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ARKÍS teiknaði.

„Í Reykjavík er nú allt með kyrðum, nema hvað heyrast 
smiðshöggin frá Arnarhóli, hvar tugthús af torfi og grjóti er í 
bygg íngu…“ má lesa í bréfi Eggerts Ólafssonar, skálds, ritað 1761 
til hins fræga Jóns Ólafssonar, eða Jóns Grindvíkings. Þetta voru 
hamarshöggin frá því húsi sem nú hýsir skrifstofur for sætis-
ráðherra Íslands. Múrinn við Arnarhól – eða betrunar húsið – var 
fyrsta hús sem reist var hér á landi sem fangelsi og var í notkun 
sem slíkt til ársins 1813. Hegningarhúsið við Skólavörðustíg var 
síðar reist og vígt svo formlega í júlímánuði 1874 en fyrsti fanginn 
kom þangað nokkru áður. Engin bygging á Íslandi hefur síðan 
verið reist sem fangelsi nema viðbótarhús við Litla-Hraun sem 
tekin voru í notkun 1972, 1980 og 1995. 

Undanfarna áratugi hafa ýmsar hugmyndir skotið upp kolli hvar best væri að reisa nýtt 
fangelsi og hvernig það skyldi búið. Þær hugmyndir hafa náð mislangt og sú þeirra sem 
komst næst því að verða að veruleika var fangelsið við Tunguháls í Reykjavík en grunnur að 
því var steyptur. Síðar var mokað yfir hann. Lengra náði ekki sú saga. Nú er horft til ársins 
2015 en þá er ráðgert að nýtt fangelsi verði risið á Hólmsheiði. Vinna með það er komin 
það langt á veg að trauðla verður aftur snúið. Þó minnir sagan okkur á að skynsamlegt sé 
að fullyrða ekki of mikið um nýtt fangelsi fyrr en smiðshöggin frá Hólmsheiði eru þögnuð. 

Með nýju fangelsi á Hólmsheiði verður stigið tímamótaskref í byggingasögu fangelsa 
hér á landi. Stefnt er að því að bæta skilyrði til afplánunar fangelsisrefsinga frá því sem 
nú er. Kvenfangar verða vistaðir í Hólmsheiðarfangelsinu og Kvennafangelsið í Kópavogi 
lagt niður. Kvenfangar hafa búið við lakari skilyrði til afplánunar en karlar; núverandi 
húsakynni kvennafangelsisins eru þröng og aðstaða til útivistar óviðunandi. Karlfangar 
eru iðulega vistaðir meðal kvenfanga og gengur stundum vel og stundum miður. Í nýja 
fangelsinu munu konur ekki afplána á sömu fangelsisdeildum og karlar heldur vistast sér 
– rými verður fyrir átta til tíu konur. Sameiginlegt rými á kvennadeild fangelsisins verður 
vel búið enda haft í huga að þar þurfi sumar konur að afplána langa dóma. Útivistarsvæði 
kvenna verður um 400m². Þá verður og Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg 9 lokað en 
í nýja fangelsinu verður móttökudeild – og gæsluvarðahald. Aðstaða fanga til vinnu og 
náms verður stórefld. Boðið verður upp á afþreyingu og æfingaaðstöðu í útivistartíma 
fanga. Þá verður sérstök íbúð, heimsóknaríbúð, sem ætluð er til heimsókna maka með 
börn og mögulegt verður að dveljast þar næturlangt með fanganum. Þetta fyrirkomulag 
er mikilvægt og mun efla tengsl fanga og barna þeirra. Börn fanga er nefnilega ósýnilegur 
hópur sem þarf að gefa sérstakan gaum, styðja og vernda. 

Fangelsi eru hús sem ríkisvaldið á og rekur til að hýsa þau sem gengið hafa gegn lögum 
samfélagsins og hlotið refsidóma. Ríkisvaldinu ber að sjá til þess að húsakynni fangelsa 
standist alþjóðleg viðmið og reglur. Fangelsi eru dýrar stofnanir hvort heldur tekið er tillit 
til beinharðra peninga sem renna til þeirra eða til þeirra áhrifa sem þau hafa á fangana 
sjálfa. Skaðleg áhrif fangavistar eru almennt viðurkennd og sömuleiðis krafa samfélagsins 
um að brotamenn séu dæmdir til fangelsisvistar. Ríkisvaldið situr uppi með dómþolana og 
verður að sýna samfélaginu að annars vegar hafi verið orðið við kröfu þess að taka þá um 
stundarsakir úr umferð og hins vegar þess að bjóða þeim tækifæri til að nýta afplánunar-
tíma sinn til skynsamlegra hluta hvort heldur til náms, vinnu eða fíkniefnameðferðar. 
Virðing einstaklingsins fyrir samfélaginu er líklegri til að aukast sé komið fram við hann af 
virðingu og umhyggju. Húsakynni þau sem ríkisvaldið býður fram sem fangelsi verða því að 
endur spegla þessa virðingu og vera mannsæmandi. Hólmsheiðarfangelsið virðist stand ast 
það próf hvort sem tekið er tillit til aðstöðu fanga eða starfsmanna, umhyggju og öryggis. 

Öll hús sem eru reist endurspegla einhverjar hugmyndir um þau sem eiga að dveljast 
í þeim og fela oft í sér einhverjar tilvísanir. Í byggingasögu fangelsa má vel sjá þetta þar 
sem eru ranghalar, turnar og rimlar. En fangelsið á Hólmsheiði verður lágreist bygging 
sem hvílir í kyrrð í heiðinni og nánast samlit grundinni. Hógvær bygging að sjá en þó 
festuleg. Hólmsheiðarfangelsið verður í útjaðri borgarinnar á sama hátt og Hegningarhúsið 
var að áliti sumra á sínum tíma. Nú er það gamla hús í hringiðu borgarinnar. Kannski 
verður Hólmsheiðarfangelsið í svipaðri hringiðu eftir hundrað ár. Hver veit. Sjáum fyrst 
bygginguna rísa upp úr heiðinni og bíðum þess að smiðshöggin þagni einn góðan veðurdag 
– og látum tímann líða.

Hreinn S. Hákonarson
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Með þekkingu og kærleika umskapa menn 

heiminn, er haft eftir vísum manni. Einn 

þáttur í öflun þekkingar er nám og hvers 

kyns menntun er talin vera mikilvægur 

lykill til að ljúka upp ýmsum dyrum í 

nútímasamfélagi. 

Dyr fangelsa eru læstar að kröfu sam-

félagsins. Þau sem dveljast bak við þær 

luktu dyr búa við önnur kjör en þau sem 

standa utan þeirra. Síðustu áratugi hefur 

mönn um orðið ljósara en áður mikilvægi 

mennt unar í fangelsum. Sitthvað hefur 

verið gert til að gera föngum kleift að afla 

sér menntunar þó margt sé ógert í þeim 

efnum. Þá hafa ýmsar rannsóknir verið 

gerðir á menntunarstigi fanga og hvernig 

best væri að koma skipulagðri fræðslu á 

fót innan fangelsa sem og því að koma 

til móts við náms getu fanga í fangelsum 

landsins. Skólinn á Litla-Hrauni á sér 

alllanga sögu og hefur reynst vel. Í öðrum 

fangelsum hefur föngum líka staðið til 

boða að stunda einhvers konar nám. 

Árið 2007 komu fram tillögur nefndar 

um stefnumótun í menntunarmálum 

fanga á Íslandi. Til lög urnar byggðu 

á könn un sem gerð var að tilhlutan 

mennta mála ráðu neyt is ins og dóms- og 

kirkju mála ráðu neyt is ins í samvinnu við 

Fang elsis mála stofn un ríkisins: Mennt

un, mennt   unar  bak grunn ur og náms áhugi 

fanga. Bogi Ragnarsson og Helgi Gunn-

laugs son gerðu þessa könnun. Í ljós kom 

m.a. að það var orðið al geng ara að til af-

plán unar kæmu menn sem áhuga hefðu 

á há skóla námi og höfðu sumir jafn vel 

lokið til skildum prófum í fang elsi til að 

geta hafið slíkt nám. Í til lög un um kom 

fram að m.a. nám í fang elsi gegndi lykil-

hlut verki í endur hæf ingu fanga og bent 

var á að margar rann sóknir sýndu fram 

á að mennt un í fangelsi hefði fyrir byggj-

andi áhrif. Lagt var til að tak mörkuð 

net tenging yrði leyfð í öll um fang els um 

landsins en hún er mjög mikil væg þegar 

að námi fanga kemur. Fangar í opnu 

fang els un um að Sogni og Kvía bryggja 

hafa greið an að gang að net teng ingu og þá 

er hún heimil í skóla hús næð inu á Litla-

Hrauni. 

Um nokkurt skeið hefur verið óform-

legt samstarf milli tveggja fangelsa, Litla-

Hrauns og Sogns (áður Bitru), og Há skól-

ans á Akureyri um skipulag á háskóla námi 

fyrir fanga. Enda þótt þeir fangar sem 

stundað hafa háskólanám úr fang elsi séu 

teljandi á fingrum ann arrar handar þá 

hefur verið um merki lega tilraun að ræða. 

Háskól inn á Akur eyri var stofn aður 1987 

og hefur farið að mörgu leyti inn á nýjar 

brautir í háskólanámi. 

VERNDARBLAÐIÐ ræddi við Ágúst 

Þór Árnason um menntun fanga en hann 

er aðjúnkt við Háskólann á Akureyri og 

deildarformaður lagadeildar. 

Gekk strax mjög vel
Ágúst Þór segir að piltur nokkur sem 

var í fangelsi hefði haft samband við sig 

og spurt hvort mögulegt væri að taka 

lögfræði utan skóla. 

„Þetta var haustið 2010“, segir Ágúst 

Þór, „og við höfðum þá þegar haft reynslu 

af því að sinna nemendum sem ekki gátu 

sótt nám til okkar af ýmsum ástæðum eins 

og vegna veikinda eða heimilisaðstæðna. 

Þetta voru nemendur sem gátu klárað 

sitt með góðum vilja kennaranna og þá 

ekki síst vegna fjarnámsmiðstöðvanna en 

þær eru mikilvægur hlekkur í hvers kyns 

námi. Við kennum námskeiðin í þriggja 

vikna blokkum, kröftugu og staðbundnu 

námi – það er ekki eins og þetta sé að 

teygjast yfir allan veturinn. Ég hugsaði 

með mér að það myndi ekki saka að reyna 

þetta þó ekki um eiginlegt fjarnám yrði 

að ræða. Fangarnir njóta til dæmis engra 

þeirra réttinda sem fjarnámsnemar njóta. 

En auðvitað var þetta undir því komið 

hversu viðkomandi kennarar yrðu viljugir 

til að sinna þessu og ekki stóð á því. Það 

er skemmst frá því að segja að þetta gekk 

strax mjög vel en það byggðist mjög á því 

að þeir tveir sem hófu námið voru mjög 

námfúsir, viljugir til að taka ábendingum 

og leiðsögn, og gerðu í sjálfu sér allt sem 

í þeirra valdi stóð til þess að þetta gæti 

gengið. Og það er engin spurning að það 

skipti sköpum. Það var í raun og veru 

ekki okkar framlag sem breytti öllu – 

það má segja að við höfum leyft þeim að 

vera með. Og þeir nýttu það leyfi til hins 

ítrasta.“ 

Voru þeir formlega innritaðir í háskól

ann? Og greiddu skólagjöld, og námsbækur 

sínar? 

„Já, já. Þeir voru eins og aðrir stúd entar; 

voru utanskóla eins og sagt var um fram-

haldsnema hér áður fyrr. Sóttu ekki tíma. 

Auðvitað mætti segja að þeir hafi farið á 

mis við eitthvað ef félagsskapur kennara 

og stúdenta hefur eitthvað að segja. En 

þeir unnu það klárlega upp með mikilli 

elju. Og það hjálpaði náttúrlega að þeir 

voru tveir, voru hvor öðrum stuðn ingur.“ 

Viðtal

MENNTUN LÝKUR UPP 
FANGELSISDYRUM

Ágúst Þór Árnason.
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Þeir gerðu allt nema 
að „mæta“ á staðinn
Ágúst Þór segir að þeir hafi verið búnir 

að ljúka framhaldsskólaprófi og hafi 

hann lagt þetta þannig upp – þar sem 

þetta var á vissan hátt allt óformlegt – að 

hann gaf þeim leyfi til þessa náms fyrir 

sitt leyti. Kennararnir brugðust vel við 

og gáfu þeim leyfi til að „fylgjast með“. 

Þessir fangar voru að nema lögfræði og 

viðskiptafræði og luku námi sínu með 

sóma. Þeir kláruðu allt sem þeir gátu 

klárað og ekkert sem skipti máli stóð út af. 

Þessir fangar hafi verið hörkunámsmenn 

sem ætluðu sér augljóslega að afla sér 

frekari menntunar. Þeir hafi ekki þurft að 

koma í háskólann vegna námsins þó einn 

þeirra hafi komið í stuttan tíma. 

„Ég fór í fangelsið til þeirra og ræddi við 

þá. Það var gott að hitta þá og athyglis vert 

að skoða aðstæður þeirra,“ segir Ágúst Þór. 

„Námið byggist fyrst og fremst á því að 

lesa skólabækurnar og pæla í þeim. Vinna 

verkefni og fara í próf. Þeir gerðu allt 

nema að „mæta“ á staðinn! Og hópa vinna 

er að því leyti til erfið að þeir voru aldrei 

nema tveir eða þrír í hópi.“ 

Nú stunda tveir fangar fjarnám við 

Háskólann á Akureyri. 

Fjarnámsmiðstöð 
á Litla-Hrauni?
En hvað með fjarfundabúnaðinn á Litla

Hrauni – nýtist hann?

„Hann nýttist nú ekki nema í prófum og 

lítilsháttar í viðskiptafræðinni. Við höfum 

ekki verið að nýta hann sem skyldi því það 

hefur ekki verið tekin nein ákvörðun um 

fjarkennslu í lögfræði,“ segir Ágúst Þór. 

Hvað finnst háskólanum um það að þeir 

mæta ekki í fyrirlestra?

„Okkur finnst það ekki góður kostur 

en þannig er það nú bara í þessu tilviki. 

Nú, það liggur ljóst fyrir að við erum með 

áfanga sem þeir geta ekki lokið nema að 

koma hingað. Þannig að þeir útskrifast 

ekki formlega nema að hafa klárað alla 

áfanga.“

Eru það áfangar á öðru og þriðja ári?

„Já.“ 

Þá þyrftu þeir að dveljast hér á staðn um, 

og í hve langan tíma þá?

„Já, í þrjár vikur.“

Ágúst Þór segir að forstöðumaður Litla-

Hrauns, Margrét Frímannsdóttir, hefði 

lýst áhuga sínum á því að samstarfið við 

háskólann yrði formlegra – að H.A. sinnti 

háskólamenntun fanga með form legum 

hætti. Litla-Hraun og önnur fangelsi 

fengju svipaða stöðu og fjar náms mið-

stöðv arnar. Þetta hefur ekki orðið enn 

þótt vonast sé til þess að síðar finnist ein-

hver farvegur fyrir skipulag námsins sem 

allir geti sætt sig við. Háskólinn hafi staðið 

frammi fyrir töluverðum niður skurði og 

mjög erfitt hafi verið að auka á vinnuálag 

kennara. En hafa beri í huga að þetta há-

skóla nám fanga sé á vissan hátt tilraun. 

