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Ágrip 

Gerð var lífssögurannsókn sem unnin var samkvæmt eigindlegri rannsóknaraðferð. 

Viðtal var tekið við móður Gauta Jónssonar sem fæddist árið 1954 og lést árið 1997 

og bjó á altækri stofnun stærsta hluta lífs síns. Tilgangur verkefnisins var að skoða 

sögulega þróun í málefnum fatlaðra og að varpa ljósi á líf Gauta og skoða hvernig 

hugmyndafræði, lög og þjónustuúrræði höfðu áhrif á líf hans. Heimilda var aflað með 

lestri fræðilegra heimilda auk viðtalsins. Niðurstöður gefa til kynna að það hafi verið 

almennt þjónustuleysi og úrræðaleysi fyrir fötluð börn og fullorðinna og fjölskyldur 

þeirra um miðbik 20. aldar. Lífssaga Gauta gefur til kynna að læknisfræðileg 

sjónarhorn á fötlun voru lengur í hávegum höfð en lög og þróun hugmyndafræðinnar 

sagði til um.  Hugmyndafræðin um eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku náði ekki 

inná stofnun eins og Kópavogshæli og virtist breytta litlu fyrir Gauta og jafnvel marga 

af hans kynslóð. 
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1 Inngangur 

Síðustu áratugi hefur verið lögð áhersla á rannsóknir um líf og aðstæður fatlaðs fólks. 

Varð það til þess að lífssögur fatlaðra einstaklinga litu dagsins ljós. Margar  lífssögur 

hafa verið skráðar til að skoða líf og aðstæður fólks í sögulegu og samfélagslegu ljósi. 

Fyrstu lífsögur fatlaðra sýndu að fatlað fólk bjó yfir mikilli þekkingu. Sú þekking og 

það sjónarhorn var þýðingarmikil viðbót við þá þekkingu sem fyrir var um líf fatlaðra 

(Atkinson, Jackson og Walmsley, 1997). Lífssögur geta verið allt frá stuttum 

frásögum um hversdagsleikann að miklum ævisögum (Esterberg, 2002).  Með 

lífssögurannsóknum er hægt að varpa ljósi á þá þætti sem hafa haft áhrif á líf og 

aðstæður fatlaðs fólks. Þær lífsögurnar sem hafa verið gerðar sýna þau áhrif sem 

mannkynbótastefnan hafði á líf fatlaðs fólks um miðbik 20. aldar. Fólk var lokað inná 

altækum stofnunum með lítil völd um eigið líf, niðurlægt og einangrað frá 

umheiminum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001).  

Síðastliðinn áratug hef ég unnið að málefnum fatlaðra við ýmis störf. Í starfi 

mínu hef ég orðið vitni að breytingum í lífi fatlaðs fólks og á þjónustu við það. Mín 

fyrstu störf voru á sambýli sem þá hafði ný tekið til starfa. Heimilismenn voru allir 

nýfluttir frá altækri stofnun þar sem þeir höfðu búið stóran hluta lífs síns. Altækar 

stofnanir í þjónustu við fatlaða voru þá á undanhaldi. Það voru stofnanir þar þeir sem 

þar dvöldu allan sólarhringinn og fengu alla þá þjónustu sem í boði var innan veggja 

stofnunarinnar (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Sjálf átti ég frænda sem bjó á altækri 

stofnun stærstan hluta ævi sinnar. Hann lést áður en hann fékk tækifæri til að flytja út 

af stofnuninni. Minningin um hann er eflaust uppsprettan að vangaveltum mínum um 

það líf og þær aðstæður sem það fólk sem ég hef þjónað lifðu áður en það fluttu út af 

stofnunum. Ýmsar spurningar hafa vaknað hjá mér um stofnanirnar, 

hugmyndafræðina og framkvæmd þeirra laga sem giltu um þjónustu við þennan hóp. 

Þær hugleiðingar mínar eru hvatinn að viðfangsefni ritgerðarinnar sem hér birtist. 

Settar eru fram tvær rannsóknarspurningar; 

 Hvaða áhrif hefur hugmyndafræðin sem birtist í lögum og þjónustuúrræðum 

haft á líf fatlaðs fólks á árunum 1954 - 1997? 

 Hvernig varpar saga frænda míns, Gauta Jónssonar, ljósi á aðstæður fatlaðs 

fólks á Íslandi frá árunum 1954 - 1997? 

Markmið verkefnisins er því tvíþætt. Annars vegar mun ég fara yfir þá sögulegu 

þróun sem átt hefur sér stað í málefnum fatlaðra og hvað mótaði þjónustuna við fatlað 
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fólk á síðari hluta 20. aldar. Til að ná því markmiði mun ég að kynna mér ríkjandi 

hugmyndafræði og gildandi lög um málefni fatlaðra á árunum 1954-1997. Auk þess 

mun ég skoða þjónustuúrræði sem í boði voru á þessu tímabili. Hins vegar mun ég 

segja sögu Gauta Jónssonar og skoða hvernig lífssaga hans getur varpað ljósi á  

hvernig þjónustu við fatlað fólk var háttað á Íslandi á árunum á þessu tímabili. Til að 

geta sagt sögu hans mun ég gera lífssögurannsókn sem er ein tegund eigindlegra 

rannsókna. Við gagnasöfnun tók ég opið viðtal við móður Gauta þar sem hann er 

látinn. 

Verkefninu er skipt niður í sjö kafla. Sá fyrsti er inngangur að verkefninu. Í 

öðrum kafla er farið yfir þann sögulega bakgrunn sem lífssaga Gauta fellur að. Á 

lífsleið hans breyttist hugmyndafræðin sem mótaði lagasetningu og þjónustuúrræði 

sem í boði voru. Í kaflanum er rætt hvernig hugmyndafræðin þróaðist og breyttist. Í 

þriðja kafla er gerð grein fyrir þeirri sögulegu þróun sem snéri að þjónustuúrræðum, 

lagasetningu og lagabreytingum sem áttu sér stað á lífsleið Gauta. 

Rannsóknaraðferðum verkefnisins eru gerð skil í fjórða kafla, sem og 

aðferðafræðilegum þáttum. Lífssaga Gauta Jónssonar er sögð í fimmta kafla 

ritgerðarinnar eftir frásögn móður hans. Greint er frá bernsku hans, fyrstu árum hans á 

Skálatúnsheimilinu og lífinu á Kópavogshæli. Þar á eftir fer kafli um niðurstöður og 

lærdómur þar sem leitast er við að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru 

fram. Í sjöund og síðasta kaflanum eru lokaorð rannsakanda. 

 Lögin um málefni fatlaðra á árunum 1954 til 1997 eru lög sem fjalla um 

fávita, þroskahefta og málefni fatlaðra. Í ritgerð þessari mun ég notast við hugtakið 

fatlað fólk í allri umfjöllun og er það í samræmi við afstöðu þeirra sem eru fylgjendur 

félagslega sjónarhornsins. Þeir sem aðhyllast félagslega sjónarhornsins hafa rætt 

mikilvægi þess að rætt sé um fatlað fólk frekar en fólk með fötlun. Hér á landi hefur 

orðræðan verið að þróast frá því að ræða um fatlaða í þá átt að rætt sé um fatlað fólk í 

samræmi við umrætt sjónarhorn (Rannveig Traustadóttir, 2003).  
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2 Þróun hugmyndafræðinnar/sögulegur og fræðilegur bakrunnur 

Í þessum kafla er leitast við að varpa ljósi á sögulega þróun helstu sjónarhorna sem 

snertu félagslegar og samfélagslegar aðstæður fatlaðs fólks á 20. öldinni. 

Hugmyndafræðin sem mótaði lög um málefni fatlaðra og þjónustuúrræðin sem í boði 

voru hafa breyst með tímanum. Í kaflanum er farið yfir ríkjandi hugmyndafræði hvers 

tímabils og greint frá hvernig hugmyndafræðin breyttist. Fyrst verður sagt frá 

mannkynbótastefnuna og læknisfræðilega líkaninu. Þá er því gefinn gaumur hvað felst 

í félagslegum skilningi á fötlun og að lokum hugað að hugmyndafræðinni um eðlilegt 

líf og fulla samfélagsþátttöku. 

 

2.1 Mannkynbótastefnan og læknisfræðilega líkanið  

Í upphafi 20. aldar varð mikil þróun í erfðavísindum sem höfðu neikvæð áhrif á stöðu 

fatlaðra. Hin svo kallaða mannkynbótastefna fól í sér þá kenningu að þættir á borð við 

andleg þroskaskerðingu, geðsjúkdóma, afbrotahneigð og drykkjusýki væru 

erfðabundnir og gengu milli kynslóða innan ættarinnar. Þetta vakti ótta hjá fólki við 

þá sem voru öðruvísi. Þessi ótti og viðhorf almennings höfðu áhrif á lagasetningu og 

raðstafanir stjórnvalda og þeirra sem önnuðust málefni fatlaðra. Stórar stofnanir, oft 

langt frá þéttbýli voru víða settar á laggirnar og fatlaðir vistað þar einangrað frá 

venjulegu umhverfi og félagslegri þátttöku (Unnur B. Karlsdóttir, 1998).  

Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun er sprottið af mannkynbótastefnunni og 

var allsráðandi í hinum vestræna heimi á 20. öld. Áherslan var lögð á hvernig sigrast 

mætti á sjúkdómum og útrýma erfðagöllum. Eðlilegt ástand var góð heilsa og því var 

talið að sjúkdómar og skerðing væri frávik. Læknisfræðilega líkanið leit þar af 

leiðandi á fötlun sem andstæðuna við það sem er eðlilegt og heilbrigt. Áhersla var því 

lögð á að greina skerðingu fatlaðra einstaklinga svo hægt væri að gera ráðstafanir á 

borð við viðeigandi ráðgjöf, meðhöndlun, þjálfun og umönnun (Rannveig 

Traustadóttir, 2003).  

Læknisfræðilega líkanið endurspeglast skýrt í alþjóðaflokkunarkerfi um 

fötlum sem alþjóðlega heilbrigðisstofnunin (WHO) sendi frá sér árið 1980. Með 

flokkunarkerfinu var skráning og flokkun sjúkdóma samræmd. Í flokkunarkerfinu er 

litið til þriggja lykilhugtaka en þau eru skerðing, fötlun og hömlun. Þau eru útskýrð 

þannig; 

 Skerðing ( impairment ) er missir eða afbrigðileg sálræn, líkamleg eða 

líffræðileg bygging eða virkni. 
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 Fötlun (disability) er takmörkuð geta eða vanhæfni til að framkvæma 

athafnir á sama hátt  eða innan þeirra marka sem eðlileg eru talin. 

 Hömlun ( handicap) vísar til erfiðleika einstaklings sem stafa af 

skerðingu eða fötlun og takmarka eða hindra viðkomandi einstakling 

við að uppfylla eðlileg hlutverk, miðað við aldur, kyn, félagslega og 

menningarlega þætti  

(Barnes, 1998). 

Læknisfræðilega líkanið lítur á fötlun sem persónulegan harmleik og fötlunin er 

álitin  uppspretta  allra  erfiðleika  einstaklingsins.  Líkanið  tekur  lítið  sem  ekkert 

tillit til félagslegra þátta eða umhverfisþátta (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 

2.2 Félagslegur skilningur á fötlun 

Læknisfræðilega líkanið fékk harða gagnrýni þegar félagsleg sjónarhorn á fötlun 

komu fram. Félagsleg sjónarhorn leggja áherslu á þær hindranir sem fatlaðir mæta í 

samfélaginu og að vandamálið liggi ekki hjá einstaklingnum sjálfum eins og 

læknisfræðilega líkanið gerir (Rannveig Traustadóttir, 2003). Ýmis félagsleg 

sjónarhorn hafa komið fram, en breska félagslega líkanið hefur verið róttækast, mest 

umdeilt og þar að leiðandi verið í brennidepli (Barnes, Mercer og Shakespeare, 1999). 

Á Norðurlöndunum hefur hinn svokallaði norræni tengslaskilningur á fötlun verið 

mikið til umræðu undanfarin ár (Gustavsson, Sandvin, Traustadóttir og Tøssebro, 

2005). Hér á eftir verða þessum tveim sjónarhornum gerð skil. 

 

2.2.1 Breska félagslega líkanið 

Eitt af þekktustu félagslegu sjónarmiðunum á fötlun er “Breska félagslega líkanið um 

fötlun.” Félagsleg líkön á fötlun leggja áherslu á þær hindranir sem fólk með skerta 

færni stendur frammi fyrir í umhverfi sínu og hvernig þær séu helsta orsök fötlunar 

þess (Rannveig Traustadóttir, 2003). Upphaf breska félagslega líkansins má rekja til 

ársins 1976 þegar baráttusamtök fatlaðs fólks gáfu frá sér róttæka yfirlýsingu. Hún var 

þess efnis að það væri samfélagið sem gerði fólk fatlað og að fötlun væri afleiðing 

undirokunar sem fatlað fólk yrði fyrir í samskiptum við aðra (Campell og Oliver, 

1996).  

Með breska félagslega líkaninu var hugtakið fötlun því endurskilgreint. 

Íslenskt samfélag skilgreinir fötlun sem eitthvað sem skerðir einstakling, andlega eða 
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líkamlega og að hann þarfnist sértækrar þjónustu eða stuðnings af þeim völdum. 

Breska félagslega líkanið leggur hins vegar áherslu á að ástæðan fyrir því að fatlaður 

einstaklingur geti ekki tekið fullan þátt í samfélaginu með ófötluðum séu félagslegar 

hindranir, en ekki skert færni hans. Litið er svo á að samfélagið vildi fólki fötlun með 

því að horfa framhjá ólíkum þörfum þess í samfélaginu. Félagslegar hindranir, svo 

sem aðgengi, neikvæð viðhorf og fordómar hindri þá sem búa við skerta færni og 

þannig vísar hugtakið fötlun í breska félagslega líkaninu til fötlunar samfélagsins og 

þeirra takmarka sem það býður þegnum sínum (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þetta 

sjónarmið hefur haft mjög frelsandi áhrif á fatlað fólk því með því er litið svo á að 

fötlun þess búi ekki í því sjálfu heldur þurfi samfélagið að koma til móts við það með 

breyttum aðstæðum eða sérúrræðum (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 Tom Shakespeare (2006) hefur gagnrýnt breska félagslega líkanið og bent á 

að það sé takmarkað, ófullkomið og þarfnist breytinga. Hann telur fötlun vera samspil 

líffræðilegra, sálfræðilega, menningarlega og pólitískra þátt sem ekki sé hægt að 

aðgreina með þeirri tvískiptingu á fötlun sem felst í líkaninu. 

 

2.2.2 Norræna tengslasjónarhornið á fötlun 

Eftir að umræða um breska félagslega líkanið kom fram fóru norrænir fræðimenn að 

ígrunda sameiginlegan skilning á fötlun (Gustavsson o.fl., 2005). Um og eftir 1960 

unnu Norðurlöndin að því að finna hugtök í ætt við hugtakið fötlun á íslensku sem 

áttu að koma í staðin fyrir eldri hugtök sem höfðu öðlast neikvæða merkingu. Leitast 

var við að finna yfirhugtak um allt fatlað fólk (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Norðurlöndin hafa gagnrýnt læknisfræðilega skilninginn á fötlun og lagt  

áherslu á að líta til annarra þátta, þá sérstaklega félagslegra (Rannveig Traustadóttir, 

2006). Ekki er sameiginlegur skilningur á fötlun á Norðurlöndunum. Norski 

fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2004) telur að skilningur á fötlun meðal norrænu 

þjóðanna eigi það þó sameiginlegt að hugmyndir þeirra allra einkennist af tengslum 

einstaklingsins          við umhverfi sitt. Þessar sameiginlegu hugmyndir nefnir hann 

norræna tengslasjónarhornið á fötlun. Þó hefur þróun hugmyndanna verið með 

mismunandi hætti og má greina ólíkar áherslur eftir því hvaða land á í hlut. 

Aðalatriðin í norrænu tengslanálguninni eru þrjú að mati Tøssebro. Það að 

fötlun sé misræmi milli einstaklings og umhverfis þannig að ef engar hindranir er í 

samfélaginu þá er enginn fatlaður. Annað atriði var að fötlun sé aðstæðubundin og 

það þriðja að fötlun sé afstæð og hluti af ferli (Tössebro, 2004). 
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2.3 Hugmyndir um eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku 

Um miðja 20 öldina fór að bera á nýjum hugmyndum um fatlaða og mannréttindi 

þeirra sem ollu smám saman þáttaskilum í samfélagslegri stöðu þeirra. Lífsgæði voru 

almennt að aukast meðal fólks og einnig þess vegna skapaðist umræða um að fatlað 

fólk ætti rétt á að lifa eðlilegu lífi og taka fullan þátt í samfélaginu (Bank-Mikkelsen, 

1980). Ekki var um eina ákveðna kenningu að ræða heldur nokkrar 

hugmyndafræðilegar nálganir. Á Norðurlöndunum voru Daninn Niels Erik Bank-

Mikkelsen (1980) og Svíinn Bengt Nirje (1980) helstu frumkvöðlar þessara 

hugmynda. Hugmyndafræðin fjallar um eðlilegt líf og jafnrétti á við aðra 

þjóðfélagsþegna. Þeir mótmæltu aðskilnaði fatlaðra og ófatlaðra barna og fullorðinna  

í samfélaginu og vildu að fyrrnefndi hópurinn hefðu sömu tækifæri og sá síðari til að 

upplifa bernsku, unglingsár og fullorðinsár.  
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3 Söguleg þróun á Íslandi 

Eftir því sem leið á tuttugustu öldina urðu töluverðar breytingar á aldurssamsetningu 

þjóðarinnar. Mikið dró úr ungbarnadauða og Íslendingar voru farnir að lifa almennt 

lengur en áður hafði verið. Heilbrigðisþjónustan var því orðin öflugri og eftir að 

Ísland hafi verið spítalalaust í tuttugu ár, eftir að gömlu holdsveikisspítalarnir voru 

aflagðir, var farið að reisa spítala víða um land. Geðveikrahælið á Kleppi var reist og 

tók til starfa 1907. Kleppur var hugsaður sem athvarf fyrir geðveika þó svo fatlað fólk 

hafi einnig oft verið vistað þar en greining var oft bágborin á þessum tíma (Hilma 

Gunnarsdóttir, 2009).   

