli  truflun á

daglegu lífi. Áföll eru mismunandi. Sum þeirra er hægt að segja nokkurn

veginn fyrir um meðan önnur gerast skyndilega og oft við ofsafengnar og

yfirþyrmandi kringumstæður. Áföll hafa varanleg áhrif á fólk. Hversu mikil

eða alvarleg þessi áhrif verða er afar einstaklingsbundið. Sumir breyta

viðhorfum sínum til lífsins og segjast hafa öðlast aukinn þroska í gegnum

áfallið. Fyrir aðra getur áfallið verið upphafið af ævilöngum andlegum

erfiðleikum.“28

Þrjár tegundir áfalla

A) Náttúrulegar hamfarir eins og snjóflóð, jarðskjálftar og veðurofsi.

B) Áföll af mannavöldum eins og bílslys, eldsvoðar og annars konar slys og óhöpp.

C) Áföll sem menn valda af yfirlögðu ráði eins og þjófnaður, ofbeldi, stríð og fleira.

Hvað er sameiginlegt með þessum aðstæðum?  Ein sterkasta upplifun sem við finnum í áfalli

er oft sú að verða vanmáttug gagnvart því sem er að gerast hvort sem það eru náttúrulegar

aðstæður, slys eða ofbeldi.  Áföllin svipta okkur stjórn á aðstæðum, við töpum valdi á lífi

okkar, missum tengsl og merkingu aðstæðna.29

Það er mikilvægt að skilja hvert áfallið er þegar við mætum þeim sem hafa orðið fyrir

áfalli.  Mikilvægt að við vitum að erfitt er að átta sig á hversu þungbært áfallið er og einnig

mikilvægt að vita hvert okkar hlutverk er.  Oft er það aðalhlutverkið að hjálpa viðkomandi að

komast yfir þessa vanmáttatilfinningu með því að endurvekja tengsl, sem hafa glatast og

hjálpa viðkomandi að finna á ný merkingu sem hann hefur verið sviptur.  Í bókinni

Psychology of Religion and Coping segir Kenneth I. Pargament að ferlið sem við notum til að

komast af eftir áföll sé leit að nýrri merkingu. Hann segir einnig:
                                                  
28 Heimasíða Rauðakross Íslands; http://www.redcross.is/id/1001098.
29 Rogers, Dalene Fuller, Pastoral Care for Post Traumatic Stress Disorder, bls 2.
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„Það sem gerir gerir lífsreynslu erfiða og stressvaldandi er ekki bara

atburðurinn sjálfur, heldur þær ógnanir, skaði og ögranir sem hann hefur á

leit okkar að merkingu eða tilgangi. Í kjölfarið skiptir svo máli hvaða

bjargráð viðkomandi á í farteski sínu og hvað er honum íþyngjandi.“30

Við áfall skiptir máli hvaða bjargráð við höfum til að hjálpa okkur að takast á við aðstæður.

Eins og kemur fram í viðtali við sr. Sigfinn Þorleifsson, sjúkrahúsprest, þá er verkefnið ekki

endilega að gefa fólki styrk heldur að hjálpa því að finna og nýta sinn eigin styrk.31

Trúin í áfölllum

Kenneth I. Pargament fjallar mikið um trú og aðkomu hennar og notkun í erfiðum aðstæðum.

Trúarbrögð fjalla um tengsl Guðs og manns. Trú, samkvæmt því sem hann segir, er leit að

merkingu í tengslum við hið heilaga.  Leiðir trúarinnar snúast um að upplifa, um vitsmunaleg

svör og um þátttöku, t.d. það að mæta í helgistund eða messu og að tilheyra eða finna

samsvörun, tilheyra söfnuðinum og finna fyrir því að eiga samleið með öðrum

safnaðarmeðlimum. Orðið trú (religion) notar Pargament í víðu samhengi.  Hann setur fram

þá kenningu að það að trúa sé að mörgu leyti svipað ferli og það að takast á við erfiðleika.

Trúin sé leit að tilgangi og hinu heilaga á meðan baráttan við áföll sé oft einnig leit að tilgangi

eða merkingu. Trú getur gefið tilgang.  Trú kallar fólk saman í vinsamlegt samfélag eða

söfnuð og iðkun trúar felur yfirleitt í sér það að reyna að bæta sjálfan sig og samfélagið.  Trú

inniheldur alltaf iðkun ef trúin á að hafa gildi í lífi fólks.  Til að trú komi að gagni við verstu

aðstæður þarf hún að vera hluti af ,,farangri”32 þeirra sem þjást, þ.e. það er ekki líklegt til

árangurs að grípa til trúarinnar í slæmum aðstæðum ef hún hefur ekki átt neinn hlut í lífi okkar

áður. Þegar trú er eðlilegur hluti hins daglega lífs getur hún myndað ramma merkingar og

tilgangs. Þá er hún drjúgt hjálpartæki í leitinni að merkingu.  Pargament varar hins vegar við

því að þó við þekkjum trúarafstöðu einhvers þá segir það stundum lítið um hlutverk eða

veruleika trúar í lífi viðkomandi.33

Hið sama kemur fram í bók Ana-Maria Rizzuto, The Birth of the Living God, þar sem

hún fjallar um að guðsmyndir okkar séu mismunandi og að Guð geti birst okkur á misjafnan

hátt eftir því hver mynd hans er í lífi okkar.  Hún getur verið bæði hjálpleg og ógnandi, bæði
                                                  
30 Pargament, Kenneth I., Psychology of Religion and Coping, bls 99.
31 Viðtal við sr. Sigfinn Þorleifsson.
32 Ég nota stundum orðið farangur um alla þá reynslu og þekkingu, góða og slæma, félagslega stöðu eða annað
sem við berum með okkur gegnum lífið.
33 Pargament, Kenneth I., Psychology of Religion and Coping, bls 21-68.
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styrkur og fyrirstaða. Samkvæmt Rizzuto, sem byggir kenningu sína að nokkru leiti á

kenningum Freuds, þá myndast Guðsmynd okkar snemma og er hún í beinum tengslum við

samband okkar og þá mynd sem við höfum af okkar nánustu.34 Með þetta í huga er ljóst að þó

einhver segist vera kristinn eða í Þjóðkirkjunni eða annað í þeim dúr þá er langt frá því að við

getum greint Guðsmynd viðkomandi eða hlutverk trúar í lífi hans.

Þeir sem iðka trú eru líklegri til að grípa til hennar þegar á reynir.  Einnig benda

rannsóknir til þess að bænin sé notuð meira ef um er að ræða alvarlegan atburð. Trúin þarf því

að vera hluti af reynsluheimi okkar eða farangri sem við tökum með okkur inn í áfall.  Því nær

sem trúin er kjarna okkar, eða því stærri sess sem hún skipar í lífi okkar, því líklegra er að hún

reynist okkur hjálpleg við verstu aðstæður. Hér má rifja upp kenningar Bonhoeffer um að

kirkjan eigi að vera í bænum miðjum en ekki á jaðrinum, þ.e. trúin á að vera í lífinu miðju en

ekki eins og sjúkrakassi sem tekin er fram þegar þörf er á plástri.35

Áföll geta fært okkur nær trúnni en líka fjarlægt okkur frá henni.  Það er helst ef

atburðurinn stemmir ekki við hugmynd okkar um Guð að hann geti ýtt okkur frá honum.  Við

getum þá upplifað okkur yfirgefin og að Guð sé farinn í burtu.36 Ef vel á að fara í notkun trúar

þá þarf að feta ákveðinn milliveg. Við ætlum ekki að varpa allri ábyrgð á velferð okkar á Guð

en við getum heldur ekki tekið hana alla á okkur.  Ef við getum fundið leið til að deila

ábyrgðinni á velferð okkar og samfélagsins á milli okkar og Guðs þá reynist trúin okkur vel.

 Líklega má sjá gott dæmi um þetta hér á eftir þegar vitnað er til bænastunda í

skelfilegum aðstæðum snjóflóðanna á Vestfjörðum. Hópur fólks kemur saman og myndar

söfnuð og styrkir hver annan og leitar til Guðs í bæn. Þarna er einn lyklanna að því að komast

í gegn um erfiðleikana, að láta aðferðir trúarinnar og veraldlegar aðferðir styrkja hvor aðra og

bæta hvor aðra upp.  Æðruleysisbænin er eitt besta dæmið um hvernig það samspil getur verið

þegar best lætur.

Guð gefi mér æðruleysi

til að sætta mig við það,

sem ég fæ ekki breytt

kjark til að breyta því,

sem ég get breytt

og vit til að greina þar á milli.

                                                  
34 Rizzuto, Ana-Maria, The Birth of the Living God,
35 Pargament, Kenneth I., Psychology of Religion and Coping, bls 21-68.
36 Sama bls ???
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Að takast á við áfall – að þrauka

Að þrauka snýst gjarnan um að halda í það sem skiptir okkur mestu og ef það gengur ekki, að

finna nýjan tilgang eða merkingu með lífinu.  Pargament setur fram átta tilgátur um það að

þrauka:

1. Fólk leitar að tilgangi.  Hægt er að finna tilgang í ýmsu, efnislegu, líkamlegu,

andlegu eða trúarlegu.  Þó ber að taka fram að við finnum ekki endilega góðan/jákvæðan

tilgang.  Nauðsyn þess að hafa tilgang skýrist af því að annars hættir allt að skipta okkur máli

og einstaklingurinn hreinlega slekkur á sér og viljinn til að lifa fjarar út.

2. Það skiptir máli hvað atburður hefur mikla merkingu fyrir okkur.  Ekkert gerist af

sjálfu sér, við framkvæmum eða látum framkvæma til að auka virði þess sem er mikilvægt.

Hér má nefna hjónavígslu, sem undirstrikar merkingu hjónabandsins. Atburðir geta líka verið

streituvaldandi.  Streita verður stundum til þess að koma hlutunum á hreyfingu í lífi okkar og

er þannig hugsanlega jákvæð eða jafnvel nauðsynleg.  Atburðir sem valda okkur streitu eru

miserfiðir, það fer eftir því hvort þeir eru jákvæðir eða neikvæðir gagnvart því sem okkur er

mikilvægt.  Erfiðast er ef áfallið hefur mikil áhrif á það sem skiptir okkur mestu og við höfum

fá úrræði gagnvart.

3. Fólk hefur með sér „farangur” í þraukunarferlið.  Þessi farangur getur verið

jákvæður, t.d. reynsla sem kennir okkur að halda ró okkar, eða neikvæður.  Þar á meðal eru

gömul óuppgerð mál sem vakna til lífsins í erfiðleikum. Oft hef ég rekist á það að í kjölfar

áfalla vakna upp tilfinningar tengdar fyrri atburðum í lífi viðkomandi.  Rannsóknir sýna að oft

bætist við farangur okkar í þraukunarferlinu þar sem jákvæðir eiginleikar geta þroskast og

styrkst.

4. Fólk notar „farangurinn“ til að finna sérstakar leiðir til að þrauka. Þó er ekki alltaf

augljóst hvernig á að nýta úrræðin sem við höfum og þau segja ekki endanlega til um hvaða

leið er farin.  Á endanum þarf einstaklingurinn að velja úr mögulegum leiðum.

5. Í þraukunarferlinu leitar fólk merkingar með því að viðhalda eða umbreyta.  Að

viðhalda snýst um að verja þau gildi/merkingu/tilgang sem við höfum.  Að umbreyta snýst um

að breyta gildunum.  Fyrstu viðbrögð eru gjarnan að viðhalda, sbr. afneitun.  Við erum líka

öruggari með það sem við þekkjum og reynum gjarnan að halda í það frekar en að leita á ný

mið.  Þó er í okkur neisti sem vill hrista upp í hlutunum og koma af stað breytingum.  Hann

getur líka komið fram þegar það sem skiptir máli er frá okkur tekið.
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6. Fólk þraukar með þeim hætti sem höfðar til þess. Oft eru notuð hálfgerð

nytjastefnurök, þ.e. sú leið sem færir mesta hamingju og fæstar þrautir.  Oft er það ekki

rökhugsun heldur tilfinning sem stjórnar því hvaða leið höfðar til okkar.

