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Inngangur 
 

Á Íslandi er rekið eitt minnsta fangelsiskerfi heims. Hlutfall fanga miðað við 

íbúafjölda er einnig með því lægsta sem þekkist í heiminum.1 Þar af leiðandi er 

fjármagn takmarkað og endurnýjun í kerfinu gengur hægt fyrir sig. Fá fangelsi hafa 

verið byggð á Íslandi og eru fangelsi oft byggð með löngu millibili. Því þurfa fangar 

oft að taka út refsingu sína í gömlum fangelsum sem henta ekki nútímakröfum um 

vistun fanga. Hugmyndafræði og stefna í fangelsismálum ásamt tæknilegum 

nýjungum eru örari en bygging nýrra fangelsa. Það verður til þess að ekki er hægt að 

bjóða öllum föngum upp á bestu mögulegu þjónustu hverju sinni. 

 

Ekki munu allar byggingar þjóna þeim tilgangi á endanum sem  þeim var ætlað í 

upphafi. Byggingar eru byggðar með ákveðna starfsemi í huga en þegar fram líða 

stundir þá breytist reksturinn eða önnur starfsemi flyst í bygginguna. Helsta 

undantekningin eru kirkjur, en þær þjóna oftast hlutverki sínu frá upphafi til enda.  

 

Á Íslandi hafa aðeins tvö fangelsi upphaflega verið byggð sem fangelsi. Það eru 

Betrunarhúsið á Arnarhóli, (nú Stjórnarráðshúsið) og Hegningarhúsið við 

Skólavörðustíg. Önnur fangelsi hafa upphaflega átt að þjóna öðru hlutverki en sem 

fangelsi.2 Því er áhugavert að bera saman stefnu Fangelsismálastofnunar og máta hana 

við fangelsisbyggingar. 

                                                        
1 Walmsley, R. (2009). World Prison Population List. Eighth ed. 
2 Guðmundur Gíslason, Forstöðumaður fangelsa á höfðuborgarsvæðinu. Viðtal 10. Janúar 2010 
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Hugmyndafræði fangelsa 
 

Hugmyndafræði og tilgangur fangelsa er tvíþætt. Annarsvegar að vernda samfélagið 

fyrir hættulegum mönnum og hinsvegar að betra þá sem gerst hafa brotlegir út í 

samfélaginu og gera þá hæfa til að takast á við samfélagið án þess að gerast brotlegir 

aftur. Fangelsi eru viss hetertópía3 Menn sem hafa brotið af sér og verið dæmdir til 

fangelsisvistar eru fjarlægðir úr sínu samfélagi og færðir út fyrir samfélagið. Í 

samfélag fanga.  

 

Foucault fjallar um kreppuheterópíu í grein sinni: „Önnur rými.”  Brúðkaupsferðin er 

dæmi um kreppuheterópíu, því þar á afmeyjun að eiga sér stað. Afmeyjunin má ekki 

eiga sér stað inni á heimilinu, heldur þarf hún að eiga sér stað fyrir utan heimilið. 

Stúlkan fer í burtu og kemur til baka sem kona. Það vita allir hvað á sér stað í 

brúðkaupsferðinni en þó vill enginn vita af því, þess vegna fer afmeyjunin fram fjarri 

heimilinu. 

 

Á sama hátt er fangelsið fyrir utan samfélagið. Við dæmum menn í fangelsi sem hafa 

gerst brotlegir á almennum viðmiðum og lögum samfélagsins. Á vissan hátt losum við 

okkur við þá, færum þá út fyrir samfélagið þar sem við þurfum ekki að vita af þeim. Í 

fangelsunum á að eiga sér stað betrun og brotamenn eiga að geta gengið til baka inn í 

samfélagið sem betri menn. 

 

Margir fangar skilgreina sig samkvæmt sameiginlegri reynslu sinni inn í ákveðið 

kerfi. Innan þess kerfis er ákveðið „tungumál” sem þeir deila.4 Fangar geta átt erfitt 

                                                        
3 Í grein Michel Foucault, „Önnur rými” fjallar hann um Hetertópíu. Hetertópía er mynduð úr grísku 
orðunum heteros sem þýðir annar og úr orðinu topos sem þýðir staður, þannig að hetertópía er í raun 
„annar staður” Dæmi um aðrar hetertópíur eru spegilinn, þar sem þú sérð rými sem er í raun ekki til, og 
báturinn, en það er í raun staður án tíma og staðsetningar.  Michel Foucault: Um önnur rými. Í þýðingu 
Benedikts Hjartarsonar, Ritið 1/2002 bls 131-142 
4 Í grein Patrick Schumacer, „The autuopoeisis of architecture” fjallar hann um sjálfskilgreiningu 
félagslegra kerfa  út frá kenningum hins þýska félagsfræðings (kerfisfræðings) Niklas Luhmanns og 
hvernig samskipti á milli kerfa er skilgreint og skilgreinir kerfin. Skv. Luhmann tala einstaklingar 
innan sama félagslega kerfis sameiginlegt „tungumál”byggt t.d. á semeiginlegum reynsluheimi eða 
sögu, en þegar einstaklingar úr mismunandi kerfum tala saman skilgreinir Luhmann það sem áreiti. Því 
einstaklingar hvor úr sínu kerfi tala ekki sama „tungumál”, það ber að skoða skv. Því. Patrick 
Schumacher: „The autuopoeisis of architecture”. Latent utopias – Experiments within Contemporary 
Architecture. Zaha Hadid & Patrick Schumacher. Spring Verlag. Wien/New York 2002 
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með að flokka sig í kerfi samfélagsins því þá getur skort sameiginlegan reynsluheim 

með hinum almenna borgara. Þegar mismunandi kerfi mætast og „tungumálið” er 

ekki það sama geta samskiptin ekki orðið eðlileg, þá einkennast samskiptin fyrst og 

fremst af áreiti. Fangelsunum er að vissu leyti ætlað að kenna föngum þetta 

„tungumál” svo að fangar geti tekið virkan þátt í samfélaginu. 

