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Ágrip 

Í ritgerðinni er fjallað um tilurð og sögu vinnuhælisins að Kvíabryggju við Grundarfjörð. 

Rakin eru samskipti dómsmálaráðuneytisins og Reykjavíkurborgar sem hófust 1948 þegar 

áætlað var að opna á Kvíabryggju hæli fyrir áfengissjúka en ekkert varð úr þeirri 

framkvæmd. Árið 1955 var opnað þar vinnuhæli fyrir menn sem voru í meðlagsskuldum 

við Reykjavíkurborg og árið 1971 var farið að vista á Kvíabryggju hina ýmsu refsifanga. Í 

dag er fangelsi rekið á Kvíabryggju með lágmarksöryggisgæslu. Fangar eru vistaðir þar 

fyrir ýmis konar afbrot en eiga það sameiginlegt að hafa sýnt fram á góða hegðun og eru 

vímuefnalausir.          

 Horft er til umhverfis fangelsismála hér á landi kringum 1950 og hver grundvöllur 

var fyrir kaupum og stofnun slíks úrræðis innan refsivörslukerfisins. Í framhaldinu er gerð 

er grein fyrir „Kvíabryggjumálinu“ svokallaða sem sneri að umdeildum greiðslum 

Reykjavíkurborgar vegna kaupa á lóðinni auk þeirrar gagnrýni á það hvers vegna ríkið ætti 

að standa undir rekstri slíks hælis fyrir eitt sveitarfélag. Þá er fjallað um upphafsár 

stofnunarinnar, almenna starfsemi, fanga og starfsmenn, þá mynd sem fjölmiðlar hafa 

málað af stofnuninni og hugtakið „Hótel Kvíabryggja“ sem jafnan er notað um hana. 

Skyggnst er inn í daglegt líf á Kvíabryggju með frásögnum fanga sem þar hafa dvalist. Að 

lokum er stofnuninni eins og hún starfar í dag gerð skil.  

Niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að stofnunin á Kvíabryggju hefur alla tíð haft mikla 

sérstöðu innan fangelsismála á Íslandi sem fangelsi með lágmarks öryggisgæslu og meira 

frjálsræði en almennt tíðkast. Vegna þessa fyrirkomulags hefur Kvíabryggja verið 

gagnrýnd sem fangelsisúrræði og orðspor stofnunarinnar komið fram í gagnrýni á aðbúnaði 

og frjálsræði fanga í fjölmiðlum. Ljóst er að mikil þörf er á gagnrýnni umræðu um 

starfsemi og hlutverk stofnunarinnar með það að markmiði að varpa ljósi á það mikilvæga 

starf sem þar er unnið, en ekki síður til að leggja meiri áherslu á betrun innan fangelsisins. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Efnisyfirlit 
Ágrip ...................................................................................................................................... 3 

Inngangur ............................................................................................................................... 1 

1. Tilurð fangelsisins á Kvíabryggju ...................................................................................... 4 

1.1 Upphafið: Kvíabryggja sem hæli fyrir áfengissjúka .................................................... 4 

1.2 Umhverfi fangelsismála á Íslandi kringum 1950 ......................................................... 6 

1.3 Meðlagsskuldarar Reykjavíkurborgar .......................................................................... 8 

1.4 Ný hugmynd: Vinnuhæli á Kvíabryggju .................................................................... 10 

1.4 „Kvíabryggjumálið“ ................................................................................................... 14 

1.5 Upphafsár Kvíabryggju .............................................................................................. 17 

2. Starfsemi Kvíabryggju eftir 1971 .................................................................................... 21 

2.1 Refsifangar teknir inn ................................................................................................ 21 

2.2 Kvíabryggja um og eftir aldamótin ............................................................................ 23 

3. Fangar og starfsmenn á Kvíabryggju ............................................................................... 25 

3.1 Afplánunarfangar Kvíabryggju .................................................................................. 25 

3.2 Starfsmenn Kvíabryggju ............................................................................................ 26 

4. Viðhorf samfélags og reynsla fanga ................................................................................ 29 

4.1 „Hótel Kvíabryggja“ .................................................................................................. 29 

4.2 Kvíabryggja með augum fanga .................................................................................. 30 

5. Staða Kvíabryggju á Íslandi í dag .................................................................................... 37 

6. Niðurstöður ...................................................................................................................... 39 

Heimildaskrá ........................................................................................................................ 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Inngangur 