7. Að þrauka hefur mikið með menningu og samfélag að gera.

8. Að þrauka vel er undir bæði ferlinu og takmarkinu komið. Niðurstaða ferilsins er

svo ekki endilega algóð eða alslæm.  Einnig leiðir ferlið okkur oft annað en við var að búast í

upphafi.

Til viðbótar bendir Pargament á þrjú mikilvæg atriði þegar tekist er á við áföll.

A. Það geta fleiri veitt hjálp en heilbrigðisstarfsmenn og  meðferðaraðilar, t.d. vinir og

fjölskylda og hópar á borð við AA samtökin.

B. Það er ekki bara einstaklingur sem getur þegið og þurft hjálp heldur líka fjölskylda

og samfélag (hér á eftir skoðum við samfélag í sárum og björgunarsveit).

C. Hægt er að veita hjálp á öðrum stundum en í kjölfar áfalls.37 Hér má minnast á

lífsleikni Þjóðkirkjunnar í framhaldsskólum, fræðslu í söfnuðum og fleira sem undirbýr okkur

undir þá erfiðleika sem kunna að verða.  Við getum litið á slíkan undirbúning sem forvarnir

gegn vanlíðan, streitu og öðru sem getur leitt af erfiðum áföllum.

Þjóðaríþrótt Íslendinga, handboltinn, býður stundum upp á sóknir sem við köllum

hraðaupphlaup og í þeim er gjarnan talað um fyrri og seinni bylgju. Í áfallaaðstæðum eru

björgunarsveitarmenn oft fyrri bylgjan þegar hjálp er í boði.  Í kjölfarið kemur svo seinni

bylgjan en í henni er ýmis konar fagfólk, þar á meðal prestur sem er í því tvöfalda hlutverki að

sinna bæði þeim sem hafa orðið fyrir áfallinu og einnig hinum hjálparaðilunum sem margir

upplifa áfall við það að vera í ókunnum og ógnvekjandi aðstæðum.  Einnig er þekkt að

hjálparaðilar finni fyrir survivor guilt, sektarkennd vanmáttar, sem er sektarkennd sem menn

finna fyrir þegar þeim finnst þeir hafa sloppið frá aðstæðum sem aðrir komust ekki frá eða

vegna þess að þeir gátu ekki bjargað deyjandi manneskju. Í viðtali sem ég átti við

björgunarsveitarmann spurði ég hana m.a. að því hvort henni hefði stundum liðið illa eftir

útkall. Hún svaraði að einu skiptin væru þegar henni fyndist hún ekki hafa gert nóg. Oft eru

það björgunaraðilar sem koma fyrst að erfiðum slysum og aðstæðum.

 Í kjölfar sprengjutilræðisins í Oklahoma 1995 kom í ljós að margir björgunaraðilar

fundu fyrir einkennum áfallastreituröskunar eftir að hafa tekið þátt í björgunaraðgerðum þar

og séð fjölda látinna einstaklinga og mikla eyðileggingu.38

                                                  
37 Pargament, Kenneth I., Psychology of Religion and Coping, bls 389-400.
38 Rogers, Daléne Fuller, Pastoral Care for Post-Traumatic stress disorder. Healing the Shattered Soul, bls 10.
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Inn í þetta ástand sem skapast við alvarleg áföll ganga svo ýmsar stéttir til að hjálpa

þolendum.  Við ætlum að skoða hér á eftir tvö dæmi um alvarleg áföll þar sem heil samfélög

verða fyrir miklu höggi.  Við beinum sjónum okkar að starfi presta og björgunarsveita í

kjölfar snjóflóðanna í Súðavík í janúar 1995 og Flateyri í október það sama ár. Einnig verður

stuttlega horft til starfa íslensku alþjóðarbjörgunarsveitarinnar en hún var send til Haíti eftir

gríðarlega öflugan jarðskjálfta þar árið 2010.  Báðar þessar stéttir komu þá inn í samfélög í

miklu áfalli. Báðar koma þær til að hjálpa og aðstoða fólk á tíma sem vafalítið er einn

erfiðasti tíminn í þeirra lífi.
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Presturinn við ítrustu aðstæður

Árið 1995 féllu snjóflóð á Vestfjörðum eins og allir Íslendingar muna sem þá voru komnir af

barnsaldri.  Flóðin voru gríðarlegar hamfarir og mannfall mikið. Fjórtán létu lífið í Súðavík og

tuttugu á Flateyri.  Ljóst er að fyrir þau sem lifðu flóðin af er þetta hrikalegasti atburðurinn í

þeirra lífi.  Hér er þó ekki athyglinni beint að þolendum flóðanna heldur  hjálparaðilum, nánar

tiltekið prestum sem komu að starfinu.

Þegar fyrra flóðið féll á Súðavík var strax sendur hópur frá Landsspítalanum til að

hjálpa heimamönnum við að takast á við afleiðingar flóðsins. Í Morgunblaðsgrein um

atburðina sem birtist þann 18. janúar segir m. a.:

„Áfallið að koma fram.

Tólf manns sluppu lifandi úr flóðinu. Þar af lágu níu á

Fjórðungssjúkrahúsinu á Ísafirði í gær. Enginn þeirra er í bráðri lífshættu, en

fram kom á blaðamannafundi í gær að fólkið á við mikla andlega vanlíðan að

stríða og treystir sér ekki til að ræða reynslu sína opinberlega. Fólkið er

undir eftirliti og aðhlynningu áfallahóps presta, lækna og hjúkrunarfræðinga.

„Súðvíkingar eru flestir nátengdir innbyrðis og það tekur hvert áfallið við af

öðru. Ekki aðeins hefur fólkið lent í þessum miklu raunum heldur er það nú

að fá fréttir af afdrifum hvers annars og áfallið er smátt og smátt að koma

fram hjá hverjum og einum,“ sagði Rúdolf Adolfsson,

geðhjúkrunarfræðingur, í samtali við Morgunblaðið.

Áfallahjálp fyrir björgunarmenn.

Tómas Zoëga geðlæknir sagði að sumir hefðu ekki einvörðungu misst sína

nánustu, heldur allar eigur sínar og hefðu ekki að miklu að hverfa. Flestir

yrðu útskrifaðir af sjúkrahúsi fljótlega eftir að hafa fengið nauðsynlega

byrjunaraðstoð við að vinna úr áfallinu. Áfallahjálp hefur einnig staðið

björgunarmönnum til boða, en hrikaleg aðkoman og hinar erfiðu aðstæður

hafa tekið mjög á marga þeirra.“39

Af þessum orðum má fá einhverja hugmynd um þær aðstæður sem voru í Súðavík eftir flóðin.

                                                  
39 Morgunblaðið 18. janúar 1995.
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Inn í þessar aðstæður fór hópurinn frá Landsspítalanum og með í þeim hópi var sr. Sigfinnur

Þorleifsson, sjúkrahúsprestur. Sigfinnur lýsir aðdragandanum að ferð sinni vestur með þessum

orðum:

„Það kom nú frekar brátt upp á, ég losaði mig úr öðrum verkefnum og stökk

af stað heim að pakka og svo var beðið eftir að komast til skips. Varðskipið

sigldi í brjáluðu veðri og ég þakkaði fyrir að hafa áður verið til sjós.  Margir

urðu mjög veikir um borð. En þetta upphaf réði miklu um samstöðuna sem

varð í hópnum.  Allir lágu saman og komu til að vinna saman.  Allir titlar

voru lagðir til hliðar í þessu ferðalagi. Við Patreksfjörð varð skipið að leita

vars vegna ísingar. Menn fóru út með haka að berja. Síðan kom um borð

veik kona frá Patreksfirði. Sjálfsagt gleymir hún aldrei þessu ferðalagi á

lítilli plastskel út í skipið, ýmist á öldutoppum eða niður í dölum. Svo þurfti

að sæta lagi og ná henni um borð með gálga, vafinni í plast.  En ótrúlegt var

að sjá hvað vinnubrögðin voru fumlaus og öguð.“40

Það er ágætt að staldra þarna við  í frásögu Sigfinns.  Þarna koma strax fram tvö mikilvæg

atriði er lúta að því að þrauka og finna merkingu í erfiðum aðstæðum.  Aðalatriðið  er að

hópurinn vinnur saman.  Hópur sem kemur saman með sameiginlegt markmið hefur að geyma

ótrúlegan kraft sem allir innan hópsins geta sótt styrk í. Hópurinn verður þannig mun öflugri

en einstaklingarnir hver fyrir sig.  Það eru líklega forréttindi fyrir prest sem oftast starfar sem

einyrki að fá að vinna í slíkum hópi samhentra fagaðila með mismunandi reynslu og menntun.

Það er líka mikil kúnst að virkja slíkan hóp þannig að orkan sem býr í honum fari í réttan

farveg.  Þarna kvikaði hópurinn ekki frá settu marki.  Í hópi getur líka magnast upp neikvæð

orka, samstaða um vonleysi og þá verður hópurinn fráhverfur verkefninu.  Í þessu tilviki

þegar hópurinn var á leiðinni til Súðavíkur kom ekkert slíkt upp.  Allir voru meðvitaðir um

sitt hlutverk og allir komnir til að gera sitt besta, til að gera gagn.  Við sjáum það strax á

lýsingu vinnubragða þegar konan er hýfð um borð í skipið.  Fumlaus og örugg vinnubrögð,

athygli öll á verkefninu að sinna því vel og hópurinn staðráðinn í að gera gagn.

Að gera gagn - þessi orð munu koma nokkrum sinnum fyrir í þessum skrifum því þau

eru einn lykillinn að því að hvetja hóp eins og þennan eða hóp björgunarsveitarmanna til

dáða.  Orðin að gera gagn eru tilgangur ferðarinnar, þau lýsa merkingunni og eru stór hluti

þess að hópurinn þraukar og vinnur við erfiðar aðstæður.  Þessi lýsing sjúkrahúsprestsins færir

okku tengingu við kenningar Pargaments sem sagt var frá hér á undan.  Þar talar hann um

                                                  
40 Viðtal við sr. Sigfinn Þorleifsson.
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þann styrkleika sem við getum sótt í trú okkar, að finna að samsvörun við söfnuð.  Þarna má

segja að söfnuðurinn hafi verið áhöfnin sem kom saman í þeim ákveðna tilgangi að bjarga

mannslífum og koma öðrum til hjálpar.  Þar er einnig að finna ákveðna samsvörun við hið

heilaga, sem í þessu tilviki getur verið mannslífið. Samsvörunin og tilgangurinn heldur

hópnum saman og gefur honum fókus í erfiðum aðstæðum.  Athygli hópsins og samstaða

skerpist í þeim ákveðna tilgangi að koma öðrum manneskjum til hjálpar.  Þó að hver í

hópnum hafi sitt ákveðna verkefni og verksvið er það hið sameiginlega markmið sem bindur

hann saman og þangað getur hópurinn sótt heilmikinn styrk.