 

En fangelsi eru vissulega öfgafullar aðstæður. Þar er á ákveðin hátt einsleitur hópur 

manna sem margir hverjir hafa svipaðan bakgrunn. Er hægt að gera menn „eðlilega” í 

óeðlilegum aðstæðum? Eins og Sr. Hreinn S. Hákonarson, fangaprestur, bendir á, þá 

getur falist í því viss þversögn að taka menn út úr samfélaginu til að gera þá hæfari til 

að takast á við samfélagið.5  

 

 

Bygging og rekstur fangelsa 
 

Fangelsi eru mjög kostnaðarsöm. Þó að við fyrstu sýn virðist fangelsi oft ekki ósvipuð 

og heimavist þá felst mikill kostnaður í öryggismálum.6 Fangelsi sem er hannað og 

byggt sem öryggisfangelsi en er svo notað sem venjulegt fangelsi mun kosta 

gríðarlega mikið bæði í byggingu og rekstri. Jafnframt mun venjulegt fangelsi sem á 

svo að nota sem öryggisfangelsi, kalla á mjög dýrar framkvæmdir til að breyta því í 

öryggisfangelsi, þar að auki sem það mun sjálfsagt aldrei uppfylla allar kröfur 

öryggisfangelsis eftir breytingar.7 Á Íslandi er fylgt þeirri stefnu að þegar nýtt fangelsi 

er hannað og byggt, skuli það vera byggt sem öryggisfangelsi og öllum ströngustu 

öryggisreglum fylgt eftir. Þetta er gert svo að fangelsið sé fullbúið til að þjóna því 

hlutverki í framtíðinni.8 

 

Fangar eru jafn ólíkir og þeir eru margir og þarfir þeirra misjafnar. Sumir þurfa 

stranga öryggisgæslu á meðan aðra má vista í opnara fangelsi. Oftast þarf 

ofbeldisfullur síbrotamaður meiri gæslu en maður sem situr inni fyrir fjárlagabrot. 

Þegar nýtt fangelsi er byggt þarf að skilgreina vel hvers konar fanga standi til að vista 

                                                        
5 Sr. Hreinn S. Hákonarson, fangaprestur. Viðtal 12. Janúar 2010 
6 Halldór Valur Pálsson, deildarsérfræðingur Fangelismálastofnunar. Viðtal 10. Desember 2009 
7 Leslie Fairweather & Seán McConville. (2000). Prison Architecture. Ploicy, Design and Experience. 
Architectural Press. Bls 12 
8 Halldór Valur Pálsson, deildarsérfræðingur Fangelismálastofnunar. Viðtal 10. Desember 2009 
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í því. Vel hannað fangelsi sem tekur tillit til blöndunar fanga í fangelsum og stuðlar 

að miklum samskiptum fanga og fangavarða eru ódýrari í byggingu, því það hefur 

sýnt sig að agabrot í slíkum fangelsum eru fátíðari. Það má helst rekja til þess að 

fangaverðir eru í nánum tengslum við fanga, læra inn á fanganna og geta brugðist fyrr 

við vandamálum. Með réttri hönnun fyrir réttan fangahóp má draga verulega úr 

kostnaði við byggingu fangelsa. Þá er til að mynda hægt að nota hefðbundnari 

byggingarefni í stað harðgerðra og dýrari byggingarefnis.9  

 

Launakostnaður fangelsa vegur þungt í rekstri fangelsa. Vegna 24 tíma eftirlits eru 

fangelsin mannaflafrek. Með því að nýta nýjustu tækni eftirlitsmyndavéla ásamt vel 

hannaðri byggingu má draga úr fjölda starfsmanna, langtímasparnaður verður mikill 

við það.10 En réttilega má benda á að þau fangelsi sem þurfa að reiða sig á gríðarlega 

öflugt myndavélakerfi og annan tæknilegan búnað eru einfaldlega ekki nægilega vel 

hönnuð. Góð hönnun getur meðal annars falist í því að sjónlínur fangavarða séu 

skýrar og lokist ekki. Nýjasta fangabyggingin á Litla-Hrauni, (bygging 4) er til að 

mynda svo þröng að þegar klefahurðir eru opnaðar á göngum þá lokast fyrir sjónlínu 

inn þann ganginn. 

 

 

Hvernig standa fangelsismál á Íslandi? 
 

Þann 1. September árið 2009 voru 148 manns í afplánun í fangelsum á Íslandi, þar af 

25 gæsluvarðhaldsfangar.11 Þá voru rúmlega 200 dómþolar að bíða þess að geta hafið 

afplánun.12 Ennfremur eru um 1600 manns sem eiga eftir að vera boðaðir í 

vararefsingu, sem er oftast vegna ógreiddra sekta. Ekki hefur verið unnt að boða 

þennan hóp í afplánun vegna skorts á fangaplássi. Þó er það þekkt að þegar 

einstaklingar eru boðaðir til fangavistar að þeir geti oft gert upp skuldir sínar. Á 

meðan ekki er hægt að boða menn inn til afplánunar, þá lengist þessi listi stöðugt og 

                                                        
9 Leslie Fairweather & Seán McConville. (2000). Prison Architecture. Ploicy, Design and Experience. 
Architectural Press. Bls 36 
10 Leslie Fairweather & Seán McConville. (2000). Prison Architecture. Ploicy, Design and Experience. 
Architectural Press. Bls 13 
11 Fangelsismálastofnun. (2009). Fjöldi fanga í fangelsum 1. september ár hvert árin 1996 - 2009. 
samtals og eftir tegundum.  
12 Fangelsismálastofnun. (2009). Fjöldi dómþola í boðun ril afplánunar óskb. fangelsisrefsingar í lok 
hvers árs árin 1989-27. ágúst 2009.  
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erfiðlega gengur að rukka inn sektirnar.13 

 

Það eru 145 fangapláss í fimm fangelsum á Íslandi,14 þar að auki afplána nokkrir 

fangar á Vernd, á Sólheimum og á meðferðar- og öðrum stofnunum. Nú er einnig 

unnið að því að breyta gistiheimilinu Bitru í fangelsi.15 

 

Hér að neðan verður farið stuttlega yfir fangelsi landsins til að gefa hugmynd um 

ástand þeirra, þá með tilliti til aðstöðu fyrir fanga og fangaverði. Hvaða þjónustu er 

hægt að veita og hverju er ábótavant.  

 

 Hegningarhúsið 

 

Hegningarhúsið við Skólavörðustíg er elsta fangelsi landsins. Það var tekið í notkun 

árið 1874. Fangelsið hefur því verið í notkun í 135 ár.16 Þótt hugmyndafræði um 

betrun fanga hafi verið gömul á Íslandi er eins og Hegningarhúsið sé byggt eftir þeirri 

hugmyndafræði að fangelsið sé geymslustaður. Hönnun hússins og aðstaða fyrir fanga 

virðist byggjast á því að fangar séu læstir inni í klefum á nóttunni en fari svo út fyrir 

veggi fangelsins á daginn til að vinna.17 

 

Í fangelsinu eru fimm tveggja manna klefar og fjórir eins manns, þar að auki eru tveir 

gæsluvarðhaldsklefar. Staðsetning fangelsins er mjög óhentug. Fangelsið stendur í 

þéttri byggð og hægt er sjá ofan í fangelsisgarðinn úr nálægum byggingum. Þar að 

auki er fangelsið í miðju skemmtanalífi miðbæjarins um helgar og stafar mikið ónæði 

af því. Það er afar slæmt, þar sem fangar eru oft í ójafnvægi. Þá er þetta sérstaklega 

slæmt fyrir fanga sem eru að ná sér niður eftir vímuefnaneyslu. Bæði er mikill hávaði 

frá skemmtanalífinu auk þess sem að flöskum og öðrum munum er hent yfir 

girðinguna, til að mynda fíkniefnum. Húsið stendur við helstu túristagötu Reykjavíkur 

og það þykir ekki viðunandi að menn séu færðir þar til afplánunar fyrir augum allra 

vegfaranda. Flestir fangar mæta þó sjálfir til boðaðrar fangavistar og oftar en ekki 

mæta menn í annarlegu ástandi þar sem menn rölta oft beint af börunum til að mæta 

