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Útdráttur 

 Tilgangur þessarar rannsóknar var að veita feðrum sem tálmuð hefur verið umgengni 

við börnin sín tækifæri til að tjá sig um reynslu sína og upplifun. Notast var við 

eigindlega rannsóknaraðferð til að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: „Hver er 

upplifun og reynsla feðra af umgengnistálmunum“, „Hvernig upplifa tálmaðir feður 

þann hluta stjórnsýslukerfisins sem hefur með mál þeirra að segja“, og „Hefur þessi 

upplifun og reynsla ýtt undir þunglyndi?“ en með síðustu spurningunni kemur 

undirspurningin „Hvernig hefur aðilinn gert upp þessa reynslu“. Eina skilyrði fyrir 

þátttöku var að vera faðir og að hafa upplifað umgengistálmanir. Sameiginleg reynsla 

þeirra snýst í kringum fjögur þemu, samskipti við barnsmóður, kerfið, upplifun af 

tálmunum og andlegri líðan. Niðurstöðurnar sýna að allir áttu þeir í stormasömum 

samskiptum við barnsmæður sínar fyrir sambandsslit, þeir telja þau úrræði sem kerfið 

býður upp á ekki boðleg og í raun ónothæf, upplifun þeirra allra af tálmunum hafa verið 

neikvæðar auk þess sem andleg líðan þeirra var miður góð á meðan tálmunum stóð. 

  Umgengnistálmanir eru það atferli þegar foreldri sem fer með fullt forræði, eða 

hefur lögheimili í sameiginlegri forsjá, meinar hinu foreldrinu umgengni og samskipti 

við börnin sín. 
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Inngangur 

Þegar höfundur var ekki orðinn tveggja ára gamall skildu foreldrar hans og flutti faðir 

hans til Þýskalands. Í gegnum árin voru samskipti höfundar við föður sinn stopul, en 

þeir hittust þó að sumri til í einhvern tíma. Þegar höfundur varð eldri fóru samskiptin 

þverrandi, og er svo komið að á þrítugasta aldursári hefur höfundur ekki hitt föður sinn í 

hartnær 16 ár. Þessi erfiða lífsreynsla vakti áhuga höfundar á málefnum fjölskyldunnar, 

og þegar kom að því að velja efni fyrir BA verkefnið var fátt annað sem kom til greina 

en að velja eitthvað tengt feðrum og umgengni við börn. Þar sem höfundur hafði 

persónulega reynslu af því að hitta ekki föður sinn nema öðru hvoru vildi hann fá að 

kynnast hinni hliðinni, hlið föður sem umgengst ekki barn sitt reglulega og jafnvel ekki 

neitt. Að lokum var ákveðið að skoða feður sem ekki fengu, eða höfðu ekki fengið, að 

hitta börnin sín. Þetta voru feður sem voru beittir, eða hafa verið beittir, 

umgengnistálmunum.Umgengnistálmun á við um það þegar foreldri sem fer með fullt 

forræði, eða hefur lögheimili í sameiginlegri forsjá, meinar hinu foreldrinu umgengni og 

samskipti við börnin sín. Þrátt fyrir að inntak þessarar ritgerðar sé um feður sem beittir 

hafa verið umgengnistálmunum er það síður en svo þannig í öllum tilfellum að 

barnsmæður beiti þeim. Aftur á móti er það algengara þar sem í meirihluta tilfella eru 

mæður með fulla forsjá, eða í yfir 90% tilfella þar sem ekki næst að semja um forsjá 

(Hagstofa Íslands, 2012c). 

  Sú löggjöf sem er í gildi miðast öll við að það sé barnið sem á rétt á viðveru 

beggja foreldra sinna í lífi sínu (barnalög nr. 76/2003). Löggjöfin gerir ráð fyrir því að 

foreldrar fari í sáttameðferð hjá sýslumanni við skilnað, en það hefur gengið það vel að 

nú er svo komið að nær 80% mála enda með sameiginlegri forsjá (Hagstofa Íslands, 

2012c). 

 Skilnaður getur reynst öllum aðilum sambandsins erfiður, en það vill oft 

gleymast að taka tillit til barnanna. Hætta er á því að skilnaðurinn hafi varanleg, slæm 

áhrif á þau og getur það mögulega haft áhrif á samband þeirra við framtíðarmaka 

foreldra sinna (Ganong og Coleman, 1990; Visher og Visher, 1979). 

  Sú rannsókn sem framkvæmd var hér byggist á rannsóknarhefðum eigindlegra 

rannsókna. Hún var framkvæmd á fyrstu mánuðum ársins 2012 og voru fengnir fjórir 

viðmælendur. Þeir komu víða að af landinu og höfðu upplifað mismunandi ástæður 

tálmana í mislangan tíma. Niðurstöðurnar sýndu að þátttakendur höfðu allir átt í stirðum 

samskiptum við barnsmæður sínar frá því fyrir skilnað og bötnuðu þau samskipti ekki 
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eftir hann. Þeir höfðu allir neikvæða reynslu af kerfinu og þótti þeim þau úrræði sem í 

boði voru ekki beysin. Andleg líðan feðranna var ekki upp á marga fiska og lýsti einn 

þeirra sjálfum sér sem svo að hann hafi ekki verið í húsum hæfur. Tveir hafa leitað sér 

sérfræðiaðstoðar vegna þunglyndis, en allir lýstu þeir einkennum þunglyndis.  
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1. Fjölskyldan og forsjá barna 

1.1. Réttindi barna á Íslandi  

Gildandi barnalög (nr. 76/2003) eru byggð á eldri lögum frá 1992 en árið 1999 fól 

þáverandi dómsmálaráðherra sifjalaganefnd það verkefni að endurskoða lögin. 

Umtalsverðar breytingar voru gerðar á lögunum með tilliti til réttinda barna auk þess 

sem önnur ákvæði voru nútímavædd. Ber þar helst það nýmæli að foreldrar hefðu nú 

þann möguleika að semja sín á milli um sameiginlega forsjá barna sinna (Alþingi, e.d.). 

Sameiginleg forsjá felur ekki í sér að foreldrar þurfi að taka ákvarðanir í sameiningu um 

öll mál barnsins heldur á það við um stórar ákvarðanir sem varða hagsmuni barnsins. 

32. gr. barnalaga kveður á um að í sameiginlegri forsjá ákveði foreldrar sameiginlega 

lögheimili barns þar sem það eigi að hafa fasta búsetu. Ástæða þess að barn getur ekki 

haft lögheimili hjá báðum foreldrum má finna í 4. gr. laga um lögheimili (21/1990). 

Samkvæmt 1. gr. barnaverndarlaga (nr.80/2002) segir að öll börn eigi rétt á 

vernd og umönnun og að þau eigi að njóta þeirra réttinda sem í gildi eru sem hæfa aldri 

þeirra og þroska. Hlutverk foreldra er að sýna börnum sínum þá umhyggju og virðingu 

sem börnin þarfnast, skapa þeim viðunandi uppeldisaðstæður þar sem þau geta þroskast 

og dafnað sem og að gæta velfarnaðar þeirra. 1. gr og 46. gr. barnalaga (nr. 76/2003)  

bæta enn á rétt barnsins, en í þeim segir að barn eigi rétt á að þekkja báða foreldra sína 

og að það eigi rétt til að umgangast báða foreldra sína svo lengi sem það er hagsmunum 

þess í hag. 

Sé tekið mið af framansögðu ætti réttarstaða barns að vera vel tryggð, barnið á 

að vera verndað, búa við viðunandi aðstæður heima fyrir og annarsstaðar og báðir 

foreldrar eru skyldugir til að fylgja því eftir og gæta hagsmuna þess. Þó er ekki hægt að 

líta framhjá því að við skilnað foreldra brjóti þeir óafvitandi á réttindum barnsins 

(Hjörtur M. Jóhannsson, 2003; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2005). 

Skilnuðum foreldra fylgja oft vandamál sem ekki teljast barnvæn og má slá því föstu að 

í allmörgum tilfellum skilnaða séu hagsmunir foreldra settir ofar hagsmunum barnsins. 

Þó hlýtur það að vera hlutverk foreldra að gæta að réttindum og hagsmunum barnsins, 

jafnvel þó þau lög sem ná yfir málaflokkinn taki ekki á því (Guðrún Erlendsdóttir, 

1982). 

Núverandi barnalög gera ráð fyrir því að við skilnað foreldra sé boðið upp á 

sáttameðferð hjá sýslumanni þar sem foreldrum gefst kostur á að komast að 

sameiginlegri niðurstöðu um forsjá og lögheimili barnsins (Barnalög nr. 76/2003). 
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Komist foreldrar ekki að niðurstöðu í sáttameðferð eða annað foreldrið gefur ekki eftir 

forræði fer málið í dómskerfið þar sem dómari dæmir öðru hvoru foreldrinu forsjá 

barnsins. Í þessum málaflokki eru dómarar bundnir af því að dæma einungis öðru hvoru 

foreldrinu forræði yfir barninu þar sem núgildandi barnalög bjóða ekki upp á að 

dómarar dæmi foreldra til sameiginlegrar forsjár  (nr. 76/2003). Við endurskoðun eldri 

barnalaga frá 1992 (nr. 20/1992) var leitast eftir ráðgjöf frá ýmsum fagaðilum. Meðal 

þeirra var lögfræðingurinn Jóhanna B. Bjarnadóttir (2001), en henni var falið að bera 

saman lagareglur um umgengni og þvingunarúrræði vegna brota á umgengisrétti í 

Englandi, Þýskalandi og á Norðurlöndunum. Niðurstöður hennar sýndu að þjóðirnar 

lögðu allar ríka áherslu á að foreldrar reyndu til þrautar að ná samkomulagi um forsjá 

barna sinna við skilnað áður en málið kæmi til kasta dómstóla. Segir Jóhanna einnig að 

foreldrum gangi betur að halda samkomulagi um forsjá hafi þeir sjálfir ákveðið 

fyrirkomulag þess. Náist ekki samkomulag um forsjá og umgengni og þurfi að grípa til 

þvingunarúrræða virðist sem deilur verði flóknari og illeysanlegri fyrir vikið. Ráðgjöf 

fyrir foreldra í forsjárdeilum hefur færst í aukana og virðist ganga betur að ná sáttum í 

þessum erfiðu málum. Sú sérfræðiráðgjöf sem um ræðir er lögfest í 33.gr. barnalaga og 

eiga öll sýslumannsumdæmi á Íslandi að bjóða upp á hana.  

Sifjalaganefnd fékk sálfræðingana Aðalstein Sigfússon, Guðfinnu Eydal og 

Þorgeir Magnússon (2002) til að skoða nokkur atriði við endurskoðun barnalaga. Töldu 

þau mikilvægt að í þeim tilfellum er foreldrar næðu ekki samkomulagi um forsjá ætti að 

gefa barni tækifæri til að tjá sig um málið, og yrði barninu þá skipaður talsmaður. 

Helstu áhyggjuefni starfshópsins var að barnið skyldi verða aðili forsjármálsins, það 

þyrfti að vernda það gegn þeim aðstæðum. Áhrif þess gætu haft varanlega skaðleg áhrif 

á samband milli barns og foreldris þegar málinu lyki.  