Ekki hefur mikið verið ritað um sögu fangelsa á Íslandi, stofnun þeirra og starfsemi. Að 

einhverju leyti hefur saga þeirra verið til umfjöllunar bæði í lokaritgerðum sagnfræðinema 

og annarra nema sem og í yfirlitsbókum um sögu Reykjavíkur og Íslands.
1
 Helst hefur sögu 

fangelsa verið gerð skil í ritgerð Björns Þórðarsonar Refsivist á Íslandi 1776-1925 en þar 

eru til umfjöllunar fangelsismál Íslands á 18. öld og fram á upphaf 20. aldar. Í ritgerðinni 

gerir Björn grein fyrir fangelsum, refsivist og framkvæmdum þess á Íslandi á því tímabili. Í 

inngangi bókarinnar kemur fram að lengi vel, eða fram yfir aldamótin 1700, var ekki þörf á 

fangelsum hér á landi eftir að dómur hafði fallið í máli og ekki var gert ráð fyrir 

fangelsisvist sem refsiúrræði. Fangelsi var því sem fullnustuúrræði fyrir refsingar ekki til 

staðar hér á landi fyrr en undir lok 18. aldar og þótti auk þess lengi vel óþarft.
2
 Eftir að rit 

Björns kom út hefur lítið sem ekkert verið gefið út af efni sem fjallar um sögu fangelsa eða 

refsivistar á Íslandi í heild sinni eftir árið 1925.       

 Fyrsta fangelsið á Íslandi, sem á þeim tíma var nefnt betrunarhús, var reist á 

Arnarhóli eftir tilskipun Danakonungs frá árinu 1759. Bygging fangelsisins stóð yfir í 

langan tíma og gekk smíðin hægt. Fangelsið var formlega tekið í notkun fyrir fangahald 

árið 1771 en rekstur þess stóð einungis yfir til ársins 1814. Eftir það stóð það tómt eða þar 

til húsið var endurbætt og gert að embættisbústað stiftamtmanns árið 1819.
3
 Í dag er þar til 

húsa Stjórnarráðið þar sem forsætisráðuneytið er með skrifstofur sínar. Frá því fangelsið á 

Arnarhóli var lagt niður árið 1814 og þar til Hegningarhúsið við Skólavörðustíg var tekið í 

notkun árið 1874 var hýðingum beitt í stað fangelsisvistar.
4
 Hegningarhúsið við 

Skólavörðustíg er elsta starfrækta fangelsið á Íslandi í dag og eitt af sex fangelsum á 

landinu sem er í notkun en hin eru fangelsin á Litla-Hrauni, í Kópavogi, á Akureyri, að 

Sogni og á Kvíabryggju.
5
 Fangelsið á Litla-Hrauni var byggt árið 1926 og átti upphaflega 

að gegna hlutverki sjúkrahúss fyrir Suðurland en árið 1929 keypti ríkið bygginguna og 

breytti henni í fangelsi.
6
 Fangelsið á Akureyri opnaði 1978 og átti upphaflega að vera 

tímabundið úrræði en hefur síðan gengist undir endurbætur og gegnir enn sama hlutverki.
7
 

                                                 
1
 Sjá meðal annars; Þorsteinn Jónsson og Guðmundur Guðjónsson, Lögreglan á Íslandi. Ritgerðir nema: 

„Hegningarhúsið úr fangelsi í safn“, Smári Skúlason; „Hlutverk fangelsa í nútímasamfélagi“, Eva Björg 

Ægisdóttir.  
2
 Björn Þórðarson, Refsivist á Íslandi, bls. 1. 

3
 Björn Þórðarson, Refsivist á Íslandi, bls. 30-41, 156. 

4
 Páll Sigurðsson, Lagasýn, bls. 356-357. 

5
 Björn Þórðarson, Refsivist á Íslandi, bls. 174; Helgi Gunnlaugsson og John F. Galliher, Wayward 

Icelanders, bls. 123. Stefnt er að opnun nýs fangelsis á Hólmsheiði í Reykjavík vorið 2015. Því fangelsi er 

ætlað að taka við starfsemi Hegningarhússins við Skólavörðustíg og Kópavogsfangelsis. 
6
 Innanríkisráðuneytið. Nýtt fangelsi á Hólmsheiði í Reykjavík (2012), bls. 3; Helgi Gunnlaugsson og John F. 

Galliher, Wayward Icelanders, bls. 119. 
7
 Helgi Gunnlaugsson og John F. Galliher, Wayward Icelanders, bls. 128. 
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Árið 1989 var svo fangelsið í Kópavogi opnað og var ætlað að taka við kvenföngum. 