Enn sem komið er hafa fangelsisyfirvöld 

ekki lagt þessari tilraun fjárhagslegt lið 

en til þess verði að koma ef halda eigi 

áfram með hana. Öllum sé ljóst að þessu 

námi sem öðru fylgi talsverð umsýsla og 

aukaálag á kennara. 

Björgum þeim sem 
standa höllum fæti
„Einn af kostum íslensks samfélags,“ segir 

Ágúst Þór, „er að það útilokar þig ekki til 

æviloka. Það er ótrúlega opið fyrir þeim 

sem vilja breyta um lífshætti og sérstaklega 

í sambandi við nám. Það er mjög einfalt 

að komast aftur í nám á Íslandi. Ég held 

að það sé að vissu leyti siðferðisleg skylda 

þeirra sem sinna menntamálum að vera 

opnir fyrir því að veita sem flestum 

aðgang að námi og sérstaklega þeim sem 

búa við þröngan kost í því sambandi. 

Hvað viljum við með fangelsin? Þegar 

alvarleg afbrot eru framin þá má segja að 

fyrstu viðbrögð samfélagsins séu þau að 

losa sig við vandamálið og fangelsa fólk. 

Afbrotamaðurinn hverfur af götunni og 

verður ósýnilegur um stund. Við tölum á 

hátíðlegum stundum um mannlega reisn 

og ef eitthvað slíkt er til þá hlýtur hún að 

eiga við alla. Fólk er ekki dregið í dilka 

eftir því hvort það er fráskilið, né heldur 

út frá litarhætti eða kynþætti o.þ.h. Sama 

hlýtur að gilda um aðstæður þess sem er 

í fangelsi. Jafnvel þótt þú værir sviptur 

borgaralegum réttindum þínum um tíma 

þá ert þú ekki sviptur stöðu þinni sem 

manneskja. Sú spurning hlýtur að vakna 

hvort við viljum þá ekki frekar reyna að 

auka á mannlega reisn hlutaðeigandi. 

Menntun – nám er ein mikilvægasta 

leiðin til þess. Við hljótum að stuðla að 

því að bjarga þeim sem standa höllum 

fæti – reisa þá við. Í samfélagi okkar 

eru rótgróin ákveðin siðferðisviðmið, 

eins og dæmisagan um týnda soninn: 

fagna þeim sem snýr af villu síns vegar. 

Og nútíma réttarríkið byggir á þeirri 

grundvallarafstöðu að betra sé að nokkrir 

sekir gangi lausir en einn saklaus sé 

fangelsaður. Þetta eru gildi sem við viljum 

halda í heiðri og þau eiga við fanga sem 

og aðra.“ 
Viðtal: Hreinn S. Hákonarson

----------------------

Verndarblaðið vill benda á eftirfarandi í sambandi 
við nám fanga:

Stefnumótun í menntunarmálum fanga á Íslandi 
– Tillögur nefndar sem skipuð var af mennta-
málaráðherra. Menntamálaráðuneytið 2007.

Menntun, menntunarbakgrunnur og náms
áhugi íslenskra fanga. Könnun gerð að tilhlutan 
menntamálaráðuneytisins og dóms- og kirkju-
mála ráðuneytisins í samvinnu við Fangelsis-
málastofnun ríkisins. Bogi Ragnarsson og Helgi 
Gunnlaugsson. Mars 2007, félagsvísindadeild 
Háskóla Íslands.

„Nám er besta betrunin“  Fræðslustarf í fangels-
um. Inga Guðrún Kristjánsdóttir. Lokaverkefni til 
MA-gráðu. Háskóli Íslands. Menntavísindasvið. 
Október 2010.

Menntun í fangelsum: „Það eina góða þarna 
inni.“ Aðalheiður Dröfn Eggertsdóttir. Félags-
vísindadeild Háskóla Íslands, júní 2006. 

„Maður hefur lært helling í rauninni á því að 
vera í fangelsi.“ Rannsókn á reynslu fanga um 
fangelsisdvöl í fangelsinu á Akureyri og fangelsinu 
við Kópavogsbraut. Sara Sigurvinsdóttir og Þórdís 
Ellen Rögnvaldsdóttir. Lokaverkefni við Hug- og 
félagsvísindasvið. Háskólinn á Akureyri, 2012. 

Námsgengi og geðrænn vandi fanga á skóla
árunum, eftir Ólaf Ólafsson. Meistara prófs-
verkefni lagt fram til fullnaðar M.Ed. gráðu í 
upp eldis- og menntunarfræði við Kennaraháskóla 
Íslands með áherslu á sérkennslu. Reykjavík, 
janúar 2003. 
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AÐALFUNDUR VERNDAR 2012 
– NÝR FORMAÐUR VERNDAR OG NÝ STJÓRN
Aðalfundur Verndar var haldinn 7. 

júní. Sr. Hreinn S. Hákonarson, fanga-

prest ur þjóðkirkjunnar, lét af for-

mennsku sem hann hafði gegnt í ellefu 

ár en áður sat hann í stjórn Verndar. 

Elsa Dóra Grétarsdóttir, sviðsstjóri, var 

kjörin formaður en hún hefur setið í 

stjórn Verndar um árabil. Í stjórn voru 

kjörin: Áshildur Emils dóttir, félags-

ráðgjafi, Guðrún Þorgerður Ágústs-

dóttir, félagsráðgjafi, Ólafur Þröstur 

Sveinbjörnsson, kerfis fræð ingur, Björg 

Lárusdóttir, banka starfsmaður og leik-

skólakennari. Dan fríður K. Skarp-

héðins dóttir, deildar stjóri, var kosin 

varamaður. Þráinn B. Farestveit er sem 

áður fram kvæmdastjóri Verndar. Á 

aðal fund inum voru gerðar breytingar á 

lögum Verndar á grundvelli vinnu laga-

nefndar sem í sátu fráfarandi formaður 

og Danfríður K. Skarphéðinsdóttir. Var 

m.a. fækkað í stjórninni og kveðið á um 

einn varamann. Ný lög Verndar má sjá  

hér í blaðinu á bls. 17. 
Elsa Dóra Grétarsdóttir, 

formaður Verndar.

Talsmaður fanga á Akureyri skrifar:

Þegar ég gegndi embætti formanns Af stöðu, og talsmanns fanga á 

Litla-Hrauni kom formaður Verndar, sr. Hreinn S. Hákonarson 

að máli við mig um greinarskrif í Verndarblaðið. Ég velti mögu-

legum efnistökum fyrir mér um skeið, en varð fljótlega ljóst að 

slík grein myndi einungis mæra það starf sem Vernd hefur haft 

for göngu um. Ítarlega var fjallað um sögu fanga hjálparinnar í 

50 ára afmælis blaði Verndar árið 2010, m.a. um frum kvöðla  starf 

Þóru Einarsdóttur, for manns Verndar um tveggja ára tuga skeið, 

Hönnu Johannessen, formanns jólanefndar Verndar í hálfa öld 

og Sigríðar Heið berg, stjórnarmanns í aldar fjórðung. Að verja 

ára tugum lífs síns í sjálfboðastarf, til handa ein stakl ingum sem 

dvalið hafa í fangelsum, er stærra en orð fá sagt. Þessar stór kost-

legu konur sveipuðu starfið kærleika, um hyggju og hlýju, en nú 

eru þær fallnar frá. Þóra lést um aldamótin, Hanna árið 2009, en 

Sigríður féll frá á síðasta ári. Blessuð sé minning þeirra; frum-

kvöðla og kjarna upp bygg ingar Verndar, að öðru velunnurum 

fanga ólöstuðum.

Á vordögum fluttist ég til Akureyrar og var þar kjörinn 

talsmaður fanga, en ákvæði 43. gr. laga nr. 49/2005 kveða á um 

að föngum sé heimilt að velja sér talsmann til að koma fram fyrir 

þeirra hönd. Þá höfðu nýlega verið sam þykkt lög um rafrænt 

eftirlit, en skilyrði þess að nýta sér það úrræði er meðal ann-

ars að hafa dvalið á áfanga heimili Verndar í Reykjavík. Fyrir þá 

sem búa á Norður landi og afplána sína refsingu á Akur eyri, í 

samræmi við ákvæði laga um að leitast skuli við að einstakl ing ar 

afpláni dóma sem næst heima hög um, er þetta skilyrði verulega 

íþyngj andi. Í stað þess að einstaklingar afpláni í nálægð við sína 

nánustu, eins og hér á Akureyri, og færist síðan enn nær með 

afplánun í rafrænu eftirliti, þurfa þeir nú í millitíðinni að flytja til 

Reykjavíkur – á áfangaheimili Verndar.

Tilgangur og hlutverk Verndar
Hugsun stofnenda Verndar var að hjálpa einstaklingum, sem 

höfðu verið sviptir frelsi, yfir byrjunarörðug leik ana út í samfélag 

frjálsra manna. Áfanga heimili Verndar var sem sagt síðasti áfangi 

ófrjálsra manna út í sam félag ið. Nú hefur þar orðið breyting á!

Í dag er áfangaheimili Verndar orðið millistig, ekki lengur 

síðasti áfangi, og mörgum meira orðið fjötur um fót en sú hjálp 

sem stofnendur Verndar lögðu af stað með. Jólanefnd Verndar 

lagðist jafnframt af við fráfall Hönnu Johannessen og síðustu jól 

voru þau fyrstu í sögu Verndar sem ekki eru gefnar jólagjafir í 

fangelsi landsins.

Við fráfall frumkvöðla fanga hjálpar innar Verndar er rétt að 

horfa um öxl, til þess sem náðst hefur fram en jafn framt horfa 

fram á veginn.

Með upptöku rafræns eftirlits, sem var mikil framför í að færa 

einstakl inga nær sínum nánustu, varð áfanga heim ili Verndar 

hluti af refsiúrræðum hins opin bera. Húsnefnd Verndar, sem 

velur einstaklinga inn á áfangaheim ilið, varð ráðandi um hverjir 

geta nýtt sér rafrænt eftirlit, enda þurfa einstakl ingar að nýta 

sér úrræði Verndar eigi þeir að komast í rafrænt eftirlit. Það var 

aldrei ætlun stofnenda Verndar!

Mér er mjög hlýtt til alls þess góða fólks sem hefur komið 

að starfi Verndar og lagt sitt lóð á vogarskálarnar, föng um til 

handa. Mitt síðasta verk sem for maður Afstöðu var enda að af-

henda sr. Hreini S. Hákonarsyni, þáverandi for manni Verndar, 

virðingarvott og viður kenn ingu fyrir starf í þágu fanga á Íslandi. 

Forsendur starfsins hafa engu að síður breyst!

Nú þarf að endurskoða tilgang og hlutverk fangahjálpar innar 

Verndar. Það má ekki verða hluti af refsikerfi hins opinbera!

RADDIR FANGA
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Sigríður Svanlaug Heið berg, vara  for-

mað ur Vernd ar og heið urs félagi, var 

fædd í Reykjavík 30. mars 1938 og lést 

22. febr úar 2011.

Sigríður gekk til liðs við fé laga  sam-

tökin Vernd fyrir rúm um aldar fjórð-

ungi. Strax var ljóst að þar fór kona með 

stórt hjarta og miklar hug sjónir. Hún 

sýndi samtökunum mikla ræktarsemi 

og hafði einlægan áhuga á starfi þeirra. 

Það leið ekki langur tími þar til hún var 

kom in í stjórn samtakanna og hús nefnd 

áfanga heimilisins og vara formaður 

Vernd ar varð hún fyrir um tíu árum. 

Velferð skjól stæðinga Verndar var 

henni kappsmál og brýndi hún stjórn 

og hús nefnd áfangaheimilisins til dáða 

í þeim efn um. Stjórn og húsnefnd þóttu 

ætíð mikið til koma um álit hennar á 

öllum málum og sér í lagi þeim erfiðu 

sem upp komu. Það brást ekki að ráð 

hennar voru yfirveguð, raunsæ og þeim 

fylgdi umhyggja og hlýja í garð skjól-

stæð ing anna. Ætíð fylgdi það með 

að velferð og lífshamingja skjól stæð-

ing anna væri undir því komin að þeir 

héldu sig frá áfengi og fíkniefnum. Sjálf 

hafði hún verið virkur félagi í AA-sam-

tökunum hátt í fjörutíu ár og miðl aði af 

þekkingu sinni og reynslu til þeirra sem 

glímdu við áfengis- og fíkni efnavand-

ann. 

En Sigríður var ekki aðeins mann-

vinur heldur og dýra vinur. Hvort 

tveggja var samofið persónu hennar og 

þar varð eigi í sundur skilið. Hún var 

formaður Kattavinafélags Ís lands og 

veitti Kattholti forystu í tvo áratugi. Þar 

sem og hjá félaga samtökunum Vernd 

nutu félagsmálahæfileikar hennar sín 

vel. Hún barðist fyrir bættri meðferð á 

málleysingjun um og var vakin og sofin 

yfir velferð þeirra. Kisurnar gátu ekki 

eign ast betri málsvara þar sem Sigríður 

var og óhætt er að full yrða að allir 

kattavinir báru virðingu fyrir henni og 

dáðust að kröft ugu starfi hennar fyrir 

málstað kattanna. 

Sigríður var kjörin heiðursfélagi 

Vernd ar þegar samtökin fögnuðu hálfr-

ar aldar afmæli sínu árið 2010. Það var 

þakklætisvottur frá Vernd til þeirrar 

konu sem hafði innt af henni fórnfúst 

starf í þágu samtak anna án þess að 

taka nokkurn tíma eina ein ustu krónu 

fyrir. Hún var sannur sjálf boðaliði og 

hugsjónakona, vinur manna og dýra.

Davíð Þjóðleifsson fæddist á Akranesi 

21. mars 1942 og lést 23. febrúar 2011. 

Hann var starfs maður Verndar um tíu 

ára skeið, frá 1971-1982. Hann stund aði 

kennslu störf áður en hann gerð ist 

starfs maður Verndar og hvarf að þeim 

aftur upp úr níunda áratug síðustu 

aldar. Davíð var vel liðinn kennari og 

hafði einstaklega gott lag á ung menn-

um. Hann var vandaður maður og dag-

fars  prúður, fagurkeri og mikill áhuga-

maður um garðrækt. Mannúðarstarf 

fanga hjálparinnar Verndar naut áhuga 

hans á sviði mann réttindamála sem 

voru honum ofarlega í huga. 

Vernd hafði starfað í áratug þegar 

Davíð kom þangað til starfa tæplega 

þrí tugur að aldri. Þá var Þóra Einars-

dóttir formaður Verndar, mikil hug-

sjóna kona og fangavinur. Davíð gekk 

í öll verk sem vinna þurfti á skrifstofu 

Verndar, sá um bókhald, skýrslugerðir, 

tímarit Verndar og svaraði fyrir spurn-

um frá aðstandendum fanga og öðrum 

sem létu sig aðbúnað þeirra varða. 