Í bók sinni um guðsmyndir okkar segir Ana-Maria Rizzuto að þær geti verið bæði

styrkur og huggun en hún tekur líka fram að ef Guðsmynd okkar er brotin eða er af Guði sem

er fjarlægur þá getur hún verið tilgangslaus eða jafnvel ógnandi.41 Sama á sjálfsagt við um

margt annað, myndir sem við fáum af aðstæðum geta vakið með okkur óhug eða verið okkur

styrkur.  Ég nefni hér eitt dæmi úr viðtali við sr. Sigfinn Þorleifsson.  Hann segir frá

skipsáhöfn sem hann sá er hún hvíldi sig milli björgunaraðgerða:

„Þeir voru veðurbarðir og mér fannst nánast að það væri eins og að horfa á

helgimynd að sjá þá.  Sjómenn af togara sem voru komnir til að taka þátt í að

moka.  Menn sem höfðu ýmislegt reynt áður, bæði bjargað mannslífum og

horft á eftir félögum sínum.  Það var mikil samkennd í þeim og þetta var hlé

fyrir þá til að safna kröftum til að geta haldið áfram.“42

Hér er vafalítið bakgrunnur prestsins sem vekur hjá honum þessa líkingu við helgimynd þegar

hann sér þreytta áhöfnina safna orku fyrir næstu átök.  Vegna tengingar sem hann hefur við

Guð og hið heilaga verður nærvera þeirra jákvæð og tákn fyrir samhug og fórnfýsi. Mynd eins

og þessi sem Sigfinnur dregur þarna upp gæti allt eins virkað illa á þann sem sæi hana, gæti

orðið táknmynd erfiðleikanna, hinna vonlausu aðstæðna og vanmáttakenndar. Þegar ég hugsa

um þessa mynd sem Sigfinnur dregur upp og kallar helgimynd þá kemur upp í hugann

málverk sem ég á heima í stofu.  Þetta er mynd sem sjómannasambandið gaf afa mínum á

sextíu ára afmæli hans.  Myndin sýnir skipsstrand og björgunarmenn bera og styðja sjómenn á

myrkri ströndu.  Kannski er það vegna þess að ég tengi hana við afa minn sem mér finnst

þessi mynd á einhvern hátt traustvekjandi og hlýleg.  Margir sem sjá hana hafa orð á því hvað

hún er dimm og allt að því niðurdrepandi.  En myndir sem við sjáum, hvort sem þær eru af

                                                  
41 Rizzuto, Ana-Maria, The Birth of the Living God,
42 Viðtal við sr. Sigfinn Þorleifsson.
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aðstæðum sem við erum stödd í eða „bara“ myndir á vegg, vekja oft með okkur hugsanir sem

verða ekki til í tómarúmi heldur myndast af reynslu okkar og hugmyndum.  Trúin getur veitt

okkur getu til að virkja hið jákvæða og finna hið styrkjandi í slíkum myndum sem þá verða,

eins og Sigfinnur orðar það, að eins konar helgimyndum.

Myndin björgun eftir Eggert Guðmundsson.

Þessi frásaga styrkir þá kenningu eða sannfæringu sem margir hafa að gott sé að

stunda einhvers konar fyrirbyggjandi áfallavinnu sem við getum kallað forvarnarstarf sem

bæði styrkir okkur og hjálpar við að sækja í hið góða og hið jákvæða sem við eigum í

reynslubankanum.  Slíkt forvarnarstarf hjálpar okkur einnig að láta ekki erfiðleikana, sem við

eigum flest í farangri okkar, buga okkur og íþyngja þegar á reynir.  Þessi forvarnavinna gæti

m.a. verið fólgin í því að prestar sæki reglulega handleiðslu og rækti samfélag við kollega

sína.

Stundum hef ég heyrt samstarfsmenn mína nota hugtakið sálgæsluguðfræði.  Það

hugtak er þá gjarnan notað í niðrandi tóni um útþynnta guðfræði með litlu sem engu innihaldi,

guðfræði með manninn en ekki Guð sem útgangspunkt. Ég dreg í efa að þessi

sálgæsluguðfræði sé yfir höfuð til sem sérstakt fyrirbæri en ef svo er þá held ég að skýringin

tengist leit okkar að merkingu við verstu aðstæður.  Sálgætirinn hittir oft fólk fyrir á erfiðum

stundum, á tímum þegar tilveran hefur hrunið í kringum fólk og það leitar að öllum mætti að

tilgangi með því að halda í það sem áður hefur gefið tilgang og merkingu og með því að

endurskapa eða reyna að finna nýja merkingu í lífinu.  Á slíkum stundum er erfitt fyrir
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sálgætinn að skapa ný tengsl við Guð nema með því að byggja á þeim tengslum sem eru til

staðar. Oft er það svo að trúin hefur ekki verið viðkomandi handgeng í gegnum lífið. Samtalið

milli prests og skjólstæðings þarf því, ef það á annað borð beinist að Guði, að byggja á

forsendum viðkomandi.  Þannig má vera að sú guðfræði, sem í samtalinu birtist, kunni að

virðast einföld eða mannmiðlæg, stundum er notað hugtakið barnatrú um þetta sama.  En það

kann að vera vegna þess að samtalið hefst á aðstæðum þess sem ræðir við sálgætinn og berst

þaðan yfir á annað eins og t.d. Guð.  Það má því segja að ef að þetta hugtak sálgæsluguðfræði

er til, þá er það til vegna þess að okkur prestum og öðrum hefur ekki tekist nógu vel að kenna

og miðla guðfræði og góðri guðsmynd til skjólstæðinga okkar. Tengsl, hvort sem það er við

Guð eða menn eða annað, er erfitt að mynda á ný í áfallaaðstæðum, en tengsl sem eru fyrir er

hægara að vekja á ný.

Presturinn kemur oft inn í aðstæður sem þessar sem tákn um nærveru Guðs.  Tákn sem

er, eins og Gordon Lathrope segir, brotið.   Brotið, því heimurinn sem fólk upplifir og

heimurinn sem góð sköpun Guðs fara ekki alltaf saman. Hér ætla ég að vitna í viðtal við sr.

Magnús Erlingsson sóknarprest á Ísafirði um reynslu hans af því að  koma að snjóflóðunum

bæði í Súðavík og Flateyri sem prestur:

„Eitt það mikilvægasta var hreinlega það að vera á staðnum sem manneskja

og bjóða fólki að biðja með því og tala við það.  Það var aðalhlutverk

prestsins.  Eitt var þó áberandi, hvað gott var að fá gamla sóknarpresta á

staðinn.  Ég fann að fólki þótti það mjög gagnlegt og var þakklátt fyrir. Fólk

bað um að fá að tala við t.d Kalla Matt (sr. Karl V. Matthíasson) eða Jakob

(sr. Jakob Hjálmarsson) vegna þess að það þekkti þá.  Það hafði mikið að

segja. Það skipti í raun miklu meira máli heldur en að það kæmu

sérfræðingar á staðinn. Hér út á landi þekkjast allir og gamli presturinn er

kannski einhver sem hefur skírt barnið þitt eða annað slíkt.  Þú þekkir hann

og treystir honum og ert tilbúinn að tala við hann og úthella sorg þinni í

samtali við hann, þannig að þeir virkuðu mjög vel.“43

Hér kemur vel fram hvað tengslin við persónuna skipta miklu máli. Góð kynni gera það að

verkum að samband getur orðið til í þessum erfiðu aðstæðum sem byggir á fyrri reynslu,

byggir á góðum kynnum við gamla prestinn,  þann sem hefur áður komið að lífi þínu, þann

sem þú treystir. Þannig verða gömul tengsl virkjuð og verða farvegur í áttina að bata.

                                                  
43 Viðtal við sr. Magnús Erlingsson, sóknarprest á Ísafirði.
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Sérstaklega er áhugavert að Magnús tekur fram að þessi gömlu tengsl eru mun mikilvægari

fyrir fólkið heldur en sérfræðiþekking sem aðrir hafa upp á að bjóða.  Tengslin verða því

mikilvægari í huga þess sem orðið hefur fyrir áfalli en sú þekking sem sérfræðingur miðlar.

Það er mun betra að tala við prestinn sem ég þekki en „sérfræðing að sunnan“, hvaða

menntun eða reynslu sem hann kann að hafa. Þetta atriði ætti að vera okkur nokkuð hugstætt í

atburðum sem þessum.  Í svona aðstæðum er kallað á okkur til að vera  kirkja sem er vakandi

og býður fram aðstoð þess sem þekkir til á staðnum og er þekktur af þeim sem þurfa aðstoð.

Reynsla annars staðar frá eða menntun, eins góð og gagnleg og hún getur verið, kemur ekki í

staðinn fyrir persónuleg kynni.  Óneitanlega kemur í hugann líkingin úr Jóhannesarguðspjalli

af góða hirðinum.

„Sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá

út. 4Þegar hann hefur látið út alla sauði sína fer hann á undan þeim og þeir

fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. 5En ókunnugum fylgja þeir

ekki heldur flýja frá honum því þeir þekkja ekki raust ókunnugra.“

(Jóh.10.3b-5).

Í störfum mínum í Hjallasókn hef ég tekið eftir svipuðu munstri og lýst er hér að ofan.  Ég hef

undanfarin ár sinnt kennslu um sorg og sorgarviðbrögð í framhaldsskólum, m.a. í

Menntaskólanum í Kópavogi. Það hefur orðið til þess að gagnkvæmt traust hefur skapast milli

mín og skólans. Það hefur nýst báðum aðilum því þegar áföll á borð við dauðsfall nemenda

eða kennara hafa komið fyrir hefur skólinn leitað til mín.  Þannig hef ég stýrt

samverustundum eða helgistundum bæði með nemendum og kennurum skólans. Þeir leita til

mín, ekki vegna þess að hjá mér sé að finna betri aðferðir eða huggunarríkari boðskap en hjá

öðrum prestum á svæðinu, heldur fyrst og fremst vegna fyrri tengsla sem hægt er að byggja á í

erfiðum aðstæðum. Að sama skapi mætti þá reikna með að ef ég hefði ekki náð góðu

sambandi við skólann, starfsfólk hans og nemendur, þá væru minni líkur á að til mín væri

leitað þegar á reyndi.  Sama má einnig segja um fyrrverandi sóknarpresta sem komu til

Súðavíkur og Flateyrar, að hefði sambandið milli þeirra og fyrrum sóknarbarna þeirra ekki

verið gott þá hefðu þessi góðu tengsl sem sköpuðust en skiptu svo miklu máli aldrei orðið til.
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Myndin að ofan  sýnir minningarreit sem reistur var í Súðavík til minningar um þau sem létu lífið í

snjóflóðunum þar.  Á myndinni hér að neðan má sjá að á minnisvarðanum er vers úr sálmi

Sigurbjörns Einarssonar: Eigi stjörnum ofar. Efni sálmsins er að Guð sé ekki fjarlægur á himnum

heldur sé hann okkar á meðal, bæði í gleði og sorg. Myndirnar tók Kristján Sigfússon
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Ef við sem kirkja ætlum að draga lærdóm af þessu þá er það fyrst og fremst sá lærdómur að

prestur á hverjum stað reyni að skapa sem best tengsl við sóknarbörn sín.  Presturinn má vera

skemmtilegur eða frjálslegur eða gamaldags, það skiptir ekki máli.  Það sem skiptir máli er að

vera alltaf presturinn þegar hann er með sóknarbörnunum og er þeim tákn, hugsanlega brotið

tákn, eins og Gordon Lathrope minnist á, sem stendur fyrir veruleika vonar og gleði, tákn sem

minnir á fagnaðarerindið og innihald þess.  Það er mikilvægur lærdómur og ætti að vera okkur

áminning þegar kemur að því að leggja niður prestsembætti eða gera prestaköll allt of stór og

ópersónuleg þannig að samband prestsins við sóknarbörn hans skerðist.