Þar sem fyrsta heimilið fyrir fatlaða varð til 1930 áður en fyrstu lög er vörðuðu 

fatlað fólk voru sett, hefst umfjöllunin hér á þeim þjónustuúrræðum sem stóðu til boða 

Gauta og fjölskyldu hans.  

  

3.1 Þjónustuúrræði 

Þjónustuúrræði voru ekki mörg fyrir fötluð börn og fullorðna um miðbik 20. aldar.  

Fyrsta stofnunin var sett á fót árið 1930 og nokkrar bættust við á næstu áratugum. Í 

þessum kafla verður sagt frá Sólheimum í Grímsnesi, Kópavogshæli, 

Skálatúnsheimilinu og Tjaldanesheimilinu, sem voru þau þjónustuúrræð sem í boði 

voru fyrir fatlaða einstaklinga og fjölskyldur þeirra.  

 

3.1.1 Sólheimar í Grímsnesi 

Fyrsti Íslendingurinn til að sérhæfa sig í umönnun fatlaðs fólks var Sesselja 

Guðmundsdóttir. Hún var 23 ára gömul þegar hún fór utan í nám þar sem hún nam 

uppeldisfræði, barnahjúkrun og rekstur barnaheimila. Þegar heim kom ákvað hún að 

leigja jörð af Þjóðkirkjunni í Hverakoti í Grímsnesi og kom þar á fót barnaheimili 

fyrir umkomulaus og fötluð börn. Barnaheimilið opnaði á 28. ára afmælisdegi 

Sesselju þann 5. júlí árið 1930 og hlaut nafnið Sólheimar. Fyrsta sumarið var gist í 

tjöldum meðan verið var að byggja íbúðarhús (Jónína Michaelsdóttir, 1990).  

Staðsetning og umhverfi barnaheimilisins var í anda ríkjandi hugmynda í 

Evrópu um að slíkar stofnanir ættu að vera fjarri borgum eða á rólegum og 

afskekktum stöðum til að vernda einstaklingana (Hilma Gunnarsdóttir. 2009). Í 

upphafi var áætlað að heimilið myndi taka bæði við fötluðum sem ófötluðum börnum 

en fljótt kom í ljós að brýnni þörf var fyrir að taka á móti fötluðum börnum og voru 

þau í meiri hluta. Í skipulagsskrá Sólheima frá árinu 1934 segir að hlutverk 
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heimilisins sé og skuli vera að veita börnum og unglingum sem best uppeldi, 

líkamlegt jafnt sem andlegt. Veikluð og vanrækt skyldu ganga fyrir um vistun (Jónína 

Michaelsdóttir, 1990).  

Ýmsar breytingar hafa átt sér stað í starfsemi Sólheima í gegnum áranna rás. 

Síðastliðna áratugi hefur fullorðið fólk búið á heimilinu en ekki börn og margir dvalið 

þar til margra ára. Skipulagsskrá Sólheima hefur breyst í samræmi við breytta 

aldurssamsetningu heimilismanna. Árið 1987 voru gerðar breytingar á 

skipulagsskránni og kveðið á um að tilgangur Sólheima sé að starfrækja 

sólarhringsstofnun fyrir fatlaða fólk og veita því þjálfun og leiðsögn til að gera þeim 

kleift að lifa sem eðlilegasta lífi í íslensku samfélagi (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 

3.1.2 Kópavogshæli 

Fyrsta ríkisrekna stofnunin hér á landi var að Kleppjárnsreykjum í Borgarfirði og tók 

til starfa 1944. Starfsemin var lögð niður árið 1958 þegar íbúarnir, allt konur, fluttu á 

kvennadeild Kópavogshælis. Fyrstu einingarnar við hælið voru byggðar á árunum 

1948 - 1959. Á árunum 1965 til 1974 voru síðan reistar nýrri byggingar, þar af þrjár 

barnadeildir. Síðasta heimiliseiningin var reist árið 1977. Fyrirhugað var að hafa rými 

fyrir allt að 360 íbúa (Margrét Margeirsdóttir, 2007).  

Kópavogshæli hóf starfsemi sína í desember 1952, samkvæmt nýrri löggjöf 

um fávitastofnanir sem samþykkt var á Alþingi árið 1967. Samkvæmt þeim lögum átti 

að starfrækja eitt aðalhæli fyrir fávita og  skyldi Kópavogshæli gegna því hlutverki. Í 

fyrstu grein laganna segir; „Hæli þetta skal vera í senn hjúkrunarhæli, uppeldis- og 

kennsluhæli og vinnuhæli. Því skal skipta í hæfilega margar deildir, og skulu 

vistmenn valdir þannig í deildir að sem samstæðastir hópar verði í hverri deild” 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Samkvæmt framangreindum lögum um fávitastofnanir átti aðalhæli landsins, 

Kópavoghæli, að annast allar umsóknir um vistun. Sálfræðingur starfaði á göngudeild 

hælisins og annaðist mat, skráningar, athuganir og mælingar allra vangefinna 

einstaklinga, hvort sem þeir bjuggu á hælinu eða í heimahúsi. Kópavogshælið var 

stærsta og fjölmennasta stofnunin fyrir fatlaða hér landi. Þar bjuggu allt að 200 

vistmenn þegar mest var (Margrét Margeirsdóttir, 1983).  

Í lögum um fávitastofnanir var kveðið á um að heilbrigðisráðherra gæti veitt 

einkaaðilum og sveitarfélögum sérstakt leyfi til að reka fávitaheimili og 

dagvistunarheimili fyrir fávita að fengnum meðmælum frá landlækni. Þessar stofnanir 
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og heimili skyldu allar vera undir eftirliti Kópavogshælis (Margrét Margeirsdóttir 

2001). 

Kópavogshæli hafði einnig það hlutverk að fræða og þjálfa starfsfólk í 

umönnun og umgengni við fatlað fólk. Árið 1958 hófst kennsla starfsmanna í umsjón 

forstöðumanns og yfirlæknis Kópavogshælis (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

 

3.1.3 Skálatúnsheimilið í Mosfellsbæ 

Í byrjun árs 1953 keypti Stórstúka Íslands býlið Skálatún í Mosfellsbæ. Hugmyndin 

var að setja þar á laggirnar barnaheimili fyrir þroskaheft börn.  Í upphafi hét heimilið 

Barnaheimilið Templara. Gert var ráð fyrir 17 þroskaheftum börnum og ungmennum 

en aðsókn varð mun meiri en búist var við, enda mikill skortur á úrræðum, og fyrsta 

árið bjuggu 23 börn á heimilinu ásamt starfsfólki. Fyrstu árin voru erfið þar sem 

rekstarfé frá ríkinu var af skornum skammti en með stuðningi frá fyrirtækjum komst 

heimilið yfir erfiðustu hjallana. Umdæmisstúka no. 1 sá ein um reksturinn framan af, 

en árið 1960 varð Styrktarfélag vangefinna einnig rekstaraðili og hefur verið það 

síðan. Eftir tilkomu daggjalda frá ríkinu og stofnun Styrktarsjóðs vangefinna í byrjun 

7. áratugarins varð rekstur heimilisins mun auðveldari (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Í upphafi átti kennslukona að sjá um kennslu barnanna en fjöldi þeirra setti því 

skorður. Öll starfsemi heimilisins fór fram í einu húsi, sem var komið til ára sinna og 

var þröngt um alla. Því var töluvert lagt upp úr útivera enda þá friðsælt í  

Mosfellssveit þar sem börnin gátu notið náttúrunnar.  Rekin  voru kúa- og hænsnabú 

og gátu börnin umgengist dýrin sér til skemmtunar en lítið var til af leikföngum, 

innanstokksmunum eða húsgögnum (Hilma Gunnarsdóttir, 2009). 

1958 tók Gréta Bachmann við rekstri Skálatúnsheimilisins eftir að hafa 

stundað gæslusystranám í Noregi. Hún þekkti til heimilisins eftir að hafa unnið þar 

nokkrum árum áður. Þrátt fyrir að hafa ákveðið að fara aldrei aftur á Skálatún vegna 

skorts á öllum sviðum, tók hún við rekstrinum eftir að Ragnhildur og Björn, 

forstöðuhjón á Kópavogshæli, ræddu við hana og báðu að gera það. Grétu var í 14 ár á 

Skálatúni og fannst óskaplega erfitt að sjá mæður koma með börnin sín í vistun þar. 

Samfélagið gerði hreinlega ekki ráð fyrir að þetta fólk væri til og það þurfti að vera 

einhver staðar í geymslu. Mikill skortur var þó á aðbúnaði og slæmur orðstír fór af 

heimilinu á þessum tímum (Hilma Gunnarsdóttir, 2009). 
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3.1.4 Tjaldanesheimilið 

Tjaldanesheimilið í Mosfellsbæ var fjórða sólarhringsstofnunin sem opnuð var fyrir 

þá sem bjuggu við þroskahömlun. Heimilið tók til starfa í júní 1965, byggt fyrir 

gjafafé foreldra og fyrstu 8 árin rekið sem sjálfseignarstofnun með daggjöldum frá 

ríkinu. Fyrstu 11 árin voru einungis drengir á heimilinu. Tilgangur þess var 

samkvæmt 2. gr. laga Tjaldanesfélagsins: 

 Að koma upp nægilegri og viðunandi stofnun fyrir vangefin börn, sem 

nauðsynlega þurfa á sérstakri umönnun að halda. 

 Að vangefnum börnum veitist ákjósanleg skilyrði til þess að ná þeim þroska, 

sem hæfileikar þeirra leyfa. 

 Að starfsorka vangefinna barna verði hagnýtt. 

 Að einstaklingar, sem kynnu að vilja afla sér menntunar til þess að annast 

vangefin börn og uppeldi þeirra, njóti styrkja í því skyni. 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Árið 1973 urðu breytingar á rekstri heimilisins þegar heilbrigðis- og 

tryggingarmálaráðuneytið tók við umsjón starfseminnar og heimilið var skilgreint sem 

vinnu- og dvalarheimili fyrir vangefna. Þremur árum síðar var íslenska ríkinu afhent 

heimilið með ákvæðum um að það skyldi starfrækt einsog áður hafði verið. Sú 

breyting varð þó að stúlkur voru líka velkomnar á Tjaldanesheimilið (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Alan Stenning veitti heimilinu forstöðu framan af, en hann 

hafði sérmenntun í umönnun þroskahamlaðs fólks. Kona hans Ingibjörg Blöndal, bjó 

með honum á heimilinu og var hugmyndin sú að þau kæmu börnunum í móður- og 

föðurstað og að Tjaldanesheimilið væri „alvöru” heimili barnanna (Hilma 

Gunnarsdóttir, 2009). 

 Fleiri altækar stofnanir voru settar á laggir á þessum tíma, sem dæmi Sólborg, 

Vonarland og Bræðratunga. Ég ákvað hinsvegar að beina athygli einungis að þeim 

altæku stofnunum sem staðsettar voru á suðvesturlandi.  

 

3.2 Lög og lagabreytingar frá 1936 til 1992 

Frá því á 19. öld heyrðu málefni fatlaðra undir almenna löggjöf um framfærslu 

fátækra. Fatlað fólk, gamalmenni og fátækir voru háðir aðstoð frá fjölskyldum sínum 

og ef sú aðstoð dugði ekki lenti fólk á sveit sem ómagar (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008). Fyrstu sérlög um málefni fatlaðra tóku í gildi árið 1936. Í þessum kafla fjalla 

ég um þær lagasetningar sem snéru að málefnum fatlaðra. Lögin varpa skýru ljósi á 
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samfélagið og þær félagslegu aðstæður sem þroskahamlað fólk bjó við á Íslandi á 20. 

öld. Einnig bera lögin vott um hvernig skilningur manna var á fötluðu fólki og 

afstöðuna til þess. 

 

3.2.1 Lög um fávitahæli nr. 18/1936 

Eins og áður hefur komið fram voru lengi vel engin sérlög um málefni fatlaðra, engin 

stefna um málaflokkinn af hálfu stjórnvalda, né greining eða úrræði í boði fyrir fötluð 

börn og fullorðna. Þegar Sesselja Sigmundsdóttir reisti barnaheimilið Sólheima vakti 

það athygli Guðrúnar Lárusdóttur alþingismanns. Hún lagði fram frumvarp að lögum 

um fávitahæli á Alþingis árið 1935 sem samþykkt voru ári síðar (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

 Lögin voru í samræmi við viðhorf og þekkingu þess tíma (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Samkvæmt þeim áttu stjórnvöld að setja á stofn skólaheimili 

fyrir vanvita og hálfvita og fyrir þá örvita og fávita, sem gátu ekki, tileinkað sér nám 

áttu stjórnvöld að stofna hjúkrunarhæli. Einnig átti að koma á laggirnar vinnuhæli 

fyrir fullorðna fávita sem gátu stundað einhverja vinnu, en þó ekki á almennum 

vinnumarkaði. Í lögunum kom fram að fávitahælin skyldu aðgreina konur, karla og 

börn (Lög um fávitahæli nr. 18/1936). 

 

3.2.2 Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967 

Það var þó ekki fyrr en 1944 sem fyrsta ríkisstofnunin var reist í Borgarfirði og árið 

1948 var hafist handa um frekari byggingar á Kópavogshæli (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Með tilkomu nýrra laga um fávitastofnanir 1967 átti ríkið að reka eitt aðalhæli 

fyrir fávita. Hælið átti að vera hjúkrunarhæli, uppeldis- og kennsluhæli, sem og 

vinnuhæli. Velja átti sem samstæðasta hóp til að búa á hverri deild, einnig átti 

dagdeild að vera í boði fyrir þá sem ekki bjuggu á hælinu. Hælið átti að sjá 

vistmönnum fyrir þörfum þeirra, þar með læknishjálpa, hjúkrun og gæslu, einnig 

þeim, sem til þess voru hæfir, vinnuþjálfun, vinnuaðstöðu og kennslu.  

Heilbrigðisráðherra átti síðan að skipa forstöðumann og yfirlækni eftir 

tillögum landlæknis. Allar umsóknir um hælisvist áttu að beinast til forstöðumanns. 

Heimilt var í samráði við landlækni að koma á stofn fleiri hælum utan aðalhælisins, 

svokölluðum útibúum með afmörkuð hlutverk. Einnig gátu einkaaðilar, með meðmæli 

frá landlækni, rekið fávita- eða dagvistunarhæli með leyfi frá ráðherra.  



  17

Í 15. gr. laganna var gert ráð fyrir að aðalfávitahæli ríkisins kæmi á laggirnar 

skóla til að sérmennta fólk til fávitagæslu. Skólastjóri skyldi vera  forstöðumaður 

aðalhælisins (Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967). Formlegur skóli,  

Gæslusystraskólinn, var stofnaður samkvæmt þessu ákvæði 1967. Þar var um að ræða 

fyrsta vísinn að þroskaþjálfanámi og Þroskaþjálfaskóla Íslands og var hann 

starfræktur fyrstu árin á lóð Kópavogshælis  og undir stjórn forstöðumanns þess 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

 

3.2.3 Lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979 

Ný lög um aðstoð við þroskahefta voru samþykkt á Alþingi 1979. Einsog nafnið gefur 

til kynna náðu lögin einungis til þroskaheftra, en ekki til fatlaðra almennt (Brynhildur 

G. Flóvenz, 2004). Nær öll ákvæði laganna voru nýmæli. Markmið þessara nýju laga 

var að tryggja þroskaheftum jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna og tækifæri til að lifa 

sem eðlilegasta lífi í samfélaginu. Málefni þroskaheftra heyrðu ekki einungis undir 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti eins og áður hafði verið heldur einnig undir 

menntamálaráðuneytið og félagsmálaráðuneytið. Ábyrgð og yfirstjórn var færð undir 

félagsmálaráðuneytið en hvert ráðuneyti fyrir sig átti að skipa einn mann í 

stjórnarnefnd málefni þroskaheftra og átti þar með að gæta þess að allar ráðstafanir 

um þjónustu yrðu samræmdar.  

Landinu var skipt í átta starfssvæði samkvæmt þáverandi kjördæmaskipan; 

Reykjavík, Reykjanes, Vesturland, Vestfirði, Norðurland vestra, Norðurland eystra, 

Austurland og Suðurlands. Á hverju svæði skyldi skipað fimm manna svæðisráði, 

nema Reykjanessvæði hafði sex manns.  

Hlutverk svæðisráða var að gera tillögur um þjónustu, auk þess að samræma 

aðgerðir þeirra sem veittu þjónustuna. Hvert svæði átti að bjóða skjólstæðingum 

sínum: frumgreiningu, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, þroskaþjálfun, talkennslu, 

félagsráðgjöf, leiktækjaþjónustu og sálfræðiþjónustu. Svæðisráðin áttu að taka á móti 

umsóknum og heimila vistun.  

Samkvæmt lögunum átti að veita þroskaheftum þjónustu á almennum 

stofnunum að svo miklu leyti sem unnt var. Í 12. gr. laganna voru tilgreindar 

eftirtaldar stofnanir sem þroskaheftir áttu að eiga aðgang að: það er deildir tengdar 

dagvistunarstofnunum og leikskólum, göngudeildir þar sem jafnframt skyldi veita 

eftirvernd, skammtímafósturheimili, leikfangasöfn, skóladagheimili, sambýli, 

afþreyingarheimili, hjúkrunarheimili, verndaðir vinnustaðir ásamt vinnumiðlun og 
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heimili sjálfseignarstofnana og annarra aðila (Lög um aðstoð við þroskahefta nr. 

47/1979). 

Sérstakur kafli var í nýju lögunum sem snéri að tilkynningarskyldu. Annars 

vegar var um að ræða tilkynningarskyldu eftirlitsaðila mæðraskoðana við verðandi 

foreldra kæmu í ljós líkur á að barnið gæti verið þroskaheft. Ennfremur var það skylda 

heilbrigðisstarfsmanna að tilkynna svæðisstjórn og foreldrum við eða eftir fæðingu ef 

grunur lék á um að barn væri þroskaheft. Væri svo skylda heilsugæsla fara fram á 

frumgreiningu (Lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979). 

 

3.2.4 Lög um málefni fatlaðra  nr.41/1983 

Ekki leið á löngu þar til ný lög voru sett fram um málefni fatlaðra. Lög um aðstoð við 

þroskahefta féllu þá úr gildi og hin nýju lög um málefni fatlaðra litu dagsins ljós. 

Þessi lög voru þau fyrstu sem náðu til allra fatlaðra einstaklinga á landinu, hvort sem 

þeir voru líkamlega eða andlega fatlaðir. Nýju lögin voru í anda þeirrar stefnu sem 

mótuð var í lögunum frá 1979. Við nýju lögin urðu ekki miklar breytingar. Áhersla 

var lögð á að framfylgja enn frekar hugmyndafræðinni um eðlilegt líf og fulla 

samfélagsþátttöku. Áhersla var lögð á að byggja ætti sambýli og veita ýmsa 

sérþjónustu á litlum stofnunum út í samfélaginu. Fatlaðir áttu þó einungis að þurfa á 

þessari sértæku þjónustu að halda ef almenn þjónusta dygði ekki til. Uppeldi, þjálfun, 

hæfing og meðferð í því skyni að auka hæfni og möguleika fatlaðra á 

samfélagsþátttöku voru í brennidepli og hætt var að tala um gæslu, vernd, kennslu og 

hjúkrun einsog áður hafði verið.  

Breytingar á stjórnaskipun voru þær að málefni fatlaðra heyrðu samkvæmt 

nýju lögunum einungis undir félagsmálaráðuneytið en ekki heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, menntamálaráðuneytið og félagsmálaráðuneytið einsog var 

í  síðustu lögum (Lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983).  

 

3.2.5 Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 

Það var síðan árið 1992 sem núverandi lög tóku gildi. Markmið þeirra var, líkt og í 

lögunum 1983, að tryggja fötluðum jafnrétti á borð við aðra í samfélaginu og skapa 

þeim tækifæri til að lifa eðlilegu lífi og fullrar þátttöku í samfélaginu. Í lögunum var 

skilgreint hverjir ættu rétt á þjónustu og gilti það um allar fatlanir eins og kemur fram 

í 2. gr. laganna;  
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Sá á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sem er andlega eða 

líkamlega fatlaður og þarfnast sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim 

sökum. Hér er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og 

heyrnarskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið afleiðing af langvarandi 

veikindum, svo og slysum. 

 

Áfram áttu fatlaðir rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga og skyldi leitast 

við að veita þeim þá þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði menntunar og 

heilbrigðis- og félagsþjónustu.  
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4 Rannsóknaraðferð og markmið 

Í þessum kafla, sem skipt er í fimm undirkafla, er gerð grein fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar og þeirri aðferð sem notuð var. Fyrst er fjallað um markmið 

rannsóknarinnar og farið yfir þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram. Því 

næst eru eigindlegum rannsóknaraðferðum gerð skil, farið yfir gagnasöfnun og 

greiningu gagna. Fjallað er yfir þau siðferðilegu atriði sem hafa ber í huga við gerð 

rannsóknar og að lokum er rætt um lífssögurannsóknir.  

 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið verkefnisins er að skoða þá sögulegu þróun sem átt hefur sér stað í 

málefnum fatlaðra í ljósi lífssögu fatlaðs einstaklings og laga um málefni fatlaðra á 

Íslandi á árunum 1954 til 1997. Fjallað verður um hvað mótaði þjónustu við fatlað 

fólk og þau þjónustuúrræði sem stóðu fötluðu fólki og aðstandendum þess til boða. 

Eins og fram kom í inngangi setti ég fram eftirfarandi tvær rannsóknarspurningar: 

 

 Hvaða áhrif hefur hugmyndafræðin sem birtist í lögum og þjónustuúrræðum á 

líf fatlaðs fólks á árunum 1954 - 1997. 

 Hvernig varpar saga frænda míns, Gauta Jónssonar, ljósi á aðstæður fatlaðs 

fólks á Íslandi á árunum 1954 - 1997. 

 

4.2 Eigindlegar rannsóknaraðferðir og lífsögurannsóknir 

Í rannsókninni eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar aðferðir henta 

vel þegar rannsakandi sækist eftir persónulegu sjónarhorni. Þar getur viðmælandi 

rannsakanda notast við eigið orðaval og þar með lýst því hvernig hann upplifir, skilur 

eða metur aðstæður. Áhersla er lögð á traust og að samskipti rannsakanda og 

viðmælanda séu á jafnræðisgrunni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Með eigindlegum 

aðferðum er hægt að rannsaka félagslegan veruleika og afla þekkingar á því hvaða 

merkingu og skilning fólk leggur á líf sitt. Áhersla er lögð á réttmæti frekar en 

áreiðanleika og að útkoman veiti fólki skilning og meiri dýpt á viðfangsefnið heldur 

en megindleg rannsókn. Eigindleg rannsókn fer oftast fram í umhverfi þar sem 

þátttakanda líður vel og er öruggur, það er sem náttúrulegastar aðstæður (Esterberg, 

2002). Opið viðtal var notað við gagnasöfnun. 
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4.3 Gagnasöfnun 

Í umfjöllun hér á eftir verður lýst þeim aðferðum sem notast var við gagnaöflun og 

greiningu á þeim. Greining gagna fer fram samhliða gagnasöfnun. Greiningin fór 

þannig fram að gögn voru lesin ítarlega og meginþemu dregin fram.  

 

4.3.1 Viðtöl 

Viðtal er góð leið til gagnaöflunar þar sem aflað er gögnum í gegnum bein orðaskipti 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Við framkvæmdina var tekið eitt opið viðtal en í opnum 

viðtölum er leitast við að hafa viðtalið sem líkast venjulegu samtali þar sem 

spurningar eru ekki staðlaðar né fyrirfram ákveðnar. Rannsakandi styður sig við 

nokkrar spurningar sem byggja á rannsóknarspurningunum og leyfir viðtalinu að 

þróast með viðmælandanum. Markmiðið með opnu viðtali er að rannsakandinn auki 

skilning sinn á viðfangsefninu. Væri viðtalið á stöðluðu formi kæmu einungis fram 

niðurstöður háðar spurningalista rannsakandans (Esterberg, 2002). Því var ekki farið 

eftir spurningalista í viðtalinu heldur nokkrar spurningar hafðar til hliðsjónar og 

stuðnings fyrir rannsakanda. Undirspurningar voru eftirfarandi:  

 

 Hvernig gekk meðganga og fæðing Gauta? 

 Hvenær vaknaði grunur um að Gauti væri fatlaður og hvaða skilaboð og 

stuðning fékkst þú þegar staðfesting á því var? 

 Hvaða þjónustuurræði var bent á?  

 Hvenær fer hann inná stofnun og af hverju? 

 Hvernig upplifðir þú þá þjónustu sem Gauti fékk á þeim stofnunum sem hann 

dvaldi? 

 

Tekið var eitt viðtal við móður fatlaðs einstaklings sem lést 1997. Viðtalið fór fram á 

heimili viðmælandans og var það rúmar níutíu mínútur að lengd. Áður en viðtalið 

hófst var viðmælandi rannsakanda hvattur til að segja sem ítarlegast frá reynslu sinni 

með eigin orðum. Í viðtalinu var leitast við að afla sem mestra upplýsinga um líf 

sonarins. Viðtalið var tekið uppá segulband og síðan afritað orðrétt. Að því loknu 

hófst úrvinnsla gagna með því að lesa skráða viðtalið nokkru sinnum yfir. Greiningin 

var unnin þannig að dregin voru fram meginþemu og hvert þema flokkað með 

ákveðnum lit og að því búnu upplýsingarnar flokkaðar og gerð drög að uppsetningu 

lífsögunnar.  
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4.4 Siðferðilegir þættir 

Rannsóknarefnið, tilgangur og framkvæmd rannsóknar var tilkynnt til Persónuverndar 

með formlegri umsókn þann 10. mars 2010 um aðgang að sjúkraskrám Gauta. Þann 

17. mars 2010 barst rannsakanda bréf þar sem Persónuvernd taldi það falla utan 

hlutverks embættisins að veita leyfi til umræddrar vinnslu. Bent var á 3. mgr. 15 gr. 

laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga þar sem kveðið er á um að Persónuvernd geti 

veitt aðgang á sjúkraskrám vegna vísindarannsókna í þeim skilning að auka við 

þekkingu sem meðal annars geri kleift að bæta heilsu og lækna sjúkdóma. 

Persónuvernd áframsendi umsókn rannsakanda til Landlæknisembættisins með vísan 

til 15. gr. laga nr. 55/2009 um sjúkraskrár þar sem fjallað er um aðgang að 

sjúkraskrám látins einstaklings. Þar er kveðið á um að ef ríkar ástæður séu til, þá sé 

umsjónaraðila sjúkraskráa heimilt að veita aðstandendum látins einstakling aðgang að 

sjúkraskrám hans með hliðsjón af vilja hins látna og hagsmunum hlutaðeigenda. 

Landlæknir taldi sig ekki vera í þeirri stöðu til að svara umræddri umsókn og sendi 

málið áfram til forstjóra Landspítalans.  

Aðstoðarforstjóri Landsspítalans gaf að lokum rannsakanda leyfi til aðgangs að 

sjúkraskrám Gauta. Yfirlæknir Grensásdeildar aðstoðaði og leiðbeindi rannsakanda 

eftir það. Sjúkragögn voru þó ekki notuð þar sem Vísindasiðanefnd benti rannsakanda 

á að óheimilt væri samkvæmt lögum að birta upplýsingar úr sjúkraskrám þess látna.  

Þegar fjallað er um líf einstaklings á persónulegan og jafnvel viðkvæman hátt er 

ábyrgð rannsakanda mikil.  Saga Gauta er átakanleg saga og var sársaukafullt fyrir 

móður hans að rifja hana upp og segja frá. Mikilvægt er að rannsakandi sýni virðingu 

fyrir sögu hans og móður hans fyrir að rifja hana upp. Daniel Schacter (1996) 

prófessor í sálfræði við Harvard háskóla hefur rannsakað minni í nokkra áratugi.  

Hann segir að minni sé ekki hægt að kalla fram hvenær sem er heldur tengist það 

tilfinningum og upplifunum, og að erfitt sé að staðhæfa um hlutlægni minnis. Það er 

nefnt hér vegna þess að móðir Gauta segir sögu hans útfrá minni og minningum 

sínum. Mikilvægt er að muna að sjónarhorn foreldris er persónulegt. Rannsakandi 

leggur áherslu á í skrifum sínum að vanda endursögn á sögu móður Gauta og gerir 

breytingar einungis til þess að gera sögu hans auðlesnari.  

Rannsakandi er ennfremur meðvitaður um tengsl sín við viðmælanda sinn og 

Gauta. Við gerð undirspurninga, undirbúnings viðtals og í viðtalinu leitaðist 
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rannsakandi við að gæta hlutleysis meðal annars með því að nýtti sér ekki fyrri 

þekkingu eða vitneskju um fjölskylduhagi. 

 

4.5 Lífssögu rannsóknir 

Val á rannsóknaraðferð stýrist af markmiðum rannsóknarinnar. Ég hafði áhuga á að 

vita hvað það var sem stýrði þjónustu við fatlað fólk um miðbik 20. aldar og hvernig 

sú þjónusta var. Ákvað ég því að skrifa lífssögu manns sem bjó á altækum stofnunum 

á þessum tíma. Ýmsar fræðigreinar hafa komið að gerð lífssagna svo sem sagnfræði, 

mannfræði og sálfræði (Creswell, 1998). Öflun gagna fór fram með viðtali við móður 

hans, þar sem hann er látinn. Saga hans var síðan skráð í sögulegu samhengi. Í 

niðurstöðum dró ég saman hvaða lærdóm mætti draga af sögu hans (Creswell, 1998; 

Esterberg 2002).  

Í viðtalinu við móður Gauta leitaðist ég eftir skilning á þeim aðstæðum sem 

foreldrar fatlaðs barns voru í á þessum tíma auk þeirri þjónustu og tækifærum sem 

Gauta og fjölskyldu hans stóðu til boða. Það stendur í augum uppi að Gauti fékk ekki 

sömu tækifæri og aðrir ófatlaðir til að lifa sómasamlegu lífi vegna fötlun hans. Í stað 

þess að horfa á aðstæður þess útfrá læknisfræðilega sjónarhorninu hefði mátt gera það 

útfrá félagslega sjónarhorninu og til þeirra hindrana í samfélaginu ( Rannveig 

Traustadóttir, 2003).  

 Ekki er ýkja langt síðan almenn viðhorf voru þau að fatlað fólk hefði frá litlu 

að segja og saga þeirra talin óspennandi. Á undanförnum árum hafa viðhorf breyst og 

æ fleiri lífssögur fatlaðs fólks litið ljósi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2003). Með því að 

segja lífssögur fatlaðs fólks er hægt að varpa ljósi á innri manneskju, hennar 

tilfinningu og upplifun. Það getur gert það að verkum að lífssagan verður andsaga við 

þá ríkjandi stórsögu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  
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5 Lífssaga Gauta Jónssonar 

Hér verður saga Gauta Jónssonar sögð samkvæmt frásögn móður hans. Fyrst er 

bernska hans rifjuð upp og þá sagt frá dvöl hans á þeim þremur stofnunum sem hann 

dvaldi á frá unga aldri til andláts.  

Kaflarnir bera yfirskriftina; Bernskan, Árin á Skálatúni og Lífið á 

Kópavogshæli. 

 

5.1 Bernskan 

Gauti fæddist í Reykjavík um miðbik síðustu aldar og var 18 merkur og 52 cm. Hann 

var fyrsta barn foreldra sinna, þeirra Sólveigar og Jóns. Fæðingin gekk fljótt fyrir sig. 

Barnið var marið á höfði auk þess sem hvítan í augum hans var blóðhlaupin. Lítið var 

gert úr því og hjónin send heim með heilbrigt barn. Í ungbarnaeftirliti ýjaði læknir að 

því að sennilega hefði blætt inná höfuð drengsins í fæðingu, hann væri með spastísk 

viðbrögð í fótunum og viðbrögð væru ekki eðlileg. Sagt var að tíminn einn gæti sagt 

til um hversu miklum skaða barnið hefði orðið fyrir.  

Sólveig móðir Gauta leitaði til velmetins barnalæknis sem gerði lítið úr 

seinkuðum þroska hans. Þegar Gauti fór ekki að ganga á eðlilegum tíma fór móðir 

hans með hann á dagstofnun sem sá um þjálfun barna sem höfðu fengið lömunarveiki. 

Þar var henni vísað frá þar sem sagt var við móður að hann væri greinilega ekki 

andlega heilbrigður og að best væri fyrir móður Gauta að setja hann á hæli. 

Móðuramma Gauta aðstoðaði mikið til með hann fyrstu árin og kenndi honum 

að ganga. Hann gekk með spastískum hreyfingum og hélt höndum úti til að ná 

jafnvægi. Faðir hans smíðaði fyrir hann göngugrind með hjólum og borði þar sem 

Gauti gat setið og leikið sem og gengið án þess að detta. Gauti var valtur á fótum og 

meiddi sig oft, foreldum hans var oft brugðið við grát hans og áttu stöðugt von á því 

að hann hefði slasað sig. En stundum voru það yngri systkini hans sem grétu því Gauti 

hrekkti þau eins og háttur systkina gjarnan er. 

Gauti flutti ásamt fjölskyldu sinni til Hafnarfjarðar í íbúð þar sem voru brattir 

og miklir stigar og gat hann gengið þá bæði upp og niður um þetta leiti.  

Gauti byrjaði á dagheimilinu að Hörðuvöllum í Hafnarfirði sem rekið var af 

verkakvennafélagi. Konurnar tóku á móti honum af góðvild einni, sem móðir hans var 

mjög þakklát fyrir. Ekki var gert ráð fyrir að veita fötluðum börnum þar dagvist en þó 

voru tvö önnur fötluð börn þar í dagvist ásamt Gauta. Þar leið honum vel. Hann veitti 
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umhverfi sínu athygli og gladdist þegar hann heyrði hljóðið í bíl föður síns þegar hann 

kom að sækja hann.  

Þegar Gauti var sex ára fór að bera á vægum flogaköstum. Um það leiti missti 

hann dagvist sína á Hörðuvöllum bæði vegna aldurs auk þess sem dagheimilið hafði 

ekki pláss fyrir hann.  Þá tók við sjúkraþjálfun í Reykjavík tvisvar sinnum í viku í 

nokkrar vikur. Um þetta leiti átti móðir Gauta von á sínu fimmta barni, hún var ekki 

við góða heilsu var því lögð inn á sjúkrahús. Faðir Gauta hafði vinnudag frá klukkan 

sex á morgnana til hálf átta á kvöldin. Vegna aðstæðna var því ákveðið að Gauti færi 

til dvalar að Sólheimum í Grímsnesi.  

Eftir fimm mánaða dvöl Gauta að Sólheimum kom forstöðukona heimilisins 

með Gauta heim og sagðist ekki geta haft hann þar lengur því hann væri of fatlaður. 

Gauti var vannærður og með stórt sár á höfði sem gróf í. Móðir hans kallaði strax á 

lækni sem að sögn móðir spurði hvort Sólheimar hefði leyfi til að hafa svona börnum 

eins og Gauta en hann var lagður inn á Landakot eftir dvölina á Sólheimum og var þar 

í nokkrar vikur. Móðir sagði; „hann fór beint á Landakot og var þar til þess að bara 

að fá næringu, vítamín og annað [ … ] þetta var næringarskortur á honum.“ Auk 

þess hafði hann tapað færni til gangs, tapað talkunnáttu sinni og sagði ekki lengur til 

þegar hann þurfti á salerni það er færni sem hann hafði þegar hann fór á Sólheima.  

Ári síðar er sjötta barnið fætt og þá flyst Gauti á Skálatúns heimilið í 

Mosfellssveit.  

 

5.2 Árin á Skálatúnsheimilinu 

Gauti var átta ára gamall þegar hann flutti á Skálatúnsheimilið og var þá alfarinn að 

heiman. Móðir hans lýsti aðstæðum þannig; „aðstæður okkar á þeim tíma sem hann 

fer á  Sólheima … og þegar hann kemur aftur  til  baka þá  er ég með  fimm börn, 

kornabarn  og  hann  í  verra  ástandi…“  Sólveig  sagði  Gauta  hafa  ráðið  illa  við 

stigana honum hafði farið mikið aftur og húsnæði fjölskyldunnar var þeim erfitt 

og  lýsti því á eftirfarandi máta; „fara … niður  í þvottahús og  láta hann [ Gauta ] 

sitja upp á borði með mér ... meðan ég var að þvo…  barnið út í vagni það yngsta 

og  hin  einhversstaðar  í  kringum mig  [  …  ]  ég  gat  ekki  skilið  hann  eftir  neins 

staðar, maðurinn minn fór í vinnu klukkan sex á morgnana og kom ekki heim fyrr 

en klukkan hálf átta á kvöldin.“ 



  26

Móðir gerði að umtalsefni litla örvun og þjálfun Gauta á Skálatúnsheimilinu og 

sagði móðir hans „frænka mín sem fór að vinna þar … hún segir hann geti þetta og 

geti hitt og það var bara sussað á hana og því var ekki  trúað og það var ekkert 

fylgt eftir að hann gæti það sem að hann ... það sem að hann var þó farinn að geta 

aftur  eftir  dvölina  á  Sólheimum  sem  fór  mjög  illa  með  hann.“  Foreldrar hans 

reyndu að æfa hann til að ganga þegar þau komu í heimsókn en það var til lítils. 

Þjálfun var engin og upplifðu foreldar Gauta eins og Skálatún væri lítið annað en 

geymslustofnun. Á þessum tíma byrjaði Gauti að fá krampa oft á dag sem varð til þess 

að aukin var lyfjagjöf við hann.  

Eftir rúm fimm ár á Skálatúni tjáði forstöðukona heimilisins foreldrum Gauta að 

hann væri of fatlaður og of mikill krampasjúklingur til að hann gæti verið áfram á 

Skálatúni. Hún ráðlagði þeim að sækja um vistun fyrir hann á Kópavogshæli.  

 

5.3 Lífið á Kópavogshæli 

Árið 1972, fimm árum eftir að foreldrar Gauta samþykktu umsókn um vistun á 

Kópavogshæli, fluttist hann af Skálatúnaheimilinu á Kópavogshæli þá á 18 ári.  

Lítið var gert til að viðhalda þeirri litlu færni sem Gauti hafði þegar hann kom 

á Kópavogshæli. Flogaveikin versnaði og aukaverkanir lyfja voru tannholdsbólgur og 

eymsli í munni sem varð til þess að Gauti nærðist illa. Sólveig  móðir Gauta kvaðst 

hafa reynt að leiðbeina starfsfólki um hvernig best væri að mata hann, það þurfti tíma 

og athygli og rétt handbrögð til að Gauti borðaði. Sólveig sagði að svo virtist sem 

starfsfólk hefði það ekki.  

Hann varð oft veikur fékk hita, lungnabólgu, þjáðist af næringarskorti og erfitt 

að meðhöndla flogaveikina. Gauti lagðist af þeim sökum margsinnis inn á sjúkrahús, 

móðir hans sagði; „hann var að fara á sjúkrahús í dauðanum mörgum, mörgum, 

mörgum sinnum“ og bætti við; 

 

Það voru kramparnir og það var hvernig hann [ … ] þau sáu illa um að 

hann nærðist. Það var ekki hugsað nóg um það …  hann var svo horaður 

að hann var 26 kg þegar hann kemur upp á spítala.  En um leið og ég er 

búin að kenna [ … ] hjúkrunarfólkinu hvernig eigi að gefa honum að 

borðar að þá borðar hann og tekur við og hann braggast alltaf þegar hann 
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fer upp á spítala. Og hann fer í betra ásigkomulagi af spítalanum inn á 

deild en svo var þetta bara alltaf… 

 

Síðar var tekin ákvörðun um að Gauti færi í aðgerð til að fjarlægja ofholdgun í 

tannholdi í þeirri von að hann nærðist betur.  

Ein af mörgum bráðainnlögnum Gauta inná spítala var eftir árás sem hann 

varð fyrir. Starfstúlka kom að Gauta inn á herbergi sínu alblóðugum með áverka á 

augum. Hann fór í aðgerð á augndeild Landakotsspítala. Foreldrar voru upplýstir um 

kvöldmatarleitið að Gauti hefði verið lagður inn á sjúkrahús en fengu engar 

upplýsingar um ástæður innlagnar, aðgerð á augum eða annað varðandi atvikið. 

Sólveig sagði; „yfirlæknir [ … ] kom sér ekki til að hringja í mig fyrr en þegar það 

var  búið  var  að  gera  aðgerðina  á  honum  og  allt  það.“   Foreldrarnir voru ekki 

upplýstir fyrr en þau sáu Gauta í gjörgæslu hjúkrunarfólks.  

Gauti var meira og minna rúmliggjandi í mörg ár og var illa haldinn af 

legusárum.  Hann fór í aðgerð vegna legusára á báðum mjöðmum og rófubeini. Eftir 

aðgerð þegar fór hann aftur á Kópavogshæli inn á eina af barnadeildunum en þar var 

umönnunin að sögn móður af allt öðrum toga en deildinni sem hann bjó á. Eftir komu 

hans aftur á deild sína liðu einungis fjórir mánuðir þar til Gauti var kominn með 

næringarskort.  

Færni sem heilsufari Gauta hafði hrakað mikið á þessum árum. Hann fékk 

magasondu eftir margra ára næringarvanda um það sagði Sólveig; „hann fær sondu 

og  ég  þarna  var  ekki  sátt  við  það  raunverulega. Mér  fannst  …  þegar  hann  fær 

sonduna að það sé verið að treina líf sem er ekkert líf.“ 

Auka átti samstarf við foreldra en samkvæmt skýrslum var samstarf við 

fjölskyldu með ágætum. Móðir Gauta segist hafa verið kröfuhörð fyrir hönd sonar 

síns en í gegnum tíðina en stoppað sig af ótta við að það myndi bitna á syni hennar. 

Enda engin önnur úrræði í boði en Kópavogshæli. Það var síðan árið 1995 sem 

foreldrar Gauta sóttu um flutning fyrir son sinn á sambýli. 

 Síðustu árin fékk Gauti sjúkraþjálfun og höfðu foreldra hans tekið þátt í 

sjálfboða vinnu við nýja sundlaug við Kópavogshæli og móðir hans sagði; „þá 

kom á góð aðstaða fyrir sjúkraþjálfara … hann er orðinn fullorðinn og orðinn mikið 

veikur þegar hann loksins fer að fá þjálfun. Gauti lést rúmlega 43 ára að aldri. Hann 

lést í sjúkraþjálfunartíma vegna lungnabólgu og móðir hans sagði „það var svo mikið 
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vatn inn á lungunum á honum og að hann deyr þá ... hann er kominn í þjálfun, það er 

farið með hann í þjálfun og hann dó þar.“  

 Gauti var jarðsunginn frá Hafnarfjarðarkirkju 19. desember og hvílir hann nú í 

Kirkjugarði Hafnarfjarðar við hlið föður síns. 
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6 Niðurstöður og lærdómur 

Rannsóknarspurningarnar sem stýrðu rannsókninni við gerð þessa verkefnis voru 

tvær. Leitast verður við að svara þeim í umfjölluninni hér á eftir og taka saman þann 

lærdóm sem draga má af rannsókninni. 