Þá fór hann sem fulltrúi Verndar í 

fangelsin og ræddi við fanga. Hann gekk 

ýmissa erinda fyrir fangana í stofnunum 

sam félagsins og liðsinnti þeim á allan 

hátt. Allt var það gert af ljúfmennsku og 

virð ingu fyrir skjólstæðingunum. Hann 

vildi greiða götu þeirra til betra lífs og 

leysa hvers manns vandkvæði. Fanga-

hjálpin Vernd átti í miklum fjár hags leg-

um örðugleikum á þeim tíma er Davíð 

starfaði hjá þeim en ósvikinn dugn-

aður hans og eðlislæg bjartsýni létti 

and streymi hversdagsins svo samtökin 

misstu aldrei sjónar á markmiði sínu.

Sr. Jón Bjarman fæddist á Akureyri 

13. janúar 1933 og lést 17. mars 2011. 

Hann var fyrsti fangaprestur þjóð kirkj-

unnar og starfaði á þeim vettvangi frá 

1971 til 1985. Áður hafði hann verið 

prestur í Kanada um skeið, síðan sveita-

prestur á Norðurlandi og þá æsku-

lýðsprestur í Reykjavík. Þegar sr. Jón 

hætti sem fanga prestur gerðist hann 

sjúkra hús prestur og gegndi því starfi til 

starfs loka árið 1998.

Sr. Jón kom mjög að málum Verndar 

þann tíma sem hann var fangaprestur. 

Um tíma var skrifstofa Verndar á sama 

stað og hans eða í Gimli við Lækjar götu. 

Hann sat í framkvæmdastjórn Verndar 

um árabil og var mjög ráðhollur maður 

og hafi góða yfirsýn yfir mál fanga og 
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aðstandenda þeirra. Fangar litu á sr. Jón 

sem dyggan talsmann sinn og var hann 

óþreyt  andi að vinna að úrbótum hvað 

snerti aðbúnað þeirra í fangelsum. Eins 

talaði hann máli geðsjúkra ósak hæfra 

fanga sem iðulega voru vistaðir í fang-

els um. Mannréttindamál fanga voru 

sér  stakt áhugamál hans og sat hann á 

árun um 1992-2000 í nefnd á vegum 

Evrópu ráðs ins sem hugar að ástandi 

fang elsa og að búnaði fanga í Evrópu 

(The European Committee for the Pre-

vention of Tor ture and Inhuman or 

De grading Treatment or Punishment – 

skamm stafað CPT). 

Sr. Jón var bókmenntamaður og gaf út 

nokkrar ljóðabækur. Þá liggja eftir hann 

þýð ingar, greinar og rit. Árið 1999 kom 

út sjálfævisaga hans Af föngum og frjáls

um mönnum. Sr. Jón var kjörinn heið urs-

félagi Prestafélags Íslands árið 1998.

Vilhjálmur Grímsson fæddist í Fær eyj-

um 3. ágúst 1942 og lést 12. nóvember 

2011. Hann var formaður fanga hjálpar-

innar Verndar árin 1994-2000. Jafn-

framt var hann samtímis ráðinn fram-

kvæmda stjóri samtakanna eins og venja 

hafði verið um áratugaskeið. 

Það kom fljótt í ljós að Vilhjálmur var 

dugmikill og hafði mikinn metnað fyrir 

hönd fangahjálparinnar. Vilhjálmur var 

mannvinur og vildi greiða götu manna 

til betra lífs og fór stundum ótroðnar 

slóðir til þess. Hann var góður fulltrúi 

Verndar gagn vart skjólstæðingum sam-

takanna og þeir fundu að hann vildi 

beina þeim á rétta braut í vinsemd og af 

um hyggju. 

Í Vilhjálmi blundaði listhneigð sem 

hann veitti útrás með því að mála 

myndir og teikna. Þessar myndir drógu 

fram kröft ugan mann en jafnframt 

við  kvæm an. Þær voru sumar hverjar 

hrjúfar en báru jafn framt mildan tón 

sem oft var trúar legur. Þetta voru gjarn-

an stórar myndir og þær voru gríp andi 

vegna mynd efnisins en ekki stærðar-

innar. Myndir eftir hann prýddu 

gjarnan for síðu Verndar blaðsins þau ár 

sem hann stýrði fangahjálpinni Vernd 

og tjáðu þær iðu lega með dramat ísk um 

hætti þann lífs vanda sem skjól stæð ing ar 

samtakanna glíma við. 

GERVIGRASVÖLLUR TEKINN 
Í NOTKUN Á LITLA-HRAUNI

Gervigrasið lagt á völlinn.

Fangar hafa ætíð verið áhugsamir um fótbolta. Aðstaða til að 

leika fótbolta á Litla-Hrauni hefur nú tekið miklum breyt-

ingum til hins betra með tilkomu gervigrasvallar. Kostnaður 

við gervi gras völlinn nam um tíu milljónum króna. Evrópska 

knatt spyrnu sam bandið styrkti K.S.Í. um þrjár milljónir 

við kaup á vellinum og þá var safnað sjö milljónum króna 

til viðbótar svo hægt væri að koma vellinum upp. Gunnar 

Svavarsson, fyrrv. alþingis maður og bæjarfulltrúi í Hafnar-

firði, hafði forystu um þessa fjársöfn un. Völlurinn var 

tekinn formlega í notk un 4. júní og var mikið um dýrðir. 

Vígslu leikur fór fram milli fanga og nokkurra valinkunnra 

fótboltakappa. Þá var boðið til grillveislu og nokkrir tón-

listarmenn komu fram. Sérstakir gestir voru þeir Hermann 

Gunnarsson (Hemmi Gunn) og Halldór Einarsson (Henson) 

en þeir hafa verið um ára tuga skeið miklir hvatamenn að knatt-

spyrnuiðkun fanga. Fangaprestur bless aði fót bolta völlinn. 

Þá gaf fangahjálpin Vernd tvö sett af fót bolta búningum til 

fótboltaliðs fanganna sem ber nafnið FC Betri. 

DRA-FUNDIR
Til eru samtök áhugafólks sem glímir við tvenns konar 

vanda, efnafíkn og geðröskun. Hvort tveggja hefur mikil 

áhrif á líkamlega líðan sem og sál ræna. Fíknin og röskunin 

veldur einn ig ýmsum félagslegum erfið leik um. Sam tök þessi 

eru alþjóðleg og kall ast á ensku Dual Recovery Anonymus – 

skamm stafað DRA. Þau hafa sett sér það mark mið að hjálpa 

því fólki sem býr við efna fíkn og geð röskun svo það nái 

bata. Byggt er annars vegar á tólf sporakerfinu og hins vegar 

á reynslu þeirra sem eiga við þennan vanda að etja. Skilyrði 

þess að ganga í samtökin eru að við kom andi hafi löngun til 

að hætta allri neyslu áfengis- og fíkniefna, og vilji vinna bug 

á geðröskun og til finn inga hnútum með heilbrigðum og upp-

byggi legum hætti. 

 DRA-sam tökin halda fundi á sunnu dögum í Tjarnar-

götu 20 (Gula húsið), Reykja vík. Þar koma þau saman sem 

glíma við þenn an tví þætta vanda, styrkja hvert annað og eiga 

samfélag. 

 Heima síðu samtak anna má finna á slóðinni: http://

draonline.org/is/
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Úti í skógi skammt frá Dennicketorp býr 

Íslendingur og rekur meðferðarheimili, 

Bergs lagen er það kallað. Það dregur nafn 

sitt úr umhverfinu en Bergslagan er eitt 

málm auðugusta landsvæði í Svíþjóð og þar 

var mikill námugröftur um aldir. Silfur, 

kopar og blý var unnið úr jörðu. En nú er 

unnið með annars konar auð í Bergslagen 

og er það fólk. Menn grafa ofan í hugar

fylgsni sín og læra að þekkja sig betur svo 

gæfan banki upp á einn góðan veðurdag. 

Meðferðarheimilið Bergslagen var sett á 

stofn fyrir sautján árum og á hverju ári 

koma þar um þrjúhundruð manns. Sá sem 

vakir yfir öllu á staðnum og veitir honum 

forstöðu heitir Runólfur Jónsson og hefur 

starfað lengi að meðferðarmálum og býr 

yfir mikilli reynslu á því sviði. Eiginkona 

Runólfs starfar líka á meðferðarstöðinni. 

Dennicektorp er miðja vegu á milli Gauta

borgar og Stokkhólms. 

Runólfur er hár maður og sterklegur. 

Röddin dimm og mjúk. Svipurinn góð leg

ur en þó festulegur. Fyrsta spurningin sem 

vakn ar í huga tíðindamanns Verndar  blaðs

ins er einfaldlega þessi: 

Af hverju ert þú 
þarna, Runólfur?
„Ég vann árið 1990 við meðferðarstöð 

sem rekin var að Fitjum í Mosfellsbæ. 

Þessi stöð var rekin af þeim Brynjólfi 

Hauks syni, lækni, og Bjarna Stein gríms-

syni. Þessir tveir menn kenndu mér mest 

í með ferðarfræðum og þeim er ég þakk-

látur. Með ferðarstöðin var ætluð fíkni-

efna- og áfengissjúklingum og hafði 41 

rúm. Mark hópur þessarar stöðvar voru 

Svíar, Danir, Norðmenn, Færeyingar og 

Græn lend ingar. Á vegum Fitja var einnig 

rekin meðferðarstöð í Getinge sunnan 

við Gautaborg. Þá var samstarf við Svía er 

ráku með ferðarheimili í Falun og Svartnes. 

Ég hóf störf við meðferðarheimilið Svart-

nes árið 1992 og var þar til ársins 1996. Þá 

var búið að kaupa aðstöðu í Dennicke-

torp og stóð til að opna meðferðarheimili 

þar. Þeim tókst það ekki og þá var haft 

samband við mig og spurt hvort ég gæti 

hugsað mér að hefja þar meðferðarstarf. 

Mér fannst ég ekki hafa svosem neitt í það 

að hefja sjálfur rekstur á meðferðar heimili 

en sló til. Þetta var í júní 1996. Síðan hef 

ég verið hér forstöðumaður.“ 

Runólfur segir meðferðarheimilið vera 

ætlað bæði konum og körlum. Starfsfólk 

heimilis ins er alls þrettán og þar á meðal 

hjúkrunarfræðingur og læknir. Geðlæknir 

kemur einu sinni til tvisvar í viku og sinnir 

sjúklingum. Þá kemur sóknarpresturinn 

á heimilið þegar þess er óskað. Oft er það 

svo að sumir geta ekki talað við neinn um 

andlega líðan sína nema prest að sögn 

Runólfs. 

Íslandsmódelið
„Við köllum aðferð okkar Íslands mód-

elið“ segir Runólfur, „en það byggir á hug-

myndafræði SÁÁ. Við erum með af vötn-

un, meðferð, áfangaheimil fyrir karla og 

konur, eftirfylgni, allt á sama stað. Þannig 

lögðum við þetta fram í upp hafi: allt 

undir sama þaki. SÁÁ hefur ætíð stutt vel 

við bakið á mér og ég hef farið á gagnleg 

námskeið og kynningar hjá þeim. SÁÁ 

gerir alveg stórkostlega hluti. Á heims-

mæli kvarða, þá er það bara krafta verk. Ég 

er búinn að skoða hundruð með ferðar-

stöðva út um allan heim og það er engin 

með tærnar þar sem SÁA er með hælana.“

Í meðferðinni er einnig stuðst við tólf  spora

kerfið og sömuleiðis AAfræðin. Og það 

hefur að sögn Runólfs góð áhrif að með 

ferðarheimilið er úti í fallegum skógi. 

Starfsmenn voru í meðferð í 
Bergslagen 
„Það skapar sérstakt andrúmsloft að hafa 

verið í meðferð á stöðinni þar sem þú 

starfar sem ráðgjafi. Það skapar vissa orku 

sem ekki er hægt að skapa öðruvísi,“ segir 

Runólfur, og bætir því við að það hafi veri 

stefna hans að ráða fólk sem hefur verið í 

meðferð hjá þeim. 

Á hvaða aldri er fólkið sem kemur til 

ykkar?

„Það kemur sífellt yngra og yngra fólk. 

Þetta er fólk sem neytir hugbreytilyfja, fólk 

sem notar alkóhól og eiturlyf, lækna dóp, 

fólk sem er sent til okkar frá félags mála-

yfirvöldum hinna ýmsu sveitar félaga.“ 

Runólfur segir meðaldur sjúklinga vera 

um 25 ár. Þá segir hann nokkra Íslend inga 

hafa komið í meðferð á Bergslagen og hafi 

gengið vel. 

Meðferðarheimilið Bergslagen er í Värm

landsléni. Sveitarfélögin í léninu hafa öll 

samn ing við meðferðarheimilið og geta þau 

því sent einstaklinga til með ferðar ef svo ber 

við. Einnig koma sjúklingar úr Dölunum. 

Þá hefur meðferðarheimilið gert samning 

við sænsku fangelsismálastofnunina (Krim

i nal  vården) um vistun fanga í með ferð. 

Annars stendur meðferðin öllum opin. 

Fangar í meðferð
Fangar geta lokið afplánun í meðferð í 

Bergs lag en. Runólfur segir að í sumum fang

els um séu meðferðardeildir og sum fang elsi 

séu eingöngu meðferðarfangelsi. Hann telur 

meðferðina þar vera með öðrum blæ en hjá 

sér þó þær standi fyrir sínu en fang arnir 

eru jú innilokaðir og „það er harð  ara um-

hverfi og erfiðara að fá að keyra mýkri 

með ferð þar. Fangarnir fara þarna í gegn-

um meðferð sem þeim er boðið upp á og 

þá eru þeir tregari til að fara aftur í með-

„REYNUM AÐ GERA 
GÆFUMUNINN“
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ferð. Þeir vilja fara beint á áfangaheimili 

og byrja að njóta frelsisins í smásporum.“ 

Fangarnir geta verið í Bergslagen frá 

þremur mánuðum upp í átta. Þegar vist

inni er lokið þar eru þeir frjálsir menn. 

Sænska fangelsismálastofnunin hefur eftir

lit með þeim þegar þeir koma til dvalar á 

með ferðarheimilinu. 

„Ég hef alltaf þráast við að taka fanga 

beint inn á áfangaheimili okkar. Þess 

vegna dró úr vistun fanga hjá okkur um 

tíma. Fangarnir bentu á að þeir hefðu 

verið í meðferð í fangelsi og hvers skyldu 

þeir þurfa aftur í meðferð? 

Í fangelsinu reynist föngnum erfiðara 

að vinna með tilfinningar sínar eins og 

til dæmis í grúppuvinnu. Ég lagði áherslu 

á að þeir kæmu í meðferð hjá okkur en 

það gekk ekki. Þeir sem stýrðu grúppu-

vinnunni í fangelsunum voru fyrrver andi 

fangar eða fyrrverandi eiturlyfjaneyt end-

ur og alkóhólistar – kannski voru þeir 

hræddir um að missa vinnuna sína? Af 

hverju þyrftu fangarnir að fara í meðferð 

eftir að hafa verið í meðferð í fangelsi? 

