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Útdráttur 
Heimildaritgerð þessi er byggð á fyrirliggjandi gögnum sem til eru um 
1% útlagamótorhjólaklúbba og er aðallega stuðst við erlendar bækur. 
Skoðuð verður skipulögð glæpastarfsemi almennt og hennar einkenni. 
Almennt verður farið í hvað er og hverjir eru 1% 
útlagamótorhjólaklúbbar. Sérstök áhersla verður lögð á Hells Angels og 
Mongols en á milli þeirra er hatrömm barátta.  
Í yfirferð um Hells Angels verður tekið fyrir upphaf klúbbsins, almennt 
um félagssamtökin og meðlimaferli. Einkennismerki verða tekin fyrir og 
viðhorf meðlima til kvenna. Farið verður í starfsemi Hells Angels á 
heimsvísu og hvernig Hells Angels spilla aðilum innan yfirvalda eftir 
hentisemi.  
Svipuð yfirferð verður rakin í umfjöllun um Mongols.  
Upphaf íslenskrar mótorhjólamenningar og Landssamband íslenskra 
mótorhjólaklúbba verður tekið fyrir. Fjallað verður lítillega um íslensku 
klúbbanna Eldingu, Elju og Sniglana. Áhersla verður lögð á gamla Fáfni 
sem eru staddir í inngönguferli í Hells Angels klúbbinn.  
Markmið þessarar umfjöllunar er að varpa ljósi á heim 1% gengja og 
verða reglur og hefðir Hells Angels og Mongols teknar fyrir. Athugað 
verður hvort fyrirliggjandi gögn styðji þá hugmynd að Hells Angels sé 
skipulögð glæpastarfsemi eða ekki. Erlendar heimildir sýna að glæpir 
fylgja útlagamótorhjólaklúbbum sem flokka sig sem 1%. Íslenskar 
heimildir sýna að lögreglan óttast gengjastríð hér á landi ef meðlimir 
gamla Fáfnis verða að fullgildum meðlimum Hells Angels. Meðlimir 
sjálfir telja þetta óþarfa áhyggjur. Ekki er hægt að gera sér fyrirfram 
hugmynd um hvað geti gerst ef fullgild félagsdeild Hells Angels kemur 
sér fyrir á Íslandi. Ólíklegt er að þeir verði öðruvísi en annarsstaðar. 
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1.Inngangur 

Í þessari umfjöllun verður skoðuð skipulögð glæpastarfsemi almennt og einkenni hennar. 

Verður hún borin saman við 1% útlagamótorhjólagengin Hells Angels og Mongols. 

Mótorhjólagengi sem kalla sig 1% standa fyrir 1% af mótorhjólamenningunni sem lifir eftir 

mottóinu: „skítt með heiminn” (e.fuck the world). Flest þeirra eru upprunaleg í 

Bandaríkjunum. Þau telja sig standa fyrir utan lög og reglur venjulegs samfélags. Ekki er vitað 

með vissu um fjölda meðlima né félagsdeilda hjá þessum hópum. Hells Angels eru mest 

áberandi og fjölmennasti alþjóðlegi útlagamótorhjólaklúbburinn og eru fyrirmynd margra 

annarra hjólaklúbba í heiminum. Hells Angels er eitt af fjórum stærstu mótorhjólagengjum í 

heiminum og hefur verið stríð á milli  þeirra og  Mongols í nokkur ár.  

Sérstaklega verður lögð áhersla á Hells Angels og Mongols. Hells Angels hafa verið í 

almennings umræðu á Íslandi. Fregnir berast af tilvonandi félagsdeild Hells Angels á Íslandi. 

Íslenskar heimildir hafa þýtt Hells Angels sem Vítisengla en nafnið Hells Angels verður notað 

hér. Nöfnum annarra erlendra hjólaklúbba verður einnig haldið.    

 Fjallað verður um upphaf Hells Angels og Sonny Barger andlit Hells Angels. 

Meðlimaferli þeirra verður einnig tekið fyrir þar sem lýst er hvað menn gera til þess að verða 

að fullgildum meðlimum. Einkennismerki Hells Angels verða skoðuð og farið verður í tákn 

þeirra og þýðingu. Viðhorf Hells Angels til kvenna verður einnig skoðað og þjónustuhlutverk 

þeirra innan klúbbsins. Tekin verður fyrir starfsemi Hells Angels á heimsvísu. Hvernig Hells 

Angels spilla lögvaldinu og sú ímynd sem Hells Angels vilja sýna út á við.  

Fjallað verður almennt um útlagamótorhjólaklúbbinn Mongols sem er einn af 

óvinaklúbbum Hells Angels. Yfirferðin verður í svipuðum dúr og hjá Hells Angels. Farið verður 

í einkennismerki á vestum þeirra og hlutverk kvenna innan klúbbsins. Einnig verður stuttlega 

rakin sú atburðarrás sem leiddi til Laughlin skotárásarinnar árið 2002 þar sem Hells Angels 

lýstu opinberlega yfir stríði á hendur Mongols í kjölfarið.  

 Íslensk bifhjólamenning verður einnig tekin fyrir og fjallað verður um LÍM eða 

Landssamband íslenskra mótorhjólaklúbba og upphaf mótorhjólamenningar á Íslandi. Verður 

stuttlega rakin stofnun fyrstu bifhjólaklúbbanna Eldingar og Elju og farið yfir sögu Sniglanna í 

stuttu máli. Lögð verður áhersla á gamla Fáfnir og inngönguferli hans í Hells Angels klúbbinn. 

Eins og fram kom er Hells Angels í umræðu hér á landi og sýna heimildir að lögreglan óttast 

stríð í undirheimum ef meðlimir gamla Fáfnis verða að fullgildum meðlimum. Fáfnismenn 

telja þetta óþarfa áhyggjur.        
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 Heimildir sem notaðar voru til umfjöllunar á skipulagðri glæpastarfsemi voru 

skrifaðar af fræðimönnum á borð við Albert Cohen, Alex Thio og Larry Siegel.  

Heimildir um útlagamótorhjólaheiminn eru ekki miklar. Bækur og fréttagreinar sem 

notaðar voru til að fjalla um mótorhjólagengin voru skrifaðar af meðlimum sjálfum, aðilum 

innan lögreglunnar, blaðamönnum eða rannsóknarblaðamönnum.    

 Mismunandi sjónarhorn geta komið fram í þessum bókum þar sem mögulega 

meðlimir sjálfir gætu dregið úr alvarleika afbrota sinna og lífsstíls á meðan lögreglumenn 

gætu verið að gera of mikið úr hlutunum og túlka hlutina verr en þeir eru í raun. Hvað varðar 

blaðamenn og rannsóknarblaðamenn þá gæti verið að þeirra sýn sé að koma með 

áhrifamestu sögurnar og lýsingar til þess að ná sem mestri sölu. Má segja að ekkert hlutlaust 

sjónarhorn komi fram í þessum heimildum þar sem aðilar skrifa út frá sínu eigin sjónarhorni 

og reynslu.           

 Höfundur notar fyrirliggjandi gögn til þess að fjalla um efnið, vitandi að ekkert af því 

er hlutlaust hvorki bækur né blaðagreinar þar sem hagsmunir ritstjóra geta haft áhrif á skrif 

greinanna. Hins vegar telur höfundur þetta vera árangursríka leið til að fá upplýsingar þar 

sem meðlimir 1% mótorhjólagengja gefa ekki viðtöl sem gerir höfundi erfitt fyrir að fræðast 

um þeirra hefðir og lífsstíl öðruvísi en í gegnum texta. 

Ástæða fyrir þessum skrifum er áhugi höfundar á mótorhjólamenningu og telur 

höfundur sig vera hjólamann. Höfundur er ekki meðlimur í neinum íslenskum né erlendum 

mótorhjólaklúbbi og telur sig geta skrifað hlutlaust um málefnið. Það að vera hjólamaður á 

Íslandi er miklu meira en að vera á farartæki með tveimur dekkjum. Öllum er tekið vel inní 

hóp hjólamanna sem er fámennur en fer stækkandi og hafa góð sambönd myndast. 

Hjólamenn eru hópur áhugamanna um mótorhjól líkt og menn sem hafa sameiginlegan 

áhuga á fornbílum.           

 Eins og margt annað þá hefur hjólaheimurinn sínar sorglegu hliðar, hjólaslys verða 

nokkur á hverju sumri og stundum banaslys. Þegar banaslys verða meðal mótorhjólamanna 

sést samstaðan þar sem menn halda minningarakstur og minningarathöfn fyrir hinn látna 

félaga. Fordómar finnast í garð hjólamanna í samfélaginu. Þar sem allir hjólamenn eru settir 

undir sama hatt og þeir fáu sem brjóta af sér og fréttir birtast af í fjölmiðlum. Þessi litli hluti 

mótorhjólamanna fær yfirleitt mestu fréttaumfjöllunina á meðan þeir löghlýðnu eru dæmdir 

út frá þeim. Höfundur vill benda á þó fjölmiðill segi frá hraðakstri mótorhjólamanns þýðir 
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það ekki að viðkomandi sé alræmdur glæpamaður eins og margir halda. Hraðakstur er meðal 

mótorhjólamanna alveg eins og bílstjórum.  

Með þessari samantekt er höfundur ekki að fletta ofan af dimmum leyndarmálum 

útlagamótorhjólasamtaka heldur einungis að taka saman þær staðreyndir sem heimildaöflun 

sýndi fram á.  

Samantektin mun gefa upplýsingar um hvað er og hverjir eru þessi 1% 

mótorhjólagengi. Markmið þessarar umfjöllunar er að varpa ljósi á heim þessara gengja og 

verða reglur og hefðir Hells Angels og Mongols skoðaðar. Borið verður saman uppbygging og 

starfsemi 1% mótorhjólaklúbbana Hells Angels og Mongols við skipulagða glæpastarfsemi á 

borð við mafíuna. Samanburður verður gerður á hvað er líkt og hvað er ólíkt með lífsstíl 

þessara aðila. Athugað verður hvort að Hells Angels séu með skipulagða glæpastarfsemi eins 

og lögregluyfirvöld telja eða ekki með því að leggja mat á fyrirliggjandi gögn. Höfundur mun 

notast við APA heimildarkerfið í samantektinni bæði í heimildarskrá og tilvísunum. Erlend 

hugtök eru skáletruð og í svigum á sumum stöðum og munu nöfn mótorhjólagengja ekki vera 

skáletruð til þess að koma í veg fyrir misskilning.  
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2. Almennt um skipulagða glæpastarfsemi 

Albert Cohen er höfundur bókarinnar Afbrotadrengir (e.delinquent boys) sem kom út árið 

1955. Hann telur að menning er almennt hugtak sem vísar í þekkingu, viðhorf, gildi og fleira 

sem er hefðbundið í félagslegum hópum. Þátttakendur í þessum hópum læra þessi viðhorf 

og gildi. Innan hvers samfélags eru mismunandi undirhópar þar sem hver og einn er með sína 

hugsun og gjörðir. Þessir undirhópar eru svokallaðir menningarkimar (e.sub-cultures). Innan 

hvers aldurhóps eru mismunandi menningarkimar. Síðan eru menningarkimar innan 

menningarkimanna sem dæmi er menningarkimi í hverfi svo eru aðrir menningarkimar innan 

hverfisins sem dæmi fjölskylda, klíkur eða gengi. Allir menningarkimar eiga það sameiginlegt 

að læra í gagnkvæmum áhrifum af þeim sem þeir deila með nú þegar og eru ímynd þeirra 

viðhorfa og gjörða. Þegar talað er um afbrota menningarkima (e.delinquent sub-culture) er 

verið að fjalla um lífsstíl sem hefur orðið hefðbundin hjá ákveðnum hópum í Bandaríkjunum 

(Cohen, 1955).  

Cohen taldi að afbrotagengi séu aðskilin menningarkimi sem búa yfir kerfi gilda sem 

er algjörlega andstætt því gildakerfi sem er í stærra samfélaginu. Höfundur lýsir þessum 

menningarkimum þannig að þeir taka viðurkennd viðmið frá stærri menningum en snúa 

þeim svo á hvolf. Afbrotahegðun er því rétt samkvæmt stöðlum viðkomandi menningarkima 

vegna þess að hún er talin röng samkvæmt viðurkenndum viðmiðum stærri menningarinnar. 

Í bók sinni fjallar Cohen um hvernig lágstéttar drengir upplifa stöðuvonbrigði 

(e.statusfrustration).  

Cohen lýsir því hvernig þessir drengir sækjast eftir því að mynda hópa sem taka gildi ákveðins 

samfélags og snúa þeim á haus. Þetta eru í raun mótmæli gegn viðmiðum og gildum 

efristétta vegna þess að þeirra menning gerir lágstéttar drengjum erfitt fyrir að komast áfram 

í efristéttar samfélagi vegna félagslegra aðstæðna sinna (Siegel, 2009; Thio, 2007). Cohen 

taldi að strákar úr lægristéttum upplifi höfnun af þeim sem eru í efristéttum þar af leiðandi 

sækjast þessir einstaklingar í þrjár týpur menningarkima.  

Hornastrákurinn (e.corner boy) er vinsælasta viðbragðið við höfnun efristétta. 

Einstaklingar sem leita í þennan hóp eru ekki alltaf að brjóta af sér en eru skróparar sem taka 

þátt í smá- eða stöðuglæpum (e.status offenses). Sem dæmi stunda þeir óvarið kynlíf og 

dópa sér til skemmtunar. Meðlimur er trúr sínum hóp þar sem hann fær í staðinn stuðning, 

hvatningu og áhuga. Viðkomandi endar oftast með að sætta sig við aðstæður sinnar stéttar 

(Siegel, 2009).         



 8 

 Skólastrákurinn (e.college boy) tekur upp menningar og félagsleg gildi efristétta og 

reynir að ná árangri með því að fylgja þeim. Cohen telur að þessir einstaklingar séu að reyna 

að ná í hið ómögulega þar sem þeir eru illa undirbúnir fræðilega og félagslega til þess að fá 

viðurkenningu efristétta (Siegel, 2009).  

Afbrotastrákurinn (e.delinquent boy) er einstaklingur sem fer eftir reglum og gildum 

sem eru algjörlega á skjön við efristéttar gildi. Viðkomandi tekur upp skammtíma sældarlíf, 

lifir aðeins í núinu og hugsar um morgundaginn þegar sá dagur kemur. Einstaklingar í þessum 

hóp streitast á móti viðleitni fjölskyldu, skóla og öðrum valdastofnunum til að stjórna þeirra 

hegðun. Þeir slást í hóp gengja vegna þess að þeir skynja það sem sjálfstæði og þeir einbeita 

sér að tryggð og samstöðu hópsins. Meðlimir í þessum hóp eru líklegir til að taka áhættur, 

brjóta lög og virða ekki efristéttarvenjur (Siegel, 2009). Cohen telur að bandarískt samfélag 

hvetji íbúa af mismunandi stéttum til að ávinna sér stöðu en á sama tíma er lægristéttar fólki 

gert erfitt fyrir til að ávinna sér hærri stöðu. Afleiðingar þess geta verið að fólkið er knúið til 

þess að ávinna sér stöðu með sínum eigin leiðum, það er að brjóta af sér (Thio, 2007). 

 Hægt er að hugsa sér að 1% mótorhjólaklúbbar geta fallið undir afbrotastrákaflokkun 

Albert Cohens þar sem að einstaklingar í þessum hópum lifa í núinu og sækjast eftir 

mögulegum fjölskyldutengslum í ákveðin glæpagengi þar sem fjölskyldutengsl þeirra og 

menntunarúrræði geta hafa verið lítil sem engin. Þeir fara eftir sínum lögum og reglum og 

hunsa önnur félagsleg gildi stærra samfélagsins.  

Skipulögð glæpastarfsemi felur í sér samfellda glæpaframtaksemi hópa sem vilja 

persónulegan gróða í gegnum óviðurkenndar leiðir. Vegna þagmælsku hópanna, valdi og 

auðæfa hefur mikil dulúð vaxið í kringum skipulagða glæpastarfsemi. En flestir þekkja 

hugtökin hyski (e.The mob), undirheimar, mafía (e.The Mafia), vitrir strákar (e.Wise guys), 

samtökin (e.Syndicate) eða Cosa nostra sem vísa öll til skipulagðrar glæpastarfsemi.  

 Siegel (2009) tók saman einkenni skipulagðrar glæpastarfsemi. Einkennin eru 

skipulögð glæpastarfsemi er samsærisstarfsemi sem felur í sér samræmingu fjölda fólks í 

skipulagningu og framkvæmd ólöglegra gjörða eða stundar þá iðju að ná löglegum 

markmiðum með ólögmætum leiðum.  

Skipulögð glæpastarfsemi felur í sér stöðuga hollustu aðalmeðlima, þó hafa 

einstaklingar með sérstaka kunnáttu verið fengnir ef þess þarf. Þessi starfsemi er oftast 

byggð á stigveldi. Þar er leiðtogi sem studdur er af nánum ráðgjöfum svo koma lægri 
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undirmenn og svo framvegis. Fjárhagslegur gróði er aðalmarkmið skipulagðrar 

glæpastarfsemi þó völd og staða séu einnig hvatningarþættir.  

Fjárhagslegur gróði er áunnin nær eingöngu með uppihaldi á einkasölu á ólöglegum 

varningi og þjónustu svo sem fíkniefnum, fjárhættuspil, klám og vændi. Gjörðir skipulagðrar 

starfsemi takmarkast ekki einungis við að útvega ólöglega þjónustu. Þær fela í sér 

fjölbreyttari hluti svo sem peningaþvott ólöglegs fjármagns í gegnum löglega starfsemi, 

landsvik (e.land fraud) og tölvuglæpi.  

Ólögleg starfsemi beitir glæpsamlegum úrræðum svo sem ógnun, ofbeldi og spillingu. 

Starfsemin ýtir undir græðgi til að ná markmiðum og viðhalda gróðanum. Af reynslu, venjum 

og iðkun þá eru samsærishópar skipulagðrar glæpastarfsemi oftast mjög fljótir og virkir að 

stjórna og aga meðlimi sína, samstarfsmenn og fórnarlömb. Einstaklingar innan 

starfseminnar vita að fráhvarf frá reglum samtakanna mun vekja skjót viðbrögð frá hinum 

meðlimunum. Þessi viðbrögð ná frá lækkun í stöðu og ábyrgð allt til dauðadóms.  

 Skipulögð glæpastarfsemi er ekki það sama og mafía, sem er í raun algeng 

staðalímynd skipulagðrar glæpastarfsemi. Þó eru nokkrar fjölskyldur í samtökunum kallaðar 

mafían. Þær eru mikilvægur hluti af gjörðum skipulagðrar glæpastarfsemi, þeir einoka ekki 

starfsemi undirheimanna. Skipulögð glæpastarfsemi felur ekki í sér hryðjuverkamenn 

helgaða pólitískri afstöðu. Ofbeldisverknaðir eru aðalúrræði skipulagðrar glæpastarfsemi. 

Þótt notað sé ofbeldi þá þýðir það ekki að hópurinn sé hluti af ríkjabandalagi af skipulögðum 

afbrotamönnum (Siegel, 2009; Johnstone, 2004; Thio, 2007).  