 

1.2. Stjúpfjölskyldan  

Skilgreining á hugtakinu fjölskylda hefur reynst mörgum erfitt verk. Því hefur verið 

fleygt fram að óraunhæft sé að skilgreina hugtakið vegna þess að fjölskyldan væri 

síbreytileg afurð þróunarferlis sem aldrei tæki enda. Þar sem fjölskyldan er ekki 

endanleg, hlutlæg og stöðug er í raun vonlaust að finna hina sönnu skilgreiningu 

hugtaksins fjölskylda. Flestir hafa þó í huga sér ákveðna staðalmynd af því hvað er hin 

venjulega fjölskylda (Kristinn Karlson, 1994; Sigrún Júlíusdóttir, 1994). Skilgreining á 

henni gefur því vísbendingar um hvaða viðhorf til fjölskyldunnar séu ríkjandi hverju 

sinni til fjölskyldunnar og þann sess sem hún hefur í samfélaginu (Sabourin, 2003).  Sú 
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staðalmynd sem flestir hafa af fjölskyldu er móðir, faðir og tvö til þrjú börn. Þessi 

staðalmynd er sú fjölskyldugerð sem flestir telja vera þá eðlilegu og æskilegu, hin eina 

og sanna kjarnafjölskylda. Við nánari skoðun er raunveruleikinn hinsvegar allur annar 

(Sigrún Júlíusdóttir, 1994, 2001).  Síðustu áratugina hafa orðið miklar breytingar á 

fjölskyldustofnuninni (Einar Gylfi Jónsson, 1994), barneignum er frestað lengur en áður 

var, hlutfall óvígðra sambúða hefur aukist til muna sem og hlutfall einstæðra foreldra og 

barnlausra para (Amato, Booth, Johnson og Rogers, 2003; Kristinn Karlsson, 1994).   

 Með hjúskaparlögum (nr. 31/1993) voru báðir aðilar hjónabands gerðir jafn 

réttháir og gerðir jafn ábyrgir fyrir framfærslu barna sinna. Þessi lög ásamt öðrum 

breytingum til jafnréttis kvenna og karla hefur leitt til þess að hefðbundin verkskipting 

heimilisins hefur breyst og er nú svo komið að nærri 80% kvenna eru útivinnandi (Anni 

G. Haugen, 1994; Einar Gylfi Jónsson, 1994; Hagstofa Íslands, 2004). Þessar breytingar 

geta skýrt að einhverju leyti aukningu á tíðni skilnaða, en hægt er að ímynda sér að þar 

sem báðir foreldrar sinna störfum utan heimilisins auki það álag á fjölskylduna, en 

einnig eru konur orðnar fjárhagslega sjálfstæðari og eiga því auðveldara með að losna úr 

hjónabandi sem þeim líkar ekki við. Með aukinni skilnaðartíðni hafa skapast tvær 

fjölskyldugerðir, einsforeldrisfjölskyldan og stjúpfjölskyldan (Einar Gylfi Jónsson, 

1994; Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

 Börn í stjúpfjölskyldum koma úr mismunandi umhverfi og aðstæðum. Foreldri 

barnsins gæti hafa látist, foreldrarnir skilið eða annað foreldrið hefur ekki verið til staðar 

fyrir það. Hvernig börnum í stjúpfjölskyldum vegnar er háð ofantöldu auk aldurs 

barnsins þegar foreldrið sem það hefur lögheimili hjá og hefur forræði, hefur sambúð að 

nýju (Ganong og Coleman,  1990).  Við komu stjúpforeldris inn í líf barns hafa börn oft 

og tíðum gengið í gegnum erfiða, tilfinningalega flækju. Sum hafa ekki enn jafnað sig á 

skilnaði eða andláti foreldris  og eiga því í mörgum tilfellum erfitt með að samþykkja 

hinn nýja maka sem foreldri. Hafi barnið verið í einsforeldrisfjölskyldu hafa ef til vill 

náð að myndast sterk og djúp tilfinningatengsl við blóðforeldrið, og hefur barnið 

ákveðinn sess innan fjölskyldunnar. Með komu nýs maka blóðforeldris getur barnið 

upplifað að það missi sinn sess innan fjölskyldunnar, að því sé ýtt til hliðar til að gera 

pláss fyrir nýja fjölskyldumeðliminn. Vegna þessa er mjög mikilvægt fyrir verðandi 

stjúpforeldri að mynda traust og öðlast vináttu barnsins áður en það tekur að sér 

hlutverk foreldris í hinni nýju gerð fjölskyldunnar. Í einhverjum tilfellum kemur það þó 

fyrir að stjúpforeldri gangi ekki inn í foreldrahlutverkið heldur myndi vináttusamband 

við barnið (Visher og Visher, 1979). 
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1.3. Skilnaður 

Þegar litið er til þeirrar aukningar sem orðið hefur á lögskilnuðum síðustu áratugina 

virðist sem þeir séu að verða hluti af eðlilegri þróun fjölskyldunnar, þar sem fjölskyldan 

er ekki lengur hluti af framleiðslunni heldur orðin að einskonar neyslueiningu 

(Cunningham og Thornton, 2006; Gísli Ágúst Gunnlaugsson, 1994). Leik- og 

grunnskólar sjá að mestu um gæslu og kennslu barna og ungmenna og hefur af þeim 

sökum hlutverk fjölskyldunnar í uppeldi barna minnkað á seinni árum. Vegna þessa, 

auk annarra samfélagsbreytinga, virðist því sem auðveldara sé en áður var fyrir fólk að 

leysa upp fjölskylduna (Benedikt Jóhannsson, 2004). Stórfjölskyldan virðist einnig hafa 

vikið fyrir kjarnafjölskyldunni og aðrar áherslur og viðmið eru komin um hvað 

hjónaband eigi að fela í sér. Hjónaband nútímans er byggt fyrst og fremst á grunni 

tilfinninga og losta en ekki tryggðar, trausts og sameiginlegra gilda. Þau gömlu gildi 

sem áður tíðkuðust eru því orðin úrelt vegna þeirra þjóðfélagsbreytinga sem hafa átt sér 

stað undanfarinn áratug eða svo (Amato, Booth, Johnson og Rogers, 2003; Sigrún 

Júlíusdóttir, 1994).  Þó gæti verið að með tilkomu efnahagshrunsins 2008 hafi orðið 

breyting á, en það mun væntanlega ekki koma fram fyrr en að nokkrum árum liðnum. 

 Ástæður skilnaðar eru margar og mismunandi. Ytri aðstæður geta haft áhrif, eins 

og til dæmis ýmsar breytingar í samfélaginu, breytt gildismat og breyttur tíðarandi. 

Lífskjör einstaklinga og efnahagur hafa einnig mikil áhrif (Anderson, Higginbotham og 

Lown, 2007). Óleysanlegur ágreiningur getur risið milli aðila meðal annars vegna svika, 

samskiptaleysis, brots á trausti eða að fólk þroskist einfaldlega hvort frá öðru. Við 

skilnað koma oft upp á yfirborðið sterkar tilfinningar sem geta spannað frá miklum 

sársauka yfir í mikinn létti og gleði (Amato og Booth, 2001). 

 Á síðari árum hefur sameiginleg forsjá verið það forsjármynstur sem foreldrar 

hafa í auknum mæli sóst í. Þegar foreldrar komast að sameiginlegri niðurstöðu um 

forsjá barna sinna minnka líkurnar á því að skilnaður þeirra sé fullur biturðar og 

hefndarþorsta (Hagstofa Íslands, 2012c; Sigrún Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 

2000).  Eina helstu ástæðu þess að foreldrum gengur betur en áður að komast að 

samkomulagi um forsjá eftir skilnað má rekja að stórum hluta til þeirrar ráðgjafar sem 

stendur þeim til boða, en þessi ráðgjöf er veitt af sýslumannsembættum um allt land 

(barnalög nr. 76/2003). Það virðist hjálpa foreldrum að fá aðstoð ótengds aðila þar sem 

um 80% þeirra sem nýta sér þetta úrræði gátu betur áttað sig á tilfinningum sínum og 

leitað sátta við framkvæmd skilnaðar og forsjár (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún 

Júlíusdóttir og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000). 
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 Í sameiginlegri forsjá er gert ráð fyrir því að báðir foreldrar beri jafna ábyrgð á 

börnum sínum þrátt fyrir að sambúð sé lokið. Með aðkomu beggja foreldra að 

uppeldinu lærir barnið að það geti treyst báðum foreldrum til jafns. Þó getur það haf 

neikvæðar afleiðingar fyrir barnið þurfi það að flakka mikið á milli heimila móður og 

föður. Tíð skipti á milli heimilanna geta skapað óöryggi og kvíða, og þá sérstaklega ef 

barnið er viðkvæmt eftir þær breytingar sem skilnaðurinn hefur haft í för með sér 

(Wallerstein og Blakeslee, 1989). Í bókinni Áfram foreldrar eftir Sigrúnu Júlíusdóttur 

og Nönnu Sigurðardóttur (2000) er rætt um tvær breytur sem virðast birtast í öllum 

rannsóknum á skilnuðum og virðast skipta sköpum þegar kemur að því hvort barnið 

hljóti skaða af skilnaðinum. Fyrst eru það tengsl barnsins við fjölskyldumeðlimi, en 

mikilvægt er fyrir barnið að það haldi sömu tengslum við aðra fjölskyldumeðlimi eftir 

skilnað. Einnig er það samvinna foreldra og góð tengsl þeirra á milli, öryggistilfinning 

barnsins eykst ef það upplifir stöðugleika í athöfnum daglegs lífs og er besta leiðin að 

því markmiði gott samkomulag á milli foreldranna sem sýni barninu að þau séu fær um 

að eiga góð samskipti. 

 Með sameiginlegri forsjá á barnið auðveldara með að halda tengslum við báða 

foreldra sem og aðra ættingja eftir skilnað. Í þeim tilfellum þar sem ekki næst 

samkomulag um sameiginlega forsjá getur forræðisdeilan orðið löng og hatrömm, en í 

þeim tilfellum er það oftast nær barnið sem verður fyrir mestum skaðanum (Mason, 

1999). Rannsóknir á skilnaðarbörnum hafa sýnt að þau eigi oft við hegðunarvandamál 

að stríða og eigi erfitt með að aðlagast, en í flestum tilfellum eiga þessi sömu börn við 

þessi vandamál að stríða áður en til skilnaðar kemur (Shaffer, 2007).  

 Þó er einnig að líta til þess að aðrar rannsóknir sýna fram á að skilnaðarbörn eiga 

við færri vandamál að stríða en þau börn sem búa á heimili þar sem foreldrum kemur 

illa saman (Amato og Booth, 2001; Gardner, 1980; Shaffer, 2007).   