Var meðferðin í fangelsinu ekki að skila 

nógu góðum árangri? En hvað um það, þá 

tökum við á móti föngum og við metum 

þá þegar þeir koma. Athugum til dæmis 

hvað þeir eru komnir langt í vinnu með 

sjálfa sig, hugsun sína og hegðun.“

Þið takið ákveðið stöðumat á þeim?

„Já, einmitt. Áður en við ákveðum 

áfram  haldandi meðferðarplan. Og undan-

tekn ingar laust sjáum við að þó nokkuð 

mikið vantar upp hjá þeim hvað snertir 

úr vinnslu tilfinninga og sjálfskoðun sem 

og almennt viðhorf til samfélagsins. Síðan 

vinnum við einstaklingsmiðað lang tíma-

með ferðar plan fyrir þá sem auðvitað 

tekur tillit til þeirrar meðferðar vinnu sem 

fór fram í fangelsinu.“ 

Runólfur segir meðferðina felast í því að 

gera óttalaus reikningsskil. Reynt sé að 

herða á vissum þáttum í meðferðinni en 

henni er ekki hægt að breyta í grundvallar

atrið um. Sjúklingar á meðferðarheimilinu 

sem dveljast á áfangaheimili hjá þeim fái 

að fara heim til sín. Þeir séu alltaf beðnir 

um að hafa í huga ákveðin atriði þegar 

þeir fara heim og gæta að sjálfum sér og 

viðbrögðum sínum. Eyddu þeir of miklu 

af leyfinu fyrir framan sjónvarpið? Eða 

tölvuna? Höfðu þeir ekki kjark til að ganga 

eftir aðalgötu bæjarins? Þessi mál eru síðan 

rædd í meðferðinni þegar þeir koma aftur 

eftir leyfið. 

Trygging 
„Við erum með það sem við köllum 

tryggingu,“ segir Runólfur. „Hún felst í 

því að sá sem hefur verið í meðferð hjá 

okkur getur komið aftur ef hann fellur. 

Skilyrði er þó að hann hafi sótt fundi og 

hafi verið að vinna í sér. Hafi verið í námi 

eða vinnu. Eða í einhverju skipulagðri 

sjálfsræktarvinnu. Tryggingin nær ekki 

til þess sem hefur verið á þriggja mánaða 

fylleríi og bankar upp á hjá okkur grænn 

og blár í framan. Hún nær ekki heldur til 

þeirra sem hlaupið hafa úr hálfri meðferð 

hjá okkur. - Þetta er oft svipaður ferill 

hjá þeim sem hafa verið í fangelsum. Um 

leið og þeir byrja að neyta fíkniefna byrjar 

brotaferill aftur. Þeir missa íbúðina, fá 

kannski inni í einhverju herbergi, en síðan 

fara þeir aftur í fangelsi. Þess vegna er 

mikilvægt að þeir nýti sér þessa tryggingu 

áður en þeir byrja að brjóta af sér. Þeir 

vita að þeir geta hringt, ef það er fullt 

þá er fullt, þá koma þeir á morgun eða 

eftir viku eða eftir því hvernig stendur á 

hjá okkur. Þetta fá þeir að gera þrisvar 

sinnum á einu ári. Og það hefur reynst 

mjög vel.“

Orsakir afbrota
Á meðferðarheimilinu Bergslagen er meðal 

annars stuðst við meðferðarefni sem tekur 

á afbrotum og andfélagslegri hegðun. Efnið 

er runnið frá Gunnari nokkrum Berg

ström sem er kunnur í meðferðargeiran um 

í Svíþjóð. Bók hans Kriminalitet som livs

stil (Afbrot sem lífsstíll) er mjög aðgengileg 

og náði mikilli útbreiðslu á sínum tíma. 

Gunnar rak sjálfur meðferðarheimili fyrir 

fíkniefnaneytendur og þau sem verið höfðu 

í afbrotum. 

„Allir mínir ráðgjafar eru búnir að fara 

í kennslu hjá Gunnari Bergström,“ segir 

Runólfur. Meðferðarefni hans er mjög 

gagnlegt að mati Runólfs: „Í því er tekið 

út hvaða hvatir það eru hjá manneskjunni 

sem leiða til afbrota. Þetta byggir á því að 

finna hegðunarmynstur og hvatamynstur 

í glæpamennsku. Þegar við erum búin 

að finna það með vissu kerfi sem hann 

kennir þá sjáum við vissa punkta sem 

hægt er að varast.“ 

Enginn bilbugur
Hvað hefurðu kraft til að sinna þessu í 

mörg ár enn?

„Það gleður mig mjög mikið þegar fólk 

er að ná sér og nær aftur út í sam félag-

ið. Mér finnst ég enn þá geta gert gæfu -

muninn. Ég held þessu áfram svo lengi 

sem mér finnst ég geta gert gæfu muninn.“

Silfur, kopar og blý var unnið úr jörðu í 

Bergslagen forðum daga. Allt eðalmálmar. 

Mesta eðalefnið er þó sjálf manneskjan sem 

meðferðarfólkið í Bergslagen vinnur nú með 

og styður út í lífið á nýjan leik. 

Nánar má fræðast um Bergslagen á heima-

síðunni http://www.dennicketorp.se

Viðtal: Hreinn S. Hákonarson

Runólfur Jónsson.
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Löngum hefur verið sagt að fangelsi væri 

eins og glæpamannaskóli og um það 

hafa fræðimenn margt skrifað. Þeir sem 

þar eru samankomnir tala um fátt annað 

en glæpi sína og annarra. Þar getur hver 

lært ýmis bellibrögð af öðrum og nýtt sér 

síðar. Telur margur gamla orðtakið ungur 

nemur gamall temur þar eiga einkar vel 

við. Fræðimenn hafa rannsakað sam skipti 

fanga innbyrðis og í hvaða far veg þau 

hlaupa, kannað andrúmsloft innan fang-

elsa og viðhorf fanga og fanga varða. Lífið 

í fangelsi mótast að hluta til af ákveð-

inni afkimamenningu (e. sub culture) 

sem fangar bera með sér inn í fangelsið 

og þar mótast hún að hluta til og bakast, 

krydduð af skorti og þröng býli, einhæfni 

í samskiptum og umræðum. Sam eigin leg 

reynsla af glæpum og ó happa verkum er 

samnefnari allra þeirra sem sitja bak við 

lás og slá og því ekki í sjálfu sér undr-

unarefni að samræður fang anna snúist að 

mestu leyti um þessa reynslu. 

Áfangaheimilið í Skejby
Í bænum Skejby skammt frá Árósum í 

Danmörku er rekið áfangaheimili og hófst 

rekstur þess 1973. Þetta heimili sker sig frá 

hin um sjö áfangaheimilinum sem danska 

fangelsismálastofnunin rekur vegna þess 

að þar búa bæði þau sem eru að ljúka af-

plánun og þau sem aldrei í fangelsi hafa 

komið né heldur fengið dóm. Og að því 

leyti til er það einstakt í heiminum því 

hvergi er slíkt heimili að finna annars 

staðar í víðri veröld! Heimilismenn eru 

25 að tölu. 

Ástæðu þess að áfangaheimilið í Skejby 

var sett á laggirnar er að finna í rann-

sókn sem gerð var árið 1970 í danska 

hernum á fimm þúsund mönnum 

sem hófu herþjónustu sjö árum fyrr. 

Með ákveðnum fræðilegum aðferðum 

voru hermennirnir flokkaðir í þrennt: 

félagslega færir, síður félagslega færir og 

félagslega ófærir. Þegar herskyldu þessara 

manna var lokið var þeim fylgt eftir af 

rannsóknarteymi. Niðurstaðan var sú 

að þeir sem flokkaðir höfðu verið sem 

félagslega ófærir frömdu iðulega lögbrot 

væru þeir í samneyti við sína líka. Hins 

vegar brutu þeir síður af sér væru þeir í 

samskiptum við þá sem tilheyrðu flokki 

hinna félagslegu færu. Í kjölfar þessa 

var ákveðið að heimfæra niðurstöðuna 

upp á brotamenn með því að koma á 

fót stofnun í stað fangelsis þar sem þeir 

myndu dveljast og hafa daglegt samneyti 

við þá sem stunduðu ekki brotastarfsemi. 

Markmiðið væri að losa þá við skaðleg 

áhrif fangelsisvistar og reyna að breyta 

lífsmynstri þeirra. 

Samkvæmt dönskum lögum geta af-

brota menn fengið að taka út alla refsivist 

sína eða hluta hennar á stofnunum utan 

fang elsis. Dönsku áfangaheimilin átta 

geta hýst 180 brotamenn. Föngunum 

er skylt að stunda vinnu eða skólanám. 

Í sum um tilvikum er þeim einnig boðið 

upp á per sónu lega ráð gjöf og meðferð. 

Fangelsisyfirvöld ákveða hverjir fá inni 

á áfangaheimilunum og eins geta félags-

ráðgjafar félagsmálakerfisins mælt með 

því að tilteknir fanga, karlar og konur, 

fái þar búsetu. Fangar á áfangaheimilum 

fá vist á því heimili sem er næst þeirra 

eigin heimili og eftir atvikum vinnustað 

eða skóla. Börnum þeirra er heimilt að 

gista hjá þeim þegar tilefni gefst til. Sumir 

þeirra þurfa að gangast undir skilyrði eins 

og að mega ekki yfirgefa heimilið án þess 

að fá til þess leyfi eða að hafa samband við 

börn undir ákveðnum aldri. Brjóti menn 

þessar reglur fara þeir aftur í venjulegt 

afplánunarfangelsi. Þá er föngunum líka 

stundum boðið að taka þátt í fíkni efna-

meðferð og sækja námskeið til að styrkja 

persónuleika sinn. 

Lífið á áfangaheimilinu
Þau sem aldrei hafa komist í kast við 

lögin og búa á áfangaheimilinu í Skejby 

eru yfirleitt námsmenn sem stunda t.d. 

nám í lögfræði, blaðamennsku, hjúkr-

unar fræði, uppeldisfræði o. s. frv. Þau 

greiða húsaleigu og er fæðiskostnaður 

þar inni falinn. Heimilismönnunum 25 

er skipt niður í fjóra hópa og í hverjum 

hópi eru fangar og þau sem ekki til-

heyra þeim hópi. Tveir starfsmenn eru 

tengdir hverjum hópi. Hver hópur er 

ábyrgur fyrir eldamennskunni og hefur 

sameiginlegan fjárhag í sambandi við 

matar innkaup. Þau elda saman, þrífa og 

sinna öðrum nauðsynlegum húsverkum. 

Viku lega heldur hver hópur fyrir sig fund 

sem starfsmaður áfangaheimilisins sækir. 

Þar eru rædd ýmis mál, bæði þau sem 

koma heimilinu við og eins ræða menn 

líka persónuleg málefni. Tvisvar í mánuði 

hittast svo allir heimilismenn á fundi og 

þar er farið yfir stöðu mála í húsinu og 

vandamál sem komið hafa upp eru rædd 

HEIÐARLEGT FÓLK 
OG GLÆPA MENN 

UNDIR SAMA ÞAKI?
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og til lykta leidd. Það er rætt t.d. um 

hvernig nýr maður plumi sig í húsinu og 

heimilismenn geta lagt til að hann verði 

látinn fara ef þeir telja hann ófæran og 

öllu spilla en starfsfólk hefur lokaorð í 

þeim efnum. Sjaldgæft er að mönnum sé 

vikið úr húsi með þessum hætti. Félagsleg 

ábyrgð er efst á blaði. Í hópi fanganna eru 

oft þau sem hafa framið alvarleg afbrot 

eins og morð og nauðgun. 

Starfsmenn áfangaheimilisins eru tólf. 

Sumir eru fangaverðir að mennt, aðrir 

félagsráðgjafar eða uppeldisfræðingar. 

Þeir skipta með sér vöktum og hefur hver 

tvo heimilismenn til umsjónar. Þeir veita 

ráðgjöf, leysa úr vandamálum og stýra 

málum eftir því sem tilefni gefast til. En 

kjarni málsins er sá að heimilismenn sjálfir 

taka á þeim vandamálum sem kunna að 

koma upp á milli þeirra innbyrðis. 

Hvað finnst föngunum?
Flestir fanganna í Skejby telja andrúms-

loftið betra á áfangaheimilinu miðað við 

fangelsi og önnur áfangaheimili sem þeir 

hafa dvalist á. Skýringu þess telja þeir 

vera meðal annars þá að um helmingur 

heimilismanna er frjálst fólk sem þekkir 

hvorki til fangavistar né undirheimalífs. 

Sumir þeirra telja sig hafa lært af þessu 

fólki sitthvað sem betur kann að fara í 

samskiptum eins og að hafa hemil á sér 

ef á móti blæs í stað þess að koma öllu 

í uppnám með hótunum og ógnandi 

tilburðum. Þeir komast að raun um að 

komið er vel fram við þá eins og aðra á 

vett vangi dagsins. Samræður heimilis-

manna snúast að mestu leyti um hvers-

dags legt líf, vinnu og skóla, fréttir og 

menningarviðburði líðandi stundar í 

stað sífelldrar glæpaumræðu. Reyndar 

eru brotamennirnir í Skejby hvattir til að 

láta af öllu hjali um glæpi og undirheima 

enda sé það ekki vænlegt til farsæls lífs og 

þroska. 

Hvaða unga fólk er það sem kýs að búa 

undir sama þaki og brotamennirnir?

Meðalaldur þess unga fólks á áfanga-

heimilinu í Skejby sem ekki hefur verið í 

glæpamennsku er 24 ár. Það er reyndar 

skilyrði fyrir því að búa á heimilinu að 

þau séu ekki á sakaskrá. Þetta unga fólk 

stundar ýmist háskólanám eða störf hér 

og þar eins og áður sagði. Flest þeirra 

hafa rekið augun í auglýsingu um laust 

húsnæði á heimilinu og því sótt um 

enda leigan ekki há. Þau telja það líka 

vera persónuþroskandi að búa í sam býli 

sem þessu og kynnast fólki á svipuðu 

reki sem hefur farið aðrar slóðir í lífinu 

en þau sjálf. Þess er ekki krafist að þau 

hafi auga með brotamönnunum fyrir 

starfsfólkið heldur að þau komi ein-

göngu fram af ábyrgð og skilningi. Bág 

félagsleg staða afbrotamannanna og 

fangavist hefur valdið því að þeir leysa 

vandamál sem upp koma fremur með 

hnefarétti en umræðum. Slíkt er fram-

andi hinu unga fólki sem ekki á brota-

feril að baki. Engu að síður tekst vináttu- 

og kunningjasamband með þeim öllum. 

Sum þeirra sem ekki eiga sakaferil að 

baki greina frá því að það taki nokkurn 

tíma að kynnast brotamönnunum. Traust 

verður til milli þeirra og sú stund kemur 

að brotamennirnir ræða við þau um það 

sem á þeim hvílir. Í sumum tilvik um 

endist vináttan lengi og þó nokkur tengsl 

verða á milli þeirra. Fangarnir lýsa ánægju 

með það að þekkja fólk á svipuðum aldri 

sem á engan bakgrunn í brotastarf semi 

og þekkir ekki fangelsi nema af afspurn. 