                                                        
13 Fréttastofa RÚV. (21. júní 2009). Enginn fer í skuldafangelsi í bráð.  
14 Guðmundur Gíslason. Til frelsiskerðingar þarf fangahús.  
15 Fréttastofa RÚV. (20. nóvember 2009). Gistiheimilið Bitra verður fangelsi.  
16 Fangelsismálastofnun. (10. desember 2009). Hegningarhúsið.  
17 Guðmundur Gíslason, Forstöðumaður fangelsa á höfðuborgarsvæðinu. Viðtal 10. Janúar 2010 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til afplánunar.18 

 

Aðstaðan í Hegningarhúsinu er afar fábrotin. Lítil sem engin sameiginleg aðstaða er í 

fangelsinu, eins og vinnuaðstaða, matsalur eða tómstundaaðstaða. Fangelsið er rekið á 

undanþágum frá heilbrigðisyfirvöldum, en þau gera meðal annars athugasemdir við 

það að fangar skuli þurfa að borða matinn sinn inni í klefum sínum vegna þrengsla. 

  

„Engan veginn er hægt að stunda þar nútímalegan rekstur fangelsis.” Segir í skýrslu 

Valtýs Sigurðssonar um markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbygging fangelsa, 

frá árinu 2004  Þar segir enn fremur: „Þá er húsið að hluta til friðað. Vegna þessa, svo 

og vegna staðsetningarinnar, er óraunhæft að ætla að þar sé unnt að byggja og/eða 

breyta þannig að það nýtist sem fangelsi í framtíðinni. Fangelsismálastofnun telur því 

einsýnt að leggja eigi fangelsið niður.”19 

 

Í dag er Hegningarhúsið notað sem móttökufangelsi fyrir fanga sem eru að hefja 

afplánun, þeir eru svo sendir þaðan í sitt afplánunarfangelsi. Þó eru styttri refsingar 

teknar út í Hegningarhúsinu. Að jafnaði eru menn ekki lengur en einn mánuð í 

Hegningarhúsinu, þó getur það komið fyrir vegna sérstakra aðstæðna að menn séu 

vistaðir þar í uppundir ár.20 

 

 Litla-Hraun 
 

Litla-Hraun er stærsta fangelsi landsins, það var stofnað árið 1929. Þá var byggingu, 

sem Guðjón Samúelsson teiknaði, breytt í fangelsi, en upphaflega stóð til að 

byggingin yrði notuð sem sjúkrahús. Fangelsið er rekið í 9 byggingum sem standa á 

lóðinni. Árið 1995 var nýjasta byggingin tekin til notkunar, í því húsi eru fimm álmur 

með ellefu klefum hver.21 

 

Allt til ársins 1986 var Litla-Hraun flokkað sem vinnuhæli og þar voru stunduð 

bústörf og önnur tilfallandi verkefni fyrir nálæg sveitarfélög.22 Á Litla-Hrauni er nú 

                                                        
18 Guðmundur Gíslason, forstöðumaður fangelsa á höfðuborgarsvæðinu. Viðtal 10. Janúar 2010 
19 Valtýr Sigurðsson. (2004). Markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbyggin fangelsa.  
20 Guðmundur Gíslason, Forstöðumaður fangelsa á höfðuborgarsvæðinu. Viðtal 10. Janúar 2010 
21 Fangelsismálastofnun. Fangelsið Litla-Hraun.  
22 Hreinn S. Hákonarson. (2009). Annáll Litla-Hrauns 1929-2009. Verndarblaðið , bls 12-15. 
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aðstaða til margvíslegrar vinnu auk þess sem hægt er að stunda staðnám í samvinnu 

við Fjölbrautaskóla Suðurlands23 

 

Árið 2008 tók Margrét Frímannsdóttir við stöðu forstöðumanns. Í kjölfarið var tekið 

upp á því að fangar myndu elda fyrir sig sjálfir. Þá var einnig hafin matjurtarrækt og 

reist var lítið gróðurhús. En það hafði áður verið reynt árið 1981, þá var reist 

gróðurhús á Litla-Hrauni en það svo rifið aftur árið 1994 vegna þess að það þótti of 

dýrt að reka það þá.24 

 

Á Litla-Hrauni er einnig íþróttaaðstaða, bæði er lyftinga- og íþróttasalur, einnig er 

fótboltavöllur í garði Litla-Hrauns. Íþróttasalurinn er notaður sem samkomusalur fyrir 

fangana auk þess sem messur og aðrar athafnir fara þar fram.25 

 

Talsverður fíkniefnavandi er á Litla-Hrauni. Þar hefur þó hafið göngu sína vímulaus 

deild sem var stofnuð árið 2007. Þeir sem þar dvelja hafa það að yfirlýstu markmiði 

að vera lausir við öll fíkniefni. Einn gangur hefur verið tekin undir þessa deild, en þar 

eru 11 klefar. Deildin hefur reynst vel en þó bendir Sr. Hreinn. S. Hákonarson, 

fangaprestur á að staðsetningin sé óviðunandi því þótt fangar séu á þessari deild þá 

komast þeir ekki hjá því að eiga samskipti við aðra fanga, á útivistar- og vinnutímum, 

þar eru oft freistingar sem er erfitt fyrir þá að standast.26 

 

 Kvíabryggja 
 

Kvíabryggja hefur verið í notkun frá 1954. Upphaflega voru vistaðir þar fangar sem 

ekki stóðu skil á greiðslu meðlags en svo þróaðist starfsemin í það að taka á móti 

refsiföngum. Fangelsið er opið og þar eru vistaðir fangar sem hafa stuttan sakaferil 

og/eða að þeim sé treystandi til þess að vera í opnu fangelsi Fangelsið er ekki girt af 

frekar en venjulegur sveitabær. Í fangelsinu er pláss fyrir tuttugu og tvo fanga.27 

Vinna fanga felst fyrst og fremst í störfum tengdum sjómennsku, svo sem beitningu, 

fella net og gera við fiskikör. Fangar hafa þar að auki komið sér upp litlum golfvelli á 

                                                        
23 Fangelsismálastofnun. Fangelsið Litla-Hraun. 
24 Hreinn S. Hákonarson. (2009). Annáll Litla-Hrauns 1929-2009. Verndarblaðið , bls 12-15. 
25 Fangelsismálastofnun. (án dags.). Fangelsið Litla-Hraun. 
26 Sr. Hreinn S. Hákonarson, fangaprestur. Viðtal 12. Janúar 2010 
27 Fangelsismálastofnun. Fangelsið Kvíabryggja.  
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lóð fangelsisins sem er 35 hektarar.28 

 

 Kópavogsbraut 17 

 

Fangelsið Kópavogsbraut 17 var opnað 1989 Þar eru kvenkynsfangar vistaðir ásamt 

völdum karlkynsföngum. Þeir karlkynsfangar sem eru vistaðir á Kópavogsbraut eru 

valdir með tilliti til hegðunar þeirra, hversu stuttir dómar þeirra eru og að þeir hafi 

ekki verið dæmdir fyrir ofbeldi eða misnotkun gagnvart konum eða börnum. 

Fangelsinu er skipt upp í tvo ganga, kven- og karlkynsgang. Fangelsið er lítið og 

hentar ágætlega fyrir afplánun styttri dóma, en þykir ekki viðunandi fyrir lengri 

afplánun, þar sem þrengt getur mjög að föngum sem dveljast þar lengi.29 Að öllu 

jöfnu eru ekki fleiri en fjórar til sex konur í afplánun í einu. Mikil mismunun er á 

Kvenkynsföngum og karlkynsföngum. Aðstaðan á Kópavogsbraut 17, samanborin við 

Litla-Hraun, er afar léleg. Fangelsið á Kópavogsbraut 17 er sem litið frímerki á meðan 

svigrúm á Litla-Hrauni er talsvert meira. Kópavogsbraut 17 er eina úrræðið sem er í 

boði fyrir konur, en þær hafa ekki möguleika á að taka út refsingu  sína á 

Kvíabryggju30  

 

Góð vinnuaðstaða er í kjallara hússins þar sem smá verkefni eru unnin, þar að auki er 

þvottahús í fangelsinu þar sem þvottur er meðal annars þveginn fyrir önnur fangelsi. 

Útivistaraðstaða er óviðunandi. Þar er lítill garður sem lokaður er af með netgirðingu 

sem sést í gegnum.31 Fangar geta stundað nám í fangelsinu frá Menntaskóla 

Kópavogs. Kvenkynsfangar sem eiga ungbarn eða fæða barn í afplánun gefst kostur á 

því að hafa barnið hjá sér, ef barnaverndarnefnd samþykkir það. Slíkt hefur oftast 

reynst vel.32 

 

 

 

 Fangelsið Akureyri 
 

                                                        
28 Fangelsismálastofnun. Fangelsið Kvíabryggja.  
29 Fangelsismálastofnun. Fangelsið Kópavogsbraut 17.  
30 Sr. Hreinn S. Hákonarson, fangaprestur. Viðtal 12. Janúar 2010 
31 Valtýr Sigurðsson. (2004). Markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbyggin fangelsa.  
32 Fangelsismálastofnun. Fangelsið Kópavogsbraut 17.  
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Fangelsið á Akureyri hefur verið í húsakynnum lögreglunnar á Akureyri síðan 1978. 

Hægt er að vista tíu fanga þar. Fangelsið er ætlað þeim sem eru búsettir á Norðurlandi 

og afplána ekki lengri dóm en eitt ár.33 Þann 7. ágúst 2008 var fangelsið opnað aftur 

eftir miklar endurbætur. Við opnunina spratt af stað mikil umræða um lúxus í 

fangelsum, enda fangelsið vel búið og aðstaða til fyrirmyndar. En eins og Erlendur S. 

Baldursson, afbrotafræðingur, benti á í opnunarræðu sinni þá er sjaldan hægt að tala 

um lúxus í fangelsum. Lúxus getur sjaldnast falist í því að vera læstur inni í klefa.34 

Vinna fanga felst í þrifum og viðhaldi á fangelsinu. Lítill yfirbyggður garður er í 

fangelsinu sem fangar hafa aðgang að.35 

 

 Bitra (í vinnslu) 

 

Í september 2009 auglýsti dóms- og kirkjumálaráðuneytið eftir leiguhúsnæði undir 

fangelsi. Óskað var eftir því að húsnæðið myndi rúma 16-26 fanga. Tekið var fram að 

fjarlægð verði ekki það mikil frá Litla-Hrauni að ekki verði hægt að samnýta 

þjónustuna.36 Dómsmálaráðherra hefur leitað til eigenda gistiheimilisins Bitru, sem 

svöruðu auglýsingunni. Bitra er í Flóahreppi, nálægt Selfossi og var áður rekið þar 

kvennafangelsi til fjölda ára. Þó þarfnast húsnæðið töluverðra breytinga svo hægt sé 

að nýta það sem fangelsi í dag.37 

 

 Hönnun og þarfagreining á nýju fangelsi 
 

Fangelsismálastofnun hefur átt í langvarandi húsnæðisvanda sem sér ekki fyrir 

endann á. Til stóð að reisa nýtt fangelsi á Hólmsheiði, þar áttu að vera rúmlega 50 

klefar. Í fangelsinu áttu að vera 5 deildir, móttökudeild, almenn deild, meðferðardeild, 

sjúkradeild og gæsluvarðhaldsdeild38 Átti nýtt fangelsi á Hólmasheiði að leysa af 

Hegningarhúsið, fangelsið Kópavogsbraut 17 og gæsluvarðhaldsdeildina á Litla-

                                                        
33 Fangelsismálastofnun. Fangelsið Akureyri.  
34 Erlendur S. Baldursson. Hugleiðing um lúxux í fangelsum og afstæði tímans. Flutt við formlega 
opnun Fangelsins á Akureyri 7. ágúst 2008.  
35 Fangelsismálastofnun. Fangelsið Akureyri.  
36 Dómsmála- og mannréttindaráðuneytið. (21. september 2009). Auglýst eftir leiguhúsnæði undir 
fangelsi.  
37 Fréttastofa RÚV. (20. nóvember 2009). Gistiheimilið Bitra verður fangelsi. 
38 Valtýr Sigurðsson. (2004). Uppbygging fangelsa.  
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Hrauni.39 Ekkert varð úr bygginu fangelsis á Hólmsheiði og hafa þær hugmyndir allar 

verið lagðar til hliðar.  

 

Fram hefur farið þó nokkur vinna við hugsanlega stækkun á Litla-Hrauni. 

Fangelsismálastofnun hefur fengið dönsku arkitektúrstofuna Alex Poulsen 

Arkitektkontor a/s til liðs við sig við hönnun á endurbótum og stækkun Litla-Hrauns. 

Gríðarleg þörf er á byggingu móttökuhúss. Aðstaðan í dag er ekki fullnægjandi. 