Umfjöllun um störf presta leiðir okkur líka að verkfærum hans í starfinu eða öllu

heldur verkfæraleysi. Ég vitna aftur til viðtalsins við sr. Magnús Erlingsson:

„Helgistundirnar voru mjög gagnlegar, fólk kom inn grátandi og við höfðum

ekkert annað en góðvild og bæn.  Ég hef síðar fengið þakkarbréf frá fólki

vegna þess að við báðum saman. Þarna gerum við eitthvað saman í sorginni.

Fólki finnst líka eðlilegt að presturinn geri þessa hluti.“44

Bænin er gríðarlegt hjálpartæki í aðstæðum sem þessum. Magnús bendir á að það sé einnig

það sem búist er við af presti, að hann bjóði fólki að biðja með því.  Bænin og helgistundir

höfðu greinilega mikið að segja. Bænin er samtal við Guð.  Í samtalinu reynum við að

endurvekja samband við Guð sem gæti hafa rofnað í erfiðum aðstæðum.  Hörmungar geta

vakið með fólki þá tilfinningu að Guð sé fjarlægur, ekki til, eða að honum sé sama.  Bænin er

samtal og það samtal er sáttarsamtal og ákall um hjálp, ákall um að Guð sjái og heyri

þjáningar okkar og líðan alla.  Bænin ásamt ritningunni er verkfæri okkar presta.

Það er líklegt að bænin hafi mest áhrif í bataferli þeirra sem biðja daglega.  Hún er

þeim handgeng og hluti af daglegu lífi.  Fyrir aðra getur hlutverk prestsins einnig verið

mikilvægt, hann er fulltrúi trúarinnar.  Hann verður stólpinn sem við treystum á til að leiða

bænina, til að endurvekja kynnin milli okkar og Guðs. Við hittum aftur fyrir hér sömu

niðurstöðu og við komumst að áðan. Kynnin eru þekkingunni mikilvægari.  Áðan voru það

persónuleg kynni sóknarbarna af prestinum og hér eru það kynnin við Guð.  Að geta

endurvakið þau er hlutverk prestsins. Sr. Magnús bætir við:

„Karl Matthíasson fór eitt kvöldið niður í skátaheimili og talaði við hóp af

björgunarsveitarmönnum. Við reyndum að tala við alla hópana. Hann fór og

                                                  
44 Viðtal við sr. Magnús Erlingsson.
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talaði við hóp sem var búinn að leita lengi og var mjög þreyttur.  Hann talaði

til þeirra og fór með bæn og þetta fann maður að virkaði vel að biðja með

fólki.“ Og Magnús bætir við: „Við lentum í því á Flateyri níu mánuðum

síðar að um kvöldið fórum við til Ísafjarðar og hittum þar í skólanum

björgunarmenn. Einn af sjúkrahússtarfsmönnunum segir að nú þurfum við að

halda fund með þeim. En þá segja björgunarmennirnir að þeir séu orðnir

þreyttir búnir að vera að moka í allan dag og ætli ekki að hlusta á neitt

kjaftæði heldur ætli heim. Fundurinn leystist þá upp og á eftir sagði

viðkomandi starfsmaður við mig: Við hefðum bara átt að fara með bæn.

Bara stutta bæn til að gera eitthvað saman og segja svo að við værum til

viðtals.“45

Kynnin við Guð eru mikilvæg þegar reynt er að finna aftur tilgang og merkingu í líf sem

okkur virðist hafa verið svipt merkingu sinni og tilgangi. Sr. Sigfinnur talar einnig um aðferð

eða aðferðarleysi prestsins þegar hann segir:

„Eitt sem við lærðum og myndum gera öðruvísi í dag og þá sérstaklega

læknarnir er að þeirra þjálfun gengur út á að taka niður upplýsingar og

greina.  Fólk hafði ekki  þörf fyrir það. Ég fékk að heyra það síðar úr fleiri en

einni átt að fólki þótti það óþægilegt.  Það var svo mikill sársauki og fólki

fannst gert lítið úr því og hafði bara þörf fyrir að fá að tala.  Finna nálægð og

fá staðfestingu á, að því liði eðlilega við þessar skelfilegu aðstæður og að

það mundi lifa af. Vildi finna að ég væri hér, og þó ég vissi ekki hvernig ég

færi að því, tæki afstöðu með lífinu. Þessi reynsla nýttist vel þegar ég vann

með fólki á Rauða kross hótelinu eftir seinna flóðið.“46

Magnús Erlingsson tók í sama streng og sagði: „Fólk pirraðist á þeim þegar þeir fóru með

svona möppu með sér til að skrifa í þegar þeir töluðu við það.“47  Það má leiða líkur að því að

sr. Sigfinnur rammi vel inn starf prestsins í áfallaaðstæðum þegar hann lýsir í einni setningu

sérstöðu prestsins í starfsmannaflóru Landsspítalans:

„Góðir sálfræðingar og læknar beita sinni aðferð en við erum vanari að fara

inn í aðstæður þar sem fátt er til ráða. Við erum ekki með ákveðna meðferð

en komum til að vera með fólkinu. Við erum líka oft tenging við lífið utan

                                                  
45 Viðtal við sr. Magnús Erlingsson.
46 Viðtal við sr. Sigfinn Þorleifsson.
47 Viðtal við sr. Magnús Erlingsson.
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spítalans.  Brúarsmiðir milli spítalans og hins daglega lífs.“48

Meira um hlutverk helgi og bænastunda

Nokkuð oft hef ég þurft, vegna starfa minna í Hjallakirkju, að vera með bænastund í kjölfar

áfalla. Prestar vita að eftir áföll hefur fólk þörf fyrir að koma saman og oftar en ekki er það

kirkjan sem er skjól og góður staður til slíkra samkoma.

Í Hjallakirkju eru oft fjölmennar athafnir, s.s. um  jól, við fermingar og sumar útfarir.

Þá rúmar kirkjan vart alla.  Á mínum tíma hér í kirkjunni er þó engin stund sem hefur verið

fjölmennari en bænastund eftir að ungmenni féll frá.  Þá var setið eða staðið alls staðar þar

sem hægt var að vera.  Athafnir eins og þessar mæta þörf fólks til að koma saman, að biðja og

mæta þeirri þörf að gera eitthvað.  Þegar snjóflóð féll á Flateyri aðfaranótt 26. október 1995

fór sr. Kjartan Örn Sigurbjörnsson þangað ásamt hópi frá Landsspítala Íslands til að vera

heimamönnum til aðstoðar. Hann segir frá helgistund sem hann tók þátt í þar:

„Ég var með stund í kirkjunni ásamt prestinum á staðnum og var hún bæði

græðandi og áhrifamikil. Hún var fjölmenn.  Það var rafmagnslaust þannig

að við notuðumst við kertaljós. Ég hafði gleymt gleraugunum og sá ekki

textann en valdi texta sem ég kannaðist við. Ég las úr Davíðssálmi 121 sem

byrjar á þessum orðum: Ég hef augu mín til fjallanna, hvaðan kemur mér

hjálp? Hjálp mín kemur frá Drottni skapara himins og jarðar.  Svo las ég

líka Óðinn til kærleikans úr fyrra Korintubréfi. Að því loknu vorum við með

stuttar tölur og það var leikið á hljóðfæri.  Þetta var góð stund og

græðandi.“49

Sr. Magnús Erlingsson segir einnig frá helgistund sem haldin var í íþróttahúsi Menntaskólans

á Ísafirði eftir snjóflóðin í Súðavík:

„Við vorum þrír saman með minningarstund (Magnús, Karl V. Matthíasson

og Jakob Hjálmarsson). Fljótlega var byrjað að tala um að þörf væri á slíkri

athöfn og við héldum hana. Þangað komu bæði aðstandendur og

björgunarmenn. Við höfðum slíka stund líka eftir flóðin á Flateyri sem var

bæði sjónvarpað og útvarpað enda snerti þetta alla þjóðina. Nokkrir

björgunarmenn þökkuðu sérstaklega fyrir stundina og fannst hún gefa þeim

                                                  
48 Viðtal við sr. Sigfinn Þorleifsson.
49 Viðtal við sr. Kjartan Örn Sigurbjörnsson, sjúkrahúsprest.
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færi á að kveðja staðinn áður en haldið var heim.“50

Í helgistund kemur fólk saman og myndar  ákveðinn söfnuð.  Í slíkum hópi verður oft til mikil

samkennd þar sem fólk er samankomið vegna sameiginlegrar sorgar. Þá tekur hver utan um

annan og hinum þungu byrðum er deilt.  Þannig myndar fólk ákveðin tengsl hvert við annað

og einnig við Guð. Tengingin við Guð hefur einnig þau áhrif að vera huggandi þar sem minnt

er á hina kristnu von og þannig hjálpar hún til við það að finna nýjan tilgang í lífinu.  Við

getum sjaldnast séð eitthvað jákvætt eða einhvern tilgang við skelfileg áföll eins og

snjóflóðin.  En við getum miklu frekað fundið tilgang í því að takast á við afleiðingarnar,

verið náunga okkar náungi, hugað að velferð annarra og leyft þeim að huga að okkur.  Þannig

reynum við oft að fóta okkur og finna nýja merkingu eftir að áfallið hefur svipt okkur þeirri

sem fyrir var.  Þó að við orðum ekki tilganginn nákvæmlega þá viljum við að þátttakendur í

stundinni geti bæði lagt byrðar sínar í hendur Guðs en einnig orðið samverkamenn hans í að

vinna að því að græða sár og þjóna lífinu.

Þar sem samfélag okkar á Íslandi verður stöðugt fjölbreyttara þá getum við ekki gert

ráð fyrir að hefðbundinn lúthersk helgistund höfði til allra sem eiga um sárt að binda.  Það eru

nokkrar aðferðir til að bregðast við þessu.  Auðvitað væri æskilegt að allir gætu fengið athöfn

sem væri í samræmi við þeirra trú og að þeirra trúarleiðtogi annaðist hana.  Það er hins vegar

ekki alltaf mögulegt að fara þá leið.  Ég hef séð um helgistund í kjölfar andláts Buddhista, það

var mögulegt með því að eiga gott samtal við þá fyrst og útskýra fyrir þeim hvað ég, sem

íslenskur Þjóðkirkjuprestur, gæti gert með þeim.  Í kjölfarið setttu syrgjendur sinn svip á

athöfnina með þátttöku og eigin trúartáknum. Þannig varð til stund sem var öllum góð og

græðandi. Daléne Fuller Rogers fjallar nokkuð um í bók sinni hvernig helgistundir og siðir

geta komið að gagni við erfiðar aðstæður.  Hún leggur mikla áherslu á að þátttakendur í

stundinni fái að taka þátt í undirbúningi og hafa einhver áhrif á stundina.51  Þannig eru mestar

líkur á að hún verði til gagns og særi engan.  Í raun er það í takt við þann skilning sem ég

hygg að flestir hafi í dag á almennri guðsþjónustu, að þangað komi fólk til að taka þátt, ekki

til að vera áhorfendur.  Í guðsþjónustunni tökum við þátt í helgihaldi með ýmsum hætti, með

sálmasöng, bænum eða öðrum tilfallandi verkefnum.  Nú síðustu ár hefur þátttaka almennra

safnaðarmeðlima aukist bæði í sjálfu helgihaldinu og við undirbúning þess.  Þannig verða

fleiri virkir þátttakendur og færri sem upplifa það að kirkjubekkirnir séu varamannabekkir eða

sæti fyrir áhorfendur.  Kirkja er staður sem er frátekinn til að við getum átt samfélag við Guð

                                                  
50 Viðtal við sr. Magnús Erllingsson.
51 Rogers, Daléne Fuller, Pastoral Care for Post-Traumatic Stress Disorder, Healing the Shattered Soul, bls 67.
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og samfélag við trúbræður okkar og systur.  Við komum þangað til að taka þátt í helgihaldinu

en ekki til að vera áhorfendur að sýningu.  Þátttakan þarf ekki endilega að þýða að við tökum

að okkur hlutverk eins og að lesa, syngja eða biðja upphátt.  Þátttakan getur vel merkt að við

biðjum í hljóði, íhugum eða tökum þátt í almennum safnaðarsöng.  Guðsþjónustan er

samfélag þar sem við mætum Guði og eigum stund með honum.