 Við skilnað virðist sem drengjum vegni verr en stúlkum til að byrja með 

(Benedikt Jóhannsson, 2004), en þó ganga kynin í gegnum sama sorgarferli. Fyrstu 

viðbrögð eru reiði, sársauki, óvissa og aðrar neikvæðar tilfinningar. Þau draga sig oft 

inn í sig og reyna að einbeita sér að öðrum hlutum eins og vinum, skólanum, 

tómstundum og áhugamálinu. Þegar skilnaðurinn er kominn vel á veg og miklar 

breytingar hafa orðið á heimilinu, upplifa börnin mikla depurð og sorg. Þau syrgja það 

líf sem þau áttu með foreldrum sínum og sakna þess foreldris sem fluttist út af heimilinu 

(Amato og Booth, 2001; Amato og Sobolewski, 2007).  Viðbrögð barnanna við þeim 

tilfinningum sem blossa upp við skilnað foreldranna geta verið misjöfn, og þau nota 
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mismunandi leiðir til að vinna úr þessum tilfinningum. Mörg barnanna upplifa mikla 

reiði til sjálfs sín, annars eða beggja foreldra eða jafnvel þriðja aðila sem að málinu 

kemur. Í flestum tilfellum eru þau þó fljót að laga sig að nýjum aðstæðum og sætta sig 

við skilnaðinn, en það fer þó eftir aldri hversu fljótt það gerist (Amato og Booth, 2001; 

Shaffer, 2007).  Aldur barnanna skiptir máli þegar skoðað er hvernig skilnaðarbörn 

vinna sig út úr skilnaðinum, sem og hvenær börnunum er sagt frá skilnaðinum (Amato 

og Booth, 2001; Benedikt Jóhannsson, 2004). Bowlby telur að örugg geðtengsl skipti 

höfuðmáli þegar kemur að erfiðum upplifunum barna, ef þau eru ekki til staðar getur 

barnið átt á hættu að þróa með sér neikvætt, hugrænt skema. Með því getur skilnaðurinn 

haft áhrif á túlkun annarra atburða sem að einhverju leyti tengjast skilnaði eða missi 

seinna á lífsleiðinni, og þannig aukið líkur á þunglyndi (Santrock, 2004). Ung börn hafa 

ekki skilning á þeim breytingum sem skilnaðurinn hefur í för með sér, en þau aftur á 

móti skynja tilfinningar foreldra sinna. Vegna þessa verða foreldrarnir að láta lífið hafa 

sinn vanagang án óþarfa truflana. Því eldri sem börnin eru, því meiri áhrif hefur 

skilnaðurinn á þau, hegðun þeirra getur breyst og í sumum tilfellum sýna þau afturhvarf 

í þroska einsog til dæmis með því að væta sig eða missa hægðir. Eftir því sem börnin 

eldast hafa þau þróað með sér dýpra ímyndunarafl en tapa að sama skapi getunni til að 

skilja á milli ímyndunar og raunveruleikans, vegna þessa getur komið fyrir að þau sjái 

eingöngu fyrir sér hinar verstu mögulegu afleiðingar skilnaðarins (Benedikt Jóhannsson, 

2004). Það er börnunum fyrir bestu að fá að vita um leið og foreldrar hafa ákveðið að 

skilja, en alltof oft gerist það að beðið er fram til þess tíma er annað foreldrið flyst útaf 

heimilinu. Með því er barninu ekki gefinn möguleiki á því að átta sig á hinum nýju 

aðstæðum og laga sig að þeim (Amato og Booth, 2001).  

 Frá 1970 hefur skilnaðartíðni aukist bæði í Evrópu og Bandaríkjunum (Amato, 

Booth, Johnson og Rogers, 2003).  Svipað hefur verið uppi á teningnum á Íslandi og 

sýnir mynd 1 hvernig fjöldi skilnaða hefur aukist hægt og rólega með hverju árinu sem 

líður. Þó lítur út fyrir að komin sé ákveðið jafnvægi í skilnaði þar eð þeir hafa verið 

nokkuð stöðugir frá aldamótum (Hagstofa Íslands, 2012b).  
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Mynd 1.  Fjöldi hjónavígsla (Hagstofa Íslands, 2012a) og lögskilnaða á Íslandi frá 1951 til 2010 

(Hagstofa Íslands, 2012b).   

 

 Sú aukning sem verið hefur í lögskilnuðum hefur verið nokkuð samfelld og 

stöðug. Árið 1971 hóf Hagstofa Íslands söfnun gagna vegna hjónavígslna, en á því ári 

voru framkvæmdar 1624 hjónavígslur. Á móti kom að lögskilnaðir voru 306 talsins, eða 

19% af giftingum þessa árs. Um aldamótin 2000 voru framkvæmdar 1777 hjónavígslur 

en lögskilnaðir það ár voru 545, eða um 31% af giftingum. Fyrir árið 2010 voru aftur á 

móti framkvæmdar 1547 hjónavígslur á móti 563 skilnuðum, en það þýðir um 36%  

skilnaðartíðni (Hagstofa Íslands, 2012a; Hagstofa Íslands, 2012b).  Hafa verður í huga 

þegar þessar tölur eru skoðaðar að þær eru eingöngu byggðar á lögskilnuðum, ekki er 

tekið tillit til þeirra sambúða sem enduðu á tímabilinu. En gera má ráð fyrir að fjöldi 

sambúða sem enda séu mun fleiri en lögskilnaðir (Benedikt Jóhannsson, 2004).  
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Mynd 2.  Forsjá barna frá 1971-2010 (Hagstofa Íslands, 2012c). 

 

Á hinum Norðurlöndunum kom hugmyndin um sameiginlega forsjá fyrst upp í 

Svíþjóð í kringum 1970, en Noregur og Danmörk fylgdu eftir stuttu síðar. Íhaldssöm öfl 

á Íslandi urðu þess valdandi að treglega gekk að koma þessum hugmyndum á framfæri, 

en voru þó að lokum lögfestar árið 1992 með barnalögunum (Sigrún Júlíusdóttir og 

Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

Mynd 2 sýnir hvernig forsjá barna hefur verið ákvörðuð frá 1971 fram til ársins 

2010. Árið 1992 var lögfestur möguleikinn á sameiginlegri forsjá, en tölfræði fyrir árin 

1992 og 1993 er varða sameiginlega forsjá eru ekki að fullu marktæk vegna 

ófullnægjandi flokkunar á sameiginlegri forsjá á þessu tímabili (Hagstofa Íslands, 

2012c). Áður en sameiginleg forsjá var lögfest voru mæður mun líklegri til að fá forræði 

yfir börnum sínum. Með tímanum hefur sameiginleg forsjá aukist til muna og er nú svo 

komið að nær 80% forsjármála enda með sameiginlegri forsjá. Þar sem íslensk löggjöf 

gerir ekki ráð fyrir  því að einstaklingur geti haft tvö lögheimili þurfa foreldrar í 

sameiginlegri forsjá að ákveða sín á milli hjá hvoru þeirra lögheimilið eigi að vera, en í 

flestum tilfellum endar það hjá móður (Benedikt Jóhannsson, 2004; Sigrún Júlíusdóttir 

og Nanna K. Sigurðardóttir, 2000).  

Eftirtektarvert er að skoða þróunina í forræðismálum þar sem feður fá forsjá 

barna sinna, en þau mál eru hverfandi fá. Frá árinu 2000, þegar feður fengu í 4% tilfella 

forræði, hinsvegar hefur hlutfall feðra sem fá forræði farið minnkandi og er nú svo 

komið að árið 2010 fengu feður fullt forræði í eingöngu 0,79% tilfella á meðan mæður 

fengu fullt forræði í 19% tilfella (Hagstofa Íslands, 2012c).  
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Rannsóknir hafa sýnt að andleg líðan einstaklinga eftir skilnað sé verri en þeirra 

sem enn eru giftir, en algengustu vandamálin eru streita og þunglyndi (Shapiro og 

Lambert, 1999). 

 

1.4. Þunglyndi 

Þunglyndi er skilgreint sem geðröskun sem hefur áhrif á bæði andlega og líkamlega 

líðan einstaklinga (Lárus Helgason, 1991). Til þess að fá  greiningu þarf einstaklingur 

að upplifa minnst eitt tilfelli þunglyndis á tveggja vikna tímabili þar sem helstu einkenni 

þunglyndis vara næstum allar vökustundir flesta daga þessa tímabils. Helstu einkenni 

þungyndis eru depurð og skortur á áhuga og ánægju á flestum athöfnum daglegs lífs. 

Með því getur fylgt breyting á matarlyst, sumir einstaklingar missa algjörlega 

matarlystina á meðan aðrir finna fyrir aukinni þörf fyrir mat og neyta hans í meira mæli 

en eðlilegt getur talist. Vegna breytinga á matarlyst geta orðið breytingar á þyngd og 

líkamlegu atgervi einstaklings sem síðan hafa bein áhrif á þunglyndi einstaklingsins til 

verri vegar. Vandræði með svefn eru einnig algeng meðal þeirra sem glíma við 

þunglyndi. Erfitt getur verið fyrir einstaklinga að sofna á kvöldin og enda einstaklingar 

oft á því að snúa sólahringnum við og sofa á daginn og vaka á næturnar. 

Einstaklingurinn verður einnig orkulítill, hann tekst á við kjark- og vonleysi og upplifir 

sig á neikvæðan hátt, finnst honum hann vera einskis virði og er fullur sektarkenndar. 

Einstaklingurinn getur átt í erfiðleikum með einbeitingu, hugsun og ákvarðanatöku. 

Algengt er að einstaklingar sem upplifa þunglyndi leiði hugann að dauðanum, þeir 

skipuleggja sjálfsvíg og í verstu tilfellunum gerir einstaklingurinn sjálfsvígstilraun eða 

fremur sjálfsvíg. Vegna þessara, og annarra neikvæðra hugsana líður einstaklingnum 

illa, hann er stundum ófær til að sinna vinnu, dregur jafnvel úr samskiptum við aðra og 

nær útilokar þau. Þeir sem eiga við vægt þunglyndi að stríða geta lifað eðlilegu lífi að 

megninu til, en það krefst mikils af þeim og reynir mikið á einstaklinginn (American 

Psychiatric Association, 2000). 
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2. Framkvæmd rannsóknar 

2.1. Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Heildarmarkmið þessarar rannsóknar var að gefa feðrum, sem hefur verið tálmuð 

umgengni við börnin sín, tækifæri til að segja frá lífsreynslu sinni. Til þess að gera 

þessu góð skil var ákveðið að fara af stað með þrjár rannsóknarspurningar og eina 

undirspurningu.  

 Hver er upplifun og reynsla feðra af umgengnistálmunum? 

 Hvernig upplifa tálmaðir feður þann hluta stjórnsýslukerfisins sem hefur með mál 

þeirra að segja ? 

 hefur þessi upplifun og reynsla ýtt undir þunglyndi? 

 hvernig hefur aðilinn gert upp þessa reynslu? 

 

2.2. Einkenni eigindlegra aðferða 

Eigindlegar aðferðir hafa sín sérkenni, en þau snúa helst að rannsakandanum sjálfum, 

aðstæðum, þátttakendum og aðferðafræði. Fyrir það fyrsta byggja eigindlegar 

rannsóknir á aðleiðslu,  en í því felst að rannsakandinn byggir upp kenningar og hugtök 

út frá þeim gögnum sem hann hefur þegar safnað saman (Taylor og Bogdan, 1998, 

Esterberg, 2002). Við rannsóknir verða rannsakendur að leggja fyrirframgefnar 

hugmyndir sínar og viðhorf til hliðar áður en lagt er af stað. Þar sem það er hlutverk 

rannsakandans að túlka líf og aðstæður þátttakenda geta fyrirframgefnar hugmyndir haft 

áhrif á niðurstöður rannsóknar og ekki gefið sanna mynd af reynslu þátttakenda. 

