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„Ég var al gjör lega fastur í því að ég yrði ríkur af
því að spila í spila kassa“

  skrifarSunna Kristín Hilmarsdóttir  27. nóvember 2019 11:45 Líkar þetta 9

Örn Sverrisson, málari, sagði frá reynslu sinni af spilafíkn í Bítinu í morgun. VÍSIR/VILHELM

Örn Sverrisson, málari, hefur glímt við spilafíkn í mörg ár. Nú eru komin tæp þrjú ár síðan hann spilaði

síðast; hann hætti að spila þann 19. mars 2017. 

Örn ræddi reynslu sína í Bítínu á Bylgjunni í morgun og var spurður út í það hvort hann myndi eftir

þessum degi, þegar hann fann frelsi frá fíkninni. 

„Já, ég upplifði fyrst ofboðslega mikla sorg. Sorgin var einhvern veginn fólgin í því að ég gæti aldrei

orðið ríkur. Ég var algjörlega fastur í því að ég yrði ríkur af því að spila í spilakassa. Ég upplifði fyrst

þessa sorg en svo gerist það að ég fer að átta mig á því að þetta snerist aldrei um pening. Þá einhvern
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veginn finn ég þetta frelsi að peningurinn var ekki málið heldur fíknin,“ segir Örn. 

Hann segir ekki aðeins spilafíkilinn heldur alla í kringum hann búa við mjög skert lífsgæði. Þá hafi

spilafíkillinn í raun ekkert val. 

„Þegar þú ert kominn á þennan stað að spilafíknin er einhvern veginn númer eitt þá hefurðu ekkert val.

Þú hefur ekki val um það að spila ekki.“

Örn leitaði sér fyrst hjálpar við spilafíkn árið 1992. 

„Þá fer ég á Landspítalann, geðdeildina, algjörlega bugaður af spilafíkn. Ég í rauninni er sendur heim en

þeim finnst jafnvel meiri ástæða til þess að leggja konuna mína inn á þeim tíma. Þá þekkti enginn og

vissi ekkert hvað spilafíkn var. Ég fór fyrst í meðferð 1992 og þá á Vífilsstaði, það var ekkert boðið upp á

sérstaka spilafíknarmeðferð heldur fór ég bara í áfengismeðferð og ég er ekki alkóhólisti,“ segir Örn.

Bítið - Hélt að ég yrði ríkur af spilakössum

Þetta gerði hann aftur ´97, ´98 og 2001 en meðferðirnar skiluðu engu. Það voru loks GA-samtökin á

Íslandi (Gamblers Anonymous) og félagar þar sem hjálpuðu Erni að takast á við vandann. 

„Árið 1992 þá stofnuðum við GA-samtökin á Íslandi. Þá voru fyrstu fundirnir og eru enn fram á daginn í

dag og á endanum voru það GA-samtökin og GA-félagar sem hjálpuðu mér og gerðu það að verkum að

ég núna hef ég ekki spilað eða lagt undir frá 19. mars 2017.“

Aðspurður hvernig dagurinn var hjá honum þegar verst lét segir Örn að virkur spilafíkill borði og sofi til

að geta spilað. 



„Þú vaknar til að útvega þér pening, spilar og þetta gengur í raun ekki út á neitt annað,“ segir hann. 

Örn segist hafa vitað að hann væri haldinn spilafíkn. 

„Já, þú veist það í rauninni allan tímann. Og þetta er svo magnað, að þú vilt ekki spila. Ég man svo

ofboðslega vel eftir þessari tilfinningu, þessari feginstilfinningu, þegar ég var búinn með peninginn, þá

þurfti ég ekki að spila. Ég átti ekki fyrir mat eða bensíni eða neinu og það var aldrei option að skilja eftir

fyrir því. Svo man ég svo vel eftir þessari tilfinningu að vera kominn með pening og vera á leiðinni. Þá

var einhvern veginn allt ofboðslega bjart, það var ofboðslega gaman og ég var alltaf í svo ofboðslega

góðu skapi þennan tíma sem ég var á leiðinni, frá því að ég fékk peninginn og ég var að keyra á

spilastaðinn,“ segir Örn. 

Inntur eftir skilaboðum til þeirra sem eru að glíma við spilafíkn og vita ekki hvert þeir eiga að snúa sér

bendir Örn á  og . Þá bjóði SÁÁ upp á það sem Örn kallar

helgarnámskeið, frekar en helgarmeðferð. 

heimasíðu GA-samtakanna síðuna spilavandi.is

Hlusta má á viðtalið við Örn í heild sinni í spilaranum hér fyrir ofan.

Velkomin á Vísi. Þessi vefur notar vafrakökur. .Sjá nánar
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