Við höfum skoðað aðkomu presta að lífi fólks á Vestfjörðum eftir snjóflóðin í Súðavík

og á Flateyri, í hverju hún fólst og hvaða áhrif hún hafði. Hér var litið á framkvæmdir með

augum prestsins. Síðar í þessum skrifum verður dregið saman það sem um var fjallað. Einnig

verður hugað að því hvernig hægt er að styðja prestinn í svona aðstæðum. Í anda þessara orða

beinum við næst athygli okkar að björgunarsveitarmanninum og hlutverki hans í ítrustu

aðstæðum.
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Hér má sjá tvær myndir frá Flateyri. Sú efri er af minningarmerki sem sett hefur verið upp til

minningar um þau er létu lífið í snjóflóðunum þar. Á þeirri neðri er Flateyrarkirkja og til hliðar við

hana má sjá hvar flóðið kom niður fjallshlíðina.

Myndirnar tók Kristján Sigfússon
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Björgunarsveitarmaðurinn við ítrustu aðstæður

Þegar snjóflóðin féllu voru margir kallaðir til.  Bæði þeir sem vegna vinnu sinnar voru sendir

á staðinn, eins og starfsfólk heilbrigðisgeirans, prestarnir sem við höfum fjallað um hér að

framan og fleiri.  Fjölmargir sjálfboðaliðar komu einnig að björgunarstarfinu og gáfu tíma

sinn og kunnáttu til að koma til hjálpar á ögurstundu.  Þeir sem fyrstir voru á vettvang og

fengu erfiðasta verkefnið voru heimamenn, björgunarsveitarmenn sem bjuggu á staðnum og

voru skyndilega komnir í það hlutverk að leita að nágrönnum sínum, vinum og jafnvel

ættingjum. Hörður Magnússon var undanfari í HSSR52 og kom á staðinn með varðskipi.  Hann

segir frá hversu erfitt hlutskipti heimamanna var:

„Aðkoma okkar var auðvitað allt önnur en þeirra fyrir vestan.  Þetta var svo

nálægt þeim, þeir komast ekkert út úr þessum aðstæðum.  Þeir urðu bara að

gera það sem þurfti að gera, það var enginn annar til staðar til þess.  Þeir

gátu ekki ákveðið að hvíla sig í nokkra tíma og sent aðra í staðinn á vettvang

á meðan, eins og vaninn er í svona aðstæðum.“  Hann bætir við: „Það sló

mann að heyra hvernig heimamenn töluðu í talstöð,  þeir töluðu um nöfn, t.d.

það á enn eftir að finna strákinn hans NN.  Strákarnir þar voru auðvitað á

kafi í þessu tilfinningalega.  Þetta gerum við ekki.  Við breytum ekki

sjúklingnum í einstakling með þessum hætti því það gerir allt miklu erfiðara

og við vorum búnir að ákveða fyrirfram að gera það ekki og vorum mjög

einbeittir í því alla aðgerðina.  Ég las aldrei blöðin um þetta ekki einu sinni

eftir að ég kom heim. Ég vissi vel að það mundi hafa áhrif á mig og gerði

það ekki.  Við nýttum okkur það að þekkja þetta fólk ekki.“53

Þessi frásögn leiðir hugann að því sem við höfum fjallað um í sambandi við tengsl, hvernig

þau styrkja okkur á ögurstundu.  Tengsl við það eða þá sem við þekkjum og treystum.  Hér

má sjá að þau geta unnið bæði með okkur og á móti.  Of sterk tengsl geta unnið gegn okkur.

Það gerði starf heimamanna erfiðara að þeir voru að leita að og hlúa að vinum, ættingjum eða

nágrönnum.  Í prestsstarfinu kemur þetta einnig fyrir, það er erfitt fyrir prest að sjá um útför

fyrir þá sem eru honum of tengdir tilfinningalega.  Það er erfitt að sjá hvar línan liggur þarna

en ég efast um að margir gætu séð um slík prestverk ef um væri að ræða eigin maka eða börn.

                                                  
52 HSSR er skammstöfun fyrir Hjálparsveit skáta í Reykjavík.
53 Viðtal við Hörð Magnússon, fyrrverandi undanfara í HSSR.
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Þar væru tengslin farin að vinna gegn okkur og hamla okkur að sinna starfinu.  Tengingar við

fólk og umhverfi okkar eru hluti af þeim verkfærum sem við tökum með okkur inn í erfiðar

aðstæður.  Þær geta verið mjög gagnlegar en þær geta líka orðið til þess að við séum ekki rétti

aðilinn í viðkomandi verkefni.  Við erum þá hreinlega með röng verkfæri.

Margir hafa fjallað um þá hættu að vera of nátengdur viðfangsefni sínu tilfinningalega.

Það getur orðið til þess að við missum sjónar á markmiðinu með inngripi okkar og getum sjálf

orðið fórnarlömb þeirra aðstæðna sem við erum að ganga inn í til að hjálpa.54

Höldum áfram að skoða störf björgunarsveita við erfiðar aðstæður.  Hér á undan var fjallað

um hvað það er að vera í björgunarsveit, hvers vegna fólk velur slíkan lífsstíl og hvað heldur

því við efnið.  Það virðist vera að félagsskapurinn og áhuginn á útivist hafi þar mikið að segja.

En hvað er það sem heldur mönnum gangandi við slíkar aðstæður eins og þarna voru?  Hörður

svarar þessari spurningu:

„Fyrir okkur var þetta allt að því spennandi.  Við höfðum alltaf upplifað

björgunarstörf sem eitthvað skemmtilegt.  Ég held að við höfum litið svo á

að þegar þetta útkall kom þá hafi það verið útkallið.  Búnir að vera í

björgunarsveit í mörg ár og aldrei gerist neitt sérstakt.  Þarna gerðist

eitthvað, það tók verulega á og var alvöru.  Útkall sem kemur kannski einu

sinni á öld.  Ef litið er til baka, þá gerði maður þarna það sem maður hélt

sem krakki að björgunarstörf gengju út á.“55

Það hljómar einkennilega að eitthvað sé spennandi við það að ganga inn í aðstæður sem

þessar, þar sem veröld fólks er að hrynja í kringum það.  Það er hins vegar stórt verkefni sem

blasti við, að moka sig í gegnum heilt snjóflóð í hörmulegu veðri.  Þarna takast menn á við

sjálf náttúruöflin og þar reynir til hins ítrasta á þá þjálfun sem menn hafa hlotið.  Það er ekkert

óeðlilegt við það að upplifa það sem spennandi.  Það gerir ekki björgunarmanninn kaldlyndan

eða vélrænan, það gerir hann mannlegan.

Við höfum einnig hér að ofan rætt um þann styrk sem býr í hópi, hvernig besta

úrvinnsla áfalla á sér oft stað í hópi vina eða starfsfélaga. Björgunarsveitir eru þar engin

undantekning. Hörður segir frá:

                                                  
54 McCarrol, James E. and Ursano, Robert J., Consultation to Group, Organizations and Communities, úr bókinni
Interventions Following Mass Violence and Disasters, bls 202.
55 Viðtal við Hörð Magnússon.
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„Ég var 25 ára þegar ég byrjaði, eldri en gengur og gerist. Við vorum hópur

sem kom saman inn í sveitina, allir vanir og bjuggum yfir gríðarlegri

reynslu. Við ferðuðumst mikið saman og þetta er líklega einn sterkasti

vinahópur sem ég á.  Við vorum einna fyrstir til að fá inn fyrirlestra um

áfallahjálp og sálgæslu og hugsuðum mikið um slíka hluti.  Við höfðum lent

í ýmsu áður en kom að þessu og bjuggum okkur til fagaðkomu að málinu.

Okkar verkefni var að fara á staðinn eins hratt og var mögulegt, vinna okkar

verkefni og komast svo aftur heim. Við skilgeindum okkar verkefni vel, t.d.

ætluðum við ekki að dvelja of lengi við skyndihjálp á vettvangi, bara nógu

lengi til að koma viðkomandi í læknishendur. Við einbeittum okkur að

verkefni okkar.“56

Það er augljóslega fín lína milli þess að vera manneskja sem finnur til með öðrum og vera á

sama tíma fagmaður sem gerir það sem þarf að gera og tekur þær ákvarðanir sem þarf að taka.

Auðvitað er það óendanlegt verkefni að greina þar á milli.  Í þessu tilviki er líklegt að

hópurinn og andinn og einingin í honum hafi viðhaldið mannlega þættinum.  Þú þekkir þann

sem stendur við hlið þér í erfiðleikunum og þið berjist saman. Á sama tíma er hægt að

fjarlægja sig dálítið raunveruleikanum sem umkringir mann, raunveruleikanum að þú ert að

finna látið fólk.  Verið er að grafa upp úr snjónum drauma og væntingar sem aldrei

blómstruðu.  Til að bugast ekki í svona aðstæðum þarf tvennt, að skera á tengslin við

verkefnið en jafnframt að halda í tengslin við þann sem vinnur við hliðina á þér.  Hvor tveggja

er nauðsynlegt.  Það sést á þeirri staðreynd að mun fleiri björgunarsveitarmenn af

Vestfjörðum hættu slíkum störfum í kjölfarið, enda hafa þeir ekki átt neinn möguleika á því

að skera á tengslin við umhverfið.  Þeir sem komu frá Reykjavík áttu auðveldara með að halda

áfram og Hörður segir m.a. að það hafi aldrei verið spurning þegar seinna kallið kom frá

Flateyri hvort hann ætti að fara eða ekki, það kom ekkert annað til greina.  Þegar rætt er um

úrvinnslu áfalla segir Hörður að helsta þörf þeirra félaganna eftir að verkefni þeirra lauk í

Súðavík hafi verið að komast heim, hvíla sig og hitta konurnar og fjölskylduna.  Það er ekki

skrýtið, ég fæ oft þessa tilfiningu sjálfur eftir erfið augnablik í prestsstarfinu, að fara heim til

að vera öruggur um allt sé í lagi þar.  Það er rétt að hnykkja á þessari þörf, að fjarlægja sig

aðstæðum, með einni athugasemd frá Herði:

„Það gekk svo vel að vinna úr þessu eftir Súðavík að ég leyfði mér að lesa

blöðin, þegar ég kom heim frá Flateyri.  Mér fannst það óþægilegt og ég
                                                  
56 Sama.
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hætti því. Ég hugsa að ég myndi ekki enn í dag lesa um fjölskyldurnar sem

lentu í þessu. Þetta kemur við mann.“57

Til að fá enn betri innsýn í störf björgunarsveita á vettvangi er gott að heyra sögu þeirra sem

tóku þátt í björgunarleiðangri til Haíti, eftir hina gríðarlegu jarðskjálfta sem þar urðu í janúar

2010.  Eftirfarandi texti er af heimasíðu neyðarlínunnar.

Íslenska alþjóðabjörgunarsveitin hefur verið kölluð út til hjálparstarfa á

Haiti, þar sem öflugur jarðskjálfti reið yfir í gærkvöldi. Ástandið í landinu er

slæmt og óttast er að margir hafi látið lífið. Flogið verður til Bandaríkjanna

og þaðan til Haíti eða Dóminíska lýðveldisins og er áætluð lending þar um

klukkan 19:00 að íslenskum tíma. Íslenska sveitin verður meðal þeirra fyrstu

á staðinn en unnið hefur verið að því í alla nótt að undirbúa förina í góðri

samvinnu við Utanríkisráðuneytið. M.a. kom utanríkisráðherra, Össur

Skarphéðinsson, í Skógarhlíðina í nótt, þar sem sveitin kom saman og fór í

gegnum læknisskoðun. Fulltrúi frá utanríkisráðuneytinu mun einnig fylgja

sveitinni í skaðalandið.58

Þetta var ágætur tími fyrir okkur Íslendinga að fá jákvæða umfjöllun um okkur í

alþjóðasamfélaginu.  Flestir voru orðnir þreyttir á endalausum fréttum af hruni efnahagslífsins

og falli íslensku bankanna.  Víkingarnir voru ekki lengur hetjur, heldur skúrkar og við þráðum

nýjar fyrirmyndir. Við horfðum stolt á eftir sveitinni okkar þegar hún fór af stað og vorum enn

stoltari þegar í ljós kom að hún var fyrst á vettvang.  Myndskeið af Icelandair flugvélinni, sem

fluttti sveitina var sýnt aftur og aftur í sjónvarpinu.  Loksins gátum við Íslendingar borið

höfuðið hátt, loksins vorum við að gera gagn.

