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Svanhvít Antonsdóttir eða Dandý 
eins og hún er alltaf kölluð er engin 
venjuleg kona. Hún býr yf ir miklum 
styrkleika, hún er ákveðin, hreinskilin 
og hún er sannarlega ein af þeim sem 
lætur ekkert stoppa sig. Það sýndi hún 
svo sannarlega þegar hún kláraði keppni 
í járnkarli (IronMan) sem er ein erf-
iðasta þríþraut í heimi þann 16. ágúst 
síðastliðinn og það gerði hún aðeins 
f imm mánuðum eftir að hafa undir-
gengist langa og stranga aðgerð vegna 
veikinda. Austurglugginn kíkti í kaff i 
til Dandýar í vikunni til að forvitnast 
aðeins um hana, veikindin og þetta 
ótrúlega afrek. 

Dandý er 41 árs gömul og er fædd 
og uppalin á Stöðvarfirði. Hún er 
dóttir hjónanna Antons Helgasonar 
og Söru Jakobsdóttir og er hún ein 
af fjórum systkinum. „Ég er af þeirri 
kynslóð sem var í ungmennafélaginu 
Súlunni á Stöðvarfirði þegar það var 
upp á sitt besta. Starfið þar var mjög 
blómlegt þegar ég var krakki. Ég æfði 
handbolta, fótbolta og frjálsar og Það 
var eiginlega sama hvað var í boði ég 
tók þátt í því. Ég var bara þannig að 
ég þurfti alltaf að hafa eitthvað að 
gera. Ég var rosalega orkumikil og 
gat aldrei verið kyrr, og þannig er ég 
pínulítið enn í dag og það er kannski 
þess  vegna  að hef ég alltaf eitthvað 
verið í íþróttum,“ segir Dandý. 

Stöðvarfjörður - Reykjavík 
- Egilsstaðir
Dandý var 19 ára þegar hún flutti til 
Reykjavíkur og átti hún eftir að eyða 
næstu 12 árum í höfuðborginni. „Það 
var bara stemmningin þá að fara til 
Reykjavíkur, svo ég fór. Ég var ekki 
með neitt plan og vissi ekkert hvað 
ég ætlaði að vera lengi. Ég prófaði 
eitt og annað og kom víða við. Ég 
kynntist líka barnsföður mínum í 
Reykjavík og eignaðist dóttur mína 
þar, svo það var ýmislegt sem dreif 
á daga mína í höfuðborginni.“ Árið 
2004 lá leið Dandýar aftur á Austur-
landið þegar hún ákvað að flytja til 
Egilsstaða. „Ég flutti ein með dóttir 
mína og fór að vinna á fasteignasölu 
hér í bænum til að ná endum saman,“ 
bætir hún við.

Ástin og fjölskyldan
Eiginmaður Dandýar er Hrafnkell 
Elísson og rekur hann bygginga-
fyrirtækið HT hús ehf. Þau kynnast  
árið 2006, en taka í raun ekki saman 
fyrr árið 2007. Þá var Keli ekill með 

tvö börn 6 og 8 ára. „Það gerðist allt 
voða hratt hjá okkur loksins þegar við 
tókum saman. Við ákváðum fljótlega 
að fara að búa með börnin okkar þrjú 
úr fyrri samböndum. Svo leið ekki 
á löngu þar til við ákváðum að gifta 
okkur líka. Ég get sagt það eftir á þar 
sem Keli var ekkill, að þetta verkefni  
var meira en að segja það. Fyrstu  
árin voru rosalega erfið, en í dag sé 
ég ekki eftir neinu. Eftir mikla til-
finningalega vinnu er ég virkilega sátt 
við það sem við höfum. Í dag erum 
bara eins og hver önnur fjölskylda.“