Öryggi er ekki fullkomlega tryggt og aðstaða til málm- og fíkniefnaleitar er ekki 

viðunandi.40 Nefnd um framtíðarrekstur fangelsins að Litla-Hrauni telur það algjört 

forgangsatriði að reisa móttöku- og þjónustubygginu á Litla-Hrauni. Með byggingu 

hennar er hægt að auka öryggið, þar að auki má draga verulega úr innstreymi 

fíkniefna inn í fangelsið, en slíkt er mikið vandamál í dag. Leysa má þann vanda að 

mestu með byggingu móttökuhúss. Í móttökuhúsinu er einnig gert ráð fyrir 

heimsóknarherbergjum auk skrifstofu- og vinnuaðstöðu fyrir fangaverði sem er 

ábótavant í núverandi húsnæði. Til að mynda gerir núverandi húsnæði ekki ráð fyrir 

að í fangelsinu vinni bæði karlkyns- og kvenkynsfangaverðir.41 

 

Samkvæmt nýjustu teikningum frá Alex Poulsen Arkitektkontor a/s er gert ráð fyrir 

að byggja nýja móttöku- og skrifstofubyggingu, auk þjónustubyggingar fyrir fanga, 

þar væri samkomusalur, búð og önnur þjónusta. Samkvæmt teikningum er einnig 

ráðgert að tengja saman tvær núverandi byggingar auk þess að reisa nýja 

fangaklefaálmu sem myndi hýsa 42 fanga.42 Almenn ánæga virðist vera innan 

Fangelsismálastofnunar með hönnun og tillögur að breytingum á Litla-Hrauni. Þó 

hefur verkefnið verið sett á bið vegna fjárskorts og hugsanlegt að fyrst verið ráðist í 

framkvæmdir í Reykjavík.43 

 

 

Guðmundur Gíslason, forstöðumaður fangelsa á höfuðborgarsvæðinu telur það 

                                                        
39 Nefnd um stefnumótun í menntamálum fanga. (2007). Stefnumótun í menntamálum fanga á Íslandi. 
Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 
40 Nefnd um framtíðarrekstur fangelsisn að Litla-Hrauni. (2007). Skýrsla nefndar um framtíðarrekstur 
fangelsins að Litla-Hrauni. Dóms og kirkjumálaráðuneytið. 
41 Nefnd um framtíðarrekstur fangelsisn að Litla-Hrauni. (2007). Skýrsla nefndar um framtíðarrekstur 
fangelsins að Litla-Hrauni. Dóms og kirkjumálaráðuneytið. 
42 Alex Poulsen Arkitektkontor a/s. (2008). FÆNGSLET LITLA HRAUN - Udvidelse og forbedringer.  
43 Guðmundur Gíslason, forstöðumaður fangelsa á höfðuborgarsvæðinu. Viðtal 10. Janúar 2010 
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mikilvægt að næsta fangelsi sem reist verður, muni rísa á höfuðborgarsvæðinu. Helstu 

rök fyrir því er að það vantar gæsluvarðhaldsklefa sem eru nálægt allri helstu 

þjónustu. Það felst mikill kostnaður í flutningi á föngum og þjónustu við 

gæsluvarðhaldsfanga sem eru vistaðir á Litla-Hrauni. Til að auka hagræði er 

nauðsynlegt að vista þá á höfuðborgarsvæðinu til að fangar séu í nálægð við lögreglu, 

dómskerfi og aðra þjónustu.44 

 

Ljóst er að mikil tími og miklir fjármunir hafa farið í þarfagreiningu og hönnun á nýju 

fangelsi, en lítið komið út úr því. Hugmyndir manna eru margvíslegar og þörfin 

mismunandi hverju sinni. Metnaður er mikill og ásetningur góður, en svo virðist sem 

fjármagnsskortur standi í vegi fyrir nýjum byggingum og framkvæmdum. 

 

 

Stefna Fangelsismálastofnunar 
 

Á Íslandi er það gömul hugmynd og góð að fangelsin séu hugsuð sem betrunarvist. 

Þegar fyrsta fangelsi Íslands var reist árið 1771 hlaut byggingin nafnið Betrunarhúsið 

á Arnarhóli. Nafnið er lýsandi fyrir hugmyndafræði þess húss. Hún gekk út á það að 

fá þá sem þar voru til að vinna, koma reglu á fólk enda margir sem þangað voru 

sendir, flökku- og óreglumenn.45 

 

Fangelsin sem slík eru ekki refsingin. Í vestrænum ríkjum er það almenn skoðun að 

fangelsin sjálf eigi ekki að vera refsingin, heldur felst refsingin í sviptingu frelsis. 

Flestir ef ekki allir fangar á Íslandi munu á endanum losna úr fangelsinu. Hvernig 

mönnun viljum við að samfélagið skili frá sér út í samfélagið? Viljum við að 

fangelsin skili frá sér niðurbrotnum einstaklingum, eftir slæma vist og meðferð í 

fangelsinu? Eða viljum við að þau skili frá sér betri einstaklingum sem eru tilbúnir að 

takast á við samfélagið án þess að brjóta af sér aftur? Flest viljum við sjálfsagt að 

fangelsin skili frá sér heilbrigðari mönnum en þeim sem voru settir inn í þau. Því er 

mikilvægt að nota fangelsisvistina til að betra afbrotamenn og leiða þá inn á rétta 

braut innan samfélagsins. Í skýrslu um markmið í fangelsismálum og 

framtíðaruppbyggingu fangelsanna kemur eftirfarandi fram: 
                                                        
44 Guðmundur Gíslason, forstöðumaður fangelsa á höfðuborgarsvæðinu. Viðtal 10. Janúar 2010 
45 Björn Þórðarson. (1926). Refsisvist á Íslandi 1761-1925. Reykjavík. 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Að lokinni refsivist snýr fangi aftur út í samfélagið og því er 
þjóðfélagslega hagkvæmt að draga úr líkum á endurkomu hans í 
fangelsi vegna nýrra afbrota.  Fangelsismálastofnun telur mikilvægt 
að sett verði þau markmið að föngum verði tryggð örugg og vel 
skipulögð afplánun, að mannleg og virðingarverð samskipti verði 
höfð í fyrirrúmi og að fyrir hendi verði aðstæður og umhverfi sem 
hvetur fanga til að takast á við vandamál sín.  

 

„Þó það hljómi mótsagnakennt, þá felst í því ákveðið tækifæri að brotamenn séu 

lokaðir inni. Því þetta eru einstaklingar sem oft hafa átt í erfiðleikum í langan tíma og 

alla jafna er erfitt að ná til, þetta er tækifæri sem að við höfum ekki efni á að missa 

af." Anna Newton, sálfræðingur Fangelsismálastofnunar.46 

 

Margir þeirra sem eru dæmdir til fangelsisvistar hafa átt í útistöðum við kerfið frá 

unga aldri og jafnvel ekki náð að klára grunnskólanám. Hegðunarvandamál og brot 

hafa verið svo ítrekuð og alvarleg að skólayfirvöld hafa einfaldlega orðið úrræðalaus 

og gefist upp á að aðstoða viðkomandi.47 Þegar þessir einstaklingar komast svo í kast 

við lögin og eru dæmdir til fangelsisvistar þá gefst gott tækifæri til að vinna með 

viðkomandi til að snúa honum til betri vegar. 