Til að gera okkur ljóst hvernig ástandið var á Haíti og umfang eyðileggingarinnar

þegar íslenska björgunarsveitin kom á vettvang er hér stuttur texti fenginn af heimasíðu

Unicef á Íslandi:

„Jarðskjálftinn olli 220 þúsund dauðsföllum og yfir 300 þúsund særðust í

landi, sem þegar var mjög viðkvæmt fyrir. Í dag býr um ein milljón manna í

búðum við afar þröngan kost. Innra kerfi landsins lamaðist þar sem 60

                                                  
57 Sama.
58 Þessi frétt birtist á vef Neyðarlínunnar 112 þann 13. janúar 2010, http://www.112.is/neydarlinan/frettir/nr/498.
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prósent af opinbera kerfinu urðu rústir einar.“59

Hvernig eru menn, björgunarmenn, búnir undir aðstæður sem þessar? Ólafur Loftsson annar

stjórnanda íslensku björgunarsveitarinnar segir:

„Við reynum að fá þroskaða einstaklinga með reynslu úr björgunarsveitum, fólk sem er margt

búið að vera í starfi í björgunarsveit í 10-20 ár.  Félagar okkar fara í gegnum heilmikla þjálfun

til að geta verið í sveitinni.  Innan þeirrar þjálfunar er farið í gegnum það sem getur gerst á

vettvangi. Við sýnum hópnum myndir sem gera grein fyrir því í hverju þeir geta lent. Það

kemur fyrir að einn og einn viðurkennir að þetta gangi of langt fyrir hann, að á myndunum

sjáist aðstæður sem hann treystir sér ekki í. En auðvitað eru þetta bara myndir, svo er allt

annað að koma á staðinn.“60

Þessa síðustu setningu geta margir skilið, það er eitt að lesa bók eða horfa á mynd og annað að

vera svo allt í einu staddur í sömu aðstæðum.  Það þarf ekki einu sinni stórhamfarir til.  Þetta

þekkja margar stéttir. Það er t.d. eitt að læra til prests en allt annað að standa fyrir framan hóp

í sorg og aðstoða við jarðarför.

 Það er vafalítið erfitt fyrir kennara að standa í fyrsta skipti frammi fyrir bekk eða

flugmann að vera án leiðbeinanda í fyrsta skipti. Þess vegna eru þeir sem hafa reynslu svo

mikilvægir í öllu samstarfi, hvort sem það er í björgunarsveit, kirkjunni eða annars staðar.

Reynsla er gríðarlega dýrmæt þegar við stöndum frammi fyrir erfiðu verkefni. Í framhaldi af

þessum orðum er hægt að fullyrða að reynsla gerir alla rólegri og yfirvegaðri. Reynsla gerir

okkur líklegri til að trúa því að við ljúkum viðkomandi verkefni og þar með gerir reynslan

okkur líklegri til að finna og vita að við verðum að gagni í þeim aðstæðum sem við lendum í.

Það er gríðarlega mikilvægt til að hafa baráttuþrek og missa ekki móðinn í miðju verkefni og

það hjálpar okkur einnig við að einbeita okkur að því sem þarf að gera.

Næst víkur Ólafur að því, sem við köllum næmi fyrir aðstæðum og menningu (cultural

awereness) og segir:

„Við búum einnig okkar lið undir það að sinn er siðurinn í hverju landi, t.d.

mismunandi meðferð á látnum, hvað varðar það að sækja og skila af sér,

greftrunarsiðir og fleira.  Sumum kann að bregða við þegar þeir ná líki úr

húsarúst og svo er búið að grafa það innan við klukkutíma eða setja í

                                                  
59 Heimasíða Unicef á Íslandi: http://www.unicef.is/samstarfslond_haiti2010.
60 Viðtal við Ólaf Loftsson, stjórnanda Íslensku alþjóðabjörgunarsveitarinnar.



53

fjöldagröf.  Þetta eru aðferðir sem við þekkjum ekki. Við reynum að

undirbúa hópinn undir þetta í þjálfuninni.“61

Inn á þetta er einnig komið í handbók um sálræna skyndihjálp sem nýverið var gefin út í

íslenskri þýðingu og finna má á vefnum, m.a. í gegnum heimasíðu Þjóðkirkjunnar. Þar segir

m.a:  „Þau samskipti, sem talin eru viðeigandi, geta verið breytileg eftir einstaklingum,

menningarheimum og félagshópum, t.d. hversu nálægt einhverjum maður stendur, hversu

mikið augnsamband maður myndar, eða hvort snerting er viðeigandi, sérstaklega milli karla

og kvenna. Ef þú þekkir ekki til menningar einstaklingsins, skaltu varast of mikla nálgun, ekki

halda augnsambandi of lengi eða snerta viðkomandi.“62 Þetta kunna að virðast full miklar

leiðbeiningar en vert er að taka fram að þegar við nálgumst fólk í áfallaástandi, þá er það langt

frá því að vera venjulegar kringumstæður.  Það sem viðkomandi myndi hugsanlega fyrirgefa

okkur á eðlilegum degi sem yfirsjón vegna vanþekkingar getur við slíkar aðstæður orðið til

þess að viðkomandi getur ekki hugsað sér að þiggja aðstoð frá okkur.  Að vera á varðbergi

gagnvart umhverfi og menningu snýr bæði að þeim sem er kominn til að veita hjálp og þeim

sem er hjálpað.

Frá Björgunarstörfum á Haíti. Myndina tók Ólafur Loftsson

                                                  
61 Sama.
62 Sálræn skyndihjálp, leiðbeiningar um verklag á vettvangi, íslensk þýðing og staðfærsla dr. Berglind
Guðmundsdóttir og Þórunn Finnsdóttir. (Handbókin heitir á frummálinu: Psychological First Aid: Field
Operations Gudie), bls ???
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Þannig er mikilvægt fyrir björgunarmanninn að vera meðvitaður um hvernig hann

gengur fram og einnig að hann sé meðvitaður um hvaða áhrif aðstæður og aðferðir

heimamanna hafa á hann.  Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar um er að ræða alþjóðlega

björgunarsveit sem oft er að störfum fjarri heimalandi sínu. Í ferð íslensku sveitarinnar til

Haíti fór saman að menningin er önnur en við þekkjum og einnig að aðstæðurnar voru svo

hrikalegar. Ólafur lýsir svo fyrsta sólarhring þeirra í Haíti:

„Við fengum auðvitað smá sjokk fyrsta sólarhringinn þegar við keyrðum í

gegnum borgina og framhjá mörg þúsund líkum.  Þau lágu í hrúgum og voru

sett í vörubíla og traktora. Það var erfitt að vera á staðnum og sjá þetta og

upplifa. Ég veit ekki hvort við hefðum gert það sama en líklega var engin

önnur leið. Við ræddum þetta mikið á degi tvö og menn voru sammála um að

þetta var bara það eina sem hægt var að gera. Þú hefur enga aðra leið þegar

það eru strax yfir hundrað þúsund lík bara úti á götu út um alla borg.  En

maður hugsar um virðingu fyrir látnum, er andinn farinn og eru þetta þá ekki

bara hylki sem má henda?”63

Lífið er okkur heilagt og við viljum sýna því virðingu. Það gefur okkur tilgang að bjarga því

og að sama skapi er erfitt þegar okkur finnst við ekki geta sýnt þá virðingu sem við viljum.

Sr. Magnús Erlingsson sagði einnig í viðtali frá björgunarsveitarmanni sem datt nokkrum

sinnum er hann bar lík á börum.  Hann átti erfitt með þann atburð og fannst nánast eins og

hann hefði vanhelgað hina látnu manneskju.  Þetta var atburður sem skekur eitthvað sem

okkur er heilagt. Það er ljóst að björgunarsveitin á Haíti þurfti að ræða þetta og líklega hefur

hin rökræna afstaða um nauðsyn hjálpað þeim að halda áfram. En aðstæður sem þessar eru

mjög erfiðar og sameiginleg afstaða hópsins hefur skipt miklu.  Styrkurinn hefur að miklu

leyti legið í samstöðu hans um að svona þyrfti að vinna verkið.

Ákveðið kerfi er notað til að fylgjast með líðan einstaklinga innan sveitarinnar, það má

kalla félagakerfi. Hver og einn velur sér félaga og þannig myndast tvenndir sem fylgjast með

andlegu og líkamlegu heilbrigði hvors annars. Þetta kerfi er virkjað strax á Keflavíkurflugvelli

og er það virkt þar til sveitin hefur lent aftur hér heima.  Þannig á að vera hægt að fylgjast

með því hvort einhver breyting verður á mönnum, t. d. hvort þeir séu dofnir, að missa

einbeitingu eða niðurdregnir. Einnig þarf að fylgjast með grunnþörfum manna eins og svefni,

                                                  
63 Viðtal við Ólaf Loftsson.
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hvíld og næringu.  Meðan á dvöl stendur þarlendis, þ.e. í skaðalandinu, er fundað kvölds og

morgna með hópstjórum og farið í gegnum hvern dag fyrir sig og velt upp spurningum eins

og: Hvernig gekk dagurinn? Hvað gerðist? og svo framvegis.  Þá er einnig fundað með allri

sveitinni og allir fá færi á að tjá sig um gang mála. Læknir er einnig með í för sem bæði

stjórnendur og aðrir sveitarmenn geta ráðfært sig við og hann, ásamt sjúkraliðum, hefur það

hlutverk að vakta hópinn. 64

„Á Haíti þurftum við að fara framhjá hundruðum líka á hverjum degi og í

slíkum aðstæðum er ekki skrýtið að upplifa vanlíðan, því reyndum við á

hverjum degi að opna umræðu og halda henni gangandi.“

Meðan sveitin var á Haíti vann einnig stjórnstöð Landsbjargar á Íslandi með aðstandendum

björgunarsveitarmannanna.  Þar var þeim sagt frá gangi mála og hvað sveitarmenn voru að

ganga í gegnum hverju sinni. Þar voru einnig aðstandendur látnir vita hverju þeir áttu von á

við heimkomu. Þeir fengu að vita að ekki væri ósennilegt að björgunarmennirnir yrðu þreyttir

og annars hugar fyrstu dagana eftir heimkomu. Þeir voru látnir vita hverju þeir ættu að

fylgjast með fyrsta mánuðinn. Þeir fengu tvo fundi til að fjalla um málin á meðan sveitin var

úti. Þessi vinna með aðstandendum þjónaði ekki bara þeim, heldur líka þeim sem voru á

vettvangi á Haíti. „Við verðum mun rólegri þegar við vitum að hugsað er um fólkið okkar

heima, það skipti miklu máli. “65 Það að vera í skelfilegum aðstæðum eins og þarna, hefur oft

þau áhrif að maður fer að hugsa um það sem maður telur sjálfsagðan hlut heima.