Unga fólkið sjálft virðist standa traust um 

fótum í uppbyggilegu lífi, á sér markmið 

og siðferðiskennd, og er fyrir vikið já kvæð 

fyrirmynd fyrir sambýlinga sína, brota-

mennina. Það stundar nám sitt eða vinnu 

og sækir sér jafnframt félagsskap til vina 

og kunningja utan heimilisins. 

Hefur umgengni við afbrotamenn 

slæm áhrif á aðra?

Margur spyr þá hvort brotamenn irnir 

hafi ekki óæskileg áhrif á þetta unga fólk 

og dragi það jafnvel út í glæpi. Á þessu 

var gerð rannsókn. Tæplega fjörutíu ein-

staklingum sem dvalist höfðu á áfanga-

heimilinu og áttu ekki brotaferil að baki 

var fylgt eftir í eitt og hálft ár. Niðurstaðan 

var sú að aðeins einn hafði komist í kast 

við lögin en sá hafði fengið sekt fyrir of 

hraðan akstur. Þetta unga fólk er sannfært 

um það að enginn verði glæpamaður af 

því einu að umgangast brotamenn. 

Nokkrir brotamannanna hafa greint frá 

því að ættingjar og vinir sem komið hafa 

í heimsókn á áfangaheimilið í Skejby hafi 

reynt að sjá út hverjir á heimilinu væru 

fangar og hverjir frjálsir menn með því að 

virða þá fyrir sér sem og hegðun þeirra. 

Oftar en ekki skjátlast þeim. Af þessu má 

draga þá ályktun að glæpastimpillinn er 

ekki eins skýr þegar fólki með margvísleg 

vandamál í farteskinu er blandað saman 

við ósköp venjulegt fólk sem glímir við 

hversdagslega hluti. 

Hvað segja starfsmenn áfanga heimil

isins?

Starfsmenn áfangaheimilisins hafa þá 

sögu að segja að andrúmsloftið sé þar 

öðurvísi en í fangelsi. Það helgast auðvitað 

að hluta til af því að um helm ingur 

heimilismanna hefur aldrei brotið af sér. 

Návist þeirra sem ekki hafa komist í kast 

við lögin veldur því að deilur sem upp 

vakna í áfangaheimilinu enda ekki með 

ósköpum eins og vill verða í fangelsum. 

Fangar og starfsfólk á tali fyrir utan áfangaheimilið.
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Brotamennirnir hafa meira taumhald á sér 

en ella. Heimilismenn hlusta frekar hver á 

annan og ræða málin sín á milli fremur 

en við starfsmenn. Jákvæð við horf til 

sómasamlegrar hegðunar koma því ekki 

aðeins frá starfsfólkinu heldur heimilis-

mönn unum sjálfum og þá jafnan þeim 

sem ekki eiga sér neinn sakaferil. Fáeinir 

starfsmenn telja lífið í áfangaheimilinu 

vera þungt í vöfum vegna þéttra funda-

halda og umræðna. Sum vandamál væru 

erfið úrlausnar og tilefni til árekstra 

hvort heldur hjá brotamönnunum eða 

hinum sem ekki fylla þeirra flokk. Á það 

einkum við ýfingar vegna þrifa í eld-

húsi og baðherbergjum. Stundum er 

leitað til starfsmanna um að leysa þessi 

ágreiningsmál en iðulega fæst enginn 

botn í þau. En sem fyrr er lögð áhersla á 

að félagsleg ábyrgð heimilismanna skuli 

fela í sér færni til að leysa vandamál á 

borð við þessi. 

Áhugaverð rannsókn 
– og niðurstaða
Félagsfræðileg rannsókn var gerð á 

áfanga heimilinu í Skejby og var beitt hvort 

tveggja í senn megindlegum aðferðum og 

eigind legum. Of langt mál er að greina frá 

þess ari rannsókn í smáatriðum en aðeins 

skal stiklað á því stærsta úr rann sókn inni. 

Um var að ræða tvo hópa sem rann -

saka skyldi. Annars vegar voru fangar sem 

dval ist höfðu á áfangaheimilinu í Skejby, 

alls 330 að tölu, og hins vegar var saman-

burðar hópur sem í voru 3041 fangar. 

Saman burðar hópur var sóttur með fræði-

legum að ferð um úr fjórum öðrum áfanga-

heim il um. Engin sérstök meðferð fór 

fram á þess um áfangaheimilum saman-

burðar hóps ins. Kann aður var brota ferill 

fang anna og hvort til teknir brota flokkar 

væru al  geng ari á öðrum áfanga heimil um 

en það reyndist ekki vera svo mark tækt 

væri. Áfangaheimilin átta sem danska 

fang elsis mála stofn un in rekur veitir föng  -

um bú setu í þeim fyrst og fremst á grunni 

þess hversu nálægt þau eru fastri bú setu 

fangans, fyrrum vinnu stað hans eða skóla. 

Þess vegna var ljóst að enginn fang anna 

hafði „valið“ Skejby vegna þess að þar 

byggju líka þau sem hefðu engan saka-

feril. Sumir fanganna höfðu reyndar heyrt 

af fyrir komulaginu í Skejby. En vistun 

heimilis manna þar byggði sem fyrr á 

sömu skil yrðum og önnur áfanga  heimili 

setja (föst búseta, vinna og skóli). 

Bakgrunnur samanburðarhópsins og 

þeirra fanga sem dvöldust á áfanga heim-

il inu var kannaður rækilega. Karlar eru 

í meiri hluta í samanburðarhópnum eða 

93% og þeir voru einni prósentu fleiri í 

hópnum sem dvaldist í Skejby. Meðal-

aldur inn í saman burðarhópnum var 31 ár 

en í Skejby 29 ár. Fangar í aldurs hópn um 

20-24 ára eru fleiri í Skejby en í saman-

burðarhópnum en snýst við þegar litið 

er til þeirra sem eru 50 ára og eldri. Þó 

verður að hafa í huga í þessu sam bandi 

að heildarfjöldi úrtaksins frá Skejby er 

minni en í samanburðarhópnum. Danska 

fangelsis mála stofn unin hefur rannsakað 

endur komu tíðni fanga á aldrinum 

20-24 ára og er hún 34.3%. Hjá föngum 

yfir 50 ára er hún 10.3%. Af þessu má 

draga þá álykta að hærri endur komu tíðni 

sé að vænta hjá saman burðar hópn um en 

þeim sem dveljast í Skejby. 

Um tveir þriðju hlutar beggja hóp anna 

hafa aðeins lokið grunnskólaprófi eða eiga 

styttri skólagöngu að baki. Sú er raunin 

með fleiri á áfangaheimilinu í Skejby en í 

samanburðarhópnum. 

Þriðjungur beggja hópanna var að af-

plána í fyrsta sinn. Í Skejby-hópnum voru 

fleiri að afplána í fyrsta skipti en í sam an-

burðarhópnum og fleiri sem verið höfðu 

tvisvar til fimm sinnum áður í fangelsi. Þó 

voru snöggtum færri í Skejby sem höfðu 

hlotið fleiri en ellefu refsidóma. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar gef-

ur það til kynna að með því að blanda 

saman föngum og þeim sem ekki eiga 

neinn sakaferil að baki dragi úr endur-

komutíðni þeirra í fangelsi. Endurkoma í 

fangelsi meðal þeirra sem dvalist höfðu á 

áfangaheimilinu í Skejby var 21% lægri en 

hinna í samanburðarhópnum. 

Hreinn S. Hákonarson tók saman úr grein Lindu 
Kjær Minke: The Effects of Mixing Offenders 
with NonOffenders: Findings from a Danish 
QuasiExperiment. Greinin birtist í Journal of 
Scandinavian Studies in Criminology and Crime 
Prevention, hefti nr. 12, 2011, bls. 80-99. 

Áfangaheimilið í Skejby.
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RANGUR RITHÁTTUR!

Borið hefur á því að nafn Litla-Hrauns er ekki rétt ritað. Menn 

eru farnir að sleppa bandstrikinu og rita Litla Hraun. Þetta er 

rangt samkvæmt íslenskri stafsetningu. Reglan er sú að rita 

bandstrik milli orðliða í örnefnum og fleiri heitum þar sem 

síðari liðurinn er sérnafn eins og: Litla-Hraun, Víga-Glúmur 

og Norður-Íshaf, svo dæmi séu nefnd. VERNDARBLAÐIÐ 

hvetur alla til að rita nafn fangelsisins að Litla-Hrauni rétt!

RAFRÆNT EFTIRLIT
Rafrænt eftirlit er mikið framfara skref í málum fanga en 

umræða um að koma því hér á fót hófst á átt unda tug síðustu 

aldar. Í byrjun mars á þessu ári var rafrænt eftirlit með föng-

um tekið upp. Þeir fangar sem eru undir slíku eftirliti bera s.k. 

ökkla bönd. Fang elsis málastofnun ríkisins gerði samn ing um 

rafrænt eftirlit með föngum við Öryggis miðstöðina. Nokkur 

skil yrði eru fyrir því að komast undir raf rænt eftir lit. Þar má 

nefna í fyrsta lagi að fangi verður að teljast hæfur til þess að 

sæta því, hann hafi ákveðinn dvalarstað og að maki fanga, 

forráðamaður eða húsráðandi sé fyrir sitt leyti samþykkur 

eftirlitinu á heimilinu. Tímarammi rafræna eftirlitsins er sá 

að fanginn verður að vera á dvalarstað sínum frá kl. 18.00 – 

kl. 19.00 og frá kl. 23.00 – kl. 07.00 mánudaga til föstudaga og 

frá kl. 21.00 til kl. 07.00 laugardaga og sunnudaga.

Nánar má lesa um skilyrðin á vef Fangelsismálstofnunar 

ríkisins: www. fangelsi.is

HÖFÐINGLEG GJÖF
Alþjóða Sam-Frímúrarahreyfingin á Íslandi 

gaf fanga hjálpinni Vernd á dögunum hálfa 

milljón króna. Stjórn Verndar þakkar þessa gjöf og mun 

ákveða hvernig henni verður varið til að efla starfsemi 

fangahjálparinnar. Alþjóða Sam-Frímúrarahreyfingin barst til 

Íslands árið 1921 og er mannræktarfélag sem byggir á ýmsum 

siðum og tákn fræði. Hreyfingin heimilar bæði konum og 

körlum þátttöku og leggur ríka áherslu á jafnrétti. Öllum 

er heimilt að gerast félagar án tillits til litarháttar, kynþátta 

eða trúarskoðana. Nánar er hægt að lesa um Alþjóða Sam-

Frímúrarahreyfinguna á Íslandi á heimasíðu reglunnar: 

http://www.samfrim.is

SÉRSTAKT FANGELSI 
FYRIR ÚTLENDINGA
Norðmenn ætla eingöngu að hafa út lenda fanga í fangels inu í 

Kongsvingel í samnefndu sveitarfélagi. Fangelsinu verður tví-

skipt með tilliti til öryggis, ann ars vegar verður um hámarks-

öryggisgæslu að ræða og hins vegar al menna öryggisgæslu. 

Þar verða vistaðir hátt í eitt hundrað fangar. Þetta er gert 

af hagvæmnisástæðum og verður m.a. túlkaþjónusta öll 

aðgengi legri en nú er. Norsk stjórnvöld telja að flesta út-

lenda fanga eigi að senda til afplánunar í heima landi sínu. Þá 

munu brotamenn sem vísa á úr landi ekki að fá tækifæri til að 

aðlagast norsku samfélagi. 

 Nánar má lesa um þetta í Nettavisen 8. október: http://

www.nettavisen.no

Jóhann Finnbogi Guðmundsson lést 5. nóv-

ember s.l. á Landakotsspítala í Reykjavík, á 

áttugasta og níunda aldursári. Hann fæddist í 

Reykjavík 1. desember 1923. 

Jóhann fékk þá köllun á áttunda áratug 

síðustu aldar að boða föngum kristna trú. 

Hann var staðfastur og einbeittur í þessari 

köllun sinni. Um áratugaskeið heimsótt hann 

fangelsi landsins og las úr Biblíunni og ræddi 

við fanga. Prédikaði kristna trú og liðsinnti 

föngum á ýmsa lund. Hann naut þar aðstoðar 

konu sinnar, Láru Vigfúsdóttur, sem lifir mann sinn. Hún 

lék á gítar á samkomum hjá Jóhanni og söng. Fangar kunnu 

vel að meta starf Jóhanns og Láru og virtu þau hjón mikils. 

Jóhann hafði margt að segja úr lífi sínu en vegna starfs síns 

sem flugumferðastjóri hafði hann ferðast 

víða um heim. Dvaldist hann til dæmis um 

tíma í Sádi-Arabíu og sagði föngum margt frá 

dvöl sinni þar sem var ógleymanleg og með 

ævintýrablæ. 

Þau hjón ruddu Prison Fellowship braut 

á Íslandi og störfuðu lengi undir merkjum 

þeirra samtaka sem enn eru að störfum. Þau 

voru gerð heiðursfélagar í Prison Fellowship 

Iceland (Alþjóðasamtök kristinna fangavina, 

Íslandsdeild) árið 2010. 

Verndarblaðið minnist Jóhanns Finnboga Guðmundssonar 

með þökk og virðingu og veit að fangar sem honum kynntust 

taka undir það. 

FANGAVINUR LÁTINN
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Talið er að allt að helmingur fanga glími 

við fíkniefnavanda í fangelsum Evrópu 

og Ameríku. Sumir þeirra hafa farið í 

meðferð til að vinna bug á vanda sínum 

og hafa þær stundum borið árangur og 

stundum ekki. Vitað er að fíkniefnaneysla 

eykur líkur á að menn komi aftur og 

aftur í fangelsi. Það er því hagsmunamál 

samfélagsins að rétta föngum hjálparhönd 

í baráttu við fíknina og ekki síður þess 

einstaklings sem glímir við fíkn svo hann 

fái lifað sómasamlegu lífi. Í fangelsi er 

minna aðgengi að fíkniefnum en úti í 

sjálfu samfélaginu og auk þess er kjörið 

tækifæri til að nýta tímann í fangelsinu 

og gefa föngum kost á meðferð í stað þess 

að þeir sitji auðum höndum eins og oft 

vill verða. En þó fangelsi bjóði upp á að 

nýta margar lausar stundir í lífi fangans 

á skynsaman hátt þá er umhverfi þess á 

vissan hátt í mótsögn við það sem verið 

er að gera í meðferð. Traust er nefnilega 

lykilatriði í meðferð en sjálft fangelsið ber 

öll merki um vantraust í garð fanganna. 

Eftirlit, myndavélar og verðir, læsingar, 

girðingar og fyrirmæli um hvaðeina fela 

í sér inngróið vantraust. Og frelsið er víðs 

fjarri. 

Rannsókn á meðferð 
í fangelsum
Í mörgum löndum er föngum boðið upp 

á fíkniefnameðferð innan fangelsis þar 

sem farnar eru ýmsar leiðir til að taka 

á vandanum. Meðferðardeild á Litla-

Hrauni hefur verið starfrækt í tæp fimm 

ár en hún tók til starfa í nóvember 2007. 