Rannsakandinn skoðar aðstæður fólks í heildrænu samhengi, þátttakendur eru sem ein 

heild og reynt er að finna sameiginlega reynslu þeirra. Þar sem eigindlegar rannsóknir 

eru húmanískar, reynir rannsakandinn að falla inn í raunverulegar aðstæður þátttakenda 

og leitast við að skilja alla þætti daglegs lífs fólks. Að lokum eru eigindlegar rannsóknir 

sveigjanlegar, þær eru ekki háðar stöðluðum rannsóknaraðferðum og gefur það 

rannsakandanum tækifæri til að safna gögnum, greina þau og útskýra á fjölbreyttan hátt 

(Taylor og Bogdan, 1998; Esterberg 2002). 
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2.3. Siðferði í eigindlegum rannsóknum  

Þegar unnið er með viðkvæm málefni verður að hafa ýmislegt í huga, en það fyrsta sem 

rannsakandinn verður að gera er að hugleiða höfuðreglurnar fjórar, sjálfræðisregluna, 

skaðleysisregluna, velgjörðarregluna og réttlætisregluna (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Sjálfræðisreglan vísar til þess að ávallt skuli bera virðingu fyrir einstaklingnum og 

sjálfræði hans. Þátttakandi verði alltaf að gefa upplýst og óþvingað samþykki sitt fyrir 

þátttöku í rannsókn. Skaðleysisreglan felur í sér að allt skuli gert til að koma í veg fyrir 

að þátttakendur skaðist af þátttöku í rannsóknum. Velgjörðarreglan vísar til þess að 

rannsakandanum beri skylda til þess að láta sem best af sér leiða, meðal annars með því 

að velja rannsóknarleiðir sem fórna sem minnstu. Réttlætisreglan segir til um að dreifa 

skuli gæðum og birgðum af sanngirni þannig að hver og einn fái það sem honum ber og 

á skilið (Sigurður Kristinsson, 2003).  

2.4. Framkvæmd rannsóknar, aðdragandi, undirbúningur og úrvinnsla 

Undirbúningur þessarar rannsóknar hófst í október 2011 þegar ég var nemandi í 

námskeiðinu Inngangur að eigindlegum rannsóknaraðferðum. Í þeim áfanga fékk ég 

áhuga á að gera eigindlega rannsókn í lokaverkefni mínu og varð svo úr að ég gerði það. 

Að loknum haustprófum 2011 hóf ég gerð rannsóknaráætlunar og setti ég mig í 

samband við Félag um foreldrajafnrétti. Í ársbyrjun sendi ég út tölvupóst á einstaklinga 

sem voru á póstlista félagsins, en ég taldi félagið vera vettvang þar sem ég ætti hvað 

auðveldast með að setja mig í samband við feður sem höfðu orðið fyrir 

umgengistálmunum. Á svipuðum tíma sendi ég inn umsókn til Persónuverndar fyrir 

rannsóknina og var hún samþykkt. Ég fékk góð viðbrögð við tölvupóstinum sem sendur 

var út og að lokum höfðu á annan tug einstaklinga haft samband. Loks urðu fjórir 

einstaklingar fyrir valinu en þeir höfðu allir mismunandi sögu að segja. Ég gerði 

þátttakendum strax ljóst að fyllsta trúnaðar yrði gætt og ítrekaði ég það aftur áður en 

viðtölin fóru fram.  

  Ég reyndi eftir bestu getu að skrá niður viðtölin strax að þeim loknum, en ég 

lenti þó í tímahraki  með síðasta viðtalið. Öll viðtölin voru tekin upp á stafrænt 

upptökutæki og síðan afrituð af nákvæmni á tölvutækt form. Gögn upp á 80 blaðsíður 

voru lesin og greind þar sem unnið var markvisst að því að draga fram sameiginlega 

upplifun og reynslu einstaklinganna.  
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2.5. Gagnasöfnun 

Í heild voru tekin fjögur viðtöl við jafn marga viðmælendur. Ég hóf viðtalsferlið um 

miðjan janúar og var því ekki lokið fyrr en í lok febrúar. Stysta viðtalið tók 35 mínútur 

en það lengsta  um 80 mínútur. Viðtölin fóru flest fram á heimilum viðmælenda utan 

eitt, en það fór fram á vinnustað hans. Í öllum tilfellum fengum við gott næði og 

utanaðkomandi truflanir voru nærri engar. Í viðtölunum hafði ég með viðtalsramma sem 

ég hafði áður útbúið, en hann nýtti ég til hliðsjónar til að leiða viðtalið áfram.  

2.6. Þátttakendur 

Pétur Sighvatsson er á seinni hluta þrítugsára sinna, hann á dreng og stúlku úr fyrra 

sambandi en er núna í sambúð og með kornabarn. Hann er tæknimenntaður úr 

háskólasamfélaginu og stundar atvinnu í sinni sérfræðigrein. Hann hefur ekki fengið að 

sjá börnin sín í fimm ár. 

Gunnar Sigurólason er á fyrri hluta fertugsára sinna, hann lauk iðnmenntun áður en 

hann fór í háskólanám og starfar hann nú við sérfræðigrein sína. Hann á tvítuga stúlku 

úr fyrra sambandi, en hans forræðisdeila snýst um yngri dóttur hans sem enn er á 

leikskólaaldri.  

Gísli Jón Sigurðsson er á fimmtugsaldri, hann á þrjár dætur af fyrra sambandi og hefur 

hann staðið í deilum við barnsmóður sína um umgengni í hátt í áratug. Hann er með 

háskólamenntun og starfsréttindi tengd henni, en um þessar mundir rekur hann eigin 

fyrirtæki ásamt fleirum. 

Magnús Geirsson er á  þrítugsaldrinum, hann á son á leikskólaaldri með unnustu sinni 

en dóttir hans af fyrra sambandi er að komast á grunnskólaaldur. Magnús hefur viðað að 

sér tveimur háskólagráðum og vinnur hann við sína sérfræðigrein.  
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3. Niðurstöður; sameiginleg reynsla feðra af tálmunum 

3.1. Samskipti við barnsmóður 

Samskipti Péturs við barnsmóður sína á meðan sambandi þeirra stóð einkenndist af 

togstreitu þeirra á milli. Hann lýsir henni sem ráðandi afli í sambandi þeirra, en sjálfum 

sér að sama skapi sem óákveðnum og eftirlátssömum;  

 

[S]ko, hún var allan tímann frekar ráðandi í sambandinu og 

svona...þetta var raunar...þetta var...það var svoldið ráðskast með 

mann skulum við segja og þetta var eiginlega...sko.. það er svolítið 

erfitt að lýsa því, þetta er svo langt síðan (hlær). En það var ...þetta var 

þannig að hún, að hún...hún í rauninni réði öllu og...hún var mjög.... 

 

Pétur lýsir henni sem mjög stjórnsömum einstaklingi sem þurfti að hafa allt eftir sínu 

höfði. Hann segir frá því að hún hafi stjórnað því hvenær og hvort hann gæti farið í 

vinnuna auk þess sem hún gerði kröfu um að hann sinnti heimilinu í einu og öllu.  

Pétur segir sambandið hafa einkennst af miklum lygum af hennar hálfu og ekki 

eingöngu gagnvart honum heldur einnig öðru fólki sem barnsmóðir hans umgekkst. Þar 

sem Pétur hefur hafið sambúð með konu úr vinkvennahópi barnsmóður hans hafa þau 

tvö borið saman bækur sínar og komist að ýmsum lygum barnsmóður Péturs sem þau 

áður töldu vera sannleika.  

Nokkrum árum eftir að samband þeirra hófst fór hann að gruna að barnsmóðir 

hans væri honum ótrú. Hann segist hafa gengið á hana með það en hún hafi staðfastlega 

neitað; „og sko...viðurkenndi aldrei neitt en var samt alltaf sko...það var alltaf heimsókn 

og þú veist...þetta var svona...ótrúlega svona þrúgandi og....þau eru gift í dag sko“. 

Vegna grunsemda sinna efaðist hann í einhvern tíma um að hann væri blóðforeldri 

yngra barnsins, sér í lagi þar sem sú þungun hafði ekki verið skipulögð.  

Sambandsslit Péturs og barnsmóður hans bar ekki að með snöggum hætti heldur 

má segja að samband þeirra hafi runnið sitt skeið hægt og rólega. Pétur flutti út í byrjun 

árs 2005 en þau sóttu ekki um skilnað fyrr en í lok þess árs. Í millitíðinni hafði vinur 
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barnsmóður hans flust inn til hennar, en þegar Pétur gekk á hana hvort þau væru saman 

neitaði hún öllu;  

 [E]iginlega...sko...já...þetta var eiginlega þúst..ég var búinn að fara í 

nokkrar vinnuferðir og hérna...hann hafði bara flutt inn á meðan...vinur 

hennar...og...það var sko...hún laug náttúrulega að þau væru ekkert að 

gera neitt saman eða neitt svoleiðis en svo var...þúst, hún að kvarta yfir 

því við mig að hann væri að láta hana þvo af sér (hlær) þannig 

að..einsog ég segi. 

 

Eftir skilnað þeirra hrakaði samskiptum þeirra, og þegar Pétur hóf samband við 

núverandi maka sinn urðu þau erfiðari en áður. Nú er svo komið að þau eiga ekki í 

neinum samskiptum nema í gegnum lögfræðinga.  

Samband Gunnars og barnsmóður varði stutt eða í um 18 mánuði. Hann segir 

þau hafa byrjað að búa skömmu eftir fyrstu kynni og dóttir þeirra hafi komið undir 

fljótlega eftir það. Á svipuðum tíma fóru samskipti þeirra þverrandi, en Gunnar vill 

meina að það sé vegna geðsjúkdóms sem hrjáir barnsmóður hans. 

 

Við vorum saman kannski náttúrulega, kynntumst, við vorum ólétt bara 

mjög fljótlega eftir að við kynntumst sko, þannig að maður vissi svo sem 

ekkert...þekkti hana ekkert þannig og vissi ekkert um þetta... þessa veiki 

eða þannig og maður einhvernvegin, af því maður þekkti þetta ekkert. 

Og hérna, svo bara kom þetta í ljós að það var nú bara ekki aaaaalveg 

allt í lagi. 

 

Þar sem honum þótti hegðun hennar óeðlileg leitaði hann til Geðhjálpar eftir aðstoð 

fyrir aðstandendur. Þar segist hann hafa áttað sig á því hvað var í gangi og fengið betri 

skilning á þeirri stöðu sem hann var í.  

Að sögn Gunnars átti barnsmóðir hans erfitt með að eiga við þær miklu 

breytingar sem voru í farvatninu hjá þeim tveimur „hún talaði svona að þetta hefði 
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verið rosalegur erfiður tími sko að, eignast barnið og fara búa saman“.  Aðspurður um 

hvernig sambúðin hafi gengið eftir að dóttirin kom inn á heimilið segir hann „það 

gekk...það gekk ekki vel sko...það var samt ákveðin ró sko svona fyrst eftir að hún kom 

heim og....og allt í lagi sko“. Steininn tók svo úr fyrstu jól þeirra saman „ þá tekur hún 

svona æðiskast, og segir mér bara að drulla mér út og bara þúst, þarna, og þá 

bara......nei, þetta er ekki að ganga“.  Gunnar fer af heimilinu en stuttu eftir áramót er 

barnsmóðirin lögð inná geðdeild.  