Að horfa á tilveruna hrynja umhverfis sig hefur þau áhrif að við viljum vera viss um

að okkar nánustu séu öryggir heima. Það fullvissar okkur  um að það sem gefur lífi okkar

merkingu og tilgang sé ennþá til staðar. Í viðtali við sr. Sigfinn Þorleifsson, sjúkrahúsprest,

segir hann frá því að þegar hann kom frá Ísafirði eftir snjóflóðið í Súðavík þá hafi hann haft

mikla þörf fyrir að komast heim og finna að fjölskyldan væri heil á húfi.66

Það er athyglislvert hvernig heimför er hagað og má segja að hún hafi nokkuð með

það að gera að mynda tengsl við lífið heima á ný. Ólafur segir frá:

„Við höfum þá reglu að stoppa eina nótt á leiðinni heim. Þá er hvíld

og hópurinn kemur saman. Við stoppuðum, á leiðinni heim frá Haíti, á

Bahamas. Þar gat áhöfnin á flugvélinni líka hvílst. Þá fengu allir poka

                                                  
64 Sama.
65 Sama.
66 Viðtal við sr. Sigfinn Þorleifsson.
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að heiman sem fjölskyldurnar tóku saman, föt að heiman og svo var

þeim uppálagt að setja eitthvað í töskurnar sem við ættum.  Ég fékk

t.d. tónlistarspilara með lögum sem hafa gildi fyrir mig og mína

fjölskyldu.  Þannig fékk maður smá tengingu. Svo hittumst við á

stórum umræðufundi þar sem farið var yfir aðgerðina almennt. Síðan,

eftir heimkomuna, liðu nokkrir dagar og svo fóru allar einingarnar eða

sveitirnar  á rýnifund.  Ég fór með Reykjavíkursveitinni og Rúdólfi frá

áfallateymi Landsspítalans sem stjórnaði okkar fundi. Hann fór yfir

mörg atriði og sum mjög gagnleg.  Hann sagði okkur að það væri allt í

lagi að hafa gaman af þessu.  Sumir hafa fundið til sektarkenndar yfir

því að það sé ákveðin ævintýramennska í þessu meðan líf fólks hrynur

í kringum okkur. Þið fáið út úr þessu spennu og gerið á sama tíma

gagn. Hann sagði einnig að það væri eðlilegt að vera niðurdreginn

eftir svona lífsreynslu.“67

Það er greinilegt að björgunarsveitirnar hafa lært mikið um það hvernig huga ber að sínu

fólki.  Falleg er þessi tenging við lífið hjá fólkinu heima, að fá persónulega hluti senda á

hvíldarstað. Stutt er heim og kominn tími til að búa sig undir venjulegt líf á ný.  Tengslin við

fjölskyldu eða þeirra nánustu eru þarna virkjuð og heimkoman undirbúin. Þetta er sniðug

aðferð til að milda muninn sem er milli heimilislífsins og tjaldlífsins við slæmar aðstæður.

Hér að ofan er fjallað um hvernig markvisst er unnið með tengslin við það sem gefur

lífinu gildi, við fólkið heima, þá nánustu.  Það kemur því líklega ekki á óvart hvernig Ólafur

lýsir því hve sterklega hann upplifði álagið strax við upphaf ferðar, þegar tengslin voru rofin

við þá sem heima voru. Við skulum láta þau áhrifaríku orð vera lokaorð þessa kafla:

„Fyrsta alvöru stressið kom þegar flugvélin fór. Það var komið kvöld og myrkur og svo var

„farið þitt“ sem kom með matinn þinn og alla sem þú þekktir farið.  Vélin fer í myrkrinu út á

brautarenda og svo sérðu ljósin hverfa og eftir er bara þögn og þú ert bara komin í þessar

aðstæður.  Þá hugsaði ég: Nú verður ekki aftur snúið.“68

                                                  
67 Viðtal við Ólaf Loftsson.
68 Sama.
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Forvarnir - niðurstöður

Þrátt fyrir heiti kaflans þá er hér um niðurstöður eða hugleiðingar að ræða sem vaknað hafa

við umfjöllunina hér á undan.  Við höfum fjallað um starf prestsins og

björgunarsveitarmannsins.  Við höfum skoðað starf presta á fyrri tíð sem á sinn hátt voru

einnig björgunarmenn samhliða því að vera prestar.  Við höfum velt fyrir okkur fyrirbærinu

áfalli því það er oft vettvangur starfs bæði prestsins og björgunarmannsins.  Svo var mörgum

orðum varið í að skoða tvö tilvik annars vegar þar sem prestar störfuðu við ítrustu aðstæður á

Vestfjörðum í kjölfar snjóflóðanna þar og einnig störf hjálparsveitar í skelfilegum aðstæðum

bæði á Vestfjörðum og á Haíti.

Orðið forvarnir var einu sinni tískuorð.  Allt starf, sérstaklega barna og unglingastarf,

var með einhverjum hætti talið forvarnarstarf.  Að vissu leyti má það til sanns vegar færa að

jákvætt starf er gjarnan forvarnarstarf.  Alltaf þegar rætt er um forvarnir kemur í huga minn

guðspjallssagan af óhreinu öndunum sem kastað er út án þess að neitt komi í staðinn.  Hún er

svona hjá Lúkasi:

„Þegar óhreinn andi fer út af manni reikar hann um eyðihrjóstur og leitar

hælis. Og er hann finnur það ekki segir hann: Ég vil hverfa aftur í hús mitt,

þaðan sem ég fór. Og er hann kemur og finnur það sópað og prýtt  fer hann

og tekur með sér sjö aðra anda sér verri og þeir fara inn og setjast þar að og

verður svo hlutur þess manns verri eftir en áður.“ (Lúk. 11.24-26).

Gott starf fyllir upp í tóm eða þörf svo að óhreini andinn, hvaða form sem hann tekur sér, eigi

síður pláss í huga okkar og hjarta.  Óhreini andinn getur verið tákn fyrir margt sem við viljum

ekki bjóða velkomið, eins og vonleysi, vanmáttakennd, að upplifa sig einan og ýmsir slæmir

siðir eins og óregla eða hvað annað sem finnur sig heima í tóminu.  Leitin að merkingu er

jafnframt leitin eftir því að fylla tómið.  Sú leit getur verið á ýmsum forsendum, bæði

veraldlegum og trúarlegum, eins og hér hefur verið fjallað nokkuð um.

Hvernig getum við þá stundað forvarnir þegar við stöndum andspænis áföllum sem

nánast er öruggt að við munum flest mæta einhvern tíma á lífsleiðinni?  Það er hægt að gera

margt til að búa okkur undir það sem getur komið fyrir.  Því miður getum við ekki komið í

veg fyrir áföll en við getum reynt að milda skaðandi áhrif þeirra.
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Það er löng hefð fyrir forvarnarstarfi, sem stundað er af prestum.  Hér nægir að vísa til

þeirra þriggja presta sem fjallað var um í upphafi þessarar ritsmíðar.  Sr. Jón Steingrímsson,

sr. Oddur Gíslason og sr. Jón M. Guðjónsson unnu allir að forvörnum.  Jón eldklerkur

rannsakaði náttúruna til að geta hjálpað fólki að lifa með henni þó hún væri ekki alltaf til

friðs.  Einnig las hann læknisfræði til að koma sóknarbörnum sínum og öðrum til hjálpar og

koma í veg fyrir langvarandi sjúkdóma og erfiðleika.  Sr. Oddur og sr. Jón stuðluðu báðir að

slysavörnum og höfðu góða þekkingu og reynslu af sjómennsku.  Þeir leituðu leiða til að auka

öryggi sjómanna og koma í veg fyrir slys.  Allir þessir þrír voru því að vinna að forvörnum á

einn eða annan hátt.  Þeir mynda tengsl presta við björgunarsveitir.  Þær þekkjum við helst

undir merkjum slysavarnarfélagsins Landsbjargar.  Góð aðferð til að halda uppi merki

prestanna þriggja væri að prestar og kirkjan styddi við starf björgunarsveita.  Þær hafa, á sinn

hátt, tekið við merki þeirra þriggja.  Hvaða þjónustu geta prestar veitt björgunarsveitum?

Hvernig geta þeir stutt við störf þeirra?  Þar má nefna nokkur atriði. Prestar geta boðið

kennslu og erindi um sorg og sorgarviðbrögð.  Þeir eru fáir, sem hafa jafn mikla reynslu og

prestar í því að hjálpa aðstandendum eftir fráfall einhvers nákomins.  Þá reynslu eigum við að

nýta og miðla henni til annarra.  Einnig er innan prestastéttar sérstök reynsla, t.d. sú sem

prestarnir segja frá í kaflanum hér að framan, reynsla sem fæst við að koma að ömurlegum

aðstæðum og hjálpa fólki að lifa þær af.  Þetta er reynsla sem er afar dýrmæt og nauðsynlegt

að hún hverfi ekki úr stéttinni.  Prestar geta svo boðið fram þekkingu sína og reynslu með því

að tala við björgunasveitir sem koma úr erfiðum útköllum, bæði við sveitirnar sjálfar og eins

aðstandendur þeirra, sem er mjög mikilvægt eins og kom fram í kaflanum hér á undan. Best er

þó ef þetta tvennt fer saman,  þ.e. fræðsla og aðkoma eftir erfið útköll. Við höfum séð í

umfjöllun okkar hér að ofan, að tengsl skipta miklu máli þegar unnið er úr erfiðum áföllum.

Þannig er erfitt að mynda ný tengsl á erfiðum tímum og því betra að virkja þau sem eru fyrir.

Það væri því góð hugmynd fyrir okkur presta að setja okkur í samband við björgunarsveitir og

kynnast þeim til að geta komið að starfi þeirra þegar á reynir.  Þá getum við komið inn,

hafandi þegar áunnið traust félaganna.  Þetta má svo yfirfæra á aðra starfsemi eins og

íþróttafélög og klúbba sem starfa í sóknum landsins.

Eftir efnahagshrunið sem hér varð er viðkvæmt að tala um íslensku aðferðina.  En það

er engu að síður nauðsynlegt að átta sig á íslensku aðferðinni í prestsþjónustu.  Hún er

vafalítið tilkomin vegna þess hve fámennt þjóðfélag okkar er.  Íslenska aðferðin er sú að

þiggja þjónustu prests sem við þekkjum vegna þess að hann vann prestsverk áður í

fjölskyldunni, vegna þess að hann var með jólahugleiðingu í klúbbnum okkar eða vegna þess

að okkur líkaði athöfn sem við vorum í hjá honum.  Mörg prestverk sem ég hef unnið hafa
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komið í mínar hendur af ástæðum sem þessum. Auðvitað er líka mikið um að fólk leiti til

prestsins í sinni sókn en hin aðferðin, íslenska aðferðin, lifir góðu lífi.  Fyrir stuttu leitaði til

mín fólk sem sagði að það hefði ekki enn valið sér sinn ,,fjölskylduprest.” Þessi aðferð, að

leita til þess sem við þekkjum, er ekkert óeðlileg, það er auðveldara að nálgast þann sem við

þekkjum, treystum og höfum af góða reynslu.  Prestar eru því gjarnan nokkurn tíma að

stimpla sig inn í þjónustu í nýjum söfnuði.  Tengsl eru mikilvæg og þess vegna skiptir svo

miklu máli að sinna þessum félagslegu einingum sem finnast í sóknum landsins hvort sem það

eru björgunarsveitir, íþróttafélög eða klúbbar.  Að kynnast fólki og taka þátt í starfi í sínu

hverfi er forvarnarstarf.  Það er hluti af því að sóknarbörnin viti hvert hægt er að leita til að

fylla upp í það tóm sem áfall getur valdið.  Þegar ég fer í framhaldsskóla til að fjalla um sorg

og sorgarviðbrögð þá hef ég stundum látið þátttakendur búa til sína eigin persónulegu

áfallaáætlun.  Hluti af henni er að átta sig á því hvert við getum og viljum leita þegar við

þurfum á hjálp að halda.  Til að prestur eða hver sem er annar komist þar á blað þá skiptir

máli að viðkomandi viti af honum og ekki sakar að menn skynji að honum er annt um líðan

þeirra.