Markmið hennar er skýrt sem felst í því 

að aðstoða þá fanga sem vilja vinna sig 

út úr vítahring andfélagslegs hugarfars, 

afbrota hegðunar og vímuefnanotkunar. 

Með ferðar deildin hefur rými fyrir ellefu 

fanga. Enn sem komið er hefur engin 

rann sókn farið fram á hvaða árangri hún 

skilar. Þó hafa menn á tilfinning unni 

að hún geri gagn. Mikilvægt er að gera 

rannsókn á því og sjá hvað betur mætti 

fara í meðferðarvinnunni. Þá væri og 

athugandi að koma upp sérstakri með-

ferðar deild utan fangelsis. 

Fangar hafa átt þess kost að ljúka af-

plánun í meðferð hjá SÁÁ eða í Hlað-

gerðar koti. Á þessu ári hefur um einn 

tugur dómþola farið í meðferð hjá SÁÁ 

og dvalist á áfangaheimilum þeirra. Um 

tuttugu fangar voru vistaðir í Hlað gerðar-

koti á árinu en langflestir þeirra komu 

ekki úr fangelsi heldur var heimilað að 

afplána sektir meðan þeir gengu í gegn um 

meðferð. Virðist svo vera að með ferðar-

starf á Litla-Hrauni hafi dregið úr því að 

fangar væru sendir þaðan í meðferð utan 

fangelsis.

Allviðamikil rannsókn var gerð í Sví-

þjóð árið 2006 á meðal 741 fanga sem 

dvalist höfðu á meðferðardeildum inni í 

fang els um. Meðferðardeildir í sænskum 

fang els um styðjast við tólfspora-leiðina 

og/eða hugræna atferlismeðferð. Mark-

miðið var að kanna hvort meðferð í fang-

elsi hefði áhrif á endurtekningu brota hjá 

föngum. 

Allt frá síðustu aldamótum hafa sænsk 

fangelsismálayfirvöld talið að um 60% 

fang anna ættu við fíkniefnavanda að 

stríða. Þess vegna var afráðið að þriðj-

ungur alls fangarýmis skyldi hannaður 

með tilliti til þess að þar dveldust fíklar. 

Þess um rýmum var skipt í þrennt. Í fyrsta 

lagi var um að ræða refsideildir fyrir fanga 

sem glíma við fíkniefnavanda og brotið 

höfðu af sér í frjálsara úrræði. Í öðru lagi 

voru deildir fyrir fanga sem voru taldir 

líklegir til að geta tekið meðferð en ættu 

þó eftir að vinna á ýmsum hindrunum svo 

þeir gætu talist tækir inn í fulla meðferð. 

Á þessum deildum átti því að undirbúa þá 

fyrir meðferð og skerpa á jákvæðri hugsun 

til hennar. Og í þriðja lagi: Tækist það og 

viðkomandi fangi sýndi jafnframt góða 

hegðun flyttist hann yfir á meðferðardeild. 

Þessi þrenns konar fangarými voru öll 

innan fangelsa sem skilgreind voru sem 

annars stigs öryggis fangelsi. 

Sænsk meðferðarfangelsi 
Sjö sérstök meðferðarfangelsi hafa verið 

rekin í Svíþjóð frá árinu 2005. Þau taka 

eingöngu fanga sem glíma við fíkni-

efnavanda og geta hýst 500 ein staklinga. 

Auk þess eru reknar meðferðardeildir 

í nokkrum almennum fangelsum. Þar 

er rými fyrir 300 fanga sem glíma við 

fíkniefnavanda. Alls eru því 800 rými 

fyrir slíka fanga en þeir eru taldir vera um 

2.400. 

Meðferðarfangelsin og deildirnar starfa 

allar eftir sérstökum reglum og við mið-

un um. Meðferðardeildirnar eru einangr-

aðar frá öðrum fangelsisbyggingum og 

áður en fangi er tekinn inn á þær eða í 

með ferðar fangelsi gengst hann undir 

ræki  legt mat þar sem m.a. eru kannaðir 

ýmsir persónueiginleikar hans og vanda-

mál sem hann kann að glíma við. Fangi 

sem glímir við fíkniefnavanda og æskir 

með ferðar skrifar undir samning þar sem 

hann felst á að virða reglur og taka þátt 

í meðferðarstarfinu. Rjúfi hann samn ing-

inn er honum gert að yfir gefa deild ina og 

fara í almennt fang elsi. Reglu  lega verða 

fangarnir að gangast undir fíkni efna mæl-

ingar en meðferðar deild irn ar og fangelsin 

eru að mestu leyti laus við fíkni efni. 

Meðferðin sem boðið er upp á felst 

alla jafna annað hvort í tólfspora-leið-

inni eða hugrænni atferlismeðferð. Tólf-

spora-leiðin hefur verið aðlöguð að fang-

elsis umhverfinu og gert er ráð fyrir því 

að fangi haldi henni áfram þá afplánun 

lýkur. Fundir eru haldnir þrisvar í viku, 

kvik myndir eru sýndar og ræddar, fyrir-

lestrar fluttir og svo glíma fangarnir við 

einstaklingsverkefni. Þeir geta líka fengið 

BER FÍKNIEFNAMEÐFERÐ 
Í FANGELSI ÁRANGUR?
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einkameðferð hjá stjórnendum með-

ferðarinnar. 

Ýmsar leiðir eru farnar í hugrænni 

atferlismeðferð. Ein felst í 26 þriggja 

stunda fund um ásamt sérfundum með 

einum fanga í senn. Önnur býður upp 

á 20 fundi þar sem þungi er lagður á 

vinnu gegn afbrotum. Og þriðja leiðin 

sem skal nefnd hefur að geyma 25 

tveggja stunda fundi þrisvar í viku og þar 

er föngum líka gefinn kostur á þremur 

einstaklingsfundum. 

Fangar koma aldrei að stjórn með-

ferðar innar en aðalstjórnendur eru með-

ferðarfræðingar. Auk þess að taka þátt í 

meðferðinni eiga fangarnir að stunda 

annað hvort nám eða vinnu en sums 

staðar er reyndar skortur á vinnu og 

námsframboði. Að lokinni meðferð gefst 

föngunum tækifæri til að vistast í opnara 

úrræði áður en þeir halda út í frelsið. 

Fyrri rannsóknir og þessi
Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið 

í þessum efnum skjóta stoðum undir 

það að fíkniefnameðferð í fangelsi beri 

árangur hvort heldur hún er formleg 

eða sem almenn ráðgjöf. En niður stöður 

þeirra benda til þess að árangurinn sé ekki 

mikill. Samkvæmt eldri rannsóknum er 

meðalendurkomutíðni fanga eftir að hafa 

verið í meðferð 9% lægri en annarra hópa. 

Þau sem gerðu þessa rannsókn sem hér er 

kynnt í stuttu máli benda á að það hafi 

verið tilhneiging til að ofmeta árangur 

meðferðar í fangelsum sem oft hafi verið 

tilraunaverkefni. Er bent á þrennt í því 

sambandi. Í fyrsta lagi er góður árangur 

af meðferð kynntur rækilega en þagað 

yfir slökum árangri. Þá er hætta á því að 

höfundar þeirrar aðferðar sem notuð er í 

fíkniefnameðferð ásamt námsefni hampi 

fremur sínu efni og meðferðarárangri 

sem næst með því í þeim tilgangi að selja 

aðferðina sem flestum. Í þriðja lagi hafa 

rannsóknir á meðferð í fangelsi oft verið 

gerðar á deildum þar sem full stjórn hefur 

verið á öllum hugsanlegum aðstæðum og 

allt vandlega undirbúið. Þær hefur ekki 

verið hægt að endurtaka annars staðar 

þar sem stýring og umhyggja hefur verið 

hófleg og borið merki hversdagsleikans. 

Höfundar segja rannsókn þeirra vera 

fram  lag til fyrri rannsókna á þessu efni 

í hinum enskumælandi heimi. Þetta sé 

viða  mikil rannsókn á áhrifum fíkni efna-

með ferðar í fjölmennum fangelsum. 

Rann  sóknar  aðstaðan er ekki sem svið-

settur veru leiki og meðferðin ber ekki 

merki þess að um tilraun sé að ræða. Þá 

var kannað viðhorf hátt í þrjú hundruð 

fanga til meðferðardeildanna en allir 

glímdu þeir við fíkniefnavanda og höfðu 

dvalist í ólíkum fangelsum og meðferðar-

deildum. Margir fanganna töldu með-

ferðar deildirnar góðan kost og skila 

árangri. Flestir þeirra álitu fyrirkomulag 

með ferðarinnar sem þeir höfðu tekið þátt 

í gera þeim gott og helmingur þeirra taldi 

það hafa breytt hegðan þeirra. 

Nánar um rannsóknina
Rannsóknin náði til meðferðarfangels-

anna og meðferðardeilda innan fangelsa. 

Meginverkefnið var að kanna hvort með-

ferð í fangelsi hefði einhver áhrif á endur-

komu í fangelsi. Þá var einnig kannað  

hvaða áhrif meðferðin hefði á þá sem 

tækju þátt í henni og hvort þau væru 

ólík eftir því hvort tólfspora-leiðin hefði 

verið notuð eða hugræn atferlismeðferð. 

Einnig var kannað hvort meðferðin skil-

aði einhverju til þeirra sem ekki ættu þess 

kost að ljúka henni. 

Tveir hópar voru bornir saman. Ann-

ars vegar fangar sem dvalist höfðu á 

með ferðardeild eða í meðferðarfangelsi í 

til tek inn tíma og hins vegar saman burðar-

hópur. Helmingur meðferðarhóps ins 

vann eftir tólfspora-leiðinni en hinir í 

þeim hópi fóru eftir leið hugrænnar at-

ferlis með ferðar. Feiknamikil vinna lá í 

því að koma samanburðarhópnum upp 

og marg vís leg gögn notuð. Eins og alltaf 

í rann sókn um sem þessum verða báðir 

hóp arnir að vera sem líkastir um vissa 

meginþætti. Í þessu tilviki urðu hóp arnir 

að vera dæmdir fyrir svipuð afbrot. Horft 

er til kynferðis, aldurs, fíkniefnaneyslu 

og lengd dóma. Þá er lagt mat á hversu 

mikil líkindi eru á endurkomu í fangelsi 

að fangavist lokinni. Fíkniefnabrot eru 

algengust hjá báðum hópunum ásamt 

auðg unar brot um og ofbeldis brot um. 

Rann  sóknin náði til karla og kvenna. 

Hlut fall kvenna í báðum hópum var 15%. 

Meðal aldur var 36 ár. Einhver myndi telja 

það líklegra að vilji til að taka þátt í með-

ferð í fangelsi sé ríkari eftir því sem fang-

inn er eldri. Svo er ekki samkvæmt þessari 

rannsókn. Meðaldur fanga sem glíma 

við fíkniefnavanda og eru í meðferð og 

þeirra sem ekki eru í meðferð er sá hinn 

sami. Meðallengd dóms þeirra sem voru 

í meðferð voru 17 mánuðir. Það er lengri 

tími en annarra fanga sem glíma við fíkni-

efnavanda og skýrist svo að þeir hafi þá 

haft rúman tíma í fangelsinu til að vinna 

sér rétt til að komast í með ferðar fangelsi 

eða á meðferðardeild. 

Löng meðferð skilar 
betri árangri en stutt
Það má sjá glöggan mun á hópunum 

tveimur þegar kemur að endurteknum 

brotum. Tólf mánuðum eftir að fangar 

í samanburðarhópnum hafa verið látnir 

lausir hafa 48.9 % þeirra fengið á sig 

ákæru. En í meðferðarhópnum er talan 

38.7%. Lengd meðferðar skiptir líka máli. 

Meðaltími í meðferð í meðferðarhópn um 

voru eitt hundrað dagar. Þeir sem lengst 

hafa verið í meðferð – að lágmarki fjóran 

og hálfan mánuð – brutu síður aftur af sér 

eða 36% á móti 48.2% í saman burðar-

hópn um, munurinn er 12%. Eng inn 

munur var á í þessu efni milli saman-

burðar hópsins og þeirra í með ferðar-

hópn um sem dvöldust í meðferð í tvo og 

hálfan mánuð. 

Þrátt fyrir þetta þá brjóta menn í báð-

um hópnum furðu fljótt af sér. Eftir 170 

daga hefur helmingur þeirra sem var í 

meðferð brotið aftur af sér en hjá hinum 

hópnum líða 153 dagar. 

Jákvæð áhrif meðferðar eru eingöngu 

bundin við þá sem taka þátt í meðferð-

inni. Þeir fangar sem koma í meðferðar-

fangelsi eða meðferðardeild þar sem 

tólfspora-leiðin er notuð geta strax farið 

að vinna eftir henni. Öðru máli gegnir 

með hugrænu atferlismeðferðina. Hún 

hefst að jafnaði tvisvar á ári og komi ein-

hver nýr fangi inn til meðferðar þegar hún 

er hafin eða langt komin verður hann að 

bíða þar til hún hefst að nýju. - Þá skilar 

tólfspora-leiðin betri árangri en hugræna 

atferlismeðferðin en rannsakendur telja 

að það verði þó að túlka með vissri varúð. 

Árangur slakur hjá 
konum – og aldur 
hefur sitt að segja
Þegar rannsakendur skoða gögn sín með 

tilliti til kvenna kemur í ljós að það er 

enginn munur á endurteknum brotum 

milli kvenna annars vegar í með ferðar-

hópn um og hins vegar í samanburðar-
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hópnum. Ekki er auðvelt að skýra þetta 

að mati rannsakenda. Þeir nefna þó 

tvær hugsanlegar skýringar. Sú fyrri er 

að félaglegar aðstæður kvenfanga sem 

glíma við fíkniefnvanda kunni að vera 

bágbornari en karlanna. Og sú seinni að 

meðferðarúrræðin í meðferðarfangelsum 

og meðferðardeildum séu þeim haldlítil 

í erfiðum aðstæðum þegar út í frelsið er 

komið. 

Þegar horft er til aldurs einstaklinga í 

hópunum tveimur kemur í ljós hvað 

snertir endurtekningu brota að 54.8% 

þeirra sem eru þrjátíu ára og yngri í 

meðferðarhópnum brjóta af sér aftur en 

56.7% í samanburðarhópnum – sami 

aldur. En í aldurshópnum þrjá tíu ára 

og eldri virðist meðferðin skila árangri 

því þar brjóta aftur af sér 52.6% í með-

ferðar hópnum og í saman burðar hópn  um 

63.2% - sami aldur.

Hvaða lærdóma getum 
við svo dregið af þessu?

• Efla meðferðarstarf innan fangelsis

• Gefa konum kost á meðferð

•  Rannsaka meðferðarstarf í því skyni 

að efla og styrkja það. 

Hreinn S. Hákonarson tók saman úr grein 
Stina Holmberg og Jonas Öberg: Effect of Drug 
Treatment Units in Swedish Prisons. Greinin birtist 
í Journal of Scandinavian Studies in Criminology 
and Crime Prevention, hefti nr. 1, 2012, bls. 44-63. 

