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Halldóra Jóhanna Hafsteinsdóttir og Brynhildur Yrsa Valkyrja vilja að hlustað sé á raddir einhverfra. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Betra að vera fullkomin einhverf 
en ófullkomin óeinhverf
Brynhildur Yrsa Valkyrja og Halldóra Jóhanna Hafsteinsdóttir fengu báðar einhverfugrein-
ingu eftir fertugt sem þær segja að hafi breytt öllu fyrir þær. Þær vilja að rödd einhverfra 
fái að heyrast meira og að einhverfir séu við stjórnvölinn í samtökum um einhverfu. 2



Halldóra er fimmtug og starfar 
í grunnskóla og í frístund. Hún 
komst að því að hún væri einhverf 
sjálf þegar barnið hennar fékk ein
hverfugreiningu. Brynhildur er 43 
ára grunnskólakennari sem starfar 
í leikskóla. Hún hefur sömu sögu 
að segja, greining hennar kom í 
kjölfar þess að barnið hennar fékk 
greiningu.

„Við fórum í gegnum listana og 
þá komst ég að því að ýmislegt sem 
þótti ekki normal passaði við mig,“ 
segir Brynhildur, Halldóra hlær og 
tekur undir það.

„Það var erfitt fyrir mig að sjá 
að eitthvað við krakkann minn 
væri ekki eðlilegt af því fyrir mér 
var þetta allt mjög lógískt,“ segir 
Halldóra.

Þær segja báðar að það að fá ein
hverfugreiningu hafi skipt sköpum 
fyrir þær.

„Það breytti öllu fyrir mig. Ég 
hafði aldrei skilið hvernig fólk 
funkeraði og þessi greining svaraði 
mörgum spurningum fyrir mig. Ég 
er stundum enn þá að fatta hver 
sé ástæðan fyrir því að fólk gerir 
eitthvað sem ég geri ekki. En það 
er líka mikilvægt að fá viðurkenn
inguna og hitta annað fólk sem 
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skynjar heiminn eins og ég,“ segir 
Halldóra.

„Ég tek algerlega undir þetta,“ 
segir Brynhildur. „Mér finnst þetta 
hafa breytt öllu. Ég var alltaf að 
leita að því hvað væri að hrjá mig 
sem gerði mig ólíka öðrum. Ég 
staðsetti mig á fullt af röskunum 
en fannst ég aldrei passa nákvæm
lega þar. Þegar ég fékk einhverfu
greininguna þá skildi ég loksins 
allt. Þá hætti ég líka að eltast við 
að reyna að breyta mér, ég hugsaði 
bara: Ókei, ég er einhverf og ég er 
svona, ég ætla að vera svona og ég 
má vera svona.“

„Það er nefnilega betra að vera 
fullkomin einhverf en ófullkomin 
ekki einhverf,“ skýtur Halldóra inn 
í og þær hlæja báðar.

Vilja ekki bláan lit
Halldóra og Brynhildur vilja hvor
ugar að blár litur sé notaður sem 
einkennislitur fyrir einhverfa og 
hafa reynt að koma þeim sjónar
miðum á framfæri ásamt fleira 
einhverfu fólki um allan heim 
en þeim finnst ekki nógu margir 
hlusta á þeirra rök.

„Málið er að í gamla daga var 
það þannig að í öllum rann
sóknum sem voru gerðar á ein
hverfum, bæði konum og körlum, 
var bara talað um karlmenn í 
niðurstöðunum. Þannig komst 
einhvern veginn sú skoðun á að 
það væru bara karlmenn sem væru 
einhverfir. Þess vegna var blár litur 
valinn. Á sama tíma var tekið upp 
á því að nota púslbita til að tákna 
einhverfu af því við værum týnda 
púslið. Á tímabili var það blátt púsl 
með grátandi dreng á, af því ein
hverfa átti að vera svo hræðileg,“ 
segir Halldóra.

„Það voru samtök í Bandaríkj
unum sem heita Autism Speaks 
sem tóku upp þetta púsl og 
þennan bláa lit. Þessi samtök eru 
mjög fjársterk. Þau fá mjög mikla 
peninga. Ég held að það hafi verið 
í fyrra sem þau fengu einhverja 
prósentu af hagnaði af öllum 
bláum ljósaperum sem seldar voru 
í Bandaríkjunum. En málið er að 
ofsalega lítið af þessum pening fer 
í að hjálpa einhverfum. Hann fer í 
að rannsaka einhverfu og hvernig 
er hægt að laga hana. Samtökin 
mæla með alls kyns þjálfun sem 
skaðar einhverfa. Þessi samtök eru 
mjög þekkt um allan heim og þau 
nota þennan bláa lit og þess vegna 
viljum við ekki nota hann.“

Halldóra útskýrir að það hafi 
bara einu sinni verið einhverf 
manneskja í stjórn samtakanna 
Autism Speaks en hún hafi hætt.