Samskipti þeirra eftir sambandsslitin hafa verið brösug. Samkvæmt úrskurði 

sýslumanns á Gunnar að sækja dóttur þeirra á leikskólann og skila henni aftur þangað 

eftir helgi. Það er aftur á móti gegn því sem barnsmóðirin vill. Því hafa komið upp ófá 

tilvik þar sem barnsmóðir Gunnars lætur öllum illum látum er hann kemur og nær í 

dóttur þeirra, en ástandið er orðið það slæmt að dóttirin er farin að taka beinan þátt í því. 

 

Hún (dóttirin) fer alltaf í leikritið sko þegar ég kem og sæki hana... og 

úrskurðurinn hljómar þannig að ég sæki hana á leikskóla á föstudögum 

og skila henni á mánudagsmorgni aftur á leikskólann. Þannig að ég 

þarf ekkert að hitta mömmuna fyrir framan barnið, og það var, ég fór 

fram á það strax sko af því að verstu skiptin er þegar við... sko hún 

(barnsmóðir) fer alltaf í eitthvað drama...í eitthvað dramaleikrit sko að 

hérna fer að gráta og eitthvað svona fyrir framan barnið sem að er 

voðalega sérkennilegt. Og þegar ég sæki hana á leikskólann...þá er 

þetta ekkert vandamál, þá er þetta allt voða eðlilegt og bara glatt og 

rosa gaman að koma til pabba og...ekkert vandamál. En hún 

náttúrulega, sérstaklega til að byrja með, eftir að þessi úrskurður 

féll...þá reyndi hún allt til þess að sko...að hafa barnið ekki á 

leikskólanum á þeim dögum sem ég átti að sækja hana. 

 

Magnús lýsti sumum af þeim skiptum þegar hann átti umgengni við dótturina, en 

tekið skal fram að hann hafði þarna flust út fyrir höfuðborgarsvæðið. Hún lét hann ekki 

í friði dagana fyrir umgengni og virðist sem hún hafi ætlað sér að fæla hann frá því að 
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sækja umgengni við dótturina. Sms-sendingar á meðan umgengni stóð ýttu svo enn 

frekar undir óþægindi sem Gunnar varð fyrir vegna þessa áreitis. 

 

[A]lltaf þessir föstudagar sem að ég átti að fara í bæinn að sækja dóttur 

mína...þá var bara...stress og kvíð...“hvað núna, verður hún á 

leikskólanum, fer hún með hana á leikskólann“ og alltaf einhver sms í 

gangi „ég ætla að vera í friði þessa helgi, láttu okkur í friði“, alveg 

endalaust...ég safnaði þessum sms-um saman sko...og það kom alltaf 

svona...það var komið ákveðið munstur, alltaf fyrir þessa...þessar 

umgengishelgar mínar, þá fóru að koma einhver svona...og svo var hún 

hringjandi allan tímann sem ég var með stelpuna, alltaf eitthvað að 

skipta sér af og....og...  

 

Samskipti þeirra á milli þegar barnsmóðir Gunnars er í andlegu jafnvægi eru frekar 

yfirborðskennd einsog hann lýsir því, en „þá fer maður bara í sparifötin sko“ þegar þau 

hittast. 

Gísli og barnsmóðir hans áttu í góðu sambandi fyrir skilnað sinn. Hann lýsir 

sambandinu á þann hátt að þar hafi ríkt góð fjölskyldustemning en að sama skapi hafi 

það verið stormasamt og sprengjur hafi sprungið af og til. Heitasta ágreiningsefnið var 

barn hennar af fyrra sambandi, en Gísli lýsir því sem svo að hann hafi haft meiri metnað 

fyrir hans hönd en móðir hans. Eftir að sambúð þeirra lauk áttu þau í litlum sem engum 

samskiptum nema í gegnum lögfræðinga, en nokkrum árum eftir skilnað óskaði 

barnsmóðir Gísla eftir því að þau myndu hefja samband að nýju. Gísli vissi ekki hvaðan 

á sig stóð veðrið, en samþykkti þó að reyna. Á þessu tímabili var hún „að tækla mann 

frekar smávegis“ og umgengni gekk ekki alltaf eftir. Svo fór að Gísli vildi ekki halda 

áfram sambandinu og tilkynnti henni það. Hún segir þá við hann „ef þú vilt mig ekki þá 

færðu ekki börnin þín“ og vill Gísli meina að hún hafi staðið nokkuð vel við það síðan 

þá. Samskipti þeirra á milli hafa verið takmörkuð síðan þá, en nokkur ár eru síðan. 

Magnús og barnsmóðir hans slitu samvistum í kringum eins árs afmæli dóttur 

þeirra. Af tillitssemi við hana ákváðu þau þó að gera það ekki fyrr en eftir afmælisveislu 
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hennar. Magnús telur samband þeirra hafa verið neikvætt og lýsir hann því á eftirfarandi 

háttt:  

 

við vorum ekki nógu góðir vinir sko. Og hérna...ég er svona rólega týpan 

en hún svona ör og hérna... jaaaa....já semsagt, hún var alltaf að stofna til 

rifrildis og svona....ég vildi það ekki en það var erfitt þar sem hún var 

alltaf að jagast í manni. Hún sagði að það væri ekkert gaman í 

sambandinu nema það væri rifist...ég er einstaklega ósammála því. 

 

Hann telur sambandið hafa verið mjög slæmt og það eina góða við það hafi verið dóttir 

hans. Eftir að barnsmóðir hans hóf að tálma honum umgengni hefur hún verið erfið í 

samskiptum og meðal annars beitt lagaklækjum til að koma í veg fyrir að hann eyddi 

tíma með dóttur sinni.  

[E]inhver jólin þá kom hún (dóttirin) til mín á jóladag, svo hringdi hún 

(barnsmóðir) í mig og sagðist vilja taka hana með á skemmtun 

og....hvort hún gæti ekki komið og tekið hana á einhverja skemmtun 

og... svo hringdi hún í mig og sagði að samkvæmt lögfræðingnum 

hennar væri ég búinn að fremja skil og henni ekki skylt að skila henni 

aftur...ég veit ekki einusinni hvað þetta þýðir[.] 

 

Einnig hefur barnsmóðir hans reynt að fjárkúga hann „ ég á upptöku einhversstaðar þar 

sem þau eru að fjárkúga mig...segja bara, borgaðu þennan pening annars....þúst, færðu 

ekki að sjá stelpuna þína“.  

Þegar barnsmóðir Magnúsar fluttist erlendis gaf hún honum eingöngu 

lögbundinn tilkynningarfrest. Eftir að hún flutti út hefur hún lítið lagt sig fram um að 

halda samskiptum við Magnús og vill hún helst ekki tala við hann í síma. Einnig hefur 

það reynst honum erfitt að fá svör frá henni við tölvupóstum sem hann sendir henni. 

Samband núverandi maka Magnúsar og dóttur hans er að hans sögn mjög gott og 

hann viti ekki betur en að allt sé eins gott og best verður á kosið. Barnsmóðir Magnúsar 
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hefur samt sterkar skoðanir á núverandi maka Magnúsar og kemur það skýrt fram í 

orðum dóttur Magnúsar „Mamma mín segir að (nafn maka) sé EKKI mamma mín“. 

Þetta helgast af því að barnið hefur valið að kalla maka Magnúsar (nafn) mömmu, en 

það er eitthvað sem barnsmóðirin vill ekki.  Magnús vill þó koma einu sérstaklega á 

framfæri „ég get ekki breytt henni, hún er bara einsog hún er og... verður að fá að vera 

einsog hún er í friði svo lengi  sem hún.... sem stelpunni líði ekki illa hjá henni“. 

3.2. Kerfið 

Þegar Pétur og barnsmóðir hans skildu ákváðu þau að hafa sameiginlega forsjá, en ekki 

löngu síðar höfðaði barnsmóðir hans forsjármál til að fá fullt forræði. Pétur segist hafa 

gefið það eftir þar sem „ég hefði ekki grætt á því að fara í eitthvað hart því að... 

afstaðan er það einörð að það hefði aldrei...“. Eftir á að hyggja er þetta sú ákvörðun 

sem Pétur sér hvað mest eftir í sambandi við forræði barna sinna.  Pétur segir að hann 

og barnsmóðir sín hafi reynt „einhverja sáttameðferð“ tveimur árum eftir skilnaðinn, en 

það hafi varla tekið því að mæta „það var algjört rugl sko“. Á þessum tveimur árum 

hafði Pétur lítið sem ekkert verið í sambandi við börnin vegna umgengistálmana. Í 

sáttameðferðinni segir Pétur að sálfræðingur sem hafi stjórnað sáttaumleitunum hafi 

sagt við sig „að það væri best fyrir mig að láta þetta vera“. Ýjar Pétur að því að 

sálfræðingurinn hafi metið það svo að það væri Pétri fyrir bestu að gefa eftir og taka það 

sem honum bauðst. Þrátt fyrir þessar sáttaumleitanir hefur ekki tekist að koma á 

eðlilegri umgengni við börnin. Pétur hefur kært það til sýslumanns og hafa fallið 

dagsektarúrskurðir á hendur barnsmóður hans. Þrátt fyrir það hefur úrskurði ekki verið 

framfylgt, en Pétur lýsir mjög vel hans eigin afstöðu til þessa úrræðis „það væri í 

rauninni frekar kalt að bera út börnin sín“.  

 Að loknum sambandsslitum Gunnars við barnsmóður sína var gefinn út 

úrskurður um umgengni, þau fóru með sameiginlegt forræði en hún hafði þó lögheimili 

barnsins. Barnsmóðir hans hefur þó ekki farið eftir honum og hefur hún ósjaldan neitað 

honum um umgengni. Þegar Gunnar tilkynnti fyrst tálmun til sýslumanns er hann inntur 

eftir því hversu lengi tálmunin hefur staðið. Hann svarar því til að um hálfan mánuð sé 

að ræða en viðbrögðin sem hann fékk voru ekki á þá leið sem hann átti von á:  
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Já, það er í rauninni ekki tálmun, tálmun er ekki fyrr en það er búinn að 

líða einhver ákveðinn tími semsagt það sem að ég skil að það sé alveg 

hræðilegt sko að þú fáir bara ekki að hitta barnið í einhvern tíma. 

 

Fær hann þær útskýringu að þegar um er að ræða þetta stuttan tíma er ekki um tálmun 

að ræða heldur umgengishindrun og hefur kerfið í raun ekki nein úrræði við því. „þú 

getur ekkert gert og við getum ekkert gert“ var svarið sem hann fékk. Gunnar segir; „ef 

að það er brotið á þessum umgengnis...þessum úrskurði að þá þarf að brjóta svo 

svakalega mikið á honum til þess að þeir fari að gera eitthvað“.  