Starfsemi opna fangelsisins að Bitru í Flóahreppi var flutt að 

Sogni í Ölfusi um mitt árið. Réttargeðdeildin sem var þar fyrir 

fluttist á Kleppsspítalann í Reykjavík. Opið fangelsi að Sogni 

var formlega tekið í notkun 1. júní en fangar höfðu komið þar 

nokkru áður. Nokkrar endurbætur voru gerðar á húsnæðinu 

áður en starfsemin hófst og unnu m.a. fangar við þær. 

Við opnun fangelsisins voru nokkur ávörp flutt. Ögmundur 

Jónasson, inn an ríkis ráðherra, ávarpaði gesti og sömu leið-

is forstöðumaður Litla-Hrauns, Margrét Frímannsdóttir. 

Þá ávörp uðu þeir Sig urður Torfi Guð munds son, for mað ur 

Fanga varða félags  ins, og Páll E. Winkel, forstjóri Fang elsis-

málastofnunar, samkomuna. Fanga prestur þjóðkirkjunnar, 

sr. Hreinn S. Hákonarson, flutti einnig stutt ávarp og blessaði 

starfsemi fang els is ins.

Alls geta verið tuttugu fangar að Sogni. Þeim er heimill 

netaðgangur og sömuleiðis mega þeir hafa farsíma. Þeir sjá 

um eldamennsku og þrif og annað sem lýtur að húshaldi. Þá 

er þeim ætlað að stunda vinna eða nám. Þegar vist er lokið 

að Sogni fara flestir þeirra á áfangaheimili Verndar og síðan 

verða þeir undir rafrænu eftirliti, með ökklaband. 

Kennslustofan sem var að Bitru var flutt að Sogni og einnig 

hænsnakofi. Gróðurhús var fyrir á Sogni og rækta fangar þar 

blóm og matjurtir. Þá var tveimur fótboltamörkum komið 

fyrir á túninu fyrir neðan Sogn. Þess má geta að einn fanganna 

skráði örnefni í landi Sogns og kennir þar margra grasa eins 

og vænta má. 

Opna fangelsið að Sogni er rekið sem hluti af fangelsinu að 

Litla-Hrauni.

NÝTT OPIÐ FANGELSI AÐ SOGNI

Alefli ehf. 
Þarabakka 3, 109 Reykjavík
Apótek Vesturlands 
Smiðjuvegi 33, 300 Akranes
Argos ehf. 
Eyjaslóð 9, 101 Reykjavík
Arkform 
Ármúla 38, 108 Reykjavík
Arkitektar 
Laugavegi 16, 101 Reykjavík
Axis húsgögn 
Smiðjuvegi 9, 200 Kópavogur
Ágúst J. Gunnarsson 
Reykjavíkurvegi 6, 220 Hafnarfjörður
Árbæjarapótek 
Hraunbæ 102b, 110 Reykjavík
Árni Valdimarsson 
Akri, 861 Hvolsvöllur

Árvík hf. 
Garðatorgi 3, 210 Garðabær
Ás fasteignasala 
Fjarðargötu 17, 220 Hafnarfjörður
Barki ehf. 
Nýbýlavegi 22, 200 Kópavogur
Baugsbót ehf. 
Frostagötu 1b, 600 Akureyri
Bifreiðastöð Þórs 
Dalbraut 6, 300 Akranes
Bifreiðstilling Nicolai 
Faxafeni 12, 108 Reykjavík
Bílaleiga JÞ 
Eyrarvegi 15, 800 Selfoss
Bílalökkun.is 
Smiðjuvegi 64, 200 Kópavogur
Bílasmiðurinn 
Bíldshöfða 16, 112 Reykjavík

Bjarni Einarsson 
Fjarðargötu 49, 470 Þingeyri
Bjarni S. Hákonarsson 
Haga, 451 Patreksfjörður
Björn Harðarsson 
Holti 1, 801 Selfoss
Björnsbakarí 
Efstalandi 26, 101 Reykjavík
Blikksmiðja Harðar 
Eldshöfða 15, 112 Reykjavík
Blikksmiðjan Vík 
Skemmuvegi 42, 200 Kópavogur
Borgarbyggð 
Borgarhrauni 1, 310 Borgarnes
Bókasafn Garðabæjar 
Garðatorgi 7, 210 Garðabær
Bókasafn Kópavogs 
Fannborg 3-5, 200 Kópavogur

Bókhaldsþjónustan 
Víðihlíð 10, 550 Sauðárkrókur
Brauðhúsið ehf. 
Efstalandi 26, 108 Reykjavík
Bruggsmiðjan 
Árskógarsandi, 621 Dalvík
BSRB 
Grettisgötu 89, 105 Reykjavík
Búaðföng 
Stórólfsvöllum, 860 Hvolsvöllur
Búnaðarsamband A-Húnavatnssýslu 
Húnabraut 13, 540 Blönduós
Byggðaþjónustan 
Box 97, 202 Kópavogur
Dalakofinn 
Fjarðargötu 13-15, 220 Hafnarfjörður
DMM Lausnir 
Iðavöllum 9b, 230 Keflavík

Dýralæknirinn Breiðdalsvík 
Ásvegi 31, 760 Breiðdalsvík
Efling stéttarfélag 
Guðrúnartúni 1, 105 Reykjavík
Efnamóttakan 
Gufunesi, 112 Reykjavík
Efnalaugin Glæsir 
Bæjarhrauni 4, 220 Hafnarfjörður
Eignamiðlun ehf. 
Síðumúla 21, 108 Reykjavík
Eir sf. 
Bíldshöfða 16, 112 Reykjavík
Eldhestar ehf. 
Völlum, 810 Hveragerði
Elliheimilið Grund 
v/Hringbraut 50, 107 Reykjavík
Endurskoðun Vestfjarðar 
Aðalstræti 19, 415 Bolungarvík
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1. gr.
Nafn samtakanna er Félagasamtökin Vernd, fangahjálp.

Starf samtakanna nær til landsins alls og geta einstaklingar, félög 
og félagasamtök orðið aðilar að þeim. Lögheimili og varnarþing er í 
Reykjavík.

2. gr. 
Tilgangur Félagasamtakanna Verndar, fanga hjálpar, er þessi:

a) Að leitast við í samvinnu við stjórnvöld, stofnanir og einstaklinga 
að aðstoða fanga og fjölskyldur þeirra.

b) Að sinna föngum meðan á afplánun stendur, veita þeim og 
ættingjum þeirra m.a. aðstoð í persónulegum vandamál um. 

c) Að liðsinna fólki sem hlotið hefur fang elsisdóm, skilorðsbundinn 
dóm og þá sem fengið hafa ákærufrestun. Leitast skal við að 
hjálpa þeim sem þess æskja að vinna aftur traust samfélagsins og 
samborgaranna með því m.a. að styðja þá í atvinnuleit; hjálpa 
þeim við útvegun húsnæðis og finna framfærsluleiðir. 

d) Að leitast við að efla skilning og samúð almennings á að stæð-
um þeirra sem gerst hafa með einhverjum hætti brot legir við 
refsilöggjöf samfélagsins. Skulu samtökin hafa vakandi auga með 
öllum þeim málum er snerta hag fanga og fjöl skyldna þeirra, og 
leggja sitt af mörkum til faglegrar um ræðu um fangelsismál. 

e) Að reka áfangaheimili sem þjónar mark miðum samtakanna.
f) Að gefa út blað sem fjallar um málefni fanga og fangelsa og 

skal það koma út eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Stjórn skipar 
ritstjóra til tveggja ára í senn. 

3. gr. 
Tekjur samtakanna eru:

1. Félagsgjöld
2. Opinber framlög og styrkir
3. Frjáls framlög félaga og einstaklinga
4. Hefðbundnar fjáröflunarleiðir eins og t.d. happdrætti

4. gr. 
Aðalfund samtakanna skal halda fyrir 1. júní á hvert og skal hann 
boðaður með minnst viku fyrirvara með auglýsingu í fjölmiðlum. Rétt 
til setu á aðalfundi hafa þeir sem hafa verið félagar í samtökun um í 
a.m.k. eina viku þegar aðalfundur er haldinn og hafa greitt félagsgjöld 
fyrir liðið starfsár. Aðalfundur kýs fundarstjóra og fundar ritara. 
Aðalfundur er lögmætur ef rétt er til hans boðað.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir: 
1. Skýrsla stjórnar um starfsemi samtakanna og framkvæmdir á 

liðnu starfsári. 
2. Endurskoðaðir reikningar lagðir fram til umræðu og sam-

þykktar. 
3. Lagabreytingar.
4. Kosning stjórnar, eins varamanns, tveggja skoðunarmanna 

reikninga og eins til vara.
5. Félagsgjald ákveðið.
6. Önnur mál. 

5. gr. 
Stjórn samtakanna er kosin á aðalfundi til tveggja ára í senn og skipa 
hana fimm menn. Skal annað árið kjósa formann sérstaklega og tvo 
með stjórnendur og hitt árið þrjá meðstjórnendur. Einn varamaður 
skal kosinn til eins árs í senn og tekur hann sæti í forföllum kjörins 
stjórnarmanns. Stjórn skiptir með sér verkum ef þurfa þykir.

6. gr.
Stjórn samtakanna kýs á fyrsta fundi sínum þrjá menn í húsnefnd 
sem fer með málefni áfangaheimilis samtakanna. Í húsnefnd eiga enn-
fremur sæti fulltrúi Fangelsismálastofnunar ríkisins, velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar og fangaprestur þjóðkirkjunnar. 

7. gr.
Stjórn er heimilt að ráða framkvæmdastjóra fyrir samtökin, ákveður 
laun hans og setur hon um erindisbréf. Daglegur rekstur sam tak anna er 
í höndum framkvæmdastjóra sem gætir fjár þeirra og annast greiðslur 
þeirra sam kvæmt ákvörðun stjórnar, svo sem nánar er greint í erindisbréfi 
hans. Framkvæmdastjóri gerir ár hvert í samráði við stjórn starfs- og fjár-
hagsáætlun fyrir komandi ár. 

Nú ræður stjórn framkvæmdastjóra úr hópi umsækjenda og sé hann 
einn af stjórnar mönnum þá skal hann víkja úr stjórn og vara maður taka 
sæti. 

8. gr.
Stjórnarfundi skal halda eftir þörfum en þó eigi sjaldnar en fimm sinn um 
á ári. Milli aðal funda fer stjórn samtakanna með vald í um boði aðal fundar. 
Stjórn samtakanna tekur til umræðu og afgreiðslu allar fyrir ætl anir um 
meiriháttar fjárfestingar, breytingar á rekstri stofnana eða stofnun nýrra, 
svo og um stefnu mótun í samskiptum við opinbera aðila ef þurfa þykir. 

Stjórn sér um framkvæmdir og annast rekst ur stofnana þeirra, er stofnað 
hefur verið til, eða kunna að verða stofnsettar á vegum samtak anna og 
hefur milli aðalfunda úrskurðarvald í öllum málum er þær varða.

Stjórn ræður menn til að stjórna stofnun um samtakanna og sjá um 
rekstur þeirra og fjárhag og ákveður þeim kaup og kjör. Stjórn gerir skrif-
lega samninga við starfsmenn samtak anna og setur þeim erindisbréf, sem 
hafa m.a. ákvæði um samþykki stjórnar fyrir öllum stærri framkvæmdum 
og fjárfestingum, sem ekki falla undir daglegan rekstur. 

Stjórnin skipuleggur og stjórnar fjáröflun samtakanna. Hún skal í öllu 
gæta hagsmuna þeirra og kemur fram fyrir hönd þeirra út í frá, m.a. í 
viðræðum og samningum við opinbera aðila. 

Stjórnarmaður getur óskað eftir því að fá fundargerð senda í tölvu pósti. 
Stjórn er heimilt að skipa nefndir sér til aðstoðar til að vinna að 

ákveðnum verkefnum í þágu samtakanna. 
Stofnanir og fjáröflunarleiðir samtakanna skulu hver um sig hafa sérstakt 

bókhald og reikningslega aðskilinn fjárhag. 

9. gr.
Reikningsár samtakanna er almanaksárið. 

10. gr.
Til að breyta lögum þarf 3/5 hluta greiddra atkvæða. 

Tillögur til lagabreytinga skulu hafa borist stjórn sjö dögum fyrir 
aðalfund.

Samtökunum verður ekki slitið nema á aðalfundi, og skal þess getið í 
fundarboði. 

Fer um félagsslit sem lagabreytingar. 
Verði samtökin lögð niður skal stjórn sú er þá situr hlutast til um að 

koma eignum þeirra til aðila, sem skiptaráðandinn í Reykjavík samþykkir 
að annist vörslur eignanna og með hvaða skilmálum. Verði stofnuð að 
nýju samtök er starfa á sama grundvelli og njóta sömu viðurkenningar og 
núverandi samtök skal vörsluaðilinn afhenda umræddum samtökum eða 
félagi þær eigur er hann annaðist vörslur á, að fyrirmælum skipta ráðandans 
í Reykjavík. Afhending er til fullrar yfirtöku og eignar ef sam hljóða ákvæði 
um félagsslit verður í lögum hinna nýju samtaka (félags) og eru hjá Félaga-
samtökunum Vernd, fangahjálp. 

11. gr.
Ef og á meðan gjafir einstaklinga og/eða lög aðila til Félagasamtak anna 
Verndar, fanga hjálp arinnar, eru frádráttarbærar frá tekjum sam kvæmt 
heimild í tekjuskattslögum verður ákvæðum 2. gr. um til gang samtakanna 
og ákvæði 10. gr. um ráðstafanir eigna við félagsslit ekki breytt. 

12. gr. (Ákvæði til bráðabirgða)
Á fyrsta aðalfundi eftir gildistöku breyt ingar tillögu við 5. gr. eru fimm 
menn kosnir í stjórn og skal aðalfundur ákveða hver þeirra þriggja skuli 
sitja annað árið og hver þeirra hitt árið.

LÖG VERNDAR 
samþykkt á aðalfundi 7. júní 2012
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FANGELSIÐ Á HÓLMSHEIÐI 
VISTVÆNT

Nýja fangelsið sem rísa mun vonandi á Hólmsheiði verður 

vottað samkvæmt sérstöku alþjóðlegu umhverfis vottunar-

kerfi. Á bak við það er ákveðin hug mynda fræði sem felst í því 

að við sköp un á manngerðu umhverfi verði leit ast við að auka 

lífsgæði, nýta sjálf bærni, staðbundnar auðlindir og byggja á 

nor rænni hönnunarhefð eins og hún gerist best. Kemur þetta 

heim og saman við viðleitni Norðurlanda um að vera leið andi 

í nýsköpun, grænum hagvexti og vel ferð. 

UMHUGSUNARVERÐAR 
NÝJUNGAR Í AFPLÁNUN
Brasilísk fangelsi eru ekki þau kræsi legustu í heimi. Þau hýsa 

um hálfa milljón fanga. Stjórnvöld í Brasilíu hafa gripið til 

nýjunga vegna yfirfullra fangelsa. Ekki er víst hvort íslenskir 

fangar myndu vilja taka þátt í þessum nýjungum ef þeim 

stæði það til boða. Hver veit þó. Hvað til dæmis með að 

stíga reiðhjól í líkamsræktinni á Hraun inu og framleiða með 

því rafmagn til að lýsa upp götustaura á Bakkanum og fá 

fyrir slíkan „hjólreiðatúr“ frádreginn einn dag af refsivistinni? 