„Einhverfir eru alveg færir til að 
sjá um sig og þeir hafa kosið annað 
en þetta. Það eru alltaf að verða 
sterkari og sterkari raddir út um 
allan heim sem segja að við viljum 
sjá um okkar málefni og við viljum 

ráða hvernig umræðan um okkur 
er. Ekkert um okkur án okkar,“ 
segir hún.

Völdin tekin af einhverfum
Halldóra og Brynhildur segja að 
fjöldi einhverfra um allan heim 
mótmæli bláa litnum sem ein
kennislit vegna tengingarinnar við 
Autism Speaks. Margir einhverfir 
hafa tekið upp á að nota rauðan 
lit í staðinn og nota myllumerkið 
#WalkInRed til að vekja athygli á 
því.

„Við vorum alveg laus við bláan 
lit á Íslandi sem lit fyrir einhverfa. 
En svo, því miður, tóku samtökin 
Blár apríl upp bláa litinn og hafa 
viðurkennt að hafa tekið hann upp 
af því þau sáu að blátt var notað 
fyrir einhverfa úti um allt. Þau 
hafa þrjóskast við að hlusta á það 
alveg frá byrjun að þetta er ekki 
litur sem passar fyrir okkur,“ segir 
Halldóra.

„Margir hafa líka notað gulllit, af 
því táknið fyrir gull í lotukerfinu 
er Au, sem eru líka upphafs
stafirnir í autism (enska orðið yfir 
einhverfu). Svo af því stór hluti ein
hverfra er ekki sís (fólk sem upp
lifir sig á þann hátt að það tilheyri 
því kyni sem því var úthlutað við 
fæðingu) hafa margir notað regn
bogalitina á eilífðarmerki. Það er 
merki sem hefur verið samþykkt 
meðal einhverfra,“ segir hún.

„Ég hef verið að upplifa það svo
lítið núna í apríl, mánuði sem er 
tileinkaður því að samþykkja ein
hverfu, að hópur fólks er að taka 
svolítið völdin af okkur einhverfa 
fólkinu. Til dæmis í einhverfu
spjallhópum á Facebook. Margir 
aðstandendur einhverfra skilja 
ekki að við séum ekki sáttar við 
bláa litinn og þeim finnst við vera 
með vesen og leiðindi. En við erum 
einhverfa fólkið, leyfið okkur 
að taka plássið. Það á að hlusta á 
okkur. Mér finnst rosalega erfitt að 
geta ekki mætt skilningi í hóp sem 
heitir Einhverfa. Þetta verður svo
lítið til þess að við tökum ekki þátt 
í umræðunni og þá heyrast raddir 
okkar ekki,“ segir Brynhildur.

„Það að vera aðstandandi ein
hverfra barna er ekki það sama og 

að vera einhverfur. Ekki nema þú 
sért líka einhverfur,“ bætir hún við 
og Halldóra tekur undir það.

„Ég veit ekki hvernig það er að 
vera óeinhverfur, ég get þess vegna 
ekki talað fyrir hönd óeinhverfra. 
Það er eins og sumir foreldrar haldi 
að af því að þriggja ára barnið 
þeirra er einhverft þá viti þau 
hvernig það er að vera einhverfur. 
Fólk er líka að segja að það sé í 
lagi að nota bláa litinn á Íslandi 
af því hann sé bara litur og ekki 
tengdur Autism Speaks. En ef þú 
til dæmis gúglar á ensku um bláa 
litinn og einhverfu, til að fræðast 
meira um einhverfu, þá koma 
nánast bara upp upplýsingar um 
Autism Speaks. Það eru skaðlegar 
upplýsingar. Þó að Blár apríl geri 
fullt af góðum hlutum þá vilja þau 
ekki gera þá í samstarfi við okkur. 
Okkur finnst það leiðinlegt. Við 
værum alveg til í samstarf,“ segir 
Halldóra.

„Það er rosalega mikilvægt að í 
stjórn samtaka um einhverfu séu, 
ef ekki allir, þá allavega meirihluti 
stjórnarmeðlima, einhverfir,“ 
skýtur Brynhildur inn í.

