
KLINGJANDI 
SAMHLJÓMUR!

Magga Frímanns (54) og Morgan Freeman (71):

Ótrúlegt!

FANTAGÓÐUR FANGI:
Morgan sló í gegn sem fangi 
í Shawshank Redemption 
og gæti væntanlega frætt 
Margréti um ýmislegt varðandi 
fangelsismál í Bandaríkjunum.

SVART 
OG HVÍTT ...

... en samt svo lík. 
Fangelsi er eitt af fjöl-

mörgu sem tengir 
Morgan og Möggu 

saman.

Við fyrstu sýn eiga fangelssistýran Margrét 
Frímannsdóttir og stórleikarinn Morgan 
Freeman  fátt sameiginlegt nema nöfnin sem 
eru keimlík. En þegar betur er að gáð eru 
Magga og Morgan líkari en nánustu systkini.

Lyginni líkast! Morgan 
Freeman hefur verið mikið í 
fréttum undanfarið þar sem 
hann var nær dauða en lífi 

eftir bílslys þar sem hann velti Nissan 
Maxima-bifreið sinni og klippa þurfti 
stjörnuna úr flakinu. 

Morgan er hvað þekktastur fyrir að 
leika fanga í myndinni Shawshank 
Redemption frá árinu 1994 og er 
Margrét eins og kunnugt er fangels-
isstjóri á Litla-Hrauni. En þetta er bara 
eitt af fjölmörgum atriðum sem tengja 
þetta ólíka par órjúfanlegum böndum.

Margrét er fædd 29. maí en Morgan 
1. júní, tveir dagar á milli þeirra, þannig 
að þau eru bæði í tvíburamerkinu en 
það sem einkennir tvíbura er fjölhæfni 
og sveigjanleiki. Fólk sem fætt er í 
þessu merki er afar hugmyndaríkt, nær-
ist á að pæla í alls kyns hlutum og miðla 
upplýsingum til annarra. Þetta á vel við 

um Möggu og Morgan því hún starfaði 
sem leiðbeinandi við félagsmálaskóla 
UMFÍ þar sem hún kenndi framtíð-
arstjórnendum þjóðarinnar að koma 
fyrir sig orði og hann var með sjón-
varpsþáttinn The Electric Company þar 
sem hann kenndi börnum rétt mál og 
framsögn.

Morgan er fæddur í Memphis 
í Tennessee-fylki sem er eitt af 
Suðurríkjum Bandaríkjanna en Margrét 
var einmitt alþingismaður á Suðurlandi 
á meðan hún starfaði í pólitík. Margrét 
hefur líka unnið gott starf fyrir SÁÁ-
samtökin sem berjast gegn alkóhólisma 
og fíkn alls konar en Morgan hefur bar-
ist við Bakkus frá unga aldri. Þau hefðu 
því ekki aðeins um margt að tala heldur 
gæti Margrét hjálpað nafna sínum í leit 
að betri og heilbrigðari lífsstíl. Hún 
gæti jafnvel beðið fangana á Litla-
Hrauni að kokka ofan í stórstjörnuna 

því hún hefur tekið upp á því að senda 
fanga á matreiðslunámskeið á þessum 
síðustu og verstu tímum. Morgan er 
einmitt mikill sælkeri og talar frönsku 
reiprennandi eins og sjéntilmaður.

Sagan er ekki þar með öll sögð því 
í nýlegri mynd Morgans, The Bucket 
List, leikur hann krabbameinssjúkling í 
lífshættu en eins og alþjóð veit barðist 
Margrét hetjulegri baráttu við sjúkdóm-
inn og hafði betur. 

Margrét fæddist á Stokkseyri og átti 
kjörforeldra eins og Morgan er hann 
fluttist frá blóðforeldrum sínum til 
Los Angeles. Morgan elskar siglingar 
og gæti unað sér vel á heimaslóðum 
Margrétar á Stokkseyri þar sem stutt er 
í sjóinn og friðinn sem honum fylgir.

„Mér hefur aldrei dottið þetta í hug. 
Okkur hefur aldrei verið ruglað saman 
erlendis,“ segir Margrét þegar hún er 
spurð út í hinn heimsfræga nafna sinn, 
Morgan Freeman. „Hann er góður leik-
ari en ég er enginn sérstakur aðdáandi. 
Að hann sé nafni minn skiptir mig engu 
máli og ég get ekki sagt að ég fyllist 
stolti,“ segir Margrét sátt með sitt.
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FANGELSISSTJÓRINN:
Margrét Frímans stjórnar Litla Hrauni 
eins og hershöfðingi og gfe ur fangel-
isstjórunum í bandarísku kvikmynd-
unum ekkert eftir.