Meirihluti tekna er af fíkniefnadreifingu, okurlánurum (e.loan shark) og vændi. 

Hinsvegar er mikill hagnaður af fjárhættuspili, þjófahringjum, klámi og öðrum ólöglegum 

fyrirtækjum. Ennfremur hefur skipulögð glæpastarfsemi komist inní verkalýðsfélög og tekið 

yfir stjórnina á eftirlaunum og félagsgjöldum. Á seinustu árum hafa tölvuglæpir og aðrir 

hvítflibbaglæpir komið við sögu (Siegel, 2009).   

Samkvæmt kenningunni Alien conspiracy theory er skipulögð glæpastarfsemi innflutt 

til Bandaríkjanna af Evrópubúum og glæpahringir hafa þá stefnu að takmarka þeirra 

félagsaðild einungis við þeirra eigin þjóðlega bakgrunn (Siegel, 2009).  

Samkvæmt kenningunni er skipulögð glæpastarfsemi angi af glæpasamfélagi 

mafíunnar sem eiga upptök sín á Ítalíu og Sikiley og starfar enn í stærstu borgum 

Bandaríkjanna. Aðalforsenda kenningarinnar er að mafían sé kjarninn og mismunandi gengi 

vinna undir henni við að útkljá deilur, fyrirmælastefnu og úthluta yfirráðasvæðum.  
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Samkvæmt fylgjendum kenningarinnar er „raunveruleg“ skipulögð glæpastarfsemi 

mynduð af þjóðarsamtökum af 25 ítölskum glæpafjölskyldum sem eru ríkjandi og kalla sig 

Cosa Nostra. Aðalfjölskyldurnar hafa um 1000-2000 meðlimi og hafa þeir verið vígðir inn í 

þessar fjölskyldur svo eru um 17.000 samstarfsmenn sem eru í tengslum við meðlimi 

samtakanna. 

Fjölskyldurnar stjórna glæpum á aðgreindum landfræðilegum svæðum. Í New York 

einni og sér eru fimm glæpafjölskyldur. Þær eru Gambino, Columbo (áður Profaci), Lucchese, 

Bonanno og Genovese fjölskyldan. Allar eru þær nefndar eftir þeim guðfeðrum sem stofnuðu 

fjölskyldurnar. Til samanburðar er ein fjölskylda í Chicago kölluð Outfit sem hefur einnig áhrif 

á svikastarfsemi í Milwaukee, Kansas og Phoenix. Fjölskyldan er talin hafa heimild til að vera 

og er stjórnað af forystu fjölskyldunum fimm í New York og foringjum frá Detroit, Buffalo, 

Chicago og Philadelphia, sem útkljá persónuleg vandamál, lögsögu ágreininga og framfylgja 

reglum sem leyfa meðlimum að hafa mikinn hagnað af framleiðslu og sölu á ólöglegum 

vörum og þjónustu (Siegel, 2009; Thio, 2007).  

Þjóðleg gengi (e.ethnic gangs), þurfa að fara í gegnum að minnsta kosti fjögur stig 

áður en þau öðlast yfirburði í bandarískum undirheimum. 

 Á fyrsta stigi hittast almennir götuglæpamenn og mynda gengi eftir þjóðerni í sínu eigin 

hverfi þar sem þeir kúga eða leggja íbúa hverfisins í einelti á annan hátt. Á öðru stigi heldur 

gengið sig enn innan síns hverfis þar sem önnur gengi eru knúin til að keppa við hvert annað 

til að ná yfirráðum yfir hverfinu. Mikil ofbeldisátök eiga sér stað að meðtöldum morðum.  

Á þriðja stigi finna gengin lausn á ágreiningi sínum með því að mynda enn stærri 

glæpasamtök sem úthluta yfirráðasvæðum til gengjanna og útkljá deilur innan gengis með 

friðsamlegum hætti. Glæpasamtökin eru sterkari heldur en hvert gengi eitt og sér og eru 

nógu valdamikil til að færa glæpastarfsemina út fyrir hverfið og inní stærra samfélag.  

Á fjórða stigi keppa glæpasamtökin sín á milli þar af leiðandi verða ein samtök ríkjandi og fer 

með völd í undirheimum (Thio, 2007).   

Þeir sem hafa nútímalegri sýn á skipulagða glæpastarfsemi telja þessa hópa og gengi 

vera lausleg bandalög þjóðlegra og svæðisbundinna glæpahópa. Þeir eru bundnir saman af 

sameiginlegum eiginleikum efnahagslegra og pólitískra markmiða. Sumir af þessum hópum 

eru staðsettir á ákveðnum landfræðilegum svæðum.  
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Chicago glæpafjölskyldan er sem dæmi á svæðum þar sem meirihluti fólks er af rómönsku 

þjóðerni, svo sem í Kaliforníu og Arizona. Aðrir hópar eru viðriðnir glæpastarfsemi í öðrum 

ríkjum Bandaríkjanna.  

Hells Angels eru í dag taldir vera aðal dreifingaraðili fíkniefna í Bandaríkjunum. Ítalskir og 

kúbanskir hópar reka starfsemina fyrir utan landið.  

Það eru ákveðnar tilhneigingar hjá þessum glæpahópum. Það er algengt að sjá 

glæpahópa vinna saman þvert á þjóðlega og kynþáttaarfleið. Einnig hafa sum gengi og 

glæpastarfsemi byrjað að byggja upp sína hópa sem stigveldi til að verða samkeppnishæfir 

og hafa afbrot þeirra verið framin víða um heim.  

Einnig fremja þessir hópar hvítflibbaglæpi og blanda ólöglegum gjörðum og 

áhættusömum löglegum fyrirtækjum saman. Þessir hópar fylla uppí tómarúmið sem hefur 

myndast þegar lögreglan handtekur og dæmir mafíuforingja og aðra sem tengjast þeim 

(Siegel, 2009).           

 Löggjöfin Racketeer Influenced and Corrupt Organization act eða (lög gegn 

skipulögðum gengjum og fjárglæfrum) (RICO) veitir saksóknara heimild til að ákæra 

einstaklinga sem hafa framið margsinnis afbrot er mynda samsæri. Einkenni RICO eru 

refsingar sem leyfir ríkisstjórn að gera upptækan allan þann gróða sem hlýst af ólöglegum 

gjörðum. Upprunalega átti að nota RICO gegn skipulagðri glæpastarfsemi, en hefur einnig 

verið notað gegn hvítflibbaglæpum (Siegel, 2009).     

 Brotin sem eru skráð innan RICO eru meðal annars morð, mannrán, fjárhættuspil, 

íkveikjur, rán, mútur, fjárkúgun og fíkniefnabrot. Ennfremur eru falsanir, vændi og 

vefpóstasvindl.  

RICO er hannað til að takmarka mynstur skipulagðrar glæpastarfsemi með því að 

banna aðild að verknuðum sem fyrirhugaðir eru til að hafa tekjur af fjárglæfrum, braski eða 

ólöglegum söfnunum skuldaviðurkenninga, nota eða fjárfesta með slíkum tekjum. Einnig til 

að stjórna viðskiptum með braskmynstri og leggjast á eitt og nota brask sem leið til að afla 

tekna eða stjórna fyrirtæki. Góður árangur RICO löggjafarinnar hefur mótað hvernig FBI 

ræðst á hópa skipulagðrar glæpastarfsemi. FBI nota núna the Enterprise Theory of 

Investigation (ETI) módel staðlað rannsóknartæki.  

 ETI módelið einbeitir sér að glæpafyrirtækjum og rannsókn ræðst á byggingu 

fyrirtækisins frekar en að rannsaka glæpi eftir að þeir eru framdir. Einnig einblínir ETI 

módelið ekki á afbrotagjörðir sem einangruð tilvik (Siegel, 2009).  
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3. Almennt um 1% mótorhjólaklúbba 

Það sem aðgreinir útlagamótorhjólaklúbba er 1% tígulmerki sem 

saumað er í vesti meðlima eins og sjá má á mynd 1. Merkið stendur 

fyrir 1% af bandarísku mótorhjólamenningunni sem lifir eftir 

mottóinu: „skítt með heiminn” (e.fuck the world) (Droban, 2007). 

Merkið getur þó verið mismunandi eftir klúbbum en grunnurinn er 

1% inní tígul. Hinir svokölluðu stóru fjórir það er Hells Angels, 

Outlaws, Bandidos og Pagans eru taldir vera þeir stærstu og 

róttækastir af öllum 1% klúbbunum. Þó allir fjórir séu upprunalegir í 

Bandaríkjunum hafa þeir náð mikilli alþjóðlegri útbreiðslu og eru 

stærstu hjólagengin í heiminum. Þó er ekki vitað um 

raunverulegan fjölda meðlima og félagsdeilda. Hins vegar gefa 

klúbbarnir upp fjölda á heimasíðum sínum, sem dæmi eru Hells Angels með 256 félagsdeildir 

þar af 65 í Bandaríkjunum og 191 deild í 27 löndum til dæmis í Ástralíu, Brasilíu, Chile, 

Finnlandi, Kanada, Rússlandi og Suður-Afríku (Barker og Human, 2009). Þess má geta að árið 

2005 voru Rússland og Chile eingöngu svokallaðir áhangendur (e.hang-around) (Barker, 

2005). Einnig eru til hjólaklúbbar sem eru með starfsemi á svæðum þar sem enginn af stærri 

hjólaklúbbunum eru eða eru á svæði með leyfi frá áhrifamestu klúbbunum. Þessir sjálfstæðu 

klúbbar eru í vinalegum eða í þolanlegum samskiptum við stærri klúbba. Klúbbarnir geta þó 

verið í vinalegum samskiptum við einn klúbbinn en í stríði við annan. Sem dæmi þá er 

félagsdeild Warlocks í Virginiu sjálfstæður klúbbur og er í vinalegum samskiptum við Hells 

Angels en er hins vegar í stríði við Pagans. Warlocks og Mongols eru með þeim stærstu 

sjálfstæðu klúbbunum. Báðir hjólaklúbbarnir eru með félagsdeildir fyrir utan Bandaríkin og 

hafa einnig verið viðriðnir skipulagða glæpastarfsemi (Barker, 2005).    

 Heimildir koma með nokkrar ástæður sem geta útskýrt fáar rannsóknir um 1% 

klúbbanna. Það er að heimur þessara hópa er dulur og hættulegur, margir eru viðriðnir 

alvarlega glæpi og þeir eru vel þekktir fyrir ofbeldi og ófyrirsjáanlega hegðun. Hefðbundnar 

rannsóknaraðferðir virka sjaldan við rannsókn á afbrigðilegum hópum yfir höfuð. 1% 

hjólamenn eru ekki líklegir til að svara könnun og skila henni svo inn. Þeir veita sjaldan viðtöl 

og svara þá spurningum með „það er mál klúbbsins“ (e.That‘s clubs buisness).  

 

Mynd 1. Einkennismerki 

1%  mótorhjólaklúbba. 
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Einnig eru lögregluyfirvöld ósamvinnuþýð og vísa frá fyrirspurnum með „við erum í 

glæparannsóknum ekki í rannsóknarkönnunum“.       

 Engar opinberar tölur eru geymdar um virkni og glæpi framda í sambandi við 

klúbbanna. Þar að auki hafa margir afbrotafræðingar ekki litið á þá sem glæpahóp eða 

glæpagengi (Barker, 2005; Barker og Human, 2009). Eins og fram hefur komið mun vera lögð 

áhersla í ritgerðinni á 1% mótorhjólaklúbbana Hells Angels og Mongols.  
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4. Upphaf Hells Angels 

Ralph Sonny Barger er eins konar andlit eða frontur Hells Angels klúbbsins ef svo má segja en 

hann hefur verið í Hells Angels frá unga aldri.      

 Sonny Barger komst inn í bandaríska herinn aðeins 16 ára að aldri með því að falsa 

fæðingarvottorðið sitt. Þar lærði hann meðal annars að taka í sundur og setja saman vopn. 

Barger var vísað úr hernum og komst ekki aftur inn þar sem hann þótti of árásargjarn 

samkvæmt geðlækni (Sher og Marsden, 2006). Aðrar heimildir segja að honum hafi verið 

vísað úr hernum af því hann var of ungur (Lavigne, 1987).    

 Barger hafði verið í nokkrum öðrum klúbbum áður en hann byrjaði að umgangast 

villtari einstaklinga 1957 í Oakland sem kölluðu sig Hells Angels. Þeir fengu innblástur af 

merki sínu vængjuðu hauskúpunni. Hópurinn hans Sonny Barger rakst á annan hóp sem bar 

sama nafn og sagðist eiga opinberar félagsdeildir í Fresno, San Fransisco, San Gabriel Valley 

og í San Bernardino. Sonny Barger komst að því að hinn Hells Angels hópurinn hafði verið 

myndaður í San Bernardino árið 1948 og tók nafn sitt af B-17 sprengjuhóp sem var staðsettur 

í Englandi í síðari heimstyrjöldinni. Samkvæmt heimild var sá hópur ruslaralýður, her af 

illmönnum sem höfðu yndi af stjórnleysi. Það breyttist hins vegar undir stjórn Barger.  

 Sonny Barger var þekktur fyrir að vera mikill persónuleiki og hjálpaði það honum að 

verða leiðtogi og byggja klúbbinn upp. Þar að auki lét hann öðrum finnast þeir mikilvægir 

þegar hann talaði við þá. Hann hlífði sér þó ekki að taka þátt í barsmíðum eða skotárásum á 

óvininn. Sonny Barger kom reglu og skipulagi á starf Hells Angels og sem dæmi má nefna var 

bannað að berjast og blóta á fundum. Einnig eiga meðlimir ekki að vera undir áhrifum 

fíkniefna á fundum. Reglur Hells Angels hafa svo verið notaðar hjá öðrum hjólaklúbbum 

(Sher og Marsden, 2006).        

 Barger var kosinn klúbbsforseti 1958 þar sem fyrirrennari hans var dæmdur í fangelsi. 

Í kjölfarið flutti Barger móðurdeildina til Oakland (Lavigne, 1987). Barger gerði Hells Angels 

að því sem þeir eru í dag (Lavigne, 1987; Johnstone, 2004). Í byrjun 7. áratugarins fékk Sonny 

Barger margar kærur á sig. Þær voru fyrir tilraun til manndráps, fyrir ólöglegan vopnaburð, 

mannrán, líkamsárás og að vera með fíkniefni í fórum sínum. Þá var Barger talinn vera 

þekktasti og valdmesti útlagahjólamaðurinn í Bandaríkjunum (Sher og Marsden, 2006).  
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Barger telur ástæðuna fyrir að lögreglan vilji ná þeim sé meðal annars sú að í raun sé 

Hells Angels sjónrænn her og enginn veit hversu margir meðlimir eru. Hells Angels hafa 

marga bandamenn sem eru ekki Hells Angels en eru tilbúnir til að gera allt fyrir klúbbinn. Þeir 

taka ekki pólitíska afstöðu með neinu.  

Þetta er óopinber fjöldi fólks sem óttast ekki að deyja fyrir það sem þau trúa á og eiga vopn 

til að berjast með fyrir Hells Angels (Lavigne, 1987).  

Sumir segja að lífsspeki Bargers sé: „þegar einhver er að gera þér eitthvað rangt, þá er 

það ekki þitt að dæma, dreptu hann fyrst og láttu Guð um að dæma“ (Lavigne, 1987). Barger 

lét af embætti sem forseti Oaklands deildar þegar hann var dæmdur í fangelsi 1970. 

Fjarlægja þurfti krabbamein úr hálsi hans í maí 1983 (Lavigne, 1987).     

 Eins og fram hefur komið tók sprengjuhópur úr bandaríska hernum staðsettur í 

Bretlandi upp nafnið Hells Angels í seinni heimstyrjöldinni (Lavigne, 1987). Þeir kölluðu sig 

Pissed off bastards of Bloomington og mynduðu fyrstu félagsdeild Hells Angels í San 

Bernardino 17. mars 1948 (Lavigne, 1987; Barker, 2005). Sonny Barger var 19 ára gamall 

þegar hann slóst í hópinn með Hells Angels 1.apríl 1957. Hópur Sonny varð að félagsdeildinni 

í Oakland 1.október 1957, innan árs tók Barger yfir sem forseti aðeins tvítugur að aldri. Það 

leið ekki á löngu þar til að Oakland deildin varð að móðurdeild Hells Angels (Lavigne, 1987; 

Sher og Marsden, 2006).         

 Hells Angels lögskráðu félagasamtökin árið 1966 undir leiðsögn Bargers. Í 

félagsgreinum Hells Angels er því meðal annars lýst yfir að hlutverk félagsins sé að kynna og 

efla mótorhjólaakstur, mótorhjólaklúbba, öryggi á þjóðvegum og öllum þáttum sem við 

kemur mótorhjólum og mótorhjólaakstri. Félagasamtökin fengu einkaleyfi á merki sitt 

vængjuðu hauskúpuna árið 1972 (Johnstone, 2004; Barker, 2005). Barger og meðlimir Hells 

Angels hafa verið mjög passasamir á nafnið og merkið. Menn hafa lent í miklum og 

alvarlegum slagsmálum ef þeir hafa óvirt nafnið eða klúbbinn á nokkurn hátt (Sher og 

Marsden, 2006).          

 Um 1970 höfðu Hells Angels stofnað 23 félagsdeildir í Bandaríkjunum, Kanada, 

Evrópu og Ástralíu og voru þá orðnar alls 37 félagsdeildir. Um 1980 héldu samtökin enn 

áfram að vaxa og voru þá komnar aðrar 37 félagsdeildir. Árið 1990 voru Hells Angels búnir að 

dreifa sér og sínum félagsdeildum til Suður-Ameríku og Afríku þar sem félagsdeildir voru þá 

komnar yfir 200 um allan heim (Sher og Marsden, 2006).  
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4.1. Félagið Hells Angels  

Fundir eru haldnir á þriggja mánaða fresti í mismunandi félagsdeildum. Þar eru meðal annars 

rædd opinber mál svo sem hvernig hægt er að styrkja ákveðnar deildir fjárhagslega, hvort 

samþykkja eigi ákveðna félagsdeild, hvernig standa einstaka félagsdeildir sig, hversu mörg ný 

merki þarf að panta og hvort klúbburinn eigi að gefa út fréttayfirlýsingu um nýjustu 

handtökur innan klúbbsins. Fíkniefnaviðskipti eða aðrir glæpir eru ekki ræddir (Lavigne, 

1987). Félagsdeildir eru hver með sinn gjaldkera sem sér um innheimtu á skuldum og borga 

sektir. Viðkomandi borgar reikninga klúbbsins og útbýr sáttmála fyrir handtekna meðlimi. Sá 

hinn sami er með lista yfir heimilisföng meðlima og símanúmer og heldur utan um bækur um 

starfsemi klúbbsins (Lavigne, 1987). Félagsdeildir og meðlimir senda jólakort sín á milli með 

mynd af meðlimum og af merki klúbbsins. Fyrir utan félagslegt gildi þá er þetta góð leið til 

þess að koma í veg fyrir að óvinir eða lögregla reyni að komast inn í klúbbinn sem meðlimur. 