Það gera aftur á móti fangar í einu fangelsi í Brasilíu. Þeir 

sitja á hjólinu í átta tíma (skipt í þrjár vaktir) og framleiða 

rafmagn sem lýsir upp ljósastaura í bænum og fá dagsaflsátt af 

refsingunni. Og að sjálfsögðu þann bónus að léttast og komast 

í sæmilegt form! Og auk þess umhverfisvænt. Allir í ræktina 

og á hjólið!

Önnur nýjung þeirra Brasilíu manna er líka umhugsunarverð 

fyrir bókaþjóðina miklu, oss Íslendinga, og hún er sú að 

fangar í fjórum af alræmdustu fangelsum Brasilíu fá tækifæri 

til að lesa fjóra bækur og þá klassískar bókmenntir, heimspeki 

eða vísindarit, og skrifa stutta ritgerð um viðkomandi verk. 

Að launum – sé verkið bærilega unnið – fá þeir fjóra daga 

dregna frá refsivistinni. Þeir geta lesið alls tólf bækur á ári með 

þessum skilmálum. Þannig getur lestur uppbyggilegra bóka 

rutt leið fanga út úr múrnum. Og hví ekki að hafa ákvæði í 

lögum um að mönnum verði gert að lesa einhverja klassík 

og gera grein fyrir henni í stuttri ritgerð í stað þess að senda 

viðkomandi bak við lás og slá? Gott væri að byrja á Njálssögu. 

Nánar má lesa um þetta í netútgáfu Guardians frá 13. júlí s.l.: 

http://www.guardian.co.uk

ALDUR FANGA  
6. NÓVEMBER 2012
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RÉTTARGEÐDEILD Á NÝJUM STAÐ
Geðsjúklingar sem fremja afbrot og hafa verið úrskurðaðir 

ósakhæfir eru vistaðir á réttargeðdeild. Tilgangur hennar er sá 

að veita sjúklingunum læknisþjónustu og meðferð, og hafa þá 

í öryggisgæslu. Réttargeðdeild er því sérhæfð geðdeild. 

Það var í októbermánuði 1992 sem réttargeðdeildin að 

Sogni tók til starfa. Áður höfðu ósakhæfir geðsjúklingar verið 

sendir utan í geðsjúkrahús eða verið vistaðir í fangelsum hér 

á landi. 

Réttargeðdeildin flutti á þessu ári frá Sogni og á Klepps-

spítalann í Reykjavík. Var hún formlega opnuð 29. febrúar. 

Aðbúnaður þar er til fyrirmyndar enda var allt húsnæði tekið 

í gegn og er það sem nýtt. Herbergin eru björt og vistleg, 

búin rúmi, skrifborði, stól sjónvarpi og fataskáp. Yfirlæknir 

réttargeðdeildarinnar er dr. Sigurður Páll Pálsson.
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Ernst og Young 
Ármúla 6, 108 Reykjavík
Farice hf. 
Smáratorgi 3, 200 Kópavogur
Faxaflóahafnir 
Tryggvagötu 17, 101 Reykjavík
Ferðaþjónustan Lóni 
Lóni, 781 Höfn í Hornafirði
Ferskfiskur 
Bæjarhrauni 8, 220 Hafnarfjörður
Félagsbúið Fagurhlíð 
Fagurhlíð, 880 Kirkjubæjarklaustur
Fiskval 
Iðavöllum 13, 230 Keflavík
Fiskverkun K og G 
Hafnargötu 9, 245 Sandgerði
Fínpússning 
Rauðhellu 13, 221 Hafnarfjörður
Flakkarinn ehf. 
Brjánslæk, 450 Patreksfjörður
Flóð og Fjara 
Eyrarbraut 3a, 825 Stokkseyri
Flúðir stangaveiðifélag 
Box 381, 602 Akureyri
Frár ehf. 
Hásteinsvegi 49, 900 Vestmannaeyjar
Fönix 
Hátúni 6a, 105 Reykjavík
Garðar Sigurgeirsson 
Vallargötu 5, 420 Súðavík
Garðsapótek 
Sogavegi 109, 108 Reykjavík
Garður Fasteignasala 
Skipholti 5, 105 Reykjavík
Gefnarborg 
Sunnubraut 3, 250 Garður
Gjögur 
Kringlunni 7, 103 Reykjavík
Glæðir blómaáburður 
Hellisbraut 18, 380 Króksfjarðarnes
GP Arkitektar 
Austurstræti 6, 101 Reykjavík
Grásteinn ehf. 
Grímshaga 3, 107 Reykjavík
Guðmundur Jónasson 
Borgartúni 34, 105 Reykjavík
Gullkistan 
Frakkastíg 10, 101 Reykjavík
Gullsmiðurinn í Mjódd 
Álfabakka 14b, 109 Reykjavík
Gunnar Guðjónsson 
Hafnarhúsinu, 101 Reykjavík
Gunnar og Trausti 
Ármúla 36, 108 Reykjavík
Hafgæði sf. 
Fiskislóð 28, 101 Reykjavík
Hagall ehf. 
Box 1166, 121 Reykjavík
Hagkaup 
Faxafeni 8, 108 Reykjavík
Halldór Ólafsson – úr og skartgripir 
Glerártorgi, 600 Akureyri

Hamborgarabúllan 
Bíldshöfða 18, 110 Reykjavík
Hamraborg hf. 
Hafnarstræti 7, 400 Ísafjörður
Háreki 
Digranesvegi 70, 200 Kópavogur
Hegningarhúsið 
Skólavörðustíg, 101 Reykjavík
Heiðar W. Jones 
Dalatanga, 715 Mjóifjörður
Helga Bjarnadóttir 
Holtaseli, 781 Höfn í Hornafirði
Henson Sport 
Brautarholti 8, 105 Reykjavík
Herralagerinn 
Fákafeni 11, 108 Reykjavík
Héðinn Schindler 
Lyngási 8, 210 Garðabær
Héraðsbókasafn 
Vallarbraut 16, 860 Hvolsvöllur
Héraðssjóður 
Hátúni 13, 735 Eskifjörður
Hitaveita Egilsstaða 
Einhleypingi 1, 700 Egilsstaðir
Hjá Jóa Fel 
Kleppsvegi 152, 104 Reykjavík
Hjálparstarf kirkjunnar 
Laugavegi 31, 150 Reykjavík
Hjálpræðisherinn 
Kirkjustræti 2, 101 Reykjavík
Hjólbarðaverkstæðið 
Sindragötu 14, 400 Ísafjörður
Hlaðbær Colas 
Marbakka 1, 220 Hafnarfjörður
HljóðX 
Grensásvegi 12, 108 Reykjavík
Hofstaðaskóli 
v/Skólabraut, 210 Garðabær
H-O-H 
Bergstaðarstræti 9, 101 Reykjavík
Hópferðabílar Inga 
Laufbrekku, 200 Kópavogur
Hótel Djúpavík 
Árneshreppi, 524 Norðurfjörður
Hótel Framnes 
Nesvegi 8, 430 Suðureyri
Hótel Stykkishólmur 
Borgarbraut 8, 310 Borgarnes
Hreingerningarfélagið 
Vesturholti 3, 200 Kópavogur
Hreyfimyndasmiðjan 
Garðsenda 21, 108 Reykjavík
Hulda Rúnarsdóttir 
Lundarhólum 6, 111 Reykjavík
Húnaþing vestra 
Klapparstíg 4, 530 Hvammstangi
Hús Frítímans 
Sæmundargötu 76, 550 Sauðárkrókur
Húsið, fasteignasala 
Suðurlandsbraut 50, 108 Reykjavík
Hvannadalir ehf. 
Aðalgötu 34, 580 Siglufjörður

Hvatastaðir 
Austurvegi 8, 630 Hrísey
Höfðahreppur 
Túnbraut 1-3, 545 Skagaströnd
Höfnin, veitingastaður 
Geirsgötu 7, 101 Reykjavík
Hörður V. Sigmarsson 
Reykjavíkurvegi 66, 220 Hafnarfjörður
Hörðuvallaskóli 
Baugakór 38, 203 Kópavogur
Iceland Seafood 
Köllunarklettsvegi, 104 Reykjavík
Innri-Akraneshreppur 
Ytri-Hólma, 301 Akranes
Ísafold 
Iðavöllum 7a, 230 Keflavík
Ísfélag Vestmannaeyja 
Strandvegi 28, 900 Vestmannaeyjar
Ísfugl ehf. 
Reykjavík 36, 270 Mosfellsbær
Ísgát 
Austurtanga 2, 600 Akureyri
Íslandsspil 
Smiðjuvegi 11a, 200 Kópavogur
Íslensk-ameríska 
Box 10200, 130 Reykjavík
Ísver 
Bolafót 15, 260 Njarðvík
Íþróttasamtök Glerárskóla 
v/Höfðahlíð, 603 Akureyri
Jakob og Valgeir 
Grundarstíg 5, 415 Bolungarvík
Jarðböðin v/Mývatn 
Mývatni, 660 Mývatn
Jarðvélar sf. 
Grundarási 4, 110 Reykjavík
Jón Lárus Guðnason 
Vesturbrún 19, 104 Reykjavík
JS Gunnarsson 
Fossaleyni 10, 112 Reykjavík
Kaupfélag Skagfirðinga 
Ártorgi 1, 550 Sauðárkrókur
Kistufell ehf. 
Brautarholti 16, 105 Reykjavík
Knarrareyri hf. 
Garðarsbraut 18, 640 Húsavík
KOM - almannatengsl 
Borgartúni 20, 105 Reykjavík
Kor ehf. 
Eyrartröð, 220 Hafnarfjörður
Krosshús 
Miðgarði 2, 240 Grindavík
Kvótabankinn 
Heiðarlundi, 210 Garðabær
Lagnalagerinn 
Fosshálsi 27, 110 Reykjavík
Laugardalslaug 
Laugardal, 105 Reykjavík
Laugarnesbyggð 
Fjarðarvegi 3, 680 Þórshöfn
Lásahúsið ehf. 
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík

Litir og Föndur 
Skólavörðustíg 12, 101 Reykjavík
Litlagerði ehf. 
Sveinbjarnargerði, 601 Akureyri
Lína Lokkafína 
Bæjarhrauni 8, 220 Hafnarfjörður
Lögmannsstofa 
Ólafs Gústafssonar hrl. 
Kringlunni 7, 103 Reykjavík
Löndun ehf. 
Kjalarvogi 21, 101 Reykjavík
Löngumýrarskóli 
Löngumýri, 560 Varmahlíð
Margmiðlun Jóhannesar 
Frostafold 20, 112 Reykjavík
Melaskóli 
v/Furumel, 107 Reykjavík
Mennta- og menningar-
málaráðuneytið 
Sölvhólsgötu, 150 Reykjavík
Menntaskólinn á Akureyri 
v/Eyrarlandsveg, 600 Akureyri
Miðstöð Símenntunar 
Strandgötu 6, 220 Hafnarfjörður
Mirandas á Íslandi 
Lækjargötu 34, 220 Hafnarfjörður
Morstephens endurskoðun 
Ármúla 6, 108 Reykjavík
Myndbandatækni 
Faxatúni 12, 108 Reykjavík
Nesbrú ehf. 
Frostafold 3, 112 Reykjavík
Nesey ehf. 
Suðurbraut 7, 801 Selfoss
Neytendasamtök 
Hverfisgötu 105, 101 Reykjavík
Norðri sf. 
Jórtúni 8, 800 Selfoss
Norðurpóll 
Langabrekku, 650 Laugar
Nýblóm 
Háholti 13, 270 Mosfellsbær
Nýi Ökuskólinn 
Klettagörðum 11, 140 Reykjavík
Orkuvirkni ehf. 
Tunguhálsi 3, 110 Reykjavík
Ólafur Þorsteinsson 
Vatnagörðum 4, 104 Reykjavík
Ósal 
Tangarhöfða 4, 110 Reykjavík
P.G. Stálsmíði 
Árbakka 3, 710 Seyðisfjörður
Passamyndir ehf. 
Sundaborg 79, 104 Reykjavík
Pétur O. Nikulásson 
Melabraut 23, 220 Hafnarfjörður
Pétursey 
Flötum 31, 900 Vestmannaeyjar
Plastiðjan Bjarg 
Furuvöllum 1, 600 Akureyri
Pottagaldrar 
Laufbrekku 18, 200 Kópavogur

Rafgeymslan 
Dalshrauni 17, 220 Hafnarfjörður
Rafha ehf. 
Suðurlandsbraut 16, 108 Reykjavík
Rafsvið sf. 
Þorláksgeisla 100, 113 Reykjavík
Raftákn hf. 
Glerárgötu 34, 600 Akureyri
Raförninn ehf. 
Suðurhlíð 35, 105 Reykjavík
Rarik 
Rauðarárstíg 10, 105 Reykjavík
RB Rúm 
Dalshrauni 8, 220 Hafnarfjörður
Reiknistofa Fiskmarkaða 
Iðavöllum 7, 230 Keflavík
Reykjakot, leikskóli 
Krókabyggð 2, 270 Mosfellsbær
Reykjanesbær 
Tjarnargötu 12, 230 Keflavík
Reykjaneshöfn 
Víkurbraut 11, 230 Keflavík
Reynir bakari 
Dalvegi 4, 200 Kópavogur
Ræktunarsambandið 
Gagnheiði 35, 800 Selfoss
Samhentir 
Austurhrauni 7, 210 Garðabær
Samleið 
Box 13990, 121 Reykjavík
Samtök sveitafélaga á Vesturlandi 
Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes
Sauðaskinn ehf. 
Borgarmýri, 550 Sauðárkrókur
SBS Innréttingar 
Hyrjarhöfða 3, 112 Reykjavík
Set ehf. 
Eyrarvegi 41-49, 900 Vestmannaeyjar
Seyðisfjarðarkaupstaður 
Hafnargötu 44, 710 Seyðisfjörður
Síldarvinnslan 
Hafnarbraut 6, 740 Neskaupstaður
Sjómannafélag Ólafsfjarðar 
Brekkugötu 9, 625 Ólafsfjörður
Sjóvá 
v/Silfurtorg, 400 Ísafjörður
Skinney-Þinganes 
Krossey, 780 Höfn í Hornafirði
Skipalyftan 
Eiði, 900 Vestmannaeyjar
Skógrækt ríkisins 
Miðvangi 2-8, 700 Egilsstaðir
Smárinn söluturn 
Dalvegi 16c, 200 Kópavogur
Sólheimar ses 
Grímsnesi, 801 Selfoss
Sólrún ehf. 
Sjávargötu 2, 621 Dalvík
Stilling ehf. 
Skeifunni 11, 108 Reykjavík
Straumnes ehf. 
Jörundarholti, 300 Akranes
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við Elliðavatn
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Með gjafabréfi á gjofsemgefur.is geturðu styrkt 
bágstadda fjölskyldu um til dæmis geit, hænu, brunn, 
matjurtagarð, menntun eða aðrar nauðsynjar. Gefðu 
skemmtilegar gjafir til verkefna heima og erlendis.

GEFÐU GJÖF SEM GEFUR

www.gjofsemgefur.is
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