Nýjasta fangelsi landsins er fangelsið Sogni á Selfossi sem opnað var 1. júní 2012 og er 

starfrækt sem fangelsi með lágmarks öryggisgæslu.
8
 Fangelsið sem hér á eftir verður fjallað 

um, Kvíabryggja, var stofnsett af ríkinu og Reykjavíkurborg og hóf starfsemi sína sem 

vinnuhæli fyrir meðlagsskuldara Reykjavíkurborgar þann 1. apríl 1955. Í dag er 

Kvíabryggja rekið sem fangelsi með lágmarks öryggisgæslu og afplána þar hinir ýmsu 

refsifangar dóm sinn.
9
           

 Fjallað verður um tilurð fangelsisins á Kvíabryggju, stofnunina sjálfa og sögu 

hennar til dagsins í dag. Ekkert hefur verið ritað um heildarsögu fangelsisins á Kvíabryggju 

og þykir mikilvægt að þeim heimildum sem til eru um fangelsið sé safnað saman og unnið 

úr þeim heildstæð frásögn frá upphafi til dagsins í dag. Einnig þykir sérstaða Kvíabryggju 

meðal fangelsa á Íslandi heillandi viðfangsefni, ekki síður vegna þeirra einhliða 

fjölmiðlaumfjöllunar sem fangelsið hefur fengið í gegnum tíðina. Þótti því tilvalið að gera 

stofnuninni góð og gagnrýn skil og fá fram sjónarmið og viðhorf sem flestra aðila svo úr 

yrði heildstæðari saga stofnunarinnar.      

 Rekstur og starfsemi fangelsa hér á landi eiga sér hvorki langa né farsæla sögu og 

hafa fangelsi landsins verið gagnrýnd áður og nú. Staða fangelsismála á Íslandi var meðal 

annars gagnrýnd af Sameinuðu þjóðunum nýverið. Í skýrslu frá árinu 2011 um stöðu 

mannréttindamála hér á landi kom fram að úrræði og aðbúnað fangelsa þyrfti að bæta, 

sérstaklega hvað varðar betri aðskilnað ólíkra fangahópa og úrræði handa kvenföngum. Hér 

verður sýnt fram á hversu mikilvæg sérstaða fangelsisins á Kvíabryggju hefur verið frá 

stofnun fangelsisins. Í dag eru þar fangar sem skera sig úr hópi annarra fanga að því leyti 

að þeir hafa sýnt fram á góða hegðun og vímuefnaleysi við innkomu. Fangelsið er því 

úrræði sem uppfyllir ákveðnar aðskilnaðarkröfur og kemur til móts við ákveðinn hóp 

fanga.
10

 Heimildir sem stuðst er við eru einkum skýrslur og skjöl dómsmálaráðuneytisins 

og borgarstjórans í Reykjavík á Þjóðskjalasafni Íslands varðandi kaup og rekstur 

Kvíabryggju og tímaritsgreinar eldri sem nýrri. Höfundur heimsótti fangelsið á 

Kvíabryggju þann 5. apríl 2013 og fékk að skoða þar dagbækur þess og tók jafnframt viðtöl 

við forstöðumann Kvíabryggju, Birgi Guðmundsson, og fangavörðinn Benedikt Viggó 

Högnason sem starfað hefur á Kvíabryggju frá árinu 1986. Auk þess fékkst aðgengi að 

lokaritgerð um Kvíabryggju sem sá fyrrnefndi skrifaði í fangavarðaskólanum en er 

óútgefin. Þá var tekið viðtal við Hafdísi Guðmundsdóttur skrifstofustjóra hjá 

Fangelsismálastofnun til þess að fá tölulegar upplýsingar um laun fanga á Kvíabryggju sem 

                                                 
8
 Vef. „Fangelsið Sogni“, Fangelsismálastofnun Ríkisins. 

9
 Helgi Gunnlaugsson og John F. Galliher, Wayward Icelanders, bls. 123-126. 

10
 Innanríkisráðuneytið. Skýrsla um stöðu mannréttindamála á Íslandi árið 2011 (2011) bls. 12. 
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ekki lágu fyrir opinberlega. Einnig voru tekin viðtöl við tvo fyrrverandi fanga sem dvöldust 

á Kvíabryggju með það að markmiði að öðlast betri skilning á aðstæðum þar og daglegu lífi 

afplánunarfanga í fangelsi með lágmarks öryggisgæslu.    
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1. Tilurð fangelsisins á Kvíabryggju 