 

6.1 Rannsóknarspurning númer 1 

Hvaða áhrif hefur hugmyndafræðin sem birtist í lögum og þjónustuúrræðum á líf 
fatlaðs fólks á árunum 1954 – 1997? 

Ríkjandi hugmyndafræði frá árinu 1936 til 1978 var mannkynbótastefnan og 

læknisfræðilega líkanið. Sú hugmyndafræði birtist skýrt í lögum og þjónustuúrræðum 

sem stóðu fötluðu íslensku fólki til boða. Rétt eins og hugmyndafræðin sagði til um 

voru altækar stofnanir einangraðar fjarri byggð og öðrum samfélagsþegnum. 

Sólaheimar voru í Grímsnesi, Skálatúnsheimilið og Tjaldanesheimilið í Mosfellssveit, 

auk þess sem Kópavogshæli var nokkuð utan við almenna byggð í Kópavogi þegar 

það var reist. Þjónustan, sem veitt var, var einnig í anda hugmyndafræðinnar. Hún var 

sjúklingamiðuð, líkt og segir í lögunum átti að sjá vistmönnum fyrir þörfum þeirra, 

þar með læknishjálpar, hjúkrunar, umönnunar og gæslu (Lög um fávitahæli nr. 

18/1936; lög um fávitastofnanir nr. 53/1967).  

Frá því að félagslegi skilningurinn á fötlun fór að koma fram og hugmyndir um 

eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku leið nokkur tími fram að nýju lagafrumvarpi um 

málefni fatlaðra á Íslandi. Árið 1979 voru sett lög um aðstoð við þroskahefta þar sem 

markmiðið var að tryggja þeim jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna og tækifæri til að 

lifa sem eðlilegasta lífi í samfélaginu. Í samræmi við ákvæði laganna voru sett á fót 

sambýli, skammtímavistanir og verndaðir vinnustaðir  opnaðir. Til marks um að 

hugmyndafræðin var farin að ná til þeirra sem önnuðust þjónustu við fatlaða áður en 

lögin voru sett kom Styrktarfélag vangefinna á fót fyrsta sambýlið í Reykjavík árið 

1976. Á þeim tíma þótti það djarft skref og margir efuðust um að þessi tegund 

þjónustu hentaði fyrir fatlað fólk (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Hugmyndafræðin um jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 

þjóðfélagsþegna birtist síðan enn skýrari í lögunum frá 1983 og 1992. Samt sem áður 

eru ekki allt fatlað fólk við jafnrétti og sambærileg lífskjör. Sem dæmi má taka að 

síðustu íbúar fluttu útaf Tjaldanesheimilinu á 21. öld (Svæðisskrifsstofa málefni 

fatlaðra á Reykjanesi, 2004). 
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6.2 Rannsóknarspurning númer 2 

Hvernig varpar saga frænda míns Gauta ljósi á aðstæður fatlaðs fólks á Íslandi frá 
árunum 1954-1997? 

Saga Gauta er hluti af sögu þjónustu við fatlað fólk á Íslandi. Ekki er hægt að alhæfa 

útfrá einni lífssögu en ég tel þó líklegt að saga hans endurspegli á margan hátt þátt þá  

þjónustu sem fötluðu fólki var boðin á árum áður. Hugmyndafræðin og lagaumhverfið 

frá 1936 til 1979 mótar þjónustuna sem veitt var, aftur á móti voru of takmörkuð 

þjónustuúrræði í boði. Saga Gauta varpar skýru ljósi á það þjónustu- og úrræðaleysi 

sem eflaust margir foreldrar fatlaðra barna bjuggu við. Engin skólaganga stóð honum 

til boða, hvorki leikskóli né grunnskóli. Var það einungis af góðvild starfsfólks sem 

Gauti komst um tíma inn á leikaskóla. Engin stoðþjónusta var, faðir Gauta smíðaði 

göngugrind sem hann gat æft sig að labba í og leikið sér. Síðar bjó Gauti stóran hluta 

lífs síns á altækri stofnun og hefur það vissulega mótað ævi hans.  

Ný lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979 áttu að marka tímamót í málefnum 

fatlaðra, þar sem lögin voru byggð á nýrri hugmyndafræði um eðlilegt líf og fulla 

samfélagsþátttöku. Útfrá sögu Gauta náði markmið laganna og hugmyndafræðin ekki 

inná stofnun á borð við Kópavogshælið þar sem hann bjó þegar lögin voru sett. Breytt  

hugmyndafræði breytti litlu sem engu í lífi Gauta og mögulega annarra fatlaðra. 

Þjónustan hélt áfram að vera í anda læknisfræðilega líkansins og fyrri laga. Því má 

telja að mun fleiri fatlaðir einstaklingar sem bjuggu á Kópavogshæli hafi farið á mis 

við nýju hugmyndafræðina, en allt að 200 manns bjuggu á Kópavogshæli um þessar 

mundir (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Læknisfræðilegi skilningurinn á fötlun hefur mótað líf Gauta þar sem alla tíð var 

horft á hann sem sjúkling sem þurfti þjónustu frá heilbrigðisstarfsfólki. Var það sem 

dæmi ástæðan fyrir að hann flutti frá Skálatúnsheimilinu á Kópavogshæli þar sem 

hann var of mikill sjúklingur að sögn forstöðukonu Skálatúnsheimilisins. Ekki var 

horft til félagslega skilningsins á fötlun og reynt að ryðja burt hindrunum svo Gauta 

gæti búið áfram á sama stað (Tøssebro, 2004). Hitt er annað að á síðari hluta lífs 

Gauta er það eflaust rétt að hann var orðinn það mikill sjúklingur að hann þurfti á 

mikilli  aðstoð heilbrigðisstarfsfólks að halda.  

Vert er að íhuga hvers vegna Gauti endaði í þeirri stöðu sem raun ber vitni. Var 

það afleiðing slæmrar umönnunar í gegnum öll þessi ár eða var fötlun hans og 

sjúkdómar svona alvarlegir? Svar við því fæst víst aldrei en eitt er víst að Gauti  fékk 

ekki þá þjónustu sem hann þurfti á að halda til að lifa sómasamlegu lífi. 
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6.3 Lærdómur 

Af rannsókninni tel ég að draga megi vissan lærdóm um hugmyndafræði og viðhorf. 

Lögin mótast af ákveðinni hugmyndafræði og ríkjandi viðhorfum í samfélaginu 

hverju sinni. Þjónustan og þjónustuúrræðin virðast þó ekki fylgja hugmyndafræði 

laganna frá 1979 að öllu leyti. Að því sögðu og að loknu þessu verkefni eru megin 

ályktanir mínar eftirfarandi;  

 Lífssögur fatlaðra einstaklinga eru mikilvægar til að fá betri sýn á hvernig 

þjónustu við fatlaða var háttað áður fyrr. 

 Hugmyndafræðin mótaði þjónustuna við fatlaða og þjónustuúrræðin sem í 

boði voru á árunum 1954 til 1979. 

 Fötluð börn höfðu ekki tækifæri á skólagöngu.  

 Einn staður bauð uppá sjúkraþjálfun/æfingar fyrir fötluð börn á þessum árum. 

 Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun var enn ríkjandi eftir 1979 þrátt fyrir 

nýja hugmyndafræði um eðlilegt líf og þátttöku í samfélaginu. 

 Saga Gauta varpar ljósi á það úrræðaleysi og skort á þjónustu sem foreldrar 

fatlaðra barna bjuggu við um miðbik tuttugustu aldar og síðar. 

 Saga Gauta varpar ljósi á að hugmyndafræðin og lögin frá 1979 um eðlilegt líf 

og fulla samfélagslega þátttöku náðu ekki til stofnana á borð við 

Kópavogshæli. 

 Ný hugmyndafræði breytti litlu sem engu fyrir Gauta og sennilega marga af 

hans kynslóð. 
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7  Lokaorð 

Gerð þessa verkefnis hefur í bland verið, krefjandi, áhugavert, skemmtilegt og erfitt. 

Af úrvinnslu verkefnisins dreg ég mikinn lærdóm sem ég á eftir að nýta mér í 

framtíðinni. Á sama tíma og það var erfitt að skrifa sögu Gauta var ég ánægð með ég 

skyldi gera það og heiðra þannig minningu hans. Saga hans segir mikið um aðstæður 

fatlaðs fólks á síðustu öld og tel ég það mikilvægt fyrir alla þá sem koma að 

málefnum fatlaðra að þekkja sögu fatlaðra til að geta horft til baka og séð hversu 

mikill ávinningur hefur orðið í málefnum fatlaðs fólks. Til að geta horft fram á veginn 

þarf að líta stundum í baksýnisspeglana og fá þar með hvatningu til að halda áfram.    
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