Stöðugt veik
Dandý þjáist af sáraristilbólgu (Colitis 
Ulcerosa) og greindist með hana árið 
1998. „Ég var í raun með sjúkdóminn 
undirliggjandi frá árinu 1996 en hann 
hrjáði mig ekki neitt. Það var ekki 
fyrr en árið 2006 að ég fer að veikj-
ast alvarlega. Ég mætti samt alltaf 
til vinnu, en veturinn 2007 þjáðist 
ég mikið og fór þá fyrst á sjúkrahús. 
Ég varð svo bara veikari og veikari 
með árunum sem varð til þess að ég 
varð að hætta að vinna vorið 2013.“
Sjúkdómurinn lýsir sér þannig að 
þegar veikindatímabil gengur yfir er 
Dandý stöðugt veik með blóðugan 
niðurgang, miklar sýkingar, bólgur 
og sár í endaþarminum. „Þetta var 
orðið þannig að stundum þegar ég 

vaknaði var allt í blóði í rúminu, ég 
réði ekki við neitt. Ég man líka þegar 
ég bjó ein með stelpunni minni, þá 
svaf ég bara við hliðina á klósettinu 
til að vekja hana ekki og bara til að 
geta  verið snögg. Ekki það að þetta 
sé eins og maður sér að kúka á sig 
eða svoleiðis, en þegar ég finn að 
mér er mál þá verð ég bara að fara 
á klósettið og það strax. Þess vegna 
var svo erfitt að vinna á köflum. Ég 
gat oft pínt mig, en það var orðið 
erfiðara þegar á leið.“

Fór ekki í aðgerð
Sjúkdómurinn sem Dandý greindist 
með er bara í ristlinum og til að auka 
lífsgæði hennar mæltu læknar með 
að hún færi í aðgerð til að taka hann 
allan og setja á hana stóma. „Ég vildi 
ekki fara í aðgerð á þessum tíma. Ég 
þorði því hreinlega ekki. Ég lærði því 
að lifa með sjúkdómnum sem þýddi 
meðferðir og m.a nokkrar innlagnir 
síðustu ár. Þetta var ekki alltaf auð-
velt. Ég hélt mér yfirleitt heima þegar 
verstu veikindatímabilin gengu yfir. 
Ég komst ekki alltaf í fjölskylduboð, 
því stundum varð ég bara að vera við 
hliðina á klósettinu og sömuleiðis 
fór ég sjaldan í jólaboð eða afmæli. 
Megin ástæðan fyrir því er sú að ég 
óttaðist að eitthvað mundi gerast og 
ekki síður hræddist ég það að upplifa 

viðbrögð annarra ef þeir sæju eitt-
hvað gerast. Undir það síðasta var ég 
orðin svo slæm, að ef ég ætlaði gera 
hversdagslegan hlut eins og að fara 
út í búð, þá svelti ég mig í minnsta 
kosti fjóra tíma áður en ég fór til að 
vera viss um að ekkert kæmi upp á.“

Fór að trúa því að lífið yrði betra ef 
ég færi í aðgerð
Á síðasta ári fór Dandý í krabba-
meinsmeðferð til að slá á einkennin. 
Þessi meðferð var síðasta úræðið sem 
stóð henni til boða fyrir utan aðgerð.
„Þetta var síðasta hálmstráið mitt. 
Ég hafði heyrt að mögulega gæti 
maður losnað undan lyfjunum eftir 
svona meðferð, en það gerðist ekki 
hjá mér. Ég varð bara veik af þessu. 
Ég þurfti þá að fara að horfast í augu 
við að þetta væri ekkert að fara. Ég 
var alltaf á sterum og einhverjum 
lyfjum sem héldu þessu niðri en nú 
varð ég að fara að hugsa fyrir alvöru 
um möguleikann á að láta fjarlægja 
ristilinn og fá stóma,“ segir Dandý.
„Þessi tilhugsun skelfdi mig. Ég 
hafði alltaf verið hrædd við þessa  
aðgerð, þess vegna frestaði ég henni 
alltaf. Ég hræddist líka þá skelfilegu 
tilhugsun að geta ekki gert neitt í 
einhvern tíma. Á endanum setti ég  
mig í samband við meltingarlækninn 
minn og skurðlækni til að kynna mér 

Kláraði eina erfiðustu þríþraut í heimi 5 mánuðum eftir stóra aðgerð!

„Djöfulsins nagli er ég!“

„Ég og bróðir minn erum dugleg að draga hvort annað út í ýmislegt. Og það var fyrir tveimur árum að við fórum að tala um járnkarlinn fyrir 
alvöru.“ Mynd: Aðalsteinn Sigurðsson



þetta betur, og smátt og smátt var ég 
farin að trúa því að þetta yrði kannski 
allt annað líf ef ég færi í aðgerðina.“

Gamall draumur
Íþróttakonunni Dandý hafi lengi 
dreymt um að freista gæfunnar í 
IronMan, sem er ein stærsta og erf-
iðasta þríþraut í heimi. Til að klára 
keppni þarf að synda 3,8 km sund í 
sjó, hjóla 180,2 km og hlaupa 42,2 
km. Keppnisgreinarnar koma hver 
á eftir annarri og aldrei er stoppað.
„Ég og bróðir minn erum dugleg 
að draga hvort annað út í ýmislegt. 
Og það var fyrir tveimur árum að 
við fórum að tala um járnkarlinn 
fyrir alvöru. Þetta var samt búinn 
að vera draumur lengi. Við tókum 
þá ávörðun að áður en við færum út 
tækjum við eina keppni hérna heima 
sem við og gerðum. Við kláruðum 
keppni í Landvættinum með góðum 
árangri í fyrra og þegar við vorum að 
skokka síðustu metrana í keppninni 
tókum við ákvörðun að kýla á þetta 
og sóttum um.“

Frestar aðgerðinni fyrir Ironman
„Ég byrjaði að undirbúa mig fyrir 
IronMan á fullu og gerði samkomulag 
við læknana mína að fá eina lyfjameð-
ferð til viðbótar og láta reyna á það, 
að vera góð fram yfir keppnina og 

fresta þar af leiðandi aðgerðinni þar 
til henni væri lokið. Ég fékk grænt á 
það og byrjaði svo æfingarferlið sem 
var sérstakt IronMan prógramm sem 
ég fékk frá vini mínum. Ég fór alveg 
eftir planinu og gerði bara eins og 
ég gat. Ég hjólaði á morgnanna og 
kvöldin og synti mikið. Oft langaði 
mig langaði mig að sleppa æfingu og 
vera bara heima, en ég fann að löng-
unin til að gera þetta var svo sterkari  
svo hún hafði alltaf vinninginn,“ segir 
hún og brosir. „Þetta kostaði líka 
fórnir. Ég þurfti að vera 100% ein-
beitt. Rauðvín var á bannlistanum, 
útilegur og önnur skemmtilegheit 
komu ekki til greina. Ég þurfti bara 
að æfa og sofa. Þess vegna var erfitt 
að sætta sig við það þegar veikinda-
tímabilin komu og ég varð það veik 
og að ég gat ekkert æft.“ 

Bakslag
Dandý var orðin ágæt í kringum jólin 
í fyrra. En hún þurfti að borða mikið 
af sterum til að halda sér við. „Já, ég 
var kannski alveg ágæt, en það var á 
kostnað steranna, sem er alls ekki gott 
því þeir skemma svo út frá sér. Ég 
hitti læknana mína í janúar og þeir 
lögðu til að ég drífi mig í aðgerðina 
strax, en ég vildi klára IronMan fyrst 
og bað um einhverja meðferð til að 
fresta því aðeins lengur. Mér fannst 
bara að ég yrði að klára keppnina. 