Meðlimir vita hverjir eru í hverri félagsdeild (Lavigne, 1987).    

 Heimildir sýna að flestar félagsdeildir hafa einstakling sem sér um öryggismál og hann 

um mál klúbbsins. Hann safnar saman og greinir upplýsingar og undirbýr leigumorð. Hann 

upplýsir morðingja, þar á meðal verðandi meðlimi sem vilja sanna sig, gögn um fórnarlömb 

með tíma og staðsetningu. Þessi einstaklingur notar mismunandi nöfn, er ekki merktur 

klúbbnum og sést aldrei í kringum klúbbhúsin. Hann safnar myndum, lýsingum, 

heimilisföngum, símanúmerum, persónulegum- og fjárhagsupplýsingum, lýsingum á 

faratækjum hjá óvinum klúbbsmeðlima, lögreglumönnum, fréttamönnum, lögmönnum, 

dómurum, embættismönnum og vitnum. Sem sagt öllum þeim sem gætu verið ógn við 

klúbbinn. Þessi gögn innihalda meðal annars nöfn og heimilisföng hjá ættingjum og kærasta 

eða kærustu þeirra. Sumir þeirra fara inní óvina klúbbhús og setja upp eftirlitsmyndavélar 

fyrir minni félagsdeildir sem hafa ekki sér meðlim sem sér um öryggismál (Lavigne, 1987).

 Hells Angels eru með örugg hús fyrir meðlimi sem eru á flótta. Þar fá þeir fölsk skilríki 

og skjól. Flóttamenn hafa horfið í nokkur ár. Sem dæmi hafa félagsdeildir örugg hús fyrir 

kanadíska meðlimi í norður New York, félagsdeildin Charleston í suður- Karólínu hafði þrjú 

örugg húsnæði í úthverfum borgarinnar árið 1980. Klúbburinn hefur nógan mannafla. Hver 

og einn meðlimur er með um það bil 10 félaga bæði konur og karla sem hjálpa honum að 

fremja glæpi. Þessir félagar hafa einnig sitt tengslanet af vinum. Hells Angels stunda 

mismunandi glæpi eins og íkveikjur, spillingu, fjárkúgun og falsanir á skjölum yfirvalda, morð 

og ræna vopnum frá herstöðvum (Lavigne, 1987).  
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Út frá heimildum styrkist sú hugmynd að Hells Angels séu skipulögð glæpasamtök. 

 Í augum Hells Angels meðlims er klúbbhús hans félagsdeildar hið örugga skjól. Þar 

geta meðlimir rætt sín á milli um hin ýmsu mál sem við kemur klúbbnum og stært sig af 

glæpum sínum (Droban, 2007). Sum klúbbhús eru varin af varðhundum svo sem Skull Valley 

klúbbhúsið í Bandaríkjunum. Flest klúbbhúsin eru með sínu merki. Veggirnir að innan eru 

skreyttir minnisverðum hlutum fyrir meðlimi, myndir af klúbbsmeðlimum, myndir frá 

jarðaförum og myndir af föllnum meðlimum. Klúbbhúsin eru alltaf vöktuð af meðlimum, 

verðandi meðlimum eða konum klúbbsins til þess að koma í veg fyrir að lögreglan komi fyrir 

upptökubúnaði. Hver meðlimur verður að taka sínar vaktir burt séð frá stöðu hans. 

Klúbbhúsin eru víggirt til þess að hindra að lögregla eða óvinur brjótist þar inn. Gluggar og 

hurðir eru styrktar með stáli. Einnig er öryggiskerfi í húsinu sem hringir heim til meðlima ef 

eitthvað er að (Lavigne, 1987). Það hefur ekki mikil áhrif á starfsemi annarra félagsdeilda 

Hells Angels þó að lögreglan leiti í klúbbhúsi í ákveðinni borg eða landi (Sher og Marsden, 

2006). Til þess að vera einu skrefi á undan lögreglu eru klúbbhúsin útbúin ýmsum búnaði 

sem dæmi lista yfir talstöðvatíðnir hjá lögreglu og búnaði til þess að láta meðlimi vita ef 

einhver í kringum þá er með hlerunartæki á sér. Reglulega er athugað hvort að 

hlerunarbúnaði hafi verið komið fyrir í klúbbhúsum og heimili meðlima. Hells Angels læra að 

nota öll þessi tæki í hernum og í fangelsi. Þegar upp koma vandamál fara meðlimir á staðinn 

og ræða málin í stað þess að gera það í gegnum síma. Eitraðir snákar hafa verið notaðir til að 

gæta mikilvægs kassa eða skúffu. Misjafnt er eftir klúbbhúsum hversu mikið af vopnum eru 

falin þar eða geymd (Lavigne, 1987).         

 Meðlimir gæta fyllsta öryggis innan sem utan klúbbhússins. Mót eru skipulögð langt 

fram í tímann, hvernig á að komast þangað og eftir hvaða leiðum. Bæði til að komast þangað 

óáreittir og framhjá lögreglu. Trukkur fylgir hópnum eftir á leið á mót sem geymir fíkniefni, 

vopn og bjór. Bílnum er ekið af meðlimi klúbbsins eða konu sem er í talstöðvarsambandi við 

þann sem er fremstur í flokknum (Lavigne, 1987).    

 

 

 

 

 



 18 

4.2. Meðlimaferli Hells Angels 

Hver meðlimur, félagsdeild og þjóðklúbbur verður að fylgja ströngum lögum og reglum sem 

eru settar af fáum heiðursmeðlimum sem bera vængjuðu hauskúpuna. Yfirmenn klúbbsins 

hittast reglulega í heimalandi og í öðrum löndum þar sem þeir ákveða stefnumál, samþykkja 

nýja klúbba og aga þá meðlimi sem brotið hafa reglur klúbbsins oftar en ekki með ofbeldi.  

Á sama tíma gefur starfsemin klúbb eða meðlim frelsi og sjálfsforræði  

(Sher og Marsden, 2006).         

 Meðlimaferli Hells Angels er langt og þá sérstaklega áhangendaferlið til að koma í veg 

fyrir að lögreglan laumist inn í klúbbinn (Droban, 2007). Áhangandi (e.hang-around) er fyrsta 

skrefið í ferlinu til að komast inn í klúbbinn og eru vesti þeirra alveg einkennalaus. 

Áhangendur eru lægra settir en verðandi meðlimir. Þeir eru eingöngu yfir sig hrifnir af 

lífsstílnum en hafa enga opinbera hollustu í garð klúbbsins. Áhangendur eru látnir bera 

númeraplötu eða merkimiða um hálsinn til þess að tilgreina þeirra stöðu. Áhangandi er 

yfirleitt að verja fullgilda meðliminn sem kynnti hann inní klúbbinn. Áhangendur eiga að 

halda sig frá áfengi og vímuefnum á meðan þeir eru varðmenn þar sem þeir þurfa að geta 

hugsað skýrt ef eitthvað kemur uppá (Droban, 2007).  Áhangendur fylgja klúbbnum hvert 

sem er og reyna að hitta sem flesta meðlimi á hinum ýmsum samkomum (Droban, 2007).

 Verðandi meðlimur (e.prospect) er útvalinn einstaklingur sem fær meðmæli frá 

fullgildum meðlim til að komast inn í klúbbinn (Droban, 2007).  Verðandi meðlimir láta ekki 

sitt í ljós heldur hlýða þeir fullgildum meðlimum og þjóna þeim í einu og öllu. Þeir eru 

eingöngu kallaðir verðandi meðlimur. Þeir afsala vopnum sínum en framkvæma 

innheimtuaðgerðir og fíkniefnaviðskipti fyrir Hells Angels (Droban, 2007; Lavigne, 1987). 

Verðandi meðlimir eru einnig látnir geyma byssur fyrir fullgilda meðlimi en hins vegar mega 

þeir ekki bera byssur sjálfir (Droban, 2007). Það er margt að læra fyrir verðandi meðlim áður 

en hann getur tekið þátt í fíkniefnaviðskiptum og vopnasölu. Ákveðnar reglur, þjálfun og 

sálfræði. Það að eiga mótorhjól er ekki það eina sem þarf til þess að komast inn í Hells 

Angels. Hjá verðandi meðlimum er prófuð meðal annars glæpaeðlishvöt, seigla og geta 

þeirra til að sinna starfsemi félagsins (Lavigne, 1987). Verðandi meðlimir verða að læra 

reglurnar. Sem dæmi um reglur er að skjóta Mongol meðlim ef hann er í augsýn og enga 

fíkniefnasölu innan klúbbsins, hins vegar er í lagi að verðandi meðlimur noti fíkniefni sjálfur 

(Droban, 2007; Sher og Marsden, 2006). Einnig búast fullgildir meðlimir við því að verðandi 

meðlimir myrði fyrir klúbbinn (Droban, 2007).  
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Meðlimir vita að innan sinna raða eru einstaklingar sem eru ekki útlagar heldur fíklar og ekki 

er hægt að treysta á þá. Þeir mæta seint á fundi, gleyma að borga gjöld og svo framvegis. 

Hells Angels hafa sett upp skilti sum staðar sem segir „engin von með dópi “ (e.“no hope with 

dope”) (Lavigne, 1987).         

 Í byrjun voru vígsluathafnir verðandi meðlima hræðilegar þar sem verðandi meðlimir 

fengu fötur af hlandi og saur yfir sig. Þá var hellt olíu á vesti þeirra og segja reglurnar að það 

megi ekki þvo olíuna af (Lavigne, 1987). Hells Angels hafa þroskast aðeins, þeir henda ekki 

lengur saur, þvagi eða ælu yfir verðandi meðlim. Það er ástæðan fyrir því að flest vesti eru 

hrein, ef að vestin eru óhrein þá hefur einstaklingurinn verið mjög lengi innan klúbbsins. 

Hells Angels meðlimir eru frekar farnir að láta rannsaka hvern og einn verðandi meðlim 

(Lavigne, 1987). Merkingin á vestinu sýnir stöðu meðlims innan klúbbsins. Þegar 

einstaklingur er einungis með merki neðst á vestinu táknar það að viðkomandi er lágt settur 

verðandi meðlimur. Þessir einstaklingar eru á svokölluðu skilorði hjá klúbbnum, þeir eru 

einni stöðu hærri heldur en þeir sem eru áhangendur. Einni tign ofar verðandi meðlims eru 

konur og hundar (Droban, 2007).          

 Þeir sem verða að fullgildum meðlimum Hells Angels þurfa að fara í gegnum ákveðnar 

vígsluathafnir svo sem myrða fyrir klúbbinn, stunda mikla fíkniefnaneyslu, óvenjulegar 

kynlífsathafnir og sýna hugrekki með því að skjóta einhvern í höfuðið án nokkurra svipbrigða 

svo dæmi séu tekin (Droban, 2007). Aðrar heimildir gefa í skyn að ógeðfelldar vígsluathafnir 

svo sem hópkynlíf, morð eða annað séu aðeins sögusagnir. Í raun sé þetta orðrómur sem 

ekki er sannur og gerir það að verkum að Hells Angels urðu þekktir sem villtur og spilltur 

hópur (Johnstone, 2004; Barker, 2005).       

 Margir meðlimir Hells Angels læra að safna upplýsingum í hernum, þar sem þeir 

einnig læra hvernig á að nota vopn og búa til sprengjur. Meðlimir safna upplýsingum fyrir 

klúbbinn með þjófnaði, fjárkúgun eða holdlegum mútum (Lavigne, 1987). Meðlimir Hells 

Angels eru yfirleitt vopnaðir. Þeir þurfa að takast á við hefðbundnar skipulagðar 

glæpafjölskyldur, önnur útlagamótorhjólagengi, fíkniefnaneytendur og fleiri. Meðlimir þurfa 

að sýna að þeir geti tekið á málunum. Flestir meðlima eru í skotheldum vestum sem eru 

betur gerð heldur en hjá lögreglu. Þeir eru í sambandi við heri og vopnasmyglara hjá þeim fá 

þeir vopn. Einnig stela þeir dýnamíti frá byggingarsvæðum (Lavigne, 1987; Droban, 2007). 

Ennfremur eru sumir meðlima með vopnabúr heima hjá sér sem innihalda meðal annars 

byssur, hnífa og hamra (Sher og Marsden, 2006; Droban, 2007).  
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Meðlimir Hells Angels nota kóðað mál yfir ýmislegt meðal annars fíkniefni svo sem 

bolir (e.T-shirts) og efni (e.stuff). Orðið stelpur (e.girls) nota Hells Angels yfir Mongols 

meðlimi. Hells Angels nota orðið járn (e.irons) yfir byssur, orðið farinn (e.gone) fyrir að 

viðkomandi sé dáinn og hedd pakkning (e.Head gasket) er notað ef aðili hefur verið skotinn í 

höfuðið (Droban, 2007).  

Til að verða meðlimur í útlagamótorhjólaklúbbi er undir því komið hvað mögulegur 

meðlimur er tilbúinn til að gera til að verja klúbbinn (Sher og Marsden, 2006).   

 Lögreglan hikar ekki við að stöðva meðlimi Hells Angels ef hún hefur færi á því og 

spyrja þá spjörunum úr og leita á þeim eða í faratækjum þeirra (Droban, 2007). Menn vilja 

meina að þó að lögreglan handtaki nokkra meðlimi með ákveðnu millibili þá mætti halda að 

það væri í raun ákveðið náttúruval til þess að losa hópinn við þá veikustu. Hells Angels 

styrkjast við hverja handtökubylgju (Lavigne, 1987). Sumir sálfræðingar og geðlæknar sjá 

flesta Hells Angels meðlimi sem geðsjúklinga. Þeir meðlimir sem sitja inni eru ekki líklegir til 

að fá reynslulausn þar sem sálfræðingar telja að þeir munu fara í sama gamla farið aftur um 

leið og þeir losna (Sher og Marsden, 2006).         

 Ef meðlimur flytur í annað hverfi þar sem önnur Hells Angels félagsdeild er verður sá 

hinn sami að flytja sig í þá deild. Þegar meðlimur Hells Angels er í fangelsi reynir hann að 

tengjast við aðra útlagahjólamenn eða hvítvalds hópa, sem dæmi Aryan bræðralagið 

(Lavigne, 1987). Það eru ekki allir meðlimir nauðgarar, morðingjar og fíkniefnasalar. Mörgum 

finnst gaman að hjóla á mótorhjólum og njóta félagsandans sem er í klúbbnum. Þeir eru 

einnig með lögleg fyrirtæki (Lavigne, 1987). Það eru meðal annars verðbréfamiðlari, 

flugmaður og framkvæmdarstjóri í bílaumboði sem eru meðlimir. Einnig eiga nokkrir 

klúbbmeðlimir eigin næturklúbba og mótorhjólaverslanir (Sher og Marsden, 2006, bls. 153). 

 Ef Hells Angels meðlimur kjaftar frá er hann þar með að brjóta tryggðina við hópinn. 

Þeir sem svíkja Hells Angels eiga á hættu á að verða drepnir. Menn svíkja helst fyrir peninga 

eða vegna ótta (Lavigne, 1987; Sher og Marsden, 2006). Þar sem Hells Angels byggir 

starfsemi sína mikið á ótta þá er ekki hægt að hætta í klúbbnum því menn vita of mikið. Hjá 

Hells Angels, eins og hjá öðrum skipulögðum glæpasamtökum, hættir fólk ekki. Þeir fáu 

meðlimir sem fá að labba í burtu eru undir eftirliti frá klúbbnum.  
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Viðkomandi meðlimur sem hættir getur verið ásóttur af klúbbnum. Meðlimur í 

Ástralíu fékk nóg og ætlaði sér að hætta, hinir mættu og rændu heimili hans og gerðu tilraun 

til að ræna eiginkonu hans. Hjónin fóru í felur (Sher og Marsden, 2006; Lavigne, 1987). 

Einstaklingar sem hafa hætt störfum hjá Hells Angels eru samt álitnir meðlimir og eru þar af 

leiðandi ekki eltir uppi. Þar á meðal er einstaklingur sem hætti eftir að hafa verið í fangelsi í 

10 ár en hann er enn álitinn meðlimur (Lavigne, 1987). 
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Mynd 2. Merki fullgilds  

Hells Angels meðlims. 

4.3. Einkennismerki Hells Angels  

Taumerki á leðurvestum meðlima Hells Angels standa fyrir meira en tengsl við hjólaklúbb, 

þau tákna áunnin lífsmáta, stöðu á meðal gengjameðlima, svæsnar glæpahetjudáðir og 

tafarlausa virðingu.  

Hells Angels eru fyrirmynd annarra útlagahjólaklúbba í heiminum. Ennfremur hafa 

þeir hvatt starfsemi annarra útlagahjólaklúbba svo sem The Sons of Satan, the Pagans og 

Satan‘s slaves. Þeir lögðu upp með að líta allir eins út svo sem að klæðast leðurjökkum með 

áberandi merkjum sem oft voru komin frá nasistum og svipað skreytta hjálma. Þeir lögðu 

einnig upp með að vera með sítt hár sem sett var í fléttu. Þeir telja sig æðri kynstofn og 

banna svarta meðlimi. Hins vegar finnst þeim í lagi að sofa hjá svörtum konum. Sumar 

félagsdeildir Hells Angels eru í bandalagi við Ku klux klan (Lavigne, 1987; Johnstone, 2004). 

Í upphafi reyndu Hells Angels að hneyksla sem flesta og tóku sem dæmi upp þekkt 

merki nasista. Nú hafa Hells Angels í Bandaríkjunum ákveðið að hætta að nota SS merkin á 

öllum búnaði sínum af tillitsemi við þýska bræður sína. Meðlimir eru sektaðir ef þeir sjást 

bera merkið (Droban, 2007; Lavigne, 1987).       

 Hells Angels eru mest áberandi og fjölmennasti alþjóðlegi 

útlagamótorhjólaklúbburinn. Klúbburinn er einnig þekktur sem Local 81 eftir staðsetningu 

stafanna H og A í stafrófinu H er númer 8 og A númer 

eitt. Þeir eru einnig þekktir undir nafninu Big Red 

Machine og Red and White eftir litunum á merkjunum 

þeirra. Merki Hells Angels eru með rauðum stöfum á 

hvítum grunni. Stuðningsmenn og samstarfsmenn 

mega vera merktir fyrrnefndum nöfnum en ekki nafni 

Hells Angels (Barker, 2005). Það eru til hópar sem fara 

eftir skipunum stærri hjólaklúbba. Þetta eru 

hugsanlegir nýliðar og lenda oft í fremstu víglínu í 

gengjastríðum, þetta eru svokallaðir 

handabendisklúbbar (e. pubbet clubs). Einnig gefa 

þeir hluta af sínum ólöglega gróða til stærra hjólafélags. Red Devils MC eru vel þekktir sem 

handabendisklúbbur Hells Angels (Barker, 2005; Droban, 2007).  