„Þetta er eins og það væru bara 
hvítir í stjórn samtaka fyrir svarta, 
eða bara karlar í stjórn samtaka 
fyrir konur.“

Greiningin eykur skilning
Þær Brynhildur og Halldóra segja 
að þrátt fyrir allt sé þó umræðan 
um einhverfu smátt og smátt að 
breytast og að raddir einhverfra 
heyrist meira. Sérstaklega þegar 
fleira fullorðið fólk er farið að 
greinast með einhverfu.

„Mér finnst samt greiningar
aðferðirnar orðnar svolítið úreltar 
og að það megi horfa meira á 
skynjunina við greiningu en ekki 
hegðun. Því margir einhverfir ná 
að bæla niður hegðunina og við
brögð við áreiti og þá greinast þeir 
ekki,“ segir Halldóra.

„Maður heyrist stundum talað 
um að það eigi ekki alltaf að vera 
að greina fólk og láta það fá stimp
il. En ef fólk fær ekki greiningu 
þá fær það ekki einhverfustimpil, 
en það fær stimpil sem óþekki 
krakkinn eða þessi skrýtni. Ef þú 
ert einhverfur þá veistu alltaf að þú 
ert öðruvísi en hinir. Þú bara veist 
ekki af hverju. Þess vegna skiptir 
máli að fá greiningu.“

Brynhildur bætir við: „Um leið 
og við vitum að við erum einhverf 
og förum að skilja okkur sjálf þá 
náum við að tækla okkur sjálf 
öðruvísi. Ég sé það bæði á mér og 
einhverfum börnum í kringum 
mig. Um leið og við höfum sjálf 
skilning á okkur þá er allt öðru
vísi að díla við lífið og að geta sett 
orð á tilfinningar og hegðun sem 
voru í lausi lofti áður. Mér finnst 
svo mikilvægt að taka það ekki af 
börnum að fá að vita hver þau eru.“
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Bílar 
Farartæki

Nýr Nissan Leaf e+ 62 kWh Tekna 
3ja ára evrópsk verksmiðjuábyrgð. 
Með öllu sem hægt er að fá í þessa 
bíla. 1.484.000 undir listaverði á 
aðeins 4.790.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar til sölu

Cadillac Eldorado 1967 Ekinn 66þ.
mílur Verð 2,5 Uppl.820-5181

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

REGNBOGALITIR.IS
Málningarþjónusta Við 
málum og spörslum hús og 
mannvirki innan sem utan. Við 
háþrýstiþvoum,vatnsverjum og 
styrkjum steiningu og sjónsteypu. 
Við erum vandvirkir fagmenn með 
mikla reynslu. Sími 8919890 eða 
malarar@simnet.is

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

50 FERMETRAR TILBOÐ!!
2 svefnh. 2 baðherb. með öllu. 
Myndir inn á facebook/norðurhús 
Afhending strax! Verð 8.849.000 
uppl. 820-5181

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, 

 Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

D
eiliskipulagsbreyting

Hafnarfjarðarbær auglýsir hér með 
tillögu að breytingu á deiliskipulagi 
Hvaleyrarvatns og Höfða samkvæmt 1. 
mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Breytingin nær til tveggja svæða norðan 
og vestan við Hvaleyrarvatn.  Markmiðið 
er að bæta aðkomu að Hvaleyrarvatni og 
aðstöðu til útivistar á öllu svæðinu með 
aukningu á bílastæðum, göngustígum og 
aðstöðu til útivistar almennt.    

Aðgengi hreyfihamlaðra verður tryggt 
með akstursfærri útivistargötu og 
sérmerktum bílastæðum. 

Breytingartillagan verður til sýnis 
á umhverfis- og skipulagssviði að 
Norðurhellu 2 og í þjónustuveri 
Hafnarfjarðarbæjar Strandgötu 6, 
frá 16.04 – 28.05 nk. Hægt er að skoða 
gögnin á hfj.is/skipkynning.
 
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga 
að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við breytinguna á 
netfangið skipulag@hafnarfjordur.is  
eða skriflega í þjónustuver að 
Strandgötu 6 eigi síðar en 28.05 nk. 

hafnarfjordur.is

Tillaga að 
deiliskipulagsbreytingu, 
Hvaleyrarvatn og höfðar

Hafnarfjörður
bt. umhverfis- og skipulagssvið
Strandgötu 6
220 Hafnarfjörður

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir: 

· Jökuldalsvegur (923) Gilsá að Arnórsstöðum, 
Múlaþingi, 

· Arnstapavegur í Ljósavatnsskarði, Þingeyjarsveit 

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má 
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 17. maí 2021. 
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FRÁ 1. FEBRÚAR - NETVERÐ

20%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM 

Í NETVERSLUN
WWW.VERSLUN.IS

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