Ég fór því heim með fullt að pillum 
og sprautum en meðferðin virkaði 
ekki og stuttu síðar var ég lögð inn 
á spítala.“
Á þessum tímapunkti var Dandý 
orðin verulega slæm og endaþarm-
urinn hreinlega ónýtur. Það var því 
ekkert annað að gera enn að undirbúa 
hana fyrir aðgerð sem tók um þrjár 
vikur. „Ég var í raun miður mín og 
mitt mesta áhyggjuefni var að kom-
ast ekki í járnkarlinn. En læknarnir 
fullvissuðu mig um það að það væri 
alveg möguleiki þar sem ég var í svo 
góðu formi. Ég vissi samt að það væri 
ekkert víst. Eftir aðgerð grátbað ég 
um að fá að fara snemma heim og 

var ég útskrifuð af spítalanum sex 
dögum síðar með því skilyrði að ég 
mundi fara vel með mig.“

Nýtt líf með stóma
Eftir aðgerð hóf okkar kona nýtt líf 
með garnastóma. Garnastóma (ileo-
stomy) er myndað þegar neðsti hluti 
garnar er tekinn út um kviðvegg 
hægra megin og saumaður við húð. 
Ristillinn er alveg fjarlægður sem og 
endaþarmur. 
„Það var ekkert gaman að fá stómann. 
Fyrstu mánuðirnir voru hræðilegir ég 
fann allstaðar til. Þetta gekk illa að 
gróa svo ég þurfti að fara aftur í að-
gerð. Þetta er samt orðið betra í dag 
og ég reyni að láta þetta ekki trufla 
mig. Það er samt dagamunur á mér,“ 
bætir hún við. „Oftast er ég í sátt við 
stómann en stundum langar að taka 
hann og henda honum í einhvern.“

Aftur í æfingar fyrir járnkarlinn
Dandý jafnaði sig hægt og rólega eftir 
aðgerðina en hún var harðákveðin í 
að fara að æfa aftur með því mark-
miði að keppa. „Ég fór bara hægt af 
stað og var í stöðugu sambandi við 
lækninn minn upp á hvað ég mátti 
gera og ekki gera. Eftir viku heima 
mátti byrja á því að fara út að ganga 
sem var meira en að segja það. Ég 
mátti lítið reyna á mig út af saum-
unum. En þegar maður fær stóma er 

endaþarmur lokaður með saum. Það 
sem gerði þetta svo allt miklu verra 
voru allir taugendarnir í endaþarm-
inum. Ég fékk svo mikla krampa að 
ég gjörsamlega grenjaði og hljóðaði 
af sársauka. Þetta er versti sársauki 
sem ég hef upplifað.“
Dandý heldur áfram. „Um leið og 
sárin fóru að gróa fór ég í sund og 
það var alveg sárt. Það var líka sárt að 
byrja skokka og hjóla en ég var ekki 
að skemma neitt. Ég vissi að ég var 
að gera gott. Samt langaði mig oft 
að vera bara heima frekar en að æfa. 
Hætta bara við allt, fara bara á lyfin 
og hætta að finna til. En löngunin 
til að fara í járnkarlinum var alltaf 

sterkari svo ég hélt áfram að æfa með 
því markmiði að keppa þrátt fyrir að 
ég vissi að það væri möguleiki á að 
ég gæti ekki verið með.“ 

Styttist í stóru stundina
Keppt er í járnkarli víða um heim en 
systkinin skráðu sig til leiks í Kal-
mar í Svíþjóð. „Við hjónin ákváðum 
snemma að við skyldum fara út hvort 
sem ég mundi keppa eða ekki, enda 
vorum búinn að borga ferðina. Við 
ætluðum þá bara hvetja bróður minn 
áfram og upplifa stemminguna af 
hliðarlínunni. Þegar út var komið 
tók ég ákvörðun um að keppa ekki, 
en það breyttist allt þegar ég fór 
með bróður mínum á kynningar-
fundinn fyrir keppendur. Fundurinn 
var á fimmtudegi minnir og það var 
ótrúleg tilfinning vera þarna með 
öllum keppendunum. Maður fann 
eftirvæntinguna í loftinu og ég fór 
strax að fá fiðring”, segir Dandý með 
blik í augunum. 
„Kynnirinn á fundinum hafði mikil 
áhrif á mig þegar hann fór að tala 
um að árlega færi fullt af fólki af stað 
í keppnina án þess  að klára. Hann 
lýsti líka svo vel hversu mikil upp-
lifun það er að vera með í stemmn-
ingunni. Eftir fundinn, hvatningu 
frá manninum mínum og fleira góðu 
fólki kláraði ég skráninguna mína og 
ákvað að vera með.“
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„Það kom aldrei sá tímapunktur að mig langaði að hætta. Þetta gekk bara svo vel.“ 
Mynd: Úr einkasafni

Á sjúkrahúsinu eftir aðgerðina. Mynd: Úr einkasafni.
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Ólýsanleg tilfinning
Dandý var ræst til leiks í járnkar-
linum ásamt bróður sínum og 2700 
öðrum þátttakendum, klukkan sjö 
að morgni laugardagsins 16. ágúst 
síðastliðins með 50.000 áhorfendur 
á hliðarlínunni.
„Það er ekki hægt að lýsa þeirri til-
finningu sem ég upplifði þegar allir 
voru ræstir af stað og æddu út í sjó-
inn. Keppendur synda 3,8 km í sjó, 
hjóla svo  í beinu framhaldi 180,2 
km og hlaupa að lokum 42,2 km. 
Ég passa vel upp á mig og einbeitti 
mér við að halda púlsinum lágum og 
drekka mikinn vökva og taka inn salt. 
Ég fór á rólegu nótunum í gegnum 
þrautirnar og ef ég fann að ég þyrfti 

að stoppa þá gerði ég það bara. Það 
var líka svakaleg upplifun að hafa í 
raun 50.000 sem fylgdust með allan 
tímann og hvatti mann áfram. Þetta 
er ólýsanleg tilfinning.
Það kom aldrei sá tímapunktur að 
mig langaði að hætta. Þetta gekk bara 
svo vel. Ég man þegar ég var búin að 
hjóla þá bara vissi ég að gæti farið 
maraþonið með því að trítla og það 
gerði ég. Þegar ég nálgaðist lokin þá 
helltust yfir mig margskonar tilfinn-
ingar. Mig langaði að grenja, hlæja og 
öskra allt í senn, og þegar 50 metrar 
voru í markið heyrðist í kallkerfinu: 
„Dandý from Iceland“ og maður fær 
bara gæsahúð. Þegar svo í markið er 
komið hrópar kynnirinn: „Dandý you 

are...“ og þá öskruðu allir áhorfendur 
og allir á svæði „IRONMAN“ og 
fögnuðu með mér. Á þessum tíma-
punkti var ég bara með tárin í aug-
unum og alveg í skýjunum og ég 
hugsaði: „djöfuls nagli er ég!“ Þetta 
var bara æðislegt og persónulegur 
sigur,” segir Dandý og það geislar 
hreinlega af henni. „Þetta var langur 
sólarhringur, þetta tók mig 14 tíma, 
en ég vil hiklaust fara aftur.“

Hvað tekur nú við?
„Fyrst um sinn er það bara hvíld og 
slökun með skólanum“, en Dandý 
var að hefja annað árið sitt í sálfræði 
í fjarnámi frá Háskólanum á Akur-

eyri. „Svo held ég bara áfram að æfa 
og halda mér við. Ég ætla að hlaupa 
maraþon í Danmörku í vor og svo 
mig langar rosalega að fara aftur í 
járnkarl að ári. Þá mundi ég vilja hafa 
karlinn minn með mér í keppninni, 
hann veit bara ekki af því ennþá! Ég 
lít björtum augum á framtíðina og 
það er fyrst núna, sex mánuðum eftir 
aðgerðina að ég er farin að upplifa 
lífið sem allt annað líf,“ segir þessi 
magnaða kona að lokum.

Hægt er að lesa nánar um ævintýri 
Dandýar á Ironman  á 123.is/dandy
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