Það sem er sameiginlegt með mótorhjólaklúbbum almennt er þriggja hluta merkið 

sem saumað er aftan á vestin þeirra. Mynd 2. sýnir merki fullgilds Hells Angels meðlims. 
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Merkið samanstendur af ísaumuðu bogalöguðu merki sem staðsett er neðst á vestinu, sem 

segir til um yfirráðasvæði meðlimsins t.d. Arizona. Miðjumerkið er myndin af vængjuðu 

hauskúpunni (e.death head). Efst er bogalaga merki með nafni Hells Angels (Droban, 2007). 

Bogalöguðu merkin mynda hálfgerðan hring utan um vængjuðu hauskúpuna.  

Hells Angels án úrfellingarmerkisins er skrásett nafn sem aðeins fullgildir meðlimir 

mega bera (Barker, 2005).Verðandi meðlimir Hells Angels fá leyfi til að nota merki sem eru 

hvít með rauðum stöfum og tilgreina land eða fylki sem sagt neðri bogann og MC í hvítum 

ferhyrningi en ekki vængjuðu hauskúpuna né nafnið Hells Angels. Hells Angels banna öðrum 

hjólaklúbbum að taka upp sömu liti og þeir nota í sínum merkjum (Stígur Helgason, 2009; 

Lavigne, 1987).           

 Ekkert er dýrmætara en vesti meðlims, ekki einu sinni mótorhjólið, peningar eða 

kærastan. Merkin og vestið tákna skuldbindinguna við klúbbinn og útlagalífið. Vestið er 

klúbburinn. Það að snerta merki meðlims er í raun vanhelgun og þar með hefur maður kallað 

dauðann yfir sig. Það að stela vesti meðlims eða draga það eftir jörðinni er banvænt brot. 

Hells Angels voru fyrstir til að setja þessa reglu og fylgdu aðrir útlagaklúbbar á eftir. 

Félagsdeild sem svipt er merkjum fær ekki annað sett. Það er brottrekstrarsök að týna vesti 

(Sher og Marsden, 2006). Meðlimir klæðast vestunum við brúðkaup, jarðarfarir, á mótum og 

við vígsluathafnir. Meðlimir geta átt von á barsmíðum ef þeir mæta vestislausir á samkomur 

Hells Angels (Lavigne, 1987; Droban, 2007).   

Vængjamerki sem Hells Angels meðlimir eru með utan á sér tákna kynferðislega 

athöfn. Meining merkjanna er siðspillt umbreyting frá vængjunum sem voru notaðir af 

flugmönnunum sem mynduðu klúbbinn fyrst árið 1948. Þessir vængir geta verið merki sem 

saumaðir eru á vestin eða gerðir úr málmi sem nældur er í vestið, sem dæmi gylltir vængir 

eru fyrir að hafa tekið þátt í hópreið þar sem 15 menn eða fleiri tóku þátt. Rauðir vængir eru 

fyrir að hafa sleikt hvíta konu sem er á blæðingum. Bláir ofan á gulum vængjum er fyrir að 

hafa sofið hjá lögreglukonu. Áttan er fyrir að meðlimur hafi verið með karlmanni fyrir framan 

aðra meðlimi. Tvær tegundir af krossum eru notaðir sem eyrnalokkar, merki eða nælur. 

Hvítur kross er fyrir að grafa upp gröf, stela einhverju frá líkinu og setja það á vestið. Rauður 

kross er fyrir að hafa tottað karlmann fyrir framan meðlimi (Lavigne, 1987).   

Ein af sterkustu hefðum innan Hells Angels er að einungis fullgildir meðlimir mega 

bera húðflúr klúbbsins. Hvorki fyrrverandi meðlimir né aðrir mega bera merkið og er það 

fjarlægt af fullgildum meðlimum á yfirleitt voðalegan hátt.  
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Fyrir Hells Angels er þetta mjög mikilvægt og menn hafa verið drepnir fyrir að vera 

með húðflúr klúbbsins sem ekki hafa til þess leyfi (Sher og Marsden, 2006).  

Hells Angels meðlimur hefur níu daga eftir að hann fær fullgildingarmerkin til að fá 

sér húðflúr klúbbsins sem eru nafn klúbbsins, vængjaða hauskúpan, boginn sem er eins og 

neðst á vestinu og dagsetninguna sem hann var gerður að fullgildum meðlim. Flestir 

meðlimir hafa húðflúrin á hendinni. Fyrrverandi meðlimur verður að hylja húðflúrið og 

yfirleitt gera meðlimir það fyrir hann með því að nota heitar skeiðar. Meðlimur sem fer í 

góðu getur haldið húðflúrinu en bætir þá við dagsetningunni sem hann hætti (Lavigne, 1987). 

Húðflúrin segja sögu hvers meðlims innan klúbbsins og byrjar á dagsetningunni sem 

viðkomandi varð fullgildur meðlimur. Kynferðislegar tilhneigingar og hetjudáðir eru 

útlistaðar í húðflúri. Morð eru einnig húðflúruð. Þeir meðlimir sem myrða fyrir klúbbinn 

útskrifast í raðir filthy few og eru þau orð húðflúruð innan á framhandlegg. Leigumorðingjar 

klúbbsins höfðu húðflúrað nasista merki stormsveitanna, eldingarnar, undir orðunum filthy 

few. Eins og fram hefur komið hafa Hells Angels hætt að nota merki nasista.  

Sumir meðlimir tákna hvern myrtan óvin með hauskúpu, svört augu ef viðkomandi 

var karlmaður en rauð augu ef viðkomandi var kona. Afkastamiklir morðingjar sleppa hins 

vegar hauskúpunum. Það eru fleiri litlir klúbbar 

innan Hells Angels sem dæmi dirty thirty sem 

meðlimir ganga í þegar þeir ná þrítugu. Meðlimur 

sem lifir af fimm daga og nætur af ólifnaði 

ávinnur sér fimm kynlífsvængi og gengur í foul 

five (Lavigne, 1987).  

Meðlimir eru mjög oft með merki eða 

húðflúr sem hafa sérstaka merkingu sem dæmi 

A.F.F.A. (e.Angel forever, forever angel) engill að eilífu að eilífu engill. Mynd 3. sýnir dæmi 

um A.F.F.A húðflúrið.          

 Allir útlagahjólamenn eru með 1% inní tígul sem húðflúr eða merki til þess að gefa til 

kynna að þeir séu stoltir af að vera í klúbbi 1% hjólamanna sem lifa utan við lög og reglur.  

Talan 22 sýnir að viðkomandi hefur setið inni. Stjarna milli þumals og vísifingur er fyrir hvert 

skipti sem meðlimur hefur setið í fangelsi (Lavigne, 1987).   

 

Mynd 3. Dæmi um húðflúr Hells Angels 

meðlims. 



 25 

Þó svo að meðlimir verði að eiga Harley- Davidsson mótorhjól hafa flestir einnig 

fengið sér bíla á við Corvettur, Porsche, Jagúar, Cadillac eða Lincoln. Hávært mótorhjól gerir 

meðlim of augljósan þegar hann er að stjórna fíkniefnaviðskiptum. Hins vegar mega meðlimir 

ekki klæðast vestunum þegar þeir keyra um á bílum heldur einungis þegar þeir eru á 

hjólunum. (Lavigne, 1987).  

Eins og fram hefur komið þá er mjög mikilvægt hjá meðlimum Hells Angels að sýna 

hver er hvað. Það er að verðandi meðlimur veit hvar hann stendur og þarf að fylgja 

ákveðnum reglum. Þegar þetta er borið saman við mafíuforingja og byggingu mafíunnar sést 

að það er mikilvægt að meðlimir viti hvar þeir standa. 
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4.4. Viðhorf til kvenna 

Eins og fram hefur komið eru strangar reglur um hverjir mega verða meðlimir og hverjir ekki. 

Þetta á við um félagshópa sem dæmi svörtum einstaklingum er ekki leyfð innganga. Einnig er 

á þetta við um konur sem er ekki leyfð innganga í Hells Angels. Þær mega vera með 

meðlimum. Gamlar kellingar, eins og þær eru aðallega kallaðar, eru í eigu meðlims og má 

enginn annar meðlimur nota þær án leyfis eiganda. Þær mega bera merki kærastans og hafa 

eigin gallavesti sem segir til um hver eigi hana. Eigendur mega gera allt við þær (Lavigne, 

1987). Konur eru ekkert annað en ódýrir skartgripir sem meðlimir Hells Angels geta notað. 

Þær eru eign eða hlutir sem á að nota, misnota, bjóða upp fyrir klink og deila (Droban, 2007).

 Konur reyna að ná athygli eins útlagahjólamanns því ef meðlimi lýst vel á konuna 

verður hún að hans eign en ef ekki verður hún eign klúbbsins. Konur, líkt og börn, eiga að 

sjást en það á ekki að heyrast í þeim. Þær eru réttindalausar. Allir meðlimir geta verið með 

ákveðnum konum eins oft og þeir vilja (Lavigne, 1987).  

Innan kvennahóps Hells Angels er einnig stigveldi þótt það sé komið fram við þær 

allar eins og dýr. Þær sem eru í hæstu tignum hafa verið lengst innan klúbbsins, þær eru ekki 

endilega eign eins meðlims allan þann tíma heldur margra. Einnig eru konur sem mæta 

óboðnar í partý og samkomur hjá klúbbnum og eru kallaðar hjólagrúppíur. Sá hópur er oft 

þátttakendur í svokölluðum kynlífsprófum til þess að prófa þol og hollustu og eru í raun 

óundirbúnar kynlífssamkomur sem þróast stundum út í kynsvall. Þær konur sem standast 

prófin verða á endanum eign eða gömul kelling eins ákveðins meðlims. Þær sem líta mjög vel 

út eru fráteknar fyrir meðlimi sem eru í hærri stöðum. Þær sem eru minna heillandi eru 

gefnar verðandi meðlimum eða til fullgilds meðlims sem er í lægri stöðu með því 

samkomulagi að konurnar séu eign klúbbsins og er þeim deilt á milli. Þó þær séu komnar í 

hærri stöður og hafa þolað ýmislegt mega þær missa sín. Allar konur innan klúbbsins þurfa 

að taka við refsingum ef þær haga sér illa, trufla samtöl eiganda síns, gagnrýna annan Hells 

Angels meðlim opinskátt eða segja sína skoðun á einhverju máli. Refsingin getur verið 

mismunandi svo sem barsmíðar, hópnauðgun (e.gangbang) eða verra. Þær sem eru í efstu 

tignum þjóna einungis sínum eiganda nema ef eigandi skipar þeim eitthvað annað. Konurnar 

hafa leyfi til að vera með hlaðna byssu á sér (Droban, 2007).     
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Flestar konurnar sem eru í klúbbnum nota fíkniefni og þá aðallega metamfetamín. 

Einnig nota þær önnur fíkniefni svo sem Xanax, alsælu og Somas. Meðal kvennanna eru 

ákveðnar reglur sem þær fara eftir til þess að haga sér rétt; 1. Ekki tala við aðra karlmenn,  

2. Ekki sitja við barinn heldur afsíðis og ekki vekja athygli á sér, 3. Ekki ræða mál Hells Angels 

við neinn, 4. Labba í burtu þegar meðlimir eru að ræða málin (Droban, 2007).   

 Þær sem líta vel út hafa ákveðið álit í útlagahjólaheiminum þar sem þær eru trygging 

fyrir stöðugu fjármagni inní klúbbinn. Þessar konur strippa á börum, selja sig fyrir drykki og 

stunda vændi. Aðrar konur eru mikilvægar á annan hátt hjá Hells Angels, þær safna 

upplýsingum í gegnum vinnustaði sína sem eru til dæmis hjá símafyrirtækjum eða 

ritarastöður hjá ríkisstofnunum. Sumar þeirra eru í vinnu hjá lögregluembætti og sjá þar um 

skýrslur (Droban, 2007).          

 Hlutverk kvenna er aðallega að þjónusta meðlimi kynferðislega. Einnig koma þær 

með sína daglegu innkomu og verða konurnar að afhenda allan peninginn til eiganda síns. 

Þessar konur vinna á nuddstofum, strippstöðum og kokteilsetustofum. Flest störfin eru til 

þess að hylma yfir vændi (Lavigne, 1987). Einnig sýna konur hollustu með því að koma fyrir 

vopnum meðlima og dópi í sendiferðabílum sem þær keyra svo á eftir mótorhjólahjörðinni. 

Þær eru tilbúnar til að fara í fangelsi í staðinn fyrir meðlimi. Einnig eru þær notaðar sem 

burðardýr við að flytja eiturlyf á milli landa (Droban, 200). Þegar þær eru að fela efnin og 

vopnin í sendiferðabílum eru þær yfirleitt með mjög góðar afsakanir eða sögur til þess að 

hindra leit í bílnum sem dæmi þykjast vera mjög slæm í baki og vera með pappíra frá læknum 

máli sínu til stuðnings (Droban, 2007). Ennfremur geyma konurnar fíkniefni og vopn fyrir 

eigandann til þess að tryggja að hann sleppi þó leitað væri á honum. Konurnar eru þó 

mikilvægar fyrir Hells Angels þar sem þær vinna hjá símfyrirtækjum og í röðum innan 

stjórnvalda þar sem þær geta fengið óútfyllt fæðingarvottorð, ökuskírteini og önnur skjöl til 

þess að búa til fölsuð skilríki og dulbúa stolna hluti. Þær fá vinnu á skrifstofum, fangelsum og 

innan lögreglunnar þar sem þær geta safnað mikilvægum upplýsingum fyrir klúbbinn. Þær 

sofa hjá lögreglumönnum til þess að spilla þeim eða til þess að fá upplýsingar frá þeim 

(Lavigne, 1987).           
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Flestir meðlimir eru ekki í fastri vinnu og eru með allar sínar eignir skráðar á kærustur 

eða eiginkonur (Lavigne, 1987). Konur meðlima hjálpa þeim við að losa sig við sönnunargögn 

(Sher og Marsden, 2006). Samkvæmt heimildum þá er mótorhjólaheimurinn þeirra örugga 

skjól þar sem þær skilja reglurnar og takmörkin. Þessar konur eiga enga fortíð og enga 

flóttaleið. Það að vera eign Hells Angels er heiðursmerki fyrir þessar konur og gefur þeim 

tilgang. Það kemst enginn inn í þeirra verndarhjúp sem á ekki að vera þar (Droban, 2007).  
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4.5. Starfsemi Hells Angels á heimsvísu 

Opinberlega hafa Hells Angels meðlimir sýnt bræðralag sitt sem yfirgripsmikið gengi af 

miðaldra drengjum sem vilja klæðast ermalausu leðri eða gallaskyrtum og hjóla á 

mótorhjólum. Hells Angels hagnast vel á því að selja ýmsan varning sem er í raun auglýsing 

fyrir klúbbinn. Sem dæmi „support your 81“ hattar „when in doubt. Knock ´em out“ límmiða 

eða „we aint havin´ fun till someone dials 911“ plaköt.  

Samkvæmt heimildum eru Hells Angels miskunnarlaus hópur af rænandi óþokkum 

sem stunda innheimtu á fíkniefnaskuldum, innrás á heimili, breyta stolnum ökutækjum og 

mótorhjólum og sjá um stripp verkefni (Droban, 2007; Lavigne, 1987). Hells Angels stunda 

fíkniefnasmygl, fíkniefnasölu, vopnasölu, ofbeldisglæpi og orgíur (Droban, 2007).   

 Ótrúlegustu vopn hafa verið notuð í árásum Hells Angels sem dæmi eru gadda 

hundaólar, svipur og tréhamrar. Einnig eru hamrar með stálhöfði eitt af uppáhaldsvopnum. 

Scotland Yard telur að aðild mótorhjólagengja að fíkniefnasmygli sé ein mest vaxandi grein 

glæpastarfsemi. Vísbendingar opinberra rannsókna hafa leitt í ljós tengingu á milli 

fíkniefnahringja í Bandaríkjunum og hjólagengja í Evrópu. Fíkniefnin, sem eru aðallega 

kókaín, eru flutt yfir til Evrópu með viðkomu á Spáni og Portúgal og er síðan dreift þaðan af 

gengjunum um alla álfuna. Hells Angels byrjuðu að framleiða amfetamín í Bandaríkjunum um 

1960 til þess að fjármagna lögfræðikostnað. Í dag stjórna þeir bandarískum markaði og er 

líklegt að sumar félagsdeildir hafi fært sig yfir á önnur mið. Sumir fræðimenn telja að 

hjólagengi séu við það að verða stærri en mafían sem leiðandi götuglæpasamtök. Sem sagt 

vera sá aðili sem útvegar fíkniefni, skotvopn, sjá um rekstur á vændi og svo framvegis 

(Johnstone, 2004).          

 Samtökin breyttust þegar fíkniefnasala varð helsta gróðaæð þeirra. Fíkniefni og 

glæpir urðu daglegt brauð. Kókaín, maríjúana og sérstaklega metamfetamín varð að margra 

milljóna króna starfsemi. Hells Angels passa uppá sitt yfirráðasvæði og gæta þess að þeir séu 

þeir einu á toppnum. Hells Angels settu efnið englaryk (e.dust of the angels) á 

fíkniefnamarkað. Efnið var í raun PCP sem hægt var að sniffa, blanda í tóbak eða maríjúana 

og reykja. Einnig voru þeir með LSD. Þegar eftirspurn eftir englaryki minnkaði hófu þeir 

framleiðslu á metamfetamíni sem einnig er hægt að sniffa, reykja eða sprauta sig með. Hells 

Angels í Bandaríkjunum dreifðu efninu, sem þeir bjuggu til sjálfir, til Ástralíu, Evrópu og 

Kanada. Metamfetamín gengur einnig undir nöfnum eins og krank, spítt, meth og hefur 

notkun þessa efnis farið mjög ört vaxandi í Bandaríkjunum og orðið eitt af helstu 
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fíkniefnavandamálum þar í landi (Sher og Marsden, 2006). Hells Angels eru fíkniefna 

smyglhringur sem teygir arma sína um allan heim sem selja meðal annars PCP, LSD og 

metamfetamín.  

Meðlimir finna einstaklinga sem eru mjög góðir á sínu sviði, sem dæmi að búa til 

metamfetamín, og fá þá í vinnu. Fíkniefnunum er skipt á milli félagsdeilda með lista yfir 

viðskiptavini. Bannað er að selja til annarra en þeirra sem nefndir eru á listanum. Ákveðin 

hluti af gróðanum fer til félagsdeildarinnar (Lavigne, 1987). Hells Angels í Bandaríkjunum 

hafa náð að finna upprennandi fíkniefnasala innan veggja grunnskóla. Þeir hafa verið að selja 

Vicodin, Valíum, kókaín og metamfetamín (Sher og Marsden, 2006).    