 

Þá er spurning um hvernig best sé að vinna með einstaklingnum svo að hann geri bót 

á sínum málum. Hvaða aðferðir ber að nota og hvernig vinna má með einstaklingnum 

svo að hann brjóti ekki af sér aftur? Það hlýtur að vera þjóðhagslega hagkvæmt að 

fangi brjóti ekki aftur af sér eftir að hann losnar úr fangelsi. 

 

Í 2.gr reglugerð um fullnustu refsinga (961/2005) um meðferðar- og vistunaráætlun 

kemur fram að vinna skuli meðferðar- og vistunaráætlun í samvinnu við fanga í 

upphaf refsivistar til að stuðla að betrun og endurhæfingu. „ Markmið meðferðar- og 

vistunaráætlunarinnar er að fangi nái, eftir lok afplánunar, að fóta sig í samfélaginu, 

hann kunni að leita sér aðstoðar, hann eigi fastan samastað og hafi góð tengsl við 

fjölskyldu og/eða vini.”48 

                                                        
46 Pétur Blöndal. Betrun eða geymslustaður? Morgunblaðið 30. September 2007 
47 Jón Sigurðsson, deildastjóri Litla-Hrauns. Viðtal 19. September 2009 
48 Dóms- og Kirkjumálaráðuneytið. (8. nóvember 2005). Reglugerð um fullnustu refsinga (961/2005). 
Sótt 3. janúar 2010 frá Reglugerðasafn: 
http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/key2/961-2005 
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Halldór Valur Pálsson, Deildarsérfræðingur Fangelsismálastofnunar, tekur í sama 

streng og leggur áherslu á að „normalísera” fangana og fangelsin, það er að koma 

föngum í rútínu. Að fangar vakni á morgnana, hafi sig til, borði morgunmat og komi 

sér í vinnu, skóla eða aðrar tómstundir. Það er ekki vel liðið að fangar hangi 

aðgerðalausir inni í klefum sínum alla daga. Það vinnur að betrun fanganna að koma 

þeim inn í daglega rútínu, en það er eitthvað sem fæstir fangar hafa upplifað, enda 

margir sem hafa lifað óreglulegu lífi.49 

 

Í grein, Péturs Blöndal um fangelsi sem betrunarvist skoðar hann menntun fanga:  

 

Menntun innan fangelsa er samkvæmt rannsóknum einn 
mikilvægasti þátturinn í því að draga úr ítrekunartíðni afbrota. Það 
er m.a. sagt byggjast á því að fangar hafa að jafnaði minni menntun 
en aðrir samfélagsþegnar. Þeir hafa því ekki sömu tækifæri og 
viðurkenningu og hinn almenni borgari eftir viðurkenndum leiðum 
og víkja því af réttri braut50  

 

Samkvæmt rannsókn sem var gerð á Íslandi árið 2003 kom í ljós að af þeim föngum 

sem hófu afplánun á árunum 1998-2003  höfðu 25% fanga lokið stúdents- iðn- eða 

háskólagráðu. 75% fanga höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi og jafnvel ekki tekist að 

klára það. Á sama tíma var hlutfallið 45% á meðal Íslendinga á aldrinum 25-64 ára.51 

 

Fangelsisyfirvöld reyna því að ýta sem flestum í nám, þau telja það lykilinn að betrun 

fanga. Það er dýrmætt að geta notað þann tíma sem fangi situr inni við að mennta sig. 

Það er ómetanlegt ef fangi getur gengið út úr fangelsinu með stúdentspróf eða jafnvel 

enn meiri menntun. Menntun er nokkuð sem fanginn getur aflað sér sjálfur og enginn 

tekið frá honum. Mikilvægt er að skapa jákvætt umhverfi til að stunda menntun innan 

fangelsa svo að fangar eigi auðveldara með að mennta sig og finni hvatann til þess. 

 

 
 

 
                                                        
49 Halldór Valur Pálsson, deildarsérfræðingur Fangelismálastofnunar. Viðtal 10. Desember 2009 
50 Pétur Blöndal. Betrun eða geymslustaður? Morgunblaðið 30. September 2007 
51 Margrét Sæmundsdóttir. (2003). Félagsleg staða fanga og afbrot þeirra. 
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Hvernig þjóna fangelsin á Íslandi  

stefnu Fangelsismálastofnunar? 
 

Það sem einkennir íslensk fangelsi er að þau eru oft rekin í byggingum sem 

upphaflega voru ekki ætluð til fangelsa. Það er alveg ljóst að rekstur fangelsa í 

byggingum sem ekki eru sérstaklega hannaðar sem fangelsi geta sjaldnast uppfyllt 

allar kröfur um fangelsi, öryggi þeirra og betrunarstarf á sem bestan og hagkvæmastan 

hátt. 

 

Fangelsin á Íslandi eru yfirfull. Húsnæðisskortur hefur verið langvarandi vandamál og 

komið í veg fyrir að hægt sé að sinna föngum eins og best verður á kosið. Svo þröngt 

er orðið um fangana að dæmi eru um að tvímenna þurfi í suma klefana og er það orðið 

venja frekar en regla í sumum tilvikum, til að mynda í Hegningarhúsinu,52 en slíkt er 

algjörlega óviðunandi. Samkvæmt lögum um fullnustu refsinga skal fangi vera einn í 

klefa nema sérstakar aðstæður eða húsrými komi í veg fyrir það.53 Því fylgir mikið rót 

á föngum að vera í yfirfullum fangelsum því fullnýta þarf alla klefa. Við óvæntar 

aðstæður þarf oft að róta föngum mikið til, t.d. ef að upp kemur stórt fíkniefnamál þar 

sem margir eru settir í gæsluvarðhald.  

 

Yfirfull fangelsi og léleg aðstaða fangavarða eykur streitu og hefur áhrif á faglega 

getu þeirra í starfi. Fangarnir nema streituna, sem gerir þá órólegri sem leiðir til þess 

að starf fangavarða verður enn erfiðara fyrir vikið. Yfirfull fangelsi geta þar af 

leiðandi ekki þjónað því betrunar starfi sem þeim er ætlað á jafn árangursríkan hátt og 

til er ætlast.54  

 

Smæð fangelsiskerfisins og þrengslin á Íslandi geta þó að vissu leyti verið kostur. Því 

nálægð fanga við fangaverði er mikil hér á landi, þá sérstaklega í Hegningarhúsinu 

þar sem þrengsli eru mikil.55 Fangaverðir í stöðugri umgengni við fanga kynnast þeim 

                                                        
52 Guðmundur Gíslason, Forstöðumaður fangelsa á höfðuborgarsvæðinu. Viðtal 10. Janúar 2010 
53 Íslensk lög. (1. júlí 2005). Lög um fullnustu refsinga. 
54 Leslie Fairweather & Seán McConville. (2000). Prison Architecture. Ploicy, Design and Experience. 
Architectural Press. Bls 32 
55 Guðmundur Gíslason, Forstöðumaður fangelsa á höfðuborgarsvæðinu. Viðtal 10. Janúar 2010 
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vel og læra að þekkja þá og bregðast við vandamálum skjótt.56 Í raun hafa 

agavandamál ekki verið mikið vandamál hér á landi og hugsanlega má rekja það til 

þess hversu gott samband er á milli fanga og fangavarða yfirleitt.57 

 

Þó er töluverður fíkniefnavandi í fangelsum á Íslandi og þá sérstaklega á Litla-

Hrauni.58 Það er ljóst að erfitt getur reynst að betra fanga sem er í neyslu. Betrun felst 

í því að koma reglu á líf fanganna og það getur verið erfitt fyrir fanga í neyslu. 

Fangelsismálastofnun telur menntun fanga vera eitt lykilatriði í betrun fanga og það er 

ljóst að fíkniefni og menntun fara ekki vel saman. 

 

 Aðstaða til menntunnar er ágætt á Litla-Hrauni og á Akureyri, en aðstaðan í 

Hegningarhúsinu og á Kópavogsbraut 17 er lítil sem engin. Samkvæmt 76. grein 

stjórnarskrár Íslands kemur það skýrt fram að allir eiga rétt á menntun. “öllum skal 

tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi” Samkvæmt 

skýrslu sem Fangelsismálastofnun sendi Dómsmálaráðherra 2004 er lagt til að 

Hegningarhúsinu og Fangelsinu Kópavogsbraut verði lokað.59 Með tilliti til 

námsaðstöðu er það mjög þarft. 

 

Aðstaða til vinnu er einnig mjög misjöfn, til að mynda er aðstaðan á Litla-Hrauni góð 

á meðan það er engin aðstaða í Hegningarhúsinu. En þrátt fyrir að aðstaða sé góð á 

Litla-Hrauni þá er verkefnaskortur þar líkt og í öðrum fangelsum. Erfitt er að afla 

verkefna því að ekki eru öll verkefni hentug föngum auk þess sem þau stangast oft á 

við samkeppnislög þar sem fangar vinna á mun lægra kaupi en gengur og gerist úti á 

almennum vinnumarkaði. Eðli máls samkvæmt leitast fangelsið frekar eftir 

verkefnum sem eru mannaflafrek og notast þá við frumstæðari tækjabúnað en gengur 

og gerist.60 Að einhverjum hluta felst vinna fanga í viðhaldi og rekstri á fangelsunum 

sjálfum, þá helst í sambandi við þrif og önnur viðhaldsverkefni. 

 

 

 
                                                        
56 Leslie Fairweather & Seán McConville. (2000). Prison Architecture. Ploicy, Design and Experience. 
Architectural Press. Bls 36 
57 Jón Sigurðsson, deildastjóri Litla-Hrauns. Viðtal 19. September 2009 
58 Jón Sigurðsson, deildastjóri Litla-Hrauns. Viðtal 19. September 2009 
59 Valtýr Sigurðsson. (2004). Uppbygging fangelsa. 
60 Jón Sigurðsson, deildastjóri Litla-Hrauns. Viðtal 19. September 2009 
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Vegna smæðar fangelsiskerfisins eru vistunarúrræði býsna fá og einsleit. Það getur 

reynst erfitt að finna viðeigandi úrlausnir sem henta hverjum og einum. Um 

helmingur fanga á Íslandi er vistaður á Litla-Hrauni. Það verður til þess að breiður 

hópur fanga er vistaður saman, samanborið við öryggisfangelsi í öðrum löndum, þar 

sem fangahópurinn er ef til vill einsleitari. Jón Sigurðsson, deildarstjóri Litla-Hrauns 

bendir á að hægt væri að vista marga þá fanga sem eru nú vistaðir á Litla-Hrauni, í 

opnari fangelsum, líkt og Kvíabryggju. En aðstaða til þess sé ekki fyrir hendi.61  

 

Eftir því sem fleiri opin fangelsi verða byggð á Íslandi, þá má gera ráð fyrir því að 

hópurinn á Litla-Hrauni verið einsleitari. Þar mun sitja eftir harðsvíraðasti kjarni 

fanganna. Í dag er fyrirkomulaginu þannig háttað að reynt er að hafa tvo til þrjá rólega 

fanga á móti hverjum æstum, þannig sjá fangarnir að einhverju leyti um að róa hvern 

annan niður.62 Með því móti minnkar álag á fangaverði, því ábyrgðinni er að 

einhverjum hluta velt yfir á fangana sjálfa um að halda röð og reglu. Slíkt hefur gefist 

vel þó einstaka fangar hafi kvartað yfir því að þeim finnist þeir vera að sinna vinnu 

sem fangaverðir eiga að sjá um.63 Það felst vissulega betrun í því að velta sem mestri 

ábyrgð yfir á fangana sjálfa, líkt og gert var þegar tekið var upp á því að láta fanga sjá 

um matreiðslu sjálfir, enda algjör óþarfi að elda ofan í fullorðna menn.  

 

Vissulega má deila um það hversu miklu frelsi „góða” fangans megi fórna fyrir 

hagsmuni heildarinnar. Því hættulaus fangi sem hefur sýnt að honum sé treystandi á 

vissulega rétt á því að vera ekki vistaður innan um hættulega og ofbeldisfulla 

einstaklinga, heldur í opnari fangelsi innan um aðra hættulausa fanga. Sé litið á málið 

á heildstæðan hátt og lærdómur dreginn af þeirri sérstöðu sem skapast hefur hér á 

Íslandi, þar sem fangahópur er breiður og blandaður. Þá hefur það gefist vel og slíkt 

ber að halda í. Því er mikilvægt að koma í veg fyrir að aðeins harðsvíraðasti hópurinn 

verði eftir á Litla-Hrauni.  

 

Það ber líka að skoða að mikill misbrestur er á jafnrétti kynjanna í fangelsismálum á 

Íslandi. Í skýrslu um markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbyggingu fangelsa 

segir: “Þegar litið er nánar á aðstöðu kvenfanga í fangelsinu er hún ekki í samræmi 

                                                        
61 Jón Sigurðsson, deildastjóri Litla-Hrauns. Viðtal 19. September 2009 
62 Jón Sigurðsson, deildastjóri Litla-Hrauns. Viðtal 19. September 2009 
63 Sr. Hreinn S. Hákonarson, fangaprestur. Viðtal 12. Janúar 2010 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við stöðu karlfanga einkum vegna þess að þær eiga enga möguleika á vist í opnara 

fangelsi eins og t.d. á Kvíabryggju, vinna þeirra er mun einhæfari og útivist 

takmarkaðri.”64 Í Fangelsinu Kópavogsbraut 17 er þar að auki ekki aðstaða til að vista 

fanga með geðraskanir, þó sé það gert, því engin önnur úrræði standa til boða. Það er 

afar slæmt. Sr. Hreinn bendir þar að auki á að það virðist svo vera að kvenkynsfangar 

sem koma í afplánun eru oft á tíðum verr farnir á líkama og sál en karlkynsfangar.65 

Aðstaða starfsfólks er þar að auki ekki viðunandi, til að mynda er ekki aðstaða til að 

setja fanga í einangrun í fangelsinu. Þegar allt kemur til alls, þá hafa konur ekki sama 

aðgang á því besta sem fangelsiskerfið býður upp á, líkt og karlkynsfangar.66 

 

Ef til vill væri hægt að vinna að enn blandaðari fangelsum þar sem samgangur er að 

einhverju leyti á milli kvenkyns- og karlkynsfanga. Slíkt gæti leitt til þess að hægt sé 

að bjóða konum upp á sambærilega þjónustu sem stendur körlum til boða.  

 

 

Hvaða úrbætur þarf til að hægt sé að  
framfylgja stefnu Fangelsismálastofnunar? 
 

Fyrst og fremst þarf að veita meiri fjármunum inn í fangelsismálakerfið þannig að 

Fangelsismálastofnun geti hætt að hugsa í bráðabirgðalausnum og farið að vinna 

markvisst að því framkvæma lausnir til framtíðar. Í góðærinu, á árunum 2000-2007 

voru stórhuga framkvæmdir um byggingu nýs fangelsis og stækkun á Litla-Hrauni. 

Eftir bankahrunið 2008 og niðurskurð hjá hinu opinbera hafa allar fjárveitingar dregist 

saman og allar hugsanlegar framkvæmdir settar á bið.67 

 

Þörf er á að reisa fangelsi á höfuðborgarsvæðinu. til að leysa Hegningarhúsið og 

Kópavogsfangelsið af hólmi. Þá væri æskilegt að gæsluvarðhaldsklefar væru þar, auk 

almennrar fangadeildar fyrir þá fanga sem að einhverjum ástæðum þarf að vista á 

höfuðborgarsvæðinu, sökum nálægðar við læknisþjónustu og/eða vegna annarra þarfa. 

 
                                                        
64 Valtýr Sigurðsson. (2004). Markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbygging fangelsa.  
65 Sr. Hreinn S. Hákonarson, fangaprestur. Viðtal 12. Janúar 2010 
66 Hreinn S. Hákonarson. (2004). Konur í fangelsi - viðtal við Guðrúnu Þorgerði Ágústsdóttir. 
Verndarblaðið. 
67 Halldór Valur Pálsson, deildarsérfræðingur Fangelismálastofnunar. Viðtal 10. Desember 2009 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Hanna þarf nútímalegt fangelsi sem svarar okkar þörfum í dag og það þarf einnig að 

geta svarað þörfum okkar í framtíðinni. Sveigjanleiki er lykilorð í hönnun á nýju 

fangelsi hér á Íslandi. Sveigjanleikinn er sérstaklega mikilvægur á Íslandi sökum 

smæðar fangelsiskerfisins. Kerfið er lítið og þarf að geta brugðist við óvæntum 

aðstæðum, til að mynda stórum sakamálum og breyttum aðstæðum. 

 

Hér má sjá einfalda skýringarmynd um það hvernig hanna þarf sveigjanleika inn í 

fangelsin. Hér eru fjórar fjögurra manna einingar. Það verður að vera hægt halda 

öllum einingum aðskildum, eða sameina þær eftir þörfum. 

 

 
mynd 1 ‐ skýringarmynd um virkni fangelsa 

Sveigjanleikinn stuðlar að því að hægt sé 

að auka blöndun innan fangelsa. Í fangelsi 

þar sem hægt er að skipta deildum upp á 

auðveldan hátt og eftir þörfum hverju sinni 

er hægt að vista breiðari hóp fanga, með 

mismunandi þarfir. Hægt er að samþætta 

margs konar þjónustu sem eykur gæði 

hennar og gerir hana að hagkvæmari 

rekstrareiningu. 

 

 

Lokaorð 
 

Í raun hafa úreltar byggingar tekið Fangelsismálastofnun í gíslingu. Byggingarnar 

koma í veg fyrir að hægt sé að sinna þeirri betrun sem sett er fram í stefnuskrá 

Fangelsismálastofnunar. Í dag er boðið upp á vistun í fangelsum sem ganga þvert á 

stefnuskrá Fangelsismálastofnunar. Það er ekki hægt að bjóða öllum föngum upp á 

viðunandi læknis og sérfræðiþjónustu. Fangar sem vilja í fíkniefna- og 

áfengismeðferð þurfa að umgangast fanga í neyslu. Aðstaða til náms er misgóð á milli 

fangelsa og vinna fanga er ekki nægilega stöðug. Það sem vinnur gegn flestum 

þessara sjónarmiða er lélegur og óviðunandi húsakostur. 
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Stefna og markmið fangelsismálastofnunar er metnaðarfull og margt mjög vel gert 

innan stofnunarinnar. En það er ekki hægt að gera betur en aðstæður leyfa hverju 

sinni. Það er dýrt þegar fram í sækir, bæði fjárhagslega og félagslega að byggja 

fangelsismál á Íslandi upp á skammtímalausnum, líkt og gert hefur verið. Bitra er 

nýjasta dæmið um skyndilausn, þó að það sé fyrirséð að Bitra muni á engan hátt geta 

leyst þann mikla vanda sem Fangelsismálastofnun stendur frammi fyrir.   

 

Einnig er hætt við því að Bitra verði engin skammtímalausn. Ef við skoðum sögu og 

þróun fangelsismála á Íslandi, er líklegt að Bitra verið í notkun mun lengur en gert er 

ráð fyrir í upphafi. Fangelsismálastofnun er enn að nota sömu lausnir og notaðar voru 

fyrir 80 árum, þegar Litla-Hraun var tekið í notkun. Það er, að notast við þau hús sem 

eru tiltæk, þeim breytt og starfsemin svo aðlöguð inn í bygginguna. Rökréttara væri 

að hanna bygginguna utan um starfsemina en ekki öfugt. 

 

En það er ekki nóg að reisa bara nýtt fangelsi að erlendri fyrirmynd. Það þarf að 

leggja mikla vinnu í að greina sérstöðu Íslands, sérþarfir og finna svör við þeim. Við 

erum oft á tíðum að glíma við vandamál sem þekkjast ekki í öðrum nálægum löndum. 

 

Því er áhugavert er að skoða nýjustu fangelsisbygginguna sem reist var á Íslandi, en 

það er bygging 4 á Litla-Hrauni, sem byggð var árið 1995. Sú bygging er einkennileg 

í marga staði. Þar er ný bygging sem er hönnuð og hugsuð sem nítjándu aldar 

fangelsi, með langa og mjóa ganga og turn í miðju hússins. Turn hins alsjáandi auga. 

Turninn er merki um vald, merki um mátt yfirvaldsins og merki um máttlitla fanga. 

Turninn gengur því þvert á hugmyndafræði og stefnu Fangelsismálastofnunar þar sem 

unnið er út frá virðingu, jafnrétti og skilningi.  

 

Sorglegt er til þess að hugsa að þessi turn sé nú orðinn tákngervingur fyrir fangelsi á 

Íslandi.  
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