Vegna geðrænna vandamála barnsmóður Gunnars hefur hún þurft á aðstoð 

geðheilbrigðisstarfsfólks að halda. Gunnar setti sig í samband við einstakling hjá 

geðteyminu og fékk þaðan þau skilaboð að hann ætti að sækja forræði yfir barninu. 

Gunnar ákvað að gera það ekki. 

 

 Og ég var í mjög góðu sambandi við...semsagt konu sem að var í því 

teymi, og....maður fann það svona í gegnum þegar maður talaði við 

hana, hún má ekki segja neitt, hún er bundin trúnaði við (barnsmóður) 

og...maður fann það svona að...að hérna, að það væri nú ekkert allt í 

lagi sko... og hún hefði áhyggjur af barninu og hvort að ég hefði hugsað 

mér að fara í, þúst, taka meira barnið og eitthvað svona þú veist og ég 

bara....og hún er að tala um það að ég eigi að sækja forræði. En ég 

gerði það ekki[.] 

 

Að einhverjum tíma liðnum hefur barnaverndarnefnd afskipti af máli 

barnsmóður Gunnars. Gunnar er boðaður í viðtal hjá barnaverndarnefnd og „ þar er 

mælst til þess og ég svona að... að ég sæki um aukið forræði, auka...auka umgengni, 

50% umgengni...og...“. Í framhaldi af þessum fundi íhugaði Gunnar stöðu sína, meðal 

annars hvort hann ætti að sækja fullt forræði, en það var mat þeirra sem komu að máli 

barnsmóður hans að það væri of bratt fyrir barnsmóðurina þar sem hún er mjög háð 

dóttur þeirra.  
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[É]g er búinn að senda á sýslumann...og....um aukið umgengni, 50% 

allavega, og ég vildi frekar fara þá leið heldur en að fara beint í að 

sækja um...semsagt forræði...fara í forræðismál. Ég vil það ekki, bara 

bæði útaf.... en...já....útaf sko, mömmunni, það er alltaf talað um að hún 

sé svo háð barninu og duggu duggu du og þetta getur verið ennþá verra 

fyrir hana að, þau tala um það líka hjá barnanefnd að það væri svo 

bratt sko, fara frekar fara hina leiðina að vera með aukið...aukna 

umgengni þannig að barnið sko...sé meira í eðlilegu umhverfi einsog 

talað er um, af því, af því hún finnur það á barninu að hún er mjög 

orðin meðvirk móður sinni sko. 

 

Gunnar og barnsmóðir hans hafa reynt sáttameðferð til að leysa ágreiningsmál 

sín, nú síðast eftir að barnaverndarnefnd hóf afskipti sín. Lýsir Gunnar því svo að engin 

af þeim hafi borið árangur og í hvert skipti hafi barnsmóðir hans rokið út af fundunum.  

Þetta hefur meðal annars leitt til þess að honum hefur verið ráðlagt að sækjast eftir fullu 

forræði þar sem hann „er[t]með góða pappíra til þess“. Gunnari líst illa á að fara í 

forsjármál, hann vill að þau komi sér saman um sameiginlegt forræði, en einnig er hann 

hræddur um að tapa málinu. Við það myndi hann missa þann aðgang sem hann hefur nú 

að gögnum um dóttur sína og gæti því lítið beitt sér fyrir velferð hennar komi upp 

frekari vandamál með barnsmóður hans í framtíðinni. 

Við skilnað Gísla og barnsmóður hans var það hans vilji að þau myndu deila 

forræði dætra sinna. Barnsmóðir hans var því ekki sammála, og einsog Gísli segir; ég 

fékk ekki að umgangast börnin mín fyrstu sex mánuðina eftir að við skildum. 

Barnsmóðir hans sóttist eftir fullu forræði og fór í forræðismál til þess. Matsmenn voru 

kvaddir til og „hann lagði það hálfpartinn til að ég fengi tvær eldri stelpurnar, forsjá 

þeirra... og hún yngstu“. Ástæða þess að matsmaður lagði til að barnsmóðir hans fengi 

yngstu stúlkuna var sú að hún var enn á brjósti. Þrátt fyrir innlegg matsmannsins fékk 

hann ekki forræði; 

 

 hún fékk forræði þó að þessi matsmaður hefði sagt að það væri 

verðugur kostur að ég fengi eldri stelpurnar. Þá var ekki farið að því. 
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Á meðan því ferli stóð, sótti Gísli um bráðabirgðaúrskurð um umgengni og var sá 

úrskurður staðfestur af sýslumanni seinna þar sem Gísli fékk rúma umgengni aðra hvora 

viku. Þrátt fyrir þennan úrskurð tálmaði barnsmóðir Gísla honum umgengni reglulega 

næstu árin. Eitt sinn tók barnsmóðirin börnin úr skóla í á þriðja mánuð, að hennar sögn 

vegna þess að börnin vildu ekki vera hjá pabba sínum. Gísli sótti þá 

bráðabirgðaforsjármál, þar sem meðal annars kom í ljós að börnin vildu sannarlega vera 

hjá pabba sínum, en þar sem börnin hófu skólagöngu að nýju var ekki séð ástæða til að 

breyta forsjánni. Eftir þetta halda tálmanirnar reglulega áfram og fór svo að Gísli 

tilkynnti það til sýslumanns. Sýslumaðurinn leggur dagsektir á barnsmóður Gísla en það 

endar á árangurslausu fjárnámi. Sýn Gísla á dagsektarúrræðið er mjög áhugaverð, en 

hann bendir á að eftir að sýslumaður setur á dagsektir er það hann sem þarf að fara fram 

á að honum sé framfylgt.  

 

Og ég þarf að skrifa u.... sko, þó það séu fallnir úrskurðir, 

dómsúrskurðir og hjá sýslumanni og ráðuneyti og staðfest og allt 

þetta... þá þarf pabbinn sem verður fyrir umgengistálmuninni hann þarf 

að senda sýslumanni bréf í sínu nafni og segja „ég vil að þessum 

úrskurðum verði framfylgt með þeim úrræðum sem til eru“ og það eru 

dagsektir. Móðirin fær bréf frá sýslumanni þess efnis „við höfum 

ákveðið að leggja á þig dagsektir af því að pabbinn er að biðja um 

það“ og nafnið mitt kemur á bréfinu sem hún fær[.] 

 

Gísli telur þetta vera forkastanleg vinnubrögð og segir „það er búið til verstu 

mynd úr pabbanum  sko með þessari kerfi... með þessari aðferðafræði einhvernveginn“. 

Hann telur það frekar furðulegt að sýslumaður, sem í þessu tilfelli úrskurðar um 

umgengnismál, skuli ekki framfylgja eigin úrskurði heldur þurfi hann að fara fram á 

það.  

 

Ég meina, þú ert settur í steininn ef þú borgar ekki stöðumælasektirnar 

þínar eða...eða eitthvað álíka sko. Nei, ekki þegar, þegar börn eru 

annars vegar. 
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Þar sem dagsektirnar dugðu ekki til að koma á reglulegri umgengni við börnin fór Gísli 

fram á að farið yrði í innsetningu. Gísli lýsir innsetningarúrskurðinum svona; „föður er 

heimilt að fá börnin tekin úr umráðum móður með lögregluvaldi“. Eftir þriðju 

innsetninguna má segja að Gísli hafi gefist upp „Og þá bara hætti maður. Þannig er 

bara málið, umgengisúrskurður og allt er í gildi ennþá“. Heildarsýn Gísla á kerfinu 

lýsir hann með tvennum hætti; „og...allt systemið það...funkerar ekki sko“ og síðar; „Ég 

ætlaði bara ekkert að gefast upp, svo vill kerfið að maður gefist upp af því kerfið verður 

þreytt á sama málinu, það vill bara ýta því svona eiginlega til hliðar“. 

Magnús og barnsmóðir hans slitu sambúð sinni þegar dóttir þeirra er rétt orðin 

árs gömul. Við sambandsslitin ákveða þau að hafa með sér sameiginlega forsjá en að 

barnsmóðir Magnúsar færi með lögheimili hennar. Magnús sóttist eftir lögheimlinu en 

gaf það eftir þar sem „hún myndi aldrei nýta það til að fá fulla forsjá og....hún lofar því 

og...“ Þau gera með sér skriflegt samkomulag um að hann ætti að vera með hana aðra 

hvora viku frá fimmtudegi til mánudags en munnlegt samkomulag þeirra á milli 

hljóðaði uppá að þau stefndu að því að vera með jafna umgengni. Að einhverjum tíma 

liðnum byrjar Magnús að óska eftir frekari umgengni, en öllum óskum hans var neitað.  

 

[V]ar stefnan áður vika á móti viku og svo....fór ég að ganga á eftir því 

og það þúst....lærði af reynslunni, gerði mistök....átti að semja um 50/50 

umgengni og svo munnlega að hafa minna til að byrja með. En hún stóð 

fast á þessu og rosa vesen og ég var farinn að ganga á eftir því að 

lengja í þessu og þá fór hún í mál við mig og....krafðist þess og sagði 

„ég er ósátt við hvernig þetta er og....“ 

 

Lögfræðingur Magnúsar segir við hann að hann geti gleymt því að fá fulla forsjá 

með barninu þar sem hann hafi eingöngu haft hana í fjóra daga aðra hvora viku. Einnig 

segir lögfræðingurinn honum að mikið þurfi til að móðir sé dæmd óhæf og ekki 

einusinni atvinnuleysi móður dugi til. Magnús gengst því undir dómsátt þar sem hann 

gefur eftir forsjánna en heldur umgengni aðra hvora helgi. 

[L]ögfræðingurinn minn sagði bara ....það er ekkert sem þú getur gert, 

getur reynt að fara framá fulla forsjá en barnið hefur bara verið hjá þér 
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4 daga aðra hverja viku....þannig að þúst....ekki nema maður nái að 

sýna framá að hún sé óhæf eða þú hafir betri aðstöðu. Á þessum tíma 

var hún atvinnulaus, en [lögfræðingur Magnúsar] sagði að hún hefði 

tekjustofn sem væri atvinnuleysisbæturnar þannig að 

það....við...semsagt....það var útséð með það....[lögfræðingur 

Magnúsar] fór fram á lágmarks umgengni bara laugardag og sunnudag 

gegn því að fá þá rýmri umgengni....þá hérna gaf ég eftir....með 

dómsátt...forsjánna. 

 

Að segja frá þessari reynslu tekur á fyrir Magnús og mátti votta fyrir eftirsjá í háttalagi 

hans. 

Þegar Magnús er spurður hvort barnaverndarnefnd eða sýslumaður hafi komið 

að máli hans svarar hann „já...ítrekað. hún hefur nýtt sér rosalega mikið tálmanir sem 

tól til að fá sínu í gegn...einsog pening“. Barnsmóðir Magnúsar hefur tálmað honum 

ítrekað umgengni, þar á meðal öll jól. Lengsta tímabil tálmana stóð yfir í sex mánuði, en 

við það hóf barnaverndarnefnd afskipti af málinu.Í upphafi var það ætlun 

barnaverndarnefndar að koma á þremur umgengnum í röð, en í annað skiptið sem 

umgengni átti að fara fram sagði barnsmóðirin að stúlkan væri veik. Magnús krafðist 

framvísunar læknisvottorðs sem barnsmóðir vísaði fram, en eftir að Magnús hafði rætt 

við lækninn kom í ljós að læknisvottorðið var skrifað uppá frunsusýkingu á vör 

barnsins. Magnús lét barnaverndarnefnd hringja í lækninn og fá þetta staðfest frá 

honum. Vegna þessa ákvað barnaverndarnefnd að lengja umgengistímabilið úr þremur 

upp í fjögur skipti, en einsog Magnús segir „svo var ekki meira gert“. Í hvert skipti sem 

Magnúsi hefur verið tálmuð umgengni hefur hann kært það til sýslumanns og farið 

framá dagsektir. Þær hafa aftur á móti aldrei verið virkjaðar þar sem á hefði komist 

umgengni á milli tálmanatímabila. Magnús segir „þetta er rosalega veikt úrræði sko.... 

það virkar ekki og það eina sem gerist er að það eyðir tíma sýslumannsins“.  

Barnsmóðir Magnúsar ákvað fyrir nokkru síðan að flytja erlendis. Þar sem hún hefur 

lögheimili barnsins þurfti hún eingöngu að tilkynna Magnúsi um flutninginn með 30 

daga fyrirvara. Magnús setti sig í samband við sýslumann sem ráðlagði honum að sækja 

strax um úrskurð um umgengni vegna breyttra haga. Magnús gerir það og fær 

úrskurðaða umgengni önnur hver jól eftir 26. desember og sjö og hálfa viku að sumri 
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skipt á þrjú tímabil. Í samningnum kemur einnig fram að barnsmóðir hans eigi að koma 

með barnið á flugvöllinn og sækja hana þangað aftur. Það hefur hún ekki gert og hótað 

honum frekari tálmunum sæki hann ekki dóttur þeirra heim til hennar og skili henni þar 

aftur.  Magnús setur sig ekki upp á móti því að barnsmóðir hans hafi flutt erlendis, aftur 

á móti þykir honum það óeðlilegt að hann þurfi að bera allan kostnað við umgengni 

barnsins þar sem barnsmóðirin ákvað að flytja „[É]g þarf að borga allan kostnað af því 

að barnið njóti síns réttar“.  

3.3. Upplifun af tálmunum 

Barnsmóðir Péturs hefur vænt hann um ofbeldi gagnvart börnum þeirra og gefur hún 

það upp sem ástæðu þess að hún tálmar honum umgengni. Í viðtalinu viðurkennir Pétur 

að hafa eitt sinn slegið hann létt utanundir, en hann gerði það vegna að drengurinn var 

að bíta systur sína það illa að vel sá á henni.  

Þegar Pétur talar um samband sitt við núverandi maka segir hann „ég allavega 

upplifði það sem svo að hún hafi verið....sko, bæði afbrýðisöm útaf því og svo líka sko... 

líka hérna, þegar við (maki ) fórum að tala saman þá frétti ég svona...sko...þúst, það var 

annað sem hún laug að henni heldur en mér. Þar sem Pétur nefnir þetta nokkrum 

sinnum í viðtalinu má leiða líkum að því að samband hans við núverandi maka sé ein af 

ástæðum þess að tálmanir hófust, en stuttu eftir sambandsslit Péturs við barnsmóður 

sína hóf hann samband við núverandi maka.  

Pétur telur ólíklegt að hann fái að hitta börnin sín aftur fyrr en þau sjálf ákveða 

að hafa samband við hann og var augljóst á líkamstjáningu hans að honum þótti þetta 

erfiður biti að kyngja.  

 

[H]ún er mjög, hérna, einörð í því að ég fái ekki að hitta þær framar og 

ég býst ekki við því frekar að hérna...að það gerist sko. Ekki fyrr en, ég 

meina, þau eru komin á fermingaraldur eða eitthvað svoleiðis þá getur 

vel verið að þau hafi samband eða eitthvað sjálf. Ég....(dæsir)[.] 

Pétur upplifir sjálfan sig lítinn og bjargarlausan og hans eina von um að hitta börnin 

aftur sé að þeirra eigin frumkvæði. 
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Pétur lýsir illu  umtali barnsmóður á þennan hátt: 

 

[M]eð því að ýta alltaf á móti eða semsagt að streitast eftir að fá 

umgengni...að þá...semsagt, ýtir hún meira á börnin, bara ljúga meira 

uppá mig...og þúst...ég bara eiginlega get ekki lagt það á þau. Því að, 

ég veit...þau voru allavega...maður hefur heyrt svona að þau hafi 

aðeins svona verið utanvelta í skóla. Mér fannst það ekki á það 

leggjandi...bætandi að hérna....gera eitthvað svona...mál. 

 

Fyrir utan að tala illa um Pétur segir hann barnsmóður sína einnig hafa baktalað kærustu 

sína svo börnin heyri til. Þetta hefur haft áhrif á börnin því Pétur lýsir fundi með 

börnunum á þann hátt að „það hafði verið búið að tala aðeins svoldið mikið við börnin 

um hvað þau áttu að segja og ... svona, hvað, hvernig þau áttu að gera og...og [....] mér 

fannst líka bara einsog afstaða barnanna hefði gjörbreyst frá því ég hitti þau síðast sko 

undir eftirliti, og þangað til ég hitti þau þarna“. 

Upplifun Gunnars af umgengistálmunum er mjög litað af geðheilbrigði 

barnsmóður hans. Hann hefur þurft að þola geðsveiflur og geðþóttaákvarðanir hennar, 

en hún hefur ekki í neinu tilfelli útskýrt af hverju hún tálmar honum umgengni. 

Upplifanir Gunnars af tálmunum af hendi barnsmóður hans koma helst af tvennu, þegar 

hún fer ekki með barnið á leikskólann þann dag sem hann á að ná í hana þangað, en líka 

þegar hún lætur sig hverfa alveg yfir helgina. Þetta hefur gerst nærri hverja helgi að 

hans sögn auk þess sem umgengni hefur gengið fékk hann stöðugt send sms skilaboð frá 

barnsmóður sinni þar sem hún meðal annars segist ætla að ná í stelpuna. Sú óvissa sem 

ríkir fyrir hverja helgi hefur haft gríðarleg áhrif á hann og lýsir hann því sem svo að 

hann sé með kvíðahnút í maganum í aðdraganda hverrar helgar.  

Gísli hefur mátt þola tálmanir af hendi barnsmóður sinnar í hartnær áratug. Þær 

hafa haft gríðarleg áhrif á líf hans og segist hann hafa unnið allan sólahringinn fyrstu 

fimm til sjö árin.  
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[É]g get alveg sagt þér það að...fyrstu fimm til sjö árin þá vann maður 

bara allan sólahringinn, maður bara sökkti sér í vinnu og allt þetta og 

svo var önnur vinna sem að var alveg tvöföld sko, það voru 

greinagerðir, skrifa greinagerðir með lögmanninum og...það var bara 

orðið annað starf bara að snúast í öllu þessu. 

 

Hann segist þó vera hættur núna þar sem hann geti hreinlega ekki meira. 

Gísli segir að ástæðan sem barnsmóðir hans gefur upp fyrir tálmununum sé einfaldlega 

sú að barnsmóðir hans kærir sig ekki um pabbana, „þeir séu allir vondir og allt það“. 

Hann er hér að tala um sjálfan sig auk föður fyrrverandi stjúpsonar síns.  Gísli upplifir 

sjálfan sig sem hæft foreldri, hann bendir á að hann hafi verið talinn hæfari en 

barnsmóður sín í matsgerð sem gerð var á þeim. Auk þess „ var bara rauður þráður í 

gegnum hjá öllum þessum sálfræðingum sem komu að málinu þú veist... þessi börn vilja 

og þurfa jafn mikið á pabba sínum að halda einsog mömmu sinni“. Í orðum sínum segir 

hann í viðtalinu að honum þyki sem verið sé að brjóta á rétti barna sinna, en á 

líkamstjáningu hans, raddbeitingu og orðanotkun þykir það einnig ljóst að honum þyki 

sem það sé verið að brjóta á honum líka.  

Gísli segir að á heimili barnsmóður hans hafi verið talað illa um hann í lengri tíma; 

„[B]örnin orðin alveg titrandi sko heima hjá henni af illu umtali og ógeðinu sko...þetta 

var bara geðsýki sko“.   

Í nokkur skipti hefur Gísli þurft að fara framá innsetningu, en það er úrræði sem 

eingöngu er beitt þegar öll önnur úræði þrjóta. Gísli lýsir þeim á þann veg að mikið hafi 

gengið á þegar börnin hafi verið sótt af lögreglu, en þar sem það er 10 daga lögbundinn 

boðunartími á innsetningu hefur barnsmóðir hans haft tíma til að undirbúa komu þeirra. 

Í hvert skipti hefur barnsmóðir hans reynt að koma í veg fyrir að börnin verði tekin 

meðal annars með því að segja að þau vilji ekki fara með honum. Eftir að honum hefur 

verið afhent þau lýsir hann hversu glöð þau voru þegar þau hittu hann loks, og að sá 

tími sem þau eyddu saman eftir að hann fékk þau afhent hafi verið dásamlegur frá degi 

eitt.  

Magnús hefur upplifað tálmanir af hendi barnsmóður sinni frá því dóttir þeirra varð eins 

árs gömul. Tálmanirnar hófust sem tól barnsmóður til að fá sínu fram sem og efnisleg 
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gæði frá Magnúsi, svosem pening eða aðra hluti. Honum fannst hann vera fjárkúgaður 

og neyddur til að greiða fyrir að fá að umgangast dóttur sína.  

Umgengni um jól eru honum einnig umhuguð, en honum þykir það slæmt að 

hafa ekki fengið nein jól með dóttur sinni þar sem hann segir jólin vera „mikilvæg uppá 

fjölskyldutengsl enda fjölskylduhátíð“.  

Magnús segist hafa upplifað slæmt umtal um unnustu sína af hendi barnsmóður 

sinnar. Það fær hann í gegnum dóttur sína, en í hvert skipti sem hún kemur til landsins 

segir hún „mamma mín segir að (nafn unnustu) er ekki mamma mín“.  

3.4. Andleg líðan viðmælenda 

Pétur segist hafa verið mjög dapur fyrst eftir að tálmanirnar byrjuðu. Hann fann einnig 

fyrir mikilli reiði og var argur yfir því sem var að gerast. Hann segist ekki hafa verið í 

sjálfsmorðshugleiðingum, en að framtaksleysi hafi hrjáð hann gríðarlega mikið fyrstu 

árin. Þar sem barnsmóðir hans hefur sakað hann um ofbeldi gegn börnunum var hann 

spurður hvernig hann upplifði það, hann svaraði því til að „mér fannst þetta afskaplega 

svona ómerkilegt og svona... ég var...var sár og bara já....svolítið reiður“. Hann segir 

að honum líði einsog hann sé ávalt undir grun og sé var um sig þegar hann hittir nýtt 

fólk, en hann telur að það „hjálpar mest bara að velta sér ekki uppúr þessu“. Pétur telur 

það hafa hjálpað sér mikið að hafa jafn sterk tengsl við fjölskyldu sína einsog raun ber 

vitni, en þau hafa aðstoðað hann frá upphafi. 

Gunnar hefur upplifað „erfið“ og „stressandi“ augnablik á meðan tálmunum 

hefur staðið, þó sér í lagi þegar hann hefur átt að sækja stelpuna. Hann segir að eftir á að 

hyggja hljóti þessi lífsreynsla að hafa haft mun meiri áhrif á hann en hann geri sér í raun 

og veru grein fyrir. Hann segir það hafa verið slítandi öll sú óvissa sem hann bjó við og 

„þá missti ég bara matarlystina“ vegna þess kvíða og þess stress sem hann fann fyrir. 

Hann lýsir sér einnig þannig að „maður var bara ekki mönnum sinnandi þessa daga“.  

Þar sem tálmanirnar upphófust á svipuðum tíma og landið fór lóðbeint á hausinn 

á haustmánuðum 2008 hafði hann einnig gríðarlegar áhyggjur af fjárhag sínum, einnig 

vegna þess að á sama tíma varð vinna hans mun stopulli en áður var. Hann lýsir sér 

svona;  
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[Þ]á fannst mér ég vera voðalega lítill kall sko (AR: hlær), þá var ég 

voðalega svona daufur, og bara áhugalaus og bara einhvervegin 

svona....orkulaus, mjög orkulaus. Og það var einhvernvegin þannig, og 

það, og það var einhvervegin þetta spilar mjög mikið inní.. af því þetta 

var, þetta tók alveg svakalega mikla orku og fókus og....og, ég held að 

þetta hafi haft þannig áhrif að....já, að, þetta yfirtók einhvervegin allt. 

Ég gat einhvervegin ekki....fest mig við neitt. 

 

Gunnar ákvað í framhaldi af því að upplifa þessar tilfinningar að leita sér aðstoðar 

sálfræðings. Hann segist þar hafa fengið aðstoð, en einnig hafi hann fengið ómetanlegan 

stuðning frá móður sinni; „[það var]bara alveg einsog áfallahjálp að ræða hlutina þúst 

og... það var mjög gott.“. 

Gísli segir að það sem hann hafi gengið í gegnum sé „búið að taka stóran toll af 

manni, bara svona partur af lífinu bara farinn“. Hann segir fyrstu árin hafi verið þannig 

að honum þætti sem lífið hefði engan tilgang. Honum langaði til að deyja en hann hafi 

átt góða að, bæði vini og fjölskyldu sem studdu hann. Þau hafi „ver[ið] til staðar og 

sparka[ð] í mann og... það er bara ein leið og það er áfram og ekki gefast upp“. 

Þegar hann komst að því að barnsmóðir hans hafði sakað hann um ofbeldi 

gagnvart yngstu dóttur sinni varð honum mikið um. Hann lýsir því þannig að „þá var 

einsog ég hefði verið sko tekinn af lífi þarna um haustið. Menn verða sjokkeraðir 

[...]mér leið skelfilega....alveg hrikalega.“.  

Þegar talið barst að forræðissviptingum var hann mjög niðri fyrir, en sagði 

eftirfarandi á mjög ákveðinn hátt; 

[Þ]ú veist hvað þarf til ef að manneskja er svipt sjálfræði sko, það  

nánast þarf heimsendi til að það sé gert. Nei nei, svipta foreldri forsjá 

barnanna sinna, það er svona einsog að drekka vatn. Og þú ert Nonni 

núll á eftir. Þú ræður engu og hefur ekkert um málið að segja [...] það 

er verið að taka menn í rassgatið alveg...þetta er svo....makalaust. 
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Magnús varð þunglyndur á meðan hann var í sambúð með barnsmóður sinni. Hann fór 

úr kjörþyngd og bætti á sig einum 40 kg., flosnaði uppúr vinnu, fékk síþreytu og átti 

erfitt með einbeitingu. Hann segir það fyrst núna, nokkrum árum eftir sambandsslitin 

sem að það sé farið að brá af honum og að hann er farinn að geta lifað eðlilegu lífi. Þar 

sem Magnús er í góðu sambandi við foreldra sína og systkini leitaði hann þangað eftir 

stuðning, en það var ekki fyrr en eftir að hann fór í tíma hjá sálfræðingi sem líðan hans 

lagaðist. Magnús fór bara tvisvar en segir að það sem sálfræðingurinn sagði hafi hjálpað 

honum mikið „hann útskýrði fyrir mér hvernig... hvernig það hvernig aðrir haga sér á 

ekki og getur ekki haft áhrif á líf mitt og það allavega...mér fannst þetta vera rugl þegar 

hann sagði þetta en þegar ég fór að spá i þessu þá er þetta rétt.“.  

4. Samantekt og umræða 

Rannsóknarspurningar þessa verkefnis voru þrjár auk einnar undirspurningar, en 

markmið þeirra var að veita feðrum sem hefur verið tálmuð umgengni við börnin sín 

tækifæri til að segja frá lífsreynslu sinni.   

Samskipti feðranna við barnsmæður sínar virðast hafa einkennst af togstreitu 

áður en sambandi var slitið. Eftir að tálmanirnar hófust urðu samskipti þeirra allra við 

barnsmæður sínar verri en áður var, af mismunandi ástæðum, en í tveimur tilfellum er 

svo komið að engin samskipti eiga sér stað á milli aðilanna Þetta bendir til þess að 

sterkar, neikvæðar tilfinningar hafi verið ríkjandi í lok sambandsins sem hafi leitt til 

þess samskiptaleysis sem nú er(Amato og Booth, 2001).  

Feðurnir höfðu allir neikvæða sögu að segja af stjórnkerfinu. Þeim fannst sem 

það virka letjandi á sig til að sækjast eftir umgengni við börnin sín, en þeir tengdu þá 

upplifun við þann tíma sem mál þeirra tóku. Sumir feðranna sögðu frá hræðslu við að 

sækja fulla forsjá fyrir dómstólum þar sem þeir hræddust hvað mest að missa það litla 

sem þeir höfðu um líf barna sinna að segja. Allir höfðu þeir reynslu af samningaleiðinni 

og var það sameiginlegt með þeim öllum að hún reyndist þeim ekki vel. Öllum 

feðrunum þótti dagsektarúrræðið vera veikt og óskilvirkt, það hafði ekki fengið 

barnsmæður þeirra til að virða umgengnisúrskurði en að auki þótti sumum þeirra 

óhugsandi að  láta fylgja eftir dagsektarúrskurði að fullu  þar sem þeir væru þá að taka 

brauð af borði barna sinna.  
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Viðmælendurnir höfðu allir mismunandi sögur að segja þegar kom að því 

hvernig þeir upplifðu tálmanirnar, en það sem þeir eiga sameiginlegt er að virðast 

tálmanirnar gagnvart sér vera ósanngjarnar og óskiljanlegar, auk þess sem þeir telja þær 

komi hvað verst niður á börnunum Stemmir þetta að einhverju leyti við það sem hefur 

komið fram hjá Sigrúnu Júlíusdóttur og Nönnu K. Sigurðardóttur (2000). Þær benda á 

að komist foreldrar að samkomulagi um forsjá eru minni líkur til þess að skilnaður verði 

fullur biturðar og hefndarþorsta, en við þannig aðstæður er það oftast nær barnið sem 

skaðast (Mason, 1999). 

Þegar feðurnir voru spurðir spurninga er snerti andlega líðan þeirra og heilsu komu fram 

í nær öllum viðtölunum einkenni þunglyndis. Þeir höfðu fundið fyrir framtaksleysi, 

depurð og vonleysi og lýstu tveir þeirra því hversu langan tíma það tók fyrir þá að ná sér 

eftir þessa lífsreynslu. Þetta eru viðurkennd einkenni þunglyndis, eins og kemur fram 

hjá American Psychiatric Association (2000) og Lárusi Helgasyni (1991).Sumir 

feðranna leituðu sér aðstoðar hjá sálfræðingum, en það sem er sammerkt með þeim 

öllum er að þeir fengu allir gríðarlegan stuðning frá fjölskyldum sínum, en þó helst 

mæðrum sínum. Einn viðmælandinn komst vel að orði þegar hann lýsti því sem svo að 

sú hjálp sem hann fengi frá sínum fjölskyldumeðlimum væri í raun nokkurskonar 

áfallahjálp. Aðstoð fjölskyldunnar getur skipt miklu máli í svona aðstæðum (Lárus 

Helgason, 1991). 

Tveir af fjórum viðmælendum höfðu hafið sambúð að nýju og áttu þeir börn með 

mökum sínum. Magnús segir frá því hversu vel fari á með dóttur hans og núverandi 

maka og er það gleðilegt í ljósi þess sem kom fram í umfjöllun um stjúpfjölskylduna, en 

Visher og Visher (1979) bentu þar meðal annars á að börn geti átt erfitt með að 

samþykkja nýja maka foreldra sinna. Því má þó velta fyrir sér hvort hægt sé að telja það 

til stjúpfjölskylduforms að hún dveljist hjá þeim ekki oftar en raun ber vitni, og ef ekki, 

er hann þá ekki í raun helgarpabbi með lengdan tíma  

Gísli og Gunnar hafa hvorugir hafið samband að nýju. Þeir segjast hvorugur vera 

tilbúinn til þess og komst Gísli vel að orði þegar hann sagði að hann myndi ekki vilja 

bjóða nokkurri konu uppá það að hefja samband með honum á meðan hann stæði í 

þessu stríði. 

Þar sem rannsóknin er eigindleg er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður hennar yfir 

á alla feður sem hafa upplifað umgengistálmanir (Esterberg, 2002), verði annar hópur 
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rannsakaður gætu komið fram allt aðrar niðurstöður. Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá 

þessum niðurstöðum er hægt að gera sér í hugarlund að einhverjir feður sem hafa verið 

í, eða eru í svipuðum aðstæðum, upplifi sig á svipaðan hátt og viðmælendur þessarar 

rannsóknar. 

 Þar sem ekki er hægt að fullyrða mikið um tálmanir útfrá þessari rannsókn tel ég 

það vera verðugt rannsóknarefni að framkvæma megindlega rannsókn í þessum 

málaflokki og komast að raun um hvernig málin í raun og veru standa. Þar sem auðvelt 

reyndist fyrir barnsmæðurnar að komast hjá því að greiða dagsektir liggur í augum uppi 

að leita verði leiða til þess að gera þessa stjórnvaldsrefsingu skilvirkari og beittari en nú 

er. Hægt væri að skerða  bætur sem, í þessum tilfellum, barnsmóðirin þiggur frá ríki 

og/eða sveitarfélagi eða jafnvel frysta meðlagsgreiðslur. Ég tel það einnig eigi að koma 

til greina, að verði foreldri víst að því að tálma umgengni barnsins við hitt foreldrið geti 

það leitt til forsjármissis í alvarlegustu tilfellunum. Í ljósi þess að samskipti aðila á milli 

geta verið orðin slæm þegar fólk skilur tel ég það mikilvægasta sem foreldrunum eigi að 

bjóðast upp á sé samskiptanámskeið samhliða sáttaumleitunum, en þar verði þeim gert 

kleift að læra jákvæð samskipti þar sem hagsmunir barna þeirra hafi forgang. Ég tel það 

ekki vera óeðlilega kröfu á herðar foreldranna að þau þurfi lágmarks einkunn til að klára 

námskeiðið, en falli aðilarnir er þeim skylt að taka námskeiðið að nýju.  
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