 Hells Angels er mikið í mun að ná fram hefndum, hvort sem er að hóta eða hræða, 

hirða alla verðmæta hluti af viðkomandi eða ráðast á viðkomandi og jafnvel myrða (Droban, 

2007). Fólk hefur verið myrt ef það hefur sýnt meðlimum Hells Angels óvirðingu. Þetta á við 

um aðra hjólamenn dæmi Mongols, lögreglumenn og einnig venjulegt fólk. Cynthia Garcia 

var ein af þeim sem sýndi þeim óvirðingu samkvæmt þeirra áliti. Garcia, einstæð 6 barna 

móðir, var myrt af fáum meðlimum frá Mesa félagsdeildinni. Hún var sótt af einum meðlim 

sem sendur hafði verið út til að finna konur fyrir partý. Þegar í klúbbhúsið var komið vildi hún 

ekki skemmta sér og var lamin, hún reif kjaft og var þar með sett í bílskot og keyrð útí 

eyðimörkina þar sem hún var stungin til bana af þremur meðlimum. Einn meðlimanna reyndi 

að afhöfða hana en það gekk ekki eftir þar sem hnífurinn þótti of bitlaus. Í kjölfarið snéri einn 

af þessum þremur baki við félaga sína og fór að vinna sem uppljóstrari fyrir lögregluna. Þetta 

leiddi til þess að hinir morðingjarnir tveir voru handteknir auk 40 annarra meðlima frá fimm 

ríkjum vegna morðs og fíkniefnaákæra (Sher og Marsden, 2006).  

Virðing er mjög mikilvæg fyrir meðlimi í Hells Angels. Ef þeim er sýnd virðing þá sýna 

þeir virðingu á móti, ef þeim er sýnd óvirðing þá sýna þeir óvirðingu á móti. Þeir hjálpa fólki 

sem hjálpar þeim (Lavigne, 1987). Hells Angels trúa á makleg málagjöld, ekki bara auga fyrir 

auga heldur líf fyrir móðgun. Sumir meðlimir fylgja því að ef ráðist er á meðlim þá berst hann 

á móti. Sem dæmi í Oakland félagsdeildinni er regla sem segir að ef meðlimur kýlir 

einstakling sem er ekki meðlimur í Hells Angels þá eiga allir Hells Angels meðlimir að taka 

þátt (Lavigne, 1987).          

 Meðlimir hafa verið í partýum með stjörnum í Hollywood. Fræga fólkið sem er í 

þessum partýum er þó flestir fíkniefnaneytendur. Þeir ná að draga fram það besta og versta í 

Hells Angels (Lavigne, 1987).          
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 Meðlimir fá greitt fyrir vinnu sína fyrir fræga fólkið með blíðu kvenmanna eða með 

seðlum. Hells Angels líkar aðeins vel við fræga fólkið sem líkar vel við Hells Angels (Lavigne, 

1987).           

 Útlagahjólaklúbbar þar á meðal Hells Angels taka að sér gæslu á tónleikum. Meðlimir 

hafa mætt og séð um gæslu vopnaðir hömrum, keðjum og flöskum (Lavigne, 1987). Hells 

Angels sáu um öryggisgæslu á tónleikum Rolling Stones 6. desember 1969 í Altamont. Hópur 

tónleikagesta reyndi að komast upp á sviðið sem var illa séð af öryggisgæslunni sem gekk á 

milli og hrinti fólkinu tilbaka. Meðlimur Hells Angels sló til fórnarlambs sem hrökklaðist 

tilbaka, hann kom aftur og dró upp byssu í geðshræringu. Annar meðlimur stökk á hann og 

lagði til hans með hnífi. Fórnarlambið lést áður en komið var á spítala en tónleikarnir héldu 

áfram. Meðlimur Hells Angels var ákærður fyrir verknaðinn en bar við sjálfsvörn þar sem 

fórnarlambið sást draga upp byssu á myndupptöku.     

 Hells Angels meðlimurinn fannst látinn í vatnsgeymi með 10 þúsund dali í vasanum 16 

árum síðar. Það var aldrei sannað hvort að dauða hans bar að með saknæmum hætti 

(„Vítisenglar vildu Jagger feigan“, 2008; „Á þessum degi 6.desember 1969“, 2009). 

 Það sem gerðist á Rolling Stones tónleikunum var mjög slæmt fyrir starfsemina. Sumir 

meðlimir segja að tvær tilraunir hafi verið gerðar til þess að myrða Rolling Stones en báðar 

hafa mistekist. Hins vegar sagði Barger sjálfur að enginn ætli að drepa meðlimi 

hljómsveitarinnar (Lavigne, 1987). Talið er að meðlimir hafi ætlað að sigla að húsi Jaggers og 

komast þannig inn í garðinn baka til og framhjá öryggisgæslu sem var fyrir framan húsið.  

Hins vegar mistókst tilræðið þar sem bátur meðlima hvolfdi í óveðri. Allir komust lífs af. 

(„Vítisenglar vildu Jagger feigan“, 2008; „Á þessum degi 6.desember 1969“, 2009).

 Barker og Human (2009) skoðuðu fréttagreinar í gegnum LexisNexis leitarvélina til 

þess að sjá hvernig afbrot hinir stóru fjórir fremja. Rannsakendur notuðu afbrota 

formgerðarflokkun Quinn og Koch við flokkunina (Barker og Human, 2009). Samkvæmt 

rannsókninni kemur í ljós að Hells Angels tengjast mestum fjölda samfelldrar glæpastarfsemi 

(e.ongoing instrumental enterprises) 23 af 49 eða um 47% af glæpatilvikum. Þar af 12 atvik í 

Bandaríkjunum, sex í Ástralíu og fimm í Kanada. Þetta kom rannsakendum ekki á óvart þar 

sem Hells Angels hafa það orðspor að stunda skipulagða glæpastarfsemi. Hells Angels voru 

einnig með 10 af 18 eða um 56% af tilkynntum tilvikum af skipulögðum árásargjörðum 

(e.planned aggressive acts). 
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 Það virðist koma heim og saman við að klúbbsmeðlimir hafa verið í átökum vegna 

yfirráðasvæða og fíkniefnamarkaðar við önnur mótorhjólagengi (Barker og Human, 2009).

 Ef horft er á heimsskala hafa Hells Angels meiri áhyggjur af glæpakeppinautum sínum 

heldur en lögreglu. Hells Angels eru ríkjandi í heiminum en Kanada er eitt af fáum löndum 

þar sem Hells Angels er ekki ögrað af öðrum. Í suð-vestur Bandaríkjunum eru Mongols að 

narta í hæla Hells Angels og einnig eru Bandidos að leitast við það að stækka. Í norð-austur 

Bandaríkjunum eru Pagans að seilast inná yfirráðasvæði Hells Angels.    

 Í Ástralíu eru Hells Angels enn fremstir í flokki glæpasamtaka. Í Evrópu heldur 

vopnahléið milli hjólamanna en hins vegar beinast allra augu á ábatasaman nýjan markað frá 

fyrrverandi löndum Sovétríkjanna og frá austur-Evrópu (Sher og Marsden, 2006). 

 Ástralskar og kanadískar félagsdeildir Hells Angels eru mikið glæpavandamál í sínum 

löndum. Fyrsta félagsdeild Hells Angels í Kanada var stofnuð í Montreal 1977. Kanadísk 

stjórnvöld telja að Hells Angels séu þau valdamestu og best uppbyggðu glæpasamtök í 

Kanada með 34 félagsdeildir og með um 500 fullgilda meðlimi. Það hafa verið skipulögð 

hjólagengi í Kanada síðan um 1930 en hins vegar urðu þau ekki að vandamáli fyrr en Hells 

Angels gerðu sig heimakomna. Þeir stunda sína framleiðslu og dreifingu á fíkniefnum þar eins 

og annars staðar. Samkvæmt heimildum heldur Yves Lavigne því fram að Hells Angels í 

Quebec séu grimmustu og samviskulausustu hjólamenn í heiminum. (Barker, 2005; Lavigne, 

1987; Sher og Marsden, 2006).        

 Hells Angels í Ástralíu hafa verið vandamál síðustu 30 árin. Síðan um 1980 hafa 

ástralskar félagsdeildir og handabendi þeirra verið tengd eiturlyfjum, vændi, stórum 

vopnuðum ránum, flutningi á vopnum og sprengiefni, skylmingum, árásum og morðum. 

Sterk tengsl hafa verið á milli Melbourne félagsdeildarinnar og deildarinnar í Oakland síðan 

um 1970 (Barker, 2005). Hells Angels í Ástralíu eru ráðandi á fíkniefnamarkaðnum þar í landi 

(Sher og Marsden, 2006). Hells Angels í Hollandi eru til viðbótar í bílabransanum en aðrir eru 

með fingurna í kvikmyndabransanum, farsímaþjónustu, skógrækt og fleira. Einnig eru þeir 

með vændishús (Sher og Marsden, 2006).       

 Hells Angels í Ástralíu komu bræðrum sínum í Bandaríkjunum til hjálpar þegar þeir 

síðarnefndu þurftu á efni að halda til að halda fíkniefnaframleiðslu sinni áfram. Efninu var 

smyglað í niðursuðudósum á milli landa (Sher og Marsden, 2006).     
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Gengjastríð eru líka í öðrum löndum, ekki bara í Bandaríkjunum. Oft eru saklausir 

borgarar sem lenda á milli. Sem dæmi í Kanada dó 11 ára drengur eftir að hafa fengið 

sprengjubrot í sig. Í Evrópu, Kanada og í Bandaríkjunum hafa hundruðir hjólamanna og 

saklausir borgarar látið lífið í þessum stríðum og hundruðir fleiri hafa lemstrast við 

sprengingar. Í Ástralíu þurfti morð og bílsprengju á fyrrverandi lögreglumanni til að sýna 

hættuna sem stafar af hópnum (Sher og Marsden, 2006). 
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4.6. Yfirvöld og spilling          

Meðlimir Hells Angels hafa sambönd innan yfirvalda á mörgum stöðum og einnig hafa 

dómarar þegið mútur frá þeim bæði í Bandaríkjunum og annars staðar svo sem í Ástralíu. 

Ennfremur hefur upplýsingum verið lekið til meðlima frá lögregluyfirvöldum, sem dæmi í 

Bretlandi og Hollandi og með því eyðilagt handtökur (Sher og Marsden, 2006).  

 Þegar meðlimur fer fyrir rétt mæta margir aðrir meðlimir í vestum til þess að sýna 

stuðning og til að hræða og hafa verið dæmi um það í Ástralíu og í Kanada (Sher og Marsden, 

2006). Meðlimir spilla öllum þeim sem geta truflað lífsmáta þeirra og þeim sem geta hjálpað 

þeim með viðskiptin. Hells Angels múta kviðdómurum og dómurum. Hells Angels meðlimir 

borga mjög háar upphæðir fyrir lögregluskýrslur um klúbbinn sem eru merktar trúnaðarmál 

og dreifa eintökum á allar félagsdeildir. Ennfremur eru aðilar innan fangelsa sem dreifa 

fíkniefnum til meðlima. Tilfelli hafa verið að fangavörður geymi fíkniefnin á meðan leitað er á 

föngunum og afhendir þeim svo efnið eftir á (Lavigne, 1987).     

 Hells Angels eru með góða lögfræðinga á sínum snærum til þess að halda sér frá 

fangelsum og dómssölum. Þegar lögfræðingaaðstoðin virkar ekki þá vernda þeir sjálfan sig 

með því að ógna lögreglumönnum, mögulegum vitnum, dómurum, lögmönnum og 

fréttamönnum. Ef ógnun virkar ekki þá virkar dauði. Meðlimir myrða vitni og grunaða 

heimildarmenn. Þeir myrða einnig hver annan. Ósætti enda frekar með dauða einhvers en 

barsmíðum þegar viðskipti eru tekin fram yfir bræðralag (Lavigne, 1987). Þeir meðlimir sem 

nást og sjá fram á langa fangelsisvist reyna að fá mildari dóm með því að kjafta frá öðrum 

meðlimum eða segja frá vitneskju um aðra glæpi (Sher og Marsden, 2006). Hins vegar getur 

verið mjög erfitt að fá meðlimi dæmda það getur tekið mörg ár. Sem dæmi hjá Dallas og 

fjölskyldu hennar tók það yfirvöld 18 ár að dæma morðingja þeirra. Yngsta fórnarlamb Hells 

Angels var Dallas 5 ára stelpa í Bandaríkjunum, sem átti föður sem reyndi að hætta í Hells 

Angels. Öll fjölskylda stelpunnar var myrt og kveikt var í húsinu. Einstaklingurinn sem myrti 

Dallas var góður vinur hennar, ástæða fyrir að hún var myrt var að hún hefði getað þekkt 

morðingjann. Viðkomandi þurfti að sanna að hann væri ekki veiki hlekkurinn (Lavigne, 1987; 

Sher og Marsden, 2006).          
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Konum hefur verið nauðgað af meðlimum Hells Angels til þess að þær vitni ekki gegn 

öðrum meðlimum. Meðlimir fara í gegnum veski og vasa á meðan á nauðguninni stendur og 

skrifa hjá sér heimilisfang, síma og vinnustað fórnarlambsins eins upplýsingar um vini og 

ættingja. Þeir hringja svo daginn eftir í fórnarlambið til að láta viðkomandi vita að þeir geta 

fundið hana hvar sem er (Lavigne, 1987).         

Áður en Hells Angels urðu að skipulögðum glæpasamtökum voru þeir í góðu 

sambandi við lögreglu. Í dag eru þeir ekki hræddir við að ógna lögreglumönnum til að þeir 

falli frá rannsókn (Lavigne, 1987).        

 Bandarísk yfirvöld reyndu að lögsækja Hells Angels í fyrsta skipti undir Anti-Gang and 

Racketeering lögum (lög gegn skipulögðum gengjum og fjárglæfrum) (RICO) 1979. Barger og 

fleiri meðlimir voru þá aftur handteknir ekki bara fyrir fíkniefnasmygl, vændi og tilraun til að 

sprengja upp tvo lögregluþjóna heldur einnig fyrir að vera meðlimir glæpahóps sem ætlaði 

sér að brjóta lög (Sher og Marsden, 2006).        

 Í Evrópu hafa lögregluyfirvöld einnig reynt að ná hjólagengjum. Til þess að komast hjá 

ógnun meðlima, þá hafa vitni vitnað undir nafnleynd og jafnvel í dulbúningi. Sem dæmi hafa 

dönsk yfirvöld gefið lögreglu vald til að taka glæpaeigur meðlima eignanámi, yfirvöld setja þá 

kvöð á meðlimi að sanna það að þeir hafi keypt eigurnar með lögmætu fjármagni. Dönsk 

yfirvöld hafa einnig sett saman gagnagrunn um alla þekkta útlagahjólamenn í landinu, með 

mörg þúsund nöfnum ásamt smáatriðum um hvern og einn. Svo sem heimilisfang, 

símanúmer, eignir, bíla, nöfn eiginkvenna, hjákvenna og samstarfsmanna. Ennfremur 

upplýsingar um daglegar hreyfingar, vísakortafærslur, skatta- og glæpaskýrslur, myndir og 

raddprufur. Þar af leiðandi hafa yfirvöld náð að leggja niður stuðningsklúbba þar sem margir 

meðlimir eru komnir í fangelsi og þeir sem eftir eru geta ekki þolað stöðugan þrýsting frá 

lögreglu. Þá hafa dönsk yfirvöld einnig náð að leysa marga glæpi sem voru framdir í 

hjólastríði meðal annars flugvallarlaunsátrið 1996 (Sher og Marsden, 2006). 
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4.7. Breytt ímynd Hells Angels  

Heimildir sýna að Hells Angels eru að reyna að breyta ímynd sinni sem dæmi með því að láta 

gott af sér leiða og gefa til góðgerðarsamtaka. Þeir munu ekki breyta því sem þeir gera en 

vilja að fólk sjái þá í öðru ljósi. Í raun vilja þeir ekki að fólk viti hvað þeir eru að gera. Þeir 

reyna að eyða óþverralega orðstírnum með auglýsingaherferðum.  

Vestin og merkin eru ekki lengur notuð allan sólarhringinn heldur eru þau inní skáp 

og eru notuð á mótum, partýum, vígsluathöfnum, morðum og öðru hvoru í kviðdómsógnum. 

Þeir nota mótorhjólin þegar farið er á mót, jarðafarir og brúðkaup (Lavigne, 1987).  Um 1990 

voru sumar félagsdeildir sem reyndu að laga útlit hópsins með fínni klippingu. Þá gaf 

félagsdeildin í Vancouver fátækum börnum jólagjafir (Johnstone, 2004). Einn af siðum Hells 

Angels er að halda svokallað leikfangamót þar sem allur ágóði fer í að kaupa leikföng sem 

gefin eru börnum. Hells Angels í Bretlandi gerðu þetta fyrir jólin 2004 og þeir hafa einnig 

tekið þátt í skrúðgöngum til heiðurs Bretlandsdrottningu (Sher og Marsden, 2006). Hells 

Angels halda einnig mót þar sem þeir heiðra bræður sína í fangelsum (Droban, 2007). 

Meðlimir alls staðar í heiminum taka þátt í góðgerðamótum til þess að fá stuðning frá 

fjölmiðlum og almenningi. Þeir gefa leikföng eða fjármagn til langveikra barna og gefa einnig 

blóð. Þeir hjálpa mótorhjólamönnum sem strandað hafa á hraðbrautum (Lavigne, 1987). 

Meðlimur Hells Angels hljóp með ólympíukyndilinn árið 1984 og safnaði með því 3000 

dollurum sem hann gaf svo til styrktar ólympíuleika fatlaðra (Lavigne, 1987). Hins vegar setur 

lögreglan í Bretlandi Hells Angels í sama flokk og mafíur á borð við Triads og vita að þeir 

stunda glæpi (Sher og Marsden, 2006).       

 Það eru litlir hópar innan Hells Angels sem telja sig vera að svíkja málstaðinn. Þeir eru 

hluti af gamla skólanum sem sjá um málin með ofbeldi. Þessir einstaklingar eru álitnir 

kærulausir, ófyrirsjáanlegir og hættulegir óbreyttu ástandi (e.status quo). Þeir hóta að 

eyðileggja ímynd samtakanna sem misskildir hjólamenn sem styðja góðgerðasamtök sem 

Hells Angels hafa í raun unnið mikið að (Droban, 2007).   
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5. Almennt um Mongols          

Einn af helstu óvinum Hells Angels eru Mongols. Mismunandi heimildir eru um hvar og 

hvenær Mongols mynduðust. Sumir segja að Mongols hafi byrjað sem spænskt - amerískt 

fangelsisgengi í austur - Los Angeles um 1970. Í dag er klúbburinn enn að mestu 

Bandaríkjamenn af suðuramerískum uppruna (Barker, 2005). Önnur heimild segir að 

Mongols hafi verið stofnaðir árið 1970 í austur- Los Angeles í Montebello af nokkrum Harley-

hjólamönnum sem þótti ekkert skemmtilegra en að hjóla, djamma og lenda í slagsmálum. 

Meðal meðlima klúbbsins er fyrrverandi sjóhershermaður og einnig fyrrverandi SEAL maður.

 Í byrjun voru meðlimir mjög fáir og félagsdeildir fáar, hins vegar hefur klúbburinn 

stækkað hratt og dreift sér víða um Bandaríkin (Cavazos, 2008). Um 2004 er talið að 

meðlimafjöldi hafi verið um 1000 manns. Því stærri sem klúbburinn varð því órólegri urðu 

Hells Angels og eins lögreglan (Cavazos, 2008). Árið 2008 var talið að meðlimafjöldinn væri 

kominn yfir 2000 meðlimi og færi enn fjölgandi. Mongols hafa félagsdeildir í Bandaríkjunum, 

Kanada og Ítalíu (Cavazos, 2008).       

 Mongols eru stigveldi með sínar útlagahefðir og kóða. Sem dæmi um kóða er 66 (e. 

sixty-six) en það er kóði fyrir að Mongol meðlimur er vopnaður, yfirleitt byssum, en er ekki 

merktur klúbbnum á neinn hátt. Sum morð, mútur eða vopnuð rán hafa verið framin undir 

þessum kóða (Queen, 2005). Formlegir klúbbsfundir ganga undir nafninu kirkjan (e.church). 

Meðlimir mega aldrei koma vopnaðir inn á þessa fundi (Cavazos, 2008; Queen, 2005). 

Klúbburinn er með sín aukalög og stjórnarskrá ásamt breyttri útgáfu af biblíulögum Móses. 

Mongols eru með fimm boðorð sem þeir fara eftir en þau eru: 1. Mongol lýgur aldrei að 

öðrum Mongol. 2. Mongol stelur aldrei frá öðrum Mongol. 3. Mongol ráðgast aldrei með 

konu annars Mongols, 4. Mongol orsakar aldrei að annar Mongol verði handtekinn á neinn 

hátt, 5. Mongol notar aldrei sín merki til persónulegs gróða. Viðkomandi meðlim er ráðlagt 

að skila inn vesti og bótum ef sá hinn sami ætlar sér að brjóta eitthvað af boðorðunum fimm 

eða vera viðbúinn að taka afleiðingunum (Queen, 2005). Mongols eru einnig líkir hvað varðar 

mafíu og skipulagða glæpastarfsemi líkt og Hells Angels.      

 Þótt Mongols séu færri en Hells Angels MC, Bandidos MC og Outlaws MC þá eru 

Mongols sagðir hafa hærra hlutfall meðlima af dæmdum glæpamönnum og morðingjum í 

sínum röðum. Þeir hafa reynt að safna liði úr glæpamenningu frá austur - Los Angeles þar 

sem mikið er um Bandaríkjamenn af mexíkönskum uppruna. Þessi liðssöfnun hefur skapað 

hræðslu innan fangelsiskerfisins í Kaliforníu. Ennfremur hafa Mongols mótað hættuleg 
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bandalög við La Eme eða mexikönsku mafíuna (Queen, 2005). Önnur heimild segir hinsvegar 

að Mongols séu í stríði við bæði Hells Angels og mexíkönsu mafíuna þar sem klúbburinn 

neitaði að borga mafíunni skatta (Cavazos, 2008). Mongols hafa góð sambönd hjá 

lögreglunni og í ríkisfangelsum og geta auðveldlega fundið út hið sanna um verðandi 

meðlimi. Einnig hafa Mongols góða lögfræðinga á sínum snærum til að bjarga þeim undan 

fangelsisvist (Queen, 2005).        

 Verðandi meðlimir fylla út þriggja blaðsíðna umsókn þar gefa þarf upp kennitölu, 

skóla, símanúmer og heimilisföng hjá ættingjum. Mongols láta síðan einkaspæjara fara í 

gegnum umsóknina og sjá hvort viðkomandi sé að segja satt og sé verðugur til að halda 

ferlinu áfram (Queen, 2005; Cavazos, 2008).      

 Annar partur af ferlinu er að yfirmenn í Mongols senda mynd af verðandi meðlim á 

allar félagsdeildir í klúbbnum. Hver og einn meðlimur skoðar myndina til að sjá hvort sá hinn 

sami sé á móti því að einstaklingurinn verði fullgildur meðlimur. Einnig eru yfirmenn að 

athuga hvort að meðlimir þekki eða hafi þekkt viðkomandi. Fullgildir meðlimir meta einnig 

hvort að viðkomandi sé lögreglumaður að reyna að laumast inn í klúbbinn (Queen, 2005).

 Áður en verðandi meðlimur getur orðið að fullgildum meðlimi þarf sá hinn sami að 

sanna fyrir klúbbnum að hann eigi að minnsta kosti eina byssu og að hann kunni að nota 

hana (Queen, 2005). Verðandi meðlimir (e.prospect) þurfa að þjóna fullgildum meðlimum í 

einu og öllu og er misjafnt hvað hver þarf að gera til þess að verða fullgildur meðlimur 

(Queen, 2005). Tilfelli er um þar sem verðandi meðlimur var beðinn um að skjóta einstakling, 

viðkomandi neitaði, sá hinn sami þurfi að fara í rússneska rúllettu til að fá að ganga úr 

klúbbnum (Queen, 2005). Veiðihnífur og keðja teljast til venjulegra hluta sem fullgildir 

meðlimir bera. Einnig eru stígvél með gaddaðri  stáltá algeng (Queen, 2005).  

 Öll glæpagengi í Kaliforníu ásamt þeim illræmdu Crips og Bloods hafa lært að halda 

sig frá Mongols (Queen, 2005). Mongols hafa mikla virðingu innan hjólaheimsins, þeir eru 

yfirleitt í minnihluta en samt eru þeir látnir í friði. Mongols eru þó í góðu sambandi við 

Outlaws, Bandidos og Pagans. Hins vegar er mjög stirt samband milli Mongols og Hells Angels 

(Cavazos, 2008).         

 Áköf hollusta og athygli almennings á genginu gerði Mongols að sérþjálfuðu afli í 

Bandaríkjunum. Til dagsins í dag hafa önnur útlagamótorhjólagengi ekki sigrað Mongols í 

átökum. Þar sem Hells Angels nota ofbeldi til að græða þá hafa Mongols gert morð og 

líkamsmeiðingar að sínum lífsstíl.  
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Nafnið Mongols var ekki fyrir valinu af tilviljun, þeir leggja metnað sinn í að vera plága í 

heiðarlegu samfélagi, erfingjar nauðgunar og ránsskapsótta Genghis Khan.   

 Um 1990 voru Mongols búnir að ná athygli yfirvalda í Bandaríkjunum þar sem 

klúbburinn hafði miklar mætur á morðum, árásum, kúgunum, vopnuðum ránum, 

fíkniefnasölu og vopnasmygli. Mongols nota morð til að leysa smávægilegar deilur og 

móðganir. Einnig beita þeir ofbeldi ef einstaklingur kemur óboðinn inn á svæði sem tilheyrir 

Mongols. Meðlimir klúbbsins bíða þó með glæpinn ef of mörg vitni eru á staðnum (Queen, 

2005).             

 Einn af undirförlu eiginleikum Mongols er vilji þeirra til að taka þátt í glæpum við 

ógnun vitna. Enginn kemst upp með að vitna gegn Mongols fyrir rétti. Verkefnum hefur verið 

úthlutað þar sem meðlimir eiga að sjá til þess að vitni komist ekki í réttarsalinn (Queen, 

2005). Eitt tilfelli er til þar sem tveir meðlimir Mongols áttu að koma í veg fyrir að vitni 

kæmist í dómssal. Þeir fundu aldrei fórnarlambið sem mætti í lögreglufylgd fyrir rétt. Það 

gerði það að verkum að meðlimur úr Mongols röðum var dæmdur í 16 ára fangelsi. 

Meðlimirnir tveir sem náðu ekki að koma í veg fyrir vitnisburð voru dæmdir til refsingar 

innan klúbbsins. Afleiðingin var sú að þeir voru dæmdir til barsmíða, einnig áttu þeir að 

brenna öll Mongol húðflúr af húð sinni og gefa bæði mótorhjólin sín og aðrar verðmætar 

eignir til klúbbsins. Annar tók út refsingu sína en hinn flúði land sem gerði það að verkum að 

Mongols fóru til fjölskyldumeðlims og hirtu allt af honum (Queen, 2005). Ef eldri meðlimum 

er illa við þá nýrri geta þeir hrakið viðkomandi meðlim í burtu og hirt allt af honum (Cavazos, 

2008). Hins vegar eru tilfelli þar sem meðlimir spjalla sín á milli í stað þess að lúskra hver á 

öðrum ef einhver ósætti verða (Cavazos, 2008).      

 Meðlimir Mongols gera sér grein fyrir því að hlutir sem þeir gera fyrir klúbbin gæti 

sent þá í margra ára fangelsi ef þeir næðust, samkvæmt þeim eru þeir útlagar ekki klúbbur. 

Mongols vita að því fleiri sem vita um glæpinn því meiri líkur eru á að viðkomandi náist. 

Meðlimir monta sig af barslagsmálum og stórfelldum líkamsárásum en þegar kemur að 

morðum sem þeir hafa framið þá hafa þeir munninn lokaðan (Queen, 2005). Mongols 
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neituðu þó úkraínskum glæpamönnum að vernda manssal (Cavazos, 2008).Í klúbbnum eru 

mjög strangar reglur um að meðlimir nefni aldrei meðlimi á nafn við neinn, segi aldrei hver er 

yfir öllum klúbbnum eða yfir hverri félagsdeild. Það er mjög alvarleg árás á klúbbinn að nefna 

nöfn meðlima fyrir rétti eða við lögreglu. Menn hafa 

verið reknir úr klúbbnum eftir slíkar uppákomur 

(Cavazos, 2008).       

 Vesti Mongols er oft með mörgum merkjum, 

vinstra megin að framan á vestinu er hægt að sjá 

rétthyrnt merki sem sýnir mismunandi félagsdeildir, 

yfirmann klúbbsins og stöðu. Merkin hafa 

mismunandi þýðingu sem dæmi Fjólubláa hjartað 

(e.Purple heart) þýðir að viðkomandi sem ber merkið 

hefur orðið fyrir skoti í bardaga fyrir gengið. 

Hauskúpa og bein (e.skull-and bones) merkið 

táknar að meðlimur hefur framið morð fyrir 

klúbbinn. Merki sem er fjöldinn allur af lituðum vængjum eru verðlaun fyrir klúbbssamþykki, 

sem gefur til kynna að meðlimur hefur tekið þátt í hópkynlífi og öðrum kynferðislegum 

athöfnum á meðan aðrir meðlimir klúbbsins hafi fylgst með (Queen, 2005). Sum þessara 

merkja má sjá á mynd 4. Efst til hægri sést 1% einkennismerki útlagaklúbssins og neðst til 

vinstri merki til minningar um fallna meðlimi.Meðlimum er mjög illa við að einhver annar 

snerti merkin á bakinu á þeim og það má enginn nema meðlimur sjálfur halda á sínu eigin 

vesti (Queen, 2005).           

 Má segja að líf Mongols meðlima einkennist af mögulegum nauðgunum, barsmíðum, 

mútum og jafnvel morðum. Gengi líkt og Mongols eru ekki til vegna gróða. Klúbburinn er þó 

með margs konar ólöglegar fjáröflunaraðgerðir svo sem fíkniefnasölu, vopnað rán, ólöglegar 

vopnasölur og stolin mótorhjól. Fyrir gengi eins og Mongols þá þýðir félagsaðild 

skuldbindingu í 24 klukkustundir á dag fyrir lífstíð. Mongols fyrirlíta lögmæti og hafa enga 

löngun til að líta út eins og aðrir, þeir sýna það sem þeir eru (Queen, 2005). Það að vera 

Mongols þýðir að meðlimur sé alltaf staðfastur og er alltaf viðbúinn því að verja sjálfan sig ef 

viðkomandi er ógnað (Cavazos, 2008).       

  

Mynd 4. Vesti fullgilds Mongols meðlims. 
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Kvenmenn leika flókið hlutverk hjá þessum hjólamönnum. Þær ganga undir 

viðurnöfnum á borð við mömmur (e.mamas), rollur (e.sheep), gamlar kerlingar (e.ol‘ladies) 

og eru sjálfgefin kynferðisleg eign annað hvort eins meðlims eða alls gengisins. Mikið er um 

heimilisofbeldi hjá þeim sem eru giftar meðlimi.  

Reglan er sú að aðrir meðlimir mega ekki sýna eiginkonunni vanvirðingu en hins vegar 

getur eiginmaðurinn lamið hana án nokkurra athugasemda hinna meðlimanna (Queen, 2005; 

Cavazos, 2008). Þegar eiginmaðurinn gengur of langt, þá er ekki farið upp á spítala, heldur er 

haft samband við einhvern innan klúbbsins eða á hans vegum til þess að búa um sárin 

(Queen, 2005). Konum getur verið refsað ef þær neita að gefa kærasta eða eiginmanni alla 

peningana sem þær eiga.         

 Sumar konur sem eru eign Mongols meðlima eru ánægðar með stöðuna, má segja að 

það gefi lífi þeirra meiningu. Flestar eru í þessum aðstæðum því þær völdu það sjálfar. Þrátt 

fyrir kynferðislegt- og líkamlegt ofbeldi þá er einnig tilfinningin að tilheyra einhverjum og 

valdatilfinningin er sterk. Þegar þær eru merktar klúbbnum þá eru þær ósnertanlegar 

gagnvart heiminum, enginn getur valdið þeim vandræðum nema að fá að finna fyrir grimmd 

Mongols (Queen, 2005). Fyrir Mongols skiptir það ekki máli hvort að kvenmaður sem kemur 

inn á bar sé með kærasta eða ekki. Þegar kærasti tjáir sig um málið getur það oft endað illa 

(Queen, 2005).           

 Fyrir utanaðkomandi aðilum eru Mongols banvænir en sín á milli geta þeir verið 

óvenjulega dyggir, vingjarnlegir og ástúðlegir. Þessi óvenjulega hlið sést þegar svokölluð 

minningarhelgi er hjá hópnum. Meðlimir hittast í kirkjugarði í Los Angeles þar sem fallnir 

meðlimir hvíla, þar heiðra þeir minningu meðlima sem létust meðal annars í fyrsta stríðinu 

við Hells Angels (Queen, 2005). Einnig sést samheldnin ef meðlimir missa ættingja, þá taka 

allir utan um viðkomandi meðlim, bróður í þeirra augum, segjast samhryggjast og sýna 

viðkomandi samhug (Queen, 2005).  
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6. Hells Angels vs. Mongols 

Hatrið á milli Mongols og Hells Angels er augljóst og stafar af röð atburða sem byrjuðu 2001 

þegar vopnuð átök urðu á milli meðlima beggja klúbba í bandarísku Legion Hall í San Diego. 

Bardaginn hélt svo áfram nokkrum mánuðum seinna í Reno, Nevada eftir að Hells Angels 

meðlimur stóð andspænis félagsdeildarforseta Mongols í Carsons City á heimili hans þar sem 

Mongols meðlimur var með Nevada meðlimamerki án þess að vera með leyfi fyrir því. Eftir 

það var mikið um átök milli klúbbanna. Átökin stigmögnuðust enn frekar þegar forseti 

félagsdeildar Mongols í San Jose var stunginn af Hells Angels meðlim á útitónleikum. 

Meðlimir Mongols leituðu þá meðlimi Hells Angels uppi á börum og skutu þá tilviljunarkennt. 

Árið 2002 fann varaforseti Mongols dýnamít undir bílnum hjá sér fyrir utan heimili sitt, hafði 

verið kveikt í því en þráðurinn hafði brunnið upp (Droban, 2007).  Einn af stærstu atburðum 

ársins í hjólaheiminum er hin árlega keyrsla í spilavítin í Laughlin, Nevada. Í raun er þetta 

staður þar sem allir klúbbarnir fóru á vorin og skemmtu sér frá fimmtudegi til sunnudags. 

Þetta byrjaði árið 1983 hjá einum Harley dreifingaraðila og mættu þá 400 hjól fyrsta árið. Í 

dag er talið að um 40-80 þúsund hjól mæti á þennan árlega atburð. Menn telja að þetta sé 

vegna menningaráhrifa sem eru í Nevada þar sem byssulög og aksturslög eru ekki eins ströng 

(Cavazos, 2008).         

 Þann 27. apríl 2002 í Laughlin á árlega móti hjólamanna brutust út átök milli Hells 

Angels og Mongols. Þrír meðlimir féllu í átökunum og margir særðust (Barker, 2005; Droban, 

2007). Á hótelinu Harrah voru um 40 Mongols meðlimir flestir óvopnaðir. Yfirmenn hótelsins 

höfðu beðið meðlimi að skilja byssur og önnur vopn eftir í herbergjum sínum þar sem 

handahófskenndar leitir myndu fara fram, flestir hlýddu. Fyrr um kvöldið höfðu nokkrir 

meðlimir Hells Angels farið inn og spjallað við meðlimi Mongols og einnig farið út aftur 

slysalaust. Seinna um kvöldið kom annar hópur Hells Angels inn og voru þeir allir vopnaðir og 

uppdópaðir (Cavazos, 2008). Einn Mongols meðlima fór yfir til hópsins og reyndi að tala við 

þá en því samtali lauk með karatesparki frá meðlim Hells Angels. Á augnabliki varð allt 

vitlaust, byssur, hamrar og hnífar voru teknir upp hjá báðum aðilum. Átökin stóðu yfir í um 

40 sekúndur þegar menn stoppuðu skotárásir og í því kom lögregla og sjúkraliðar á svæðið. 

Þrettán manns fóru á spítala, þar af sex Mongols, níu af þeim voru alvarlega særðir.   
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Tveir Hells Angels meðlimir og einn frá Mongol létu lífið. Engir meðlimir frá Mongols voru 

handteknir en hins vegar voru nokkrir meðlimir Hells Angels handteknir (Cavazos, 2008; 

Barker, 2005). Dæmt var í málinu að viðbrögð Mongols hafi verið sjálfsvörn (Cavazos, 2008). 

Nokkrum klukkustundum eftir atvikið í Laughlin var meðlimur úr Hells Angels myrtur og ekki 

er vitað af hverju. Síðan voru nokkrir aðrir meðlimir Hells Angels drepnir á börum í Arizona. 

Mongols var kennt um atvikin þó ekki sé vitað hvort að þeir áttu hlut að máli (Cavazos, 

2008).            

 Eftir atburðina í Laughlin lýstu Hells Angels opinberlega yfir stríði á hendur Mongols. 

Það hefur enn ekki komi fram að stríðið við Hells Angels sé lokið (Queen, 2005; Droban, 

2007).  
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7. Bifhjólamenning á Íslandi 

Bifhjólamenning á Íslandi er ung og voru fyrstu klúbbarnir að myndast í lok 1960. Í dag er 

búið að stofna LÍM eða Landssamband íslenskra mótorhjólaklúbba og er það 

samráðsvettvangur mótorhjólaklúbba á Íslandi. Samkvæmt grundvallarreglum þá eflir LÍM 

samskipti á milli klúbba og er stuðningsaðili við hagsmunamál bifhjólamanna. Klúbbar þurfa 

að uppfylla fjögur skilyrði til að fá aðild innan LÍM en þau eru að klúbburinn þarf að vera með 

að lágmarki fimm meðlimi. Viðkomandi klúbbur þarf einnig að hafa merki og eða kennitölu. 

Klúbburinn sem fær inngöngu skal taka tillit til þeirra klúbba sem eru fyrir í LÍM. Klúbbarnir 

skulu hafa kynnt sér hvað LÍM stendur fyrir. Ekki kom fram í heimild hvenær Landsamband 

íslenskra mótorhjólaklúbba var stofnað eða af hverjum (Landssamband íslenskra 

mótorhjólaklúbba, á.á.).       

 Bifhjólaklúbburinn Elding var stofnaður í nóvember árið 1960 af Jóni Pálssyni. 

Markmiðið með stofnun klúbbsins var að koma á föstum fundum fyrir liðsmenn þar sem 

fræðsla um umferðamál yrði komið á. Með þessu átti að koma skellinöðrustrákunum af 

götunni. Annað markmiðið var að fá viðeigandi æfingarsvæði fyrir æfingar á vélhjólum og 

einnig aðstöðu til viðgerða á þeim. Aðstaða klúbbsins var í golfskálanum í Litlu-Öskjuhlíð og 

var maður kallaður Siggi Palestína aðaldriffjöður klúbbsins. Hann kenndi akstur og fór með 

liðsmenn í ferðir. Meðlimir áttu ekki að mæta á skítugum eða á illa búnum hjólum á fundi 

eða í ferðir með Sigga sem gerði það að verkum að umskipti til hins betra urðu fljótt á bæði 

hjólum og eigendum þeirra.  Meðlimir fengu einnig verðlaun fyrir góða mætingu, þeir máttu 

æfa á skellinöðrunum í aðstöðu á Reykjavíkurflugvelli (Njáll Gunnlaugsson, 2004). Klúbburinn 

Elding fór eftir ákveðnum lögum. Þar kom meðal annars fram að allir geta orðið meðlimir 

bæði strákar og stelpur frá 14 ára og eldri sem hafa áhuga á viðgerðum og notkun vélhjóla. 

Markmiðin voru meðal annars að koma á föstum fræðslu-og skemmtikvöldum fyrir meðlimi, 

fræðsla um umferðamál, fá æfingarsvæði og koma á æfingum. Gefa félögum færi á að gera 

við sín eigin hjól, efna til hæfnisprófa og ferðalaga. Umferðalögreglan í Reykjavík og 

Æskulýðsráð Reykjavíkur voru með einn ráðunaut hvor á fundum, þeir voru með í ráðum 

hvað varðar klúbbinn og gæta hagsmuna klúbbsins út á við. Klúbbstjórnin samanstóð af 

þremur mönnum og tveimur öðrum til vara, sem voru skipaðir af ráðunautum klúbbsins. 

Stjórnin og ráðanautar sömdu reglur um hæfnispróf og aðra þætti sem viðkom starfi 

klúbbsins. Meðlimir mæti vel á fundi og æfingar klúbbsins og vernda heiður hans með góðri 

framkomu sérstaklega í umferðinni (Njáll Gunnlaugsson, 2004).     
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Elding var vinsæll klúbbur og voru 207 skráðir félagar frá 1962. Hins vegar dró úr hjólaæðinu 

þegar meðlimir fengu aldur til að taka bílpróf. Nokkrir meðlimir héldu samt áfram.  

 Daði Sigurðsson sem seinna varð félagi í Sniglunum stofnaði ásamt fleirum annan 

hjólaklúbb sem hét Elja. Klúbburinn var við lýði frá 1968-1972 (Njáll Gunnlaugsson, 2004). Á 

svipuðum tíma sem Elding var uppi var til annar hjólaklúbbur í Reykjavík.    

 Sá klúbbur var Þruman og voru meðlimir aðallega á stórum hjólum. Klúbburinn hafði 

aðstöðu í skúr á bak við fjölbýlishús á Hverfisgötunni og voru meðlimir átta þegar mest var 

(Njáll Gunnlaugsson, 2004). Klúbburinn fór saman í ferðalög og voru þeir fyrstir til að fara í 

Kerlingarfjöll, Landamannalaugar og Þórsmörk á mótorhjólum á árunum 1960-1961 (Njáll 

Gunnlaugsson, 2004). Meðlimir Þrumunnar lentu í útistöðum við lögreglu aðallega vegna 

hraðaksturs og hávaða (Njáll Gunnlaugsson, 2004).  
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7.1. Bifhjólasamtök lýðveldisins Sniglar 

Bifhjólaklúbburinn Sniglar var stofnaður 1.apríl 1984 og fékk félagið nafnið Bifhjólasamtök 

Lýðveldisins Sniglar (Ari Harðarson, 2004). Samtökin voru stofnuð í þeim tilgangi að sameina 

mótorhjólamenn, ferðast saman á hjólunum og fá meðlimi til að taka niður hjálmana þegar 

þeir stoppuðu en það var ekki gert almennt á þessum tíma. Merki félagsins var teiknað af 

Friðgeiri Axfjörð snigli númer 73. Staðsetning merkisins er á vinstri öxl svo hægt sé að snerta 

það með hægri hendi þegar þjóðsöngurinn er sunginn (Ari Harðarson, 2004). Hægt er að sjá á 

Snigli hvaða ár viðkomandi kom inn í samtökin eftir númerum. Þeir meðlimir sem komu inn í 

samtökin árið 1984 eru númer 69 og undir, þeir sem komu inn 1985 eru með númerin 70-

118 og svo framvegis (Ari Harðarson, 2004).       

 Sniglar hafa verið með gæslu á hinum ýmsum viðburðum en það hófst þegar 

hópurinn myndaði mannlega keðju á bryggjunni í Vestmannaeyjum á þjóðhátíð árið 1986. 

Komu þeir þannig í veg fyrir að fólk træðist undir. Þeir fá greitt fyrir vinnu sína og fer það 

fjármagn beint til samtakanna. Sniglar héldu einnig kvartmílukeppni fyrir mótorhjól sumarið 

1989 til styrktar Krýsuvíkursamtökunum og tóku 35 hjól þátt þar sem allur ágóði rann til 

Krýsuvíkursamtakanna eða um 90.000 krónur. Það komu 700-900 áhorfendur og var þetta 

upphafið af keppnishaldi Snigla sem er bikarmótið í kvartmílu á mótorhjólum.   

 Samtökin Sniglar hafa einnig stofnað hljómsveitina Sniglabandið sem var mönnuð af 

meðlimum klúbbsins, í dag hefur meðlimaröð bandsins þó breyst. Einnig hafa þeir fengist við 

fjáraflanir af öðru tagi, meðlimir hjálpuðu Happdrætti Háskólans sumarið 1992 við söfnun á 

svokölluðum happó lukkumiðum (Ari Harðarson, 2004).  

Sniglar eru með 18 greina lagaskrá þar sem meðal annars kemur fram að merki 

félagsins sé einkaleyfisverndað, og hver tilgangur félagsins er. Samkvæmt þessum reglum er 

tilgangur samtakanna að koma á sem víðtækustu samstarfi mótorhjólafólks og gæta 

hagsmuna þeirra. Einnig að bæta aðstöðu til ánægjulegrar hjólamenningar með því að vinna 

að og fylgjast með nauðsynlegum endurbótum á umferðarlögum, kennslureglum, 

skoðunarmálum, tryggingar, opinberum gjöldum og öðru sem viðkemur mótorhjólum. Að 

auki efla mótorhjólaíþróttir og skapa meðlimum aðstöðu til að stunda íþróttina á 

viðurkenndum svæðum. Stuðla þarf einnig að auknum skilningi á málefnum samtakanna út á 

við og reyna að ná sem víðtækasta samstarfi við önnur félög, samtök og einstaklinga hvað 

varðar meðferð og notkun mótorhjóla. Einnig efna til félagsstarfsemi, svo sem funda, 

mannfagnaða og útgáfustarfsemi. Sniglar vilja gefa mótorhjólamönnum gott fordæmi um 
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umgengni og verndun landsins. Einnig leysa ágreining sem verður á milli meðlima félagsins 

(Ari Harðarson, 2004). 

Samkvæmt þessum lögum eru ákveðin inntökuskilyrði inn í samtökin. Þau eru að 

viðkomandi skuli vera orðinn 18 ára, ef yngri þarf sá hinn sami að framvísa samþykki foreldra 

eða forráðamanns. Einnig þarf umsækjandi að greiða fullt umsóknargjald og er það 

óendurkræft. Stjórnin sker svo úr um hvort að viðkomandi fái að ganga í samtökin og fá þá 

afhent um leið Sniglanúmer og taumerki og er þar með orðin fullgildur félagi.  

 Brottvísun getur orðið ef meðlimur hefur sýnt og sannað að hann sé ekki fullfær um 

að bera merki félagsins. Fimm fullgildir meðlimir þurfa hver og einn að leggja fram skriflega 

rökstudda kæru til stjórnarinnar sem hefur svo úrslitavald um brottvísunina. Ef félagsmanni 

er vísað úr samtökunum þá þarf viðkomandi að skila inn taumerki klúbbsins (Ari Harðarson, 

2004). 

Til er skráð tilfelli þar sem Sniglar tóku málin í sínar hendur. Atburðurinn gerðist á 

Landsmóti Snigla í Hallormsstaðarskógi 1993, einn einstaklingur sem var ekki Snigill mætti á 

mótið. Sá hinn sami fór ránshendi um svæðið og var mikið að reyna á þolrif Snigla þegar 

viðkomandi var kominn með vín í hönd (Ari Harðarson, 2004). Viðkomandi var límdur við 

staur og niðurlægður á ýmsan hátt. Lögreglan mætti og handtók vandræðagemlinginn. 

Sniglar telja sig friðsælt fólk að eðlisfari og vilja engin læti á þeirra eigin samkomum en eins 

og fyrr segir þá taka þeir á leiðindamálum á sinn hátt (Ari Harðarson, 2004). 
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7.2. Verðandi Hells Angels á Íslandi 

Eins og kom fram að þá er ekki mikið af heimildum um hópinn hér á landi sem er í 

inngönguferli Hells Angels. Mikil fréttaumfjöllun hefur verið um þetta mál á síðastliðnum 

mánuðum og hefur hún vakið athygli hjá almenningi. Lögreglan á Íslandi hefur metið 

aðstæður og mögulega ógnun þessarar starfsemi. Greiningardeild ríkislögreglustjóra lagði 

fram mat meðal annars á skipulagða glæpastarfsemi. Skýrslan var birt í ársbyrjun 2009 og er 

trúnaðarmál. Hins vegar er styttri skýrsla birt opinberlega. Tilgangur matsins er að upplýsa 

bæði stjórnvöld og almenning um stöðu mála. Lögreglan ber öryggi borgaranna fyrir brjósti 

sér og vinnur gegn skipulagðri glæpastarfsemi (Ríkislögreglustjóri, 2009). 

Í styttri útgáfu af skýrslunni kemur fram að vélhjólaklúbburinn Fafner MC-Iceland eða 

Fáfnir hefur hlotið viðurkenningu sem stuðningsklúbbur Hells Angels á Íslandi. Með þessu 

hefur ákveðinn hópur manna stofnað tengsl við alþjóðleg glæpasamtök. Það kemur einnig 

fram að meðlimir Fáfnis stefna að fullri aðild í Hells Angels klúbbinn.    

 Þar sem Hells Angels hafa komið sér fyrir hefur aukning á skipulagðri glæpastarfsemi 

fylgt fast á eftir. Samkvæmt skýrslunni er mikil spenna innan skipulagðra glæpahópa á 

Norðurlöndum, þar sem nýir hópar eru að láta til sín taka en þetta eru stuðningsklúbbar við 

þekkt glæpasamtök á við Hells Angels. Vélhjólagengi á Norðurlöndum skipta um bandamenn, 

ennfremur reyna hin rótgrónari að styrkja stöðu sína og afla nýrra meðlima. Í Danmörku hafa 

meðlimir Hells Angels verið í miklum átökum við skipulagða glæpastarfsemi 

innflytjendagengja. Ríkislögreglustjórar Norðurlandanna hafa mótaða stefnu um að berjast 

gegn skipulagðri glæpastarfsemi mótorhjólagengja og vinnur embætti ríkislögreglustjóra á 

Norðurlöndum í sameiningu að þessu markmiði (Ríkislögreglustjóri, 2009). 

Íslenska lögreglan óttast tengsl Hells Angels og Fáfnis þar sem þetta muni hleypa 

aukinni hörku í íslenska undirheima. Hins vegar telja meðlimir sjálfir að um óþarfa áhyggjur 

sé að ræða. Meðlimir Hells Angels þræta fyrir að stunda skipulagða glæpastarfsemi hins 

vegar megi finna skemmd epli í öllum hópum og saka yfirvöld um hræðsluáróður. Samkvæmt 

hópnum er Hells Angels bræðralag venjulegra stráka og manna sem einbeiti sér að aka um á 

mótorhjólum og passa uppá sig og sína. Fáfnir fékk stöðuhækkun hjá Hells Angels og eru þar 

með orðnir verðandi meðlimir. 
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Einar „Boom“ Marteinsson er núverandi forseti félagsdeildarinnar á Íslandi. Einar fer 

eftir settum reglum og gefur ekki viðtöl, þar sem stefna Hells Angels klúbbsins er að gefa 

engin viðtöl. Einar „Boom“ tók við af Jóni Trausta, sá síðarnefndi hætti þar sem meðlimir 

klúbbsins treystu honum ekki lengur.  

Á Íslandi er talið að um 20 manns séu verðandi meðlimir Hells Angels á Íslandi, ekki 

fæst uppgefið hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að fá inngöngu fyrir utan að vera karlmaður 

og hafa ástríðu fyrir Harley Davidson hjólum. 

Eins og í öðrum félagsdeildum þá er staðlað skipulag innan klúbbsins það er forseti 

sem er æðstur, varaforseti, gjaldkeri og ritari. Einnig er svokallaður agavörður sem sér um að 

menn hagi sér rétt. Fyrir hálfu öðru ári gerðust Fáfnir áhangendur (e.hang-around) Hells 

Angels. Eins og fram hefur komið þarf áhangandi að vinna ýmis verk og kynnast erlendum 

meðlimum betur til þess að halda áfram í ferlinu verðandi meðlimur, og á næsta stig sem er 

fullgildur meðlimur. Samkvæmt tilkynningu Ríkislögreglustjóra þá getur það gerst á næsta ári 

(Stígur Helgason, 2009). 

Lögregla telur að tugmilljónasvik nokkurra ungra manna úr Íbúðalánasjóði á síðasta 

ári hafi líklega verið verk áhangenda Fáfnis, sem vildu komast í klúbbinn. Fáfnir hélt 

innflutningspartý þegar meðlimir fluttu í nýtt klúbbhús. Þá var yfir 20 erlendum Hells Angels 

meðlimum vísað frá landinu. Talið er að koma svo margra félaga úr skilgreindum 

glæpasamtökum í einu sé ógn við þjóðaröryggi og allsherjarreglu. Ennfremur eru mörg tilfelli 

þar sem háttsettir meðlimir einkum frá Norðurlöndum hafa komið hingað til lands á 

síðastliðnum mánuðum og árum til að taka út störf Fáfnis og skemmta sér. Meðal þeirra er 

forseti Hells Angels í Noregi, Leif Kristiansen, sem vakti athygli á Íslandi í kringum 

innflutningspartýið með þeim ummælum að ef íslensk yfirvöld vildu stríð þá myndu þau fá 

stríð (Stígur Helgason, 2009). Leif hefur meðal annars verið ákærður fyrir stórfelldan 

fíkniefnainnflutning. Dómsmálaráðuneytið lítur á innflutningsveislu Fáfnis sem ógn við 

þjóðaröryggi og allsherjarreglu þar sem búist er við fjölda Hells Angels meðlima frá 

Norðurlöndum. Meðan á dvöl Leifs stóð ferðaðist hann um landið. Leif er talsmaður Fáfnis á 

meðan Fáfnisliðar eru áhangendur Hells Angels í Noregi („Foringi Vítisenglanna: Var á Íslandi 

fyrir tveimur vikum“, 2009). 

Íslenska lögreglan óttast átök í undirheimum á milli Hells Angels og annarra gengja og 

glæpahópa sem eru þegar fyrir í undirheimum. Dæmi um átök er hægt að sjá í öðrum 

löndum þótt að meðlimir Hells Angels telji að þau hafi verið blásin óþarflega upp.  
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Dæmi um átök eru átök sem standa yfir á milli Hells Angels og gengja af annarri 

kynslóð innflytjenda í Kaupmannahöfn. Þau átök hófust þegar meðlimur áhangendaklúbbs 

Hells Angels skaut annarrar kynslóðar innflytjanda til bana með vélbyssu. Í kjölfarið hófust 

heiftarleg átök (Stígur Helgason, 2009).  

Eins og fram hefur komið hræðist lögreglan átök bæði milli Hells Angels og gengja frá 

austur-Evrópu og einnig milli Hells Angels og íslenskra gengja. Slík átök hafa átt sér stað. Árið 

2007 mætti hópur íslenskra handrukkara í félagsheimili Fáfnis vopnaðir rörum, kylfum og 

öðrum bareflum, á móti tóku meðlimir Fáfnis með Jón Trausta í farabroddi. Málið var þó 

leyst friðsamlega að lokum. Hells Angels hafa verið tengdir við sölu og dreifingu fíkniefna á 

Norðurlöndum og hefur íslenska lögreglan áhyggjur af að fíkniefnamarkaðurinn breytist ef 

Fáfnir verða að fullgildum meðlimum. Einkum er þá horft til heróíns sem er mikið vandamál í 

öðrum löndum á meðan það þekkist varla hér á landi og óttast menn að það muni breytast. 

Álit manna er mismunandi. Sumir álíta Hells Angels samfélagsplágu eða hetjur eða táknmynd 

frjálslyndis, bræðralags og trygglyndis (Stígur Helgason, 2009). Samkvæmt Europol er Hells 

Angels skipulögð glæpasamtök.        

 Klúbburinn hefur svipaða uppbyggingu og mafíur á borð við þá kólumbísku, rússnesku 

og þá ítölsku Cosa nostra. Aðal ógnin allstaðar er vaxandi ofbeldi. Hells Angels eru með ýmis 

fyrirtæki innan sinna raða sem dæmi House of Pain húðflúrstofur og Route 81 sem selur 

fatnað með merkjum Hells Angels (Anna Sigríður Einarsdóttir, 2009). Alþjóðasamtök Hells 

Angels eru staðsett í Bandaríkjunum og verður hver og ein félagsdeild að greiða gjald til 

þeirra, sama hvar í heiminum félagsdeildin er.      

 Hollenski klúbburinn fer svo með stjórn mála í Evrópu og sá danski heldur utan um 

Norðurlöndin. Ísland er í umsjá norska Hells Angels klúbbsins. Eins og fram hefur komið er öll 

uppbygging stöðluð innan Hells Angels félagsdeilda þar er alltaf forseti, varaforseti, gjaldkeri 

og svo sérstakur vopnastjóri (e.sargent at arms). Íslenski klúbburinn mun þurfa að fara eftir 

þessu eins og aðrar félagsdeildir. Vopnastjórinn sér meðal annars um öryggismál og aðgerðir 

gagnvart keppinautum og öðrum. Ennfremur hefur viðkomandi umsjón með vopnum. 

Gamli Fáfnir hefur ekki fengið sína stöðu nema að hafa verið samþykktur innan 

alþjóðasamtakanna og fengið þar með að nota nafn Hells Angels. Hells Angels klúbburinn er 

með ákveðinn verjendasjóð sem allar félagsdeildir og fyrirtæki borga í, sjóðurinn er svo 

notaður til þess að borga lögfræðingakostnað og annað fyrir meðlimi (Anna Sigríður 

Einarsdóttir, 2009).           
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 Hells Angels klúbburinn er staðlaður, bæði hvað varðar meðlimaröðun og eins 

klúbbhús. Meðlimir hér á Íslandi þurfa að ganga úr skugga um hvort að aðstaða klúbbhússins 

sé eins og Hells Angels vilja að það sé. Í nóvember árið 2007 reyndu meðlimir Hells Angels að 

komast inn í landið en það gekk ekki, hins vegar komust konur sem voru í fylgd með þeim 

inn. Menn telja að ein af ástæðum ferðarinnar hafi verið að skoða klúbbhúsið og var 

konunum falið það hlutverk að taka út klúbbhús og aðra aðstöðu Fáfnismeðlima. Meðlimir 

Fáfnis höfðu unnið að lagfæringum og breytingum á klúbbhúsi sínu sem þá var við Frakkastíg. 

Hins vegar vildu eigendur hússins Fáfnisliða burt úr sínu húsi („Fáfnismenn verða Vítisenglar 

um áramót“, 2007). 

Samkvæmt Sigríði Björk Guðjónsdóttur lögreglustjóra á Suðurnesjum eru margir 

glæpahópar hér á landi sem, dæmi pólskir, litháískir og íslenskir sem hafa erlend tengsl og 

fást við þjófnaði, efnahagsbrot, fíkniefnabrot, vændi og peningaþvætti. Þessir hópar falla 

undir skilgreiningu Europol sem skipulagðir glæpahópar. Aukin athygli hefur borist að 

vélhjólagengjum vegna komu Hells Angels til landsins sem hafa síðastliðin 15 ár séð Ísland 

sem yfirráðasvæði sitt. Talið er að Fáfnir muni geta sótt um fulla aðild að samtökunum fyrir 

haustið 2010. Meðlimir hér á landi eru að safna að sér stuðningsmannaklúbbum og eru þar 

með að reyna að auka völd sín á Íslandi. Ríkislögreglustjóri hefur komið með þá hugmynd að 

banna félögum að merkja sig, það er í skoðun í fleiri löndum og var innleitt í Kanada. Með 

þessu á að draga úr mætti samtakanna þar sem merkingar eru meðal annars notaðar til að 

kalla fram ótta hjá almenningi. Menn telja að Hells Angels séu ekkert án merkjanna (Andri 

Karl, 2009a; Andri Karl 2009b).         

 Fáir hafa komið fram og sagt sína sögu. Fórnarlamb Hells Angels í Danmörku kom 

fram og sagði sögu sína. Viðkomandi var skotinn níu sinnum í maí 2009 og situr enn ein kúla 

eftir í höfðinu á honum. Tvær lentu í hægri fæti, þriðja fór í vinstri handlegg. Fimm kúlnanna 

fóru í bak og sködduðu innri líffæri. Viðkomandi var síðan skotinn tvisvar í höfuðið eftir að 

hafa fallið til jarðar.  

Einstaklingurinn var meðlimur í stuðningshóp Hells Angels, Ak81 í Danmörku og er 

talið að árásin hafi verið vegna gengjastríða á milli Hells Angels og annarra innflytjendahópa 

(Lilja Katrín Gunnarsdóttir, 2009). 

 Í september 2009 birtist viðtal í DV við íslenskan mann, sem var áður meðlimur í 

skandínavískum klúbbi sem vildi verða meðlimur Hells Angels. Sá hinn sami segir að allt sem 

kemur fram í fjölmiðlum sé satt og að klúbbnum fylgi alvarlegir glæpir.  
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Þetta hefur sýnt sig á Norðurlöndunum þar sem mansal, morð, mannrán og alvarlegir 

ofbeldisglæpir og fíkniefnaglæpir hafa tengst Hells Angels í langan tíma. Hells Angels eru með 

menn sem fremja fyrir þá glæpi og sitja inni fyrir þá, á meðan hugsar klúbburinn um 

fjölskyldur þeirra. Íslenski maðurinn hætti í klúbbnum eftir nokkur ár þar sem honum líkaði 

ekki það sem hann sá. Þá var klúbburinn hans einungis áhangandi Hells Angels, en ekki með 

stöðu verðandi meðlims eins og Fáfnir hefur í dag. Samkvæmt manninum líkaði viðkomanda 

ekki undirlægjuháttur síns klúbbs gagnvart Hells Angels og hversu langt þeir voru tilbúnir til 

að ganga til þess að fá viðurkenningu.  

Sá hinn sami telur að allt það neikvæða sem kemur fram í fjölmiðlum sé satt og að ef Hells 

Angels nái fótfestu hér á landi munu fylgja alvarlegir glæpir í kjölfarið (Ritstjórn DV, 2009b). 

Hells Angels hafa verið í fréttum blaða og í netmiðlum undanfarin ár. Frétt sem birtist 

á netinu 2002 fjallaði um þegar Hells Angels í Danmörku hótuðu íslenskum 

sendiráðsstarfsmanni í Kaupmannahöfn, einnig létu tveir meðlimir ófriðlega í 

sendiráðsanddyri. Meðlimir hótuðu starfsfólki og kröfðust þess að sendiráðið afhenti þeim 

íslenskan mann sem hafði leitað skjóls undan hópnum. Danska lögreglan upplýsti starfsmenn 

sendiráðsins um að þeir Hells Angles meðlimir sem höfðu verið stoppaðir á Keflavíkurflugvelli 

og sendir úr landi hefðu haft í hótunum um að ná fram hefndum á íslenskum 

sendiráðsstarfsmönnum í Kaupmannahöfn. Aukið eftirlit var með íslenska sendiráðinu um 

hverjum væri hleypt inn. Einstaklingurinn sem leitaði til íslenska sendiráðsins var kominn í 

fíkniefnaskuld hjá Hells Angels og var starfsmönnum sendiráðsins hótað limlestingum ef þeir 

afhentu ekki manninn eða borguðu skuldina fyrir hann. Starfsmenn hringdu á lögreglu og 

voru meðlimir farnir þegar danska lögreglan kom á staðinn. Samkvæmt fréttinni var þetta 

ekki í fyrsta skipti sem Íslendingur leitar skjóls hjá sendiráðinu undan meðlimum Hells Angels 

eða öðrum glæpahópum vegna fíkniefnaskulda.  

Hells Angels og Bandidos hafa keypt hús víða í bæjum Danmörku og hafa þeir nánast 

hrakið nágranna sína á flótta. Ennfremur leggja þeir undir sig fíkniefnasölu á viðkomandi stað 

og gera líf bæjabúa leitt með ýmsum hætti. Danska lögreglan hefur lýst yfir ánægju sinni með 

að íslenska lögreglan skuli hafa ákveðið að vísa meðlimum Hells Angels úr landi eða meina 

þeim landgöngu („Vítisenglar hótuðu íslenksum sendiráðsstarfsmönnum“, 2002)   

Í mars 2009 voru 12 meðlimir Hells Angels og stuðningsklúbbum þeirra vísað úr landi 

eftir að hafa verið stoppaðir á Keflavíkurflugvelli („Tólf Vítisenglar stöðvaðir á Leifsstöð“, 

2009).             
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 Eins og fram hefur komið þá er klúbburinn mikið glæpavandamál í Kanada. Fréttir 

bárust í apríl 2009 þar sem yfir 150 meðlimir Hells Angels höfðu verið handteknir í Kanada, 

Frakklandi og Dóminíska lýðveldinu. Flestar handtökur fóru fram í Montreal og að sögn 

lögreglu tengdust handtökurnar morðum og öðrum afbrotum sem framin höfðu verið 

síðastliðin 17 ár. Lögreglan í Kanada gerði svipaðar handtökur í Quebec árið 2001 þar sem 

139 meðlimir voru handteknir. Þar af voru 117 meðlimir ákærðir fyrir að minnsta kosti 1 

morð. 60 meðlimir höfðu verið ákærðir fyrir 22 morð sem tengjast átökum á Quebeck 

svæðinu á árunum 1992-2002, á því tímabili dóu 200 manns vegna sprengju-og skotárása 

sem tengja má við Hells Angels (Ritstjórn DV, 2009a). 

Í ágúst 2009 lögðu meðlimir Fáfnis nafnið niður og tóku upp nafnið Hells Angels 

prospect eða verðandi meðlimir Hells Angels. Með þessu eru þeir orðnir opinber 

stuðningsaðili hinna alþjóðlegu Hells Angels. Þar með hafa verið ákveðin tímamót og munu 

meðlimir bera merki Hells Angels. Ferlið að verða Hells Angels getur tekið mörg ár.  

 Í skýrslu ríkislögreglustjóra 2007 kom fram að tenging Fáfnis og Hells Angels væri ógn 

við þjóðaröryggi. Eins og fram hefur komið hefur meðlimum erlendra meðlima Hells Angels 

verið vísað beint úr landi um leið og þeir lenda á Keflavíkurflugvelli. Höfuðstöðvar klúbbsins 

eru í Hafnarfirði en þar var Fáfnir áður til húsa. Íslenska lögreglan var með mikinn viðbúnað 

þegar gömlu Fáfnismeðlimir héldu upp á afmæli sitt í nýja húsnæðinu og buðu meðlimum 

Hells Angels allstaðar úr heiminum í tilefni þess, ekki kom til átaka en þurftu erlendir 

meðlimir að dvelja í fangageymslu lögreglu á Suðurnesjum þegar þeir reyndu að koma inn til 

landsins. Nokkrir meðlima leituðu réttar síns vegna meðferðarinnar. Ekki er langt þangað til 

að Fáfnir geti gerst fullgildir meðlimir fyrst að gamli Fáfnir hefur orðið verðandi meðlimur 

eða prospect („Fáfnir lagðir niður- Hells Angels staðreynd á Íslandi“, 2009)   

Í september 2009 kom í ljós að meðlimir Hells Angels frá þremur löndum höfðu kært 

Útlendingastofnun til dómsmálaráðuneytis fyrir að stoppa för þeirra til Íslands í mars 2009. Á 

annan tug kæra bárust frá Hells Angels í Danmörku, Finnlandi og Noregi. Málið hefur verið í 

kerfinu síðan kært var í mars 2009. Dómsmálaráðuneytið mun skera úr um hvort ákvarðanir 

útlendingastofnunar hafi verið réttmætar eða ekki. Talið er ólíklegt að málið fari fyrir 

Héraðsdóm ef ákvörðun Útlendingastofnunar hefur verið réttmæt þar sem að Hells Angels 

voru ekki settir í endurkomubann. Ef ráðuneytið fellst á rök Hells Angels geta meðlimir sótt 

um skaðabætur. Ennfremur voru fleiri kærur á leiðinni frá meðlimum, þær varða meinta 

ólögmæta handtökur, hleranir og gæsluvarðhaldsúrskurði.  
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Forsvarsmaður Hells Angels á Íslandi vildi ekki tjá sig um málið („Erlendir Vítisenglar bíða 

úrskurðar dómsmálaráðuneytis“, 2009).        

Hells Angels hafa verið mikið í fréttum á síðastliðnu ári. Það nýjasta er áramótaveisla 

sem verðandi meðlimir Hells Angels á Íslandi hafa boðið öllum meðlimum Hells Angels heims 

til. Samkvæmt boðskorti fer veislan fram í klúbbhúsinu í Hafnarfirði.  

Hópurinn á Íslandi er kominn á síðasta þrepið áður en þeir fá fullgilda aðild. Reynslan 

hefur sýnt að Hells Angels fylgi fíkniefnaviðskipti, handrukkanir og mannsal. Þetta má sjá í 

Danmörku og Noregi. Íslenska lögreglan kannar boð hópsins á Íslandi til allra félagsdeilda í 

heimi („Hells Angels boðið í áramótapartí“, 2009).       

Norrænir Hells Angels meðlimir hafa í hyggju að koma og fagna nýju ári með íslenska 

hópnum hér á landi, lögregla hefur ekki sérstakan viðbúnað vegna þessara frétta. Eins og 

áður verður meðlimum vísað burt eins og í hin skiptin („Vítisenglum mun verða vísað frá“, 

2009). Fréttir bárust ekki meir af áramótapartýi íslensku Hells Angels.  
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8. Lokaorð 

Eins og umfjöllun sýnir þá er uppbygging og lífstíll mótorhjólagengja og mafíunnar mjög 

svipaður. Mafían er uppbyggð með áherslu á fjölskylduna á meðan Hells Angels og Mongols 

ganga út á bræðralag. Báðir aðilar sýna samheldni fram í rauðan dauðann. Hells Angels og 

Mongols með því að líta eins og út og vera tryggir sínum hóp. Mafían sýnir samheldni við 

fjölskylduna og sinn hóp. Hells Angels, Mongols og mafían hafa atvinnu af því að stunda 

glæpi, eru hollir hver öðrum innan hópsins og vígt inní raðir allra. Mætti telja að eini 

munurinn á þessum tveimur hópum er faratæki og fatnaður þeirra. Hugmynd Alberts Cohens 

getur einnig gengið til útskýringa á mótorhjólagengjum. Mögulega eru þetta aðilar sem hafa 

gefist upp á hefðbundnu samfélagi og viðmiðum þess. Vegna þessa hafa þessir einstaklingar 

farið útí afbrot til að græða pening og fá virðingu samkvæmt reglum glæpahópsins. Þeir sýna 

mikla hollustu við sinn hóp eins og hugmyndin um afbrotadrenginn segir til um og þeir lifa í 

núinu.           

 RICO lögin hafa verið notuð á Hells Angels eins og fram kemur og hefur FBI þróað ETI 

módelið sem þeir nota í dag til þess að ná glæpahópum. Hér á Íslandi hefur sú hugmynd 

komið upp að banna alla mótorhjólaklúbba sem eru með MC í nafni sínu til þess að koma í 

veg fyrir Hells Angels verði með félagsdeild hér á landi. Hefur þetta frumvarp vakið 

mismunandi viðbrögð almennt í hjólaheiminum hér á landi og eru sumir mótorhjólaklúbbar á 

móti þessari hugmynd. Mögulegt er að mótorhjólaklúbbar breyti nafni sínu til þess að 

komast hjá því að verða bannaðir en gamli Fáfnir er ekki eini mótorhjólaklúbburinn á Íslandi 

sem er með MC í nafni sínu. Til eru aðrir íslenskir klúbbar sem eru með MC í nafni sínu og eru 

ekki í tengslum við Hells Angels. Í þeirra huga stendur MC eingöngu fyrir motorcycleclub. 

Eins og kom fram í byrjun eru heimildir um mótorhjólamenningu á Íslandi ekki miklar 

enda er þetta ungur félagsskapur hér á landi. Heimildirnar um Mongols og Hells Angels er að 

finna í erlendum bókum sem fjalla um sitthvorn hópinn. Margar bækur eru til og voru 

einungis valdar nokkrar úr bókaflórunni. Sumar bækurnar eru eldri en aðrar en þó sýna þær 

allar fram á að báðir hóparnir eru í afbrotum og stunda ólöglega starfsemi. Við vinnslu 

studdu heimildir meira þá hugmynd að Hells Angels klúbburinn sé skipulögð glæpastarfsemi 

heldur en hópur manna sem leika sér á mótorhjólum og skemmta sér. Sama má segja um 

Mongols klúbbinn. Hins vegar verður að hafa í huga að bækurnar eru yfirleitt skrifaðar af 

öðrum en meðlimum sjálfum. Einnig að þær skýrslur sem lögreglan á eru trúnaðarmál og 

ekki er hægt að fá staðfestingu á þeim glæpum sem heimildir telja upp.  
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 Mismunandi getgátur eru uppi um hvað muni gerast hér á landi þegar meðlimir 

gamla Fáfnis verða að fullgildum Hells Angels meðimum. Eins og heimildir sýna óttast 

lögregla að mikil átök brjótist út í undirheimum á meðan meðlimir sjálfir segja að 

áhyggjurnar séu óþarfar. Meðlimir vilja meina að um hræðsluáróður sé að ræða. Fjölmiðlar 

segja þetta vera glæpastarfsemi. Erfitt er að gera sér fyrirfram hugmyndir um hvað geti gerst 

ef þeir verða að fullgildum meðlimum. Heimildir sýna ákveðið mynstur um skipulagða 

glæpastarfsemi hjá Hells Angels.  

Heimildir bera Ísland saman við önnur lönd svo sem Danmörk, Noreg og Bandaríkin.  

Erfitt er að bera saman Ísland við önnur lönd vegna fólksfæðar. Hjólaheimurinn hér á landi er 

ungur á meðan sem dæmi í Bandaríkjunum hefur verið mótorhjólamenning síðan í seinni 

heimstyrjöld. Samkvæmt heimildum eru útlagamótorhjólaklúbbar fleiri en einn í flestum 

löndunum og hérna eru um 20 manns sem eru í inngönguferli Hells Angels.   

 Þegar heimildir eru skoðaðar kemur í ljós hversu mikið virðing og hefnd skiptir 

útlagamótorhjólamenn máli. Þeir halda ákveðinni virðingu með því að skapa ótta og hika ekki 

við að framfylgja hótunum. Hells Angels meðlimir hafa undirlægur í öllum stigum 

þjóðfélagsins hvort sem það er háttsettur dómari eða lágtsettur glæpamaður. Fyrir Hells 

Angels er lítið mál að spilla þeim sem þeir þurfa til þess að ná sínu fram burt séð á hvaða 

þjóðfélagsstigi viðkomandi er. Hells Angels klúbburinn hefur opin augu fyrir nýjum 

tækifærum til að hagnast á samanber fasteignamarkaðinn í Danmörku. 

Ekki var auðvelt að finna upplýsingar um tilvonandi íslenska Hells Angels hópinn fyrir 

utan það sem hefur komið fram í dagblöðum og netmiðlum. Ennfremur er mikil leynd yfir 

tilvonandi íslenska Hells Angels hópnum sem neitar viðtölum í samræmi við reglur Hells 

Angels 

Ástæða fyrir þessu efnisvali er tilraun til að varpa ljósi á duldan heim 

útlagamótorhjólamanna. Það kom höfundi á óvart að sjá hversu útbreiddir Hells Angels eru í 

raun og að sjá hversu mikil hollusta er við hópinn meðal meðlima. Einnig kom á óvart 

andstyggileg framkoma við konur sem tengjast klúbbnum bæði hjá Mongols og Hells Angels. 

Heimildir sýna að konur eru mjög neðarlega í virðingarstiga hjá báðum klúbbum.  
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Hvað varðar útbreiðslu er ótrúlegt að hugsa sér hvernig einn maður, Sonny Barger, 

hefur náð að sameina svo marga undir merkjum Hells Angels.  

Áhugavert var að skoða meiningu merkja og húðflúra hjá útlagamótorhjólamönnum 

og væri athyglisvert að reyna að skoða það betur í framtíðinni. Höfundur tekur ekki hlið með 

lögvaldi né 1% mótorhjólagengjum í umfjöllun þessari. Höfundur stefnir á mótorhjólapróf og 

nám í afbrotafræði í framtíðinni. 
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