En snúum dæminu aðeins við og hugum að prestinum sjálfum.  Hvernig forvarnastarf

getur hann stundað gagnvart sjálfum sér?  Hver hugsar um hann þegar á reynir? Hvar finnur

hann tengsl og merkingu í störfum sínum?.  Það vakti athygli mína í viðtölum við prestana

þrjá, sem tengjast starfinu eftir snjóflóðin á Vestfjörðum, að starfstími þeirra á vettvangi var

ýmist ákveðinn eða ekki.  Tveir þessara þriggja presta sem ég talaði við voru starfsmenn

Landsspítalans og einn var sóknarprestur og starfsmaður þjóðkirkjunnar.   Prestarnir sem

komu frá Landsspítalanum sögðu að eftir ákveðinn tíma hafi verið komið til þeirra og sagt að

nú væru þeir búnir að standa sína vakt og kominn tími fyrir þá að fara heim.  Sama

fyrirkomulag kemur einnig fram í viðtölum við björgunarsveitarmenn. Í almennum útköllum

er það stjórnstöð sem ákveður hve lengi hver og einn á að vera að störfum og þegar

alþjóðabjörgunarsveitin fer af stað þá er ákveðið fyrirfram hver hámarksdvöl hennar er.  Eftir

situr sóknarpresturinn.  Presturinn á staðnum, sem greinilega hlýtur að eiga að búa yfir

stórkostlegu úthaldi og hlýtur endalaust að geta gefið af sér því enginn stöðvar hann.  Nú

kynni einhver að velta fyrir sér spurningunni hvort hann eigi ekki að hafa vit á því sjálfur að

meta hvenær hann getur ekki meira.  Svarið er einfaldlega nei, hann getur það ekki.  Prestar

starfa af hugsjón og vegna köllunar sinnar.  Trúin hvetur þá einnig til dáða.  Fyrir þann sem

vinnur af mikilli hugsjón er erfitt að hverfa af vettvangi áður en verkefninu er lokið.  Um þetta

eru björgunarmenn og prestar, sem komið hafa að erfiðum aðstæðum, sammála.  Það er erfitt

að skilja fólk eftir í veikleika en það hjálpar þeim ekki að yfirstíga vanmáttakennd sína og
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sorg ef björgunaraðilinn eða presturinn eru uppgefnir.  Þá geta þeir, eins og stundum er sagt,

orðið hluti af vandamálinu en ekki hluti af lausninni.  Það verður því að vera

kirkjustjórnarinnar eða samstarfssvæðisins að skipuleggja aðkomu prests þannig að gagn sé af

og presturinn sjálfur komist heill frá sínum störfum.

Þessi orð leiða okkur að næsta máli varðandi forvarnir eða undirbúning presta fyrir

það sem kann að koma upp á í starfinu. Handleiðsla ætti alltaf að vera hluti af starfi presta,

alltaf allan starfstíma þeirra.  Í dag er það val hvers og eins hvort og hvenær þeir þiggja að

taka þátt í handleiðslu.  Það ætti ekki að vera val.  Þar getur presturinn fengið stuðning kollega

sinna og leiðsögn bæði samstarfsmanna og handleiðara.  Þar er hægt að fylgjast með líðan

prestsins og starfsorku.  Eftir erfitt útkall koma björgunarsveitir saman til viðrunarfundar, þar

er farið yfir það sem gerðist og þannig er málinu lokað, lært af því og rætt um það sem var

gott og það sem var ekki gott.  Prestar eru sem betur fer ekki alltaf í ítrustu aðstæðum eins og

þeim sem lýst var hér á undan en á borð þeirra rata oft erfið verkefni og krefjandi verkefni.

Verkefni sem snúast fyrst og fremst um samskipti við fólk á dýrmætum og mikilvægum tíma í

þeirra lífi, bæði á gleði og sorgarstundum.  Þeir sem standa dags daglega í slíkum samskiptum

sem krefjast þess að mikið sé gefið af sér ættu alltaf að stunda sjálfsrækt, því tæki okkar

prestanna sem erum tákn eða brotið tákn eins og fram kom hér á undan er að mestu við sjálf.

Handleiðsla er góð og jafnvel nauðsynlegt tæki í slíkri sjálfsrækt.  Annað og ekki síður

mikilvægt er eigin trúrækni.  Þar myndast tengslin við Guð sem við þurfum að geta sótt í

þegar illa stendur á.  Rétt eins og sóknarbörn vilja þekkja prestinn, táknið sitt, þá þurfum við

að þekkja Guð sem við leitum til við ítrustu aðstæður.  Við þurfum að þekkja raust hans svo

vísað sé til líkingarinnar um góða hirðinn.  Það ætti auðvitað ekki og þarf auðvitað ekki að

minna presta á slíka trúrækt en gott er að nefna hana sem oftast því án trúræktar þá verður

presturinn ekki brotið tákn sem stendur fyrir tengsl Guðs og manns heldur verður hann bara

góðviljaður einstaklingur.

Það sem prestarnir sem hér var rætt við tala um að sé mikill styrkur er samfélagið við

kollega þeirra.  Sérstaklega var það skýrt hjá sjúkrahúsprestunum.  Þörfin fyrir slíkt samfélag,

að finna samstöðu og kraft í hópi sem stefnir að sama marki, ætti að hvetja okkur til þess að

vinna meira saman sem lið, vinna sem samstarfssvæði eða samstarfshópar.  Þessi þróun er

sannarlega hafin og er það af hinu góða.  Lið getur áorkað meiru en hópur af einstaklingum.

Hið heilaga

Trúin getur verið okkur mikill styrkur í hremmingum.  Helgistundir hafa gjarnan verið vel
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sóttar í kjölfar þungra áfalla.  Í helgistundunum kemur fólk saman til að sækja styrk og

huggun hvert hjá öðru og í samfélaginu við Guð.  Þegar björgunarsveit kemur saman eftir

erfitt útkall á viðrunarfund þá er að mörgu leyti það sama á ferðinni.  Hún kemur saman til að

sækja styrk, styrkinn sem býr í hópnum.  Viðrunarfundurinn er að vissu leyti helgistund

sveitarinnar.  Helgistund í þeim skilningi að tími er tekinn frá fyrir samfélag og samræðu,

tíminn er helgaður því sem þarf að ræða.  Þörfinni fyrir að gera gagn.  Að vissu leyti verður sú

þörf, þörfin fyrir að gera gagn og umfram allt að bjarga mannslífum, hið heilaga á

viðrunarfundinum.  Þar er leitað leiða til að skoða hvernig tókst til, hvað gert var vel og hvað

ekki og öllum gefið tækifæri til að tjá sig og ganga frá fundinum betur stemmdir.

Helgistundin á að færa okkur nær Guði og nær því að finna tilgang eða merkingu í vonlitlum

aðstæðum. Tilgangurinn er að hvetja björgunarfólkið til að koma öðrum til hjálpar og finna

stuðning sem býr í samfélagi okkar við náunga okkar.  Bæði helgistundin og

viðrunarfundurinn þarf því að færa okkur vissuna um að við séum að gera gagn, að nærvera

okkar geti á einhvern hátt gert vonlausar aðstæður vonbetri.  Presturinn, tákn þess að

maðurinn eigi samband við Guð, brotið tákn vegna heims sem er ekki alltaf eins og við

vildum að hann væri, getur fátt gert betra en að miðla þessum boðskap um að þú sem ert á

vettvangi vonlausra atburða hafir hlutverk.  Þótt atburðir og aðstæður hafi gert þig

vanmáttugan og þér finnist allir og þar á meðal Guð hafa yfirgefið þig, þá sé verk að vinna.

Presturinn kemur inn í slíkar aðstæður ekki til að gera allt betra heldur sem táknmynd Guðs,

Guðs sem vill vera með þegar við göngum í gegnum dimman dal og táknmynd þess sem lætur

sig varða um samferðamenn sína.  Það er hugsjón björgunarmannsins að vera til staðar þegar

þörf er á og það er líka köllun prestsins.  Tvö hlutverk sem eiga það til, þegar við stöndum

frammi fyrir ítrustu aðstæðum, að renna saman.

Að gera gagn

Fyrir þó nokkuð mörgum árum þegar ég var að ljúka námi í guðfræðideild Háskóla Íslands þá

sótti ég námskeið sem hét Handleiðsla á stofnun.  Þar fórum við nemendur í hlutverk

sjúkrahúsprests, við töluðum við fólk og áttum síðan að gera grein fyrir störfum okkar bæði í

hópi og einslega með kennara.  Eitt af því sem hann lét okkur gera var að skrifa nokkur orð

um af hverju við værum að sækja þetta námskeið.  Ég man að ég skrifaði þó nokkur orð um,

að hugurinn væri farin að hneygjast í þá átt að verða prestur og því starfi fylgir það að vinna

með fólki í fjölbreyttum aðstæðum.  Slíkar aðstæður gætu verið góðar eða slæmar.  Ég

skrifaði að ég vildi gjarnan geta stutt fólk þegar á það reyndi og í kjölfarið skrifaði ég orðrétt:
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„Ég vil gera gagn.”  Það var sú hugsun sem fylgdi mér út í prestskapinn, löngun til að gera

gagn. Það er sterkur drifkraftur og stór hluti af því að finna merkingu í störfum sem eru erfið

og krefjandi.

 Starfstími okkar er takmarkaður og ævitími líka ef út í það er farið.  Því er mikilvægt

að huga vel að því hvernig við búum okkur, sem prestar, undir það að vera til staðar og gerum

það ekki eingöngu af góðum vilja, sem vissulega skiptir miklu máli, heldur líka af skynsemi

og þekkingu. Það dugar ekki góður vilji, en án hans er öll þekkingin gagnslaus. Eins og Páll

postuli segir í fyrra Korintubréfi: „Þótt ég talaði tungum manna og engla en hefði ekki

kærleika, væri ég hljómandi málmur eða hvellandi bjalla.“ (1.Kor. 13.1). Það er erfitt fyrir

hvern og einn að meta störf sín og við getum ekki gert allt.  Hjúkrunarfræðingur sem ég vann

með árið sem ég vann inn á geðdeild sagði gjarnan við skjólstæðinga sína: „Það vantar ekki

viljann hjá mér en stundum vantar getuna.“ Ætli það sé ekki nokkuð gott að ekki vanti

viljann?  Við sem ætlum að hjálpa öðrum þurfum að vinna í báðum þessum atriðum.  Vinna í

okkur sjálfum, svo við missum ekki viljann og vinna í að mennta okkur og læra af reynslunni

til að auka getuna.  Þar liggur lykillinn að því að gera gagn.

 „Kenn oss að telja daga vora að vér megum öðlast viturt hjarta.“ (Sl.

90.12).

Frá Haíti, myndina tók Ólafur Loftsson.
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