1.1 Upphafið: Kvíabryggja sem hæli fyrir áfengissjúka 

Veturinn 1948 boðaði borgarstjóri Reykjavíkur, Gunnar Thoroddsen, fimm menn á fund 

sinn til þess að ræða alvarlegt ástand í áfengismálum Reykvíkinga með það í huga að kanna 

möguleika á varanlegum umbótum fyrir þá menn sem lengst væru leiddir í áfengissýki 

sinni. Á fundinn mættu Valdimar Stefánsson sakadómari, Sigurjón Sigurðsson 

lögreglustjóri, Baldur Möller fulltrúi úr dómsmálaráðuneytinu, Kristín Sigurðardóttir 

formaður áfengisnefndar kvenna, Erlingur Pálsson yfirlögregluþjónn, séra Kristinn 

Stefánsson stórtemplar og Ólafur B. Björnsson ritstjóri á Akranesi. Eftir að nefndin hafði 

verið skipuð tók hún sér það fyrir hendur að athuga lagalega hlið málsins sem og að koma 

með tillögur og úttekt um staðsetningu hælis fyrir áfengissjúka Reykvíkinga.
11

 Úttektina 

sáu þeir Erlingur Pálsson, Kristinn Stefánsson og Ólafur B. Björnsson um að framkvæma 

og afhentu í kjölfarið borgarstjóra skýrslu þar sem fjallað var um Kvíabryggju sem 

hentugan stað fyrir slíkt hæli. Í úttektinni var einnig fjallað um Engey sem mögulega 

staðsetningu sem að lokum þótti þó ekki uppfylla ákveðin landfræðileg skilyrði fyrir hæli 

áfengissjúkra þar sem sú staðsetning hefði krafist mun meiri framkvæmda og fjár en á 

Kvíabryggju og var því afráðið að hælið yrði þar.
12

 Í skýrslunni um Kvíabryggju er 

staðarháttum, arðsemi jarðarinnar og húsakosti vel lýst. Þann 19. maí 1948 fór fyrrgreindur 

hópur að Kvíabryggju til að skoða eignina. Í skýrslunni lýsir hann staðnum svo:  

Þetta Bryggjupláss
13

 liggur utarlega við Grundarfjörð sunnanverðan, rétt fyrir utan 

hið fagra fjall Kirkjufell. Þarna er um sex samliggjandi jarðir að ræða, er heita: 

Fögruvellir, Bergsstaðir, Suðurbúð, Pumpa, Rimabúð og Sæból. Þetta er mikið land 

milli fjalls og fjöru, sem allt er grasi gróið.
14

  

Í skýrslunni er getið um fleiri góða kosti jarðarinnar; mótekju, silungsveiði auk sand- og 

malarnáms, útræði væri gott og fín höfn þegar inn ósinn væri komið þar sem dýpi væri svo 

mikið að hægt væri að leggjast að hvernig sem stæði í sjóinn. Aukinheldur var greint frá 

því í skýrslunni að jörðin Hóp fylgdi eigninni en að á henni hvíldi afgjaldskvöð, 30 kr. á 

ári. Einnig er greint frá húsakosti jarðarinnar en steinhús og peningahús voru á staðnum 

                                                 
11

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B / 465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 9. júlí 1948 til 

menntamálaráðherra. 
12

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B / 465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 9. júlí 1948 til 

menntamálaráðherra. 
13

 Bryggja við Grundarfjörð er annað heiti á Kvíabryggju, gjarnan er vísað til nafnsins Bryggju í opinberum 

skýrslum. Hér eftir verður notast við hvoru tveggja eftir því sem heimildir hafa fjallað um. 
14

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B / 465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 9. júlí 1948 til 

menntamálaráðherra. 
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sem bæði voru þó yfirgefin. Þótti sennilegt að hægt væri að fá húsin keypt fyrir sanngjarnt 

verð. Við bryggjuna á Hóp var stórt íveruhús með kjallara, sjö herbergjum og stóru eldhúsi, 

auk þess sem miðstöð var í húsinu. Tók hópurinn fram að með litlum kostnaði mætti gera 

kjallara hússins íbúðarhæfan. Auk þess væru á jörðinni nokkur útihús sem þó væru léleg. 

Lóðin á svæðinu væri mjög sendin og vel fallin til ræktunar á kartöflum. Á næsta koti væri 

yfirgefið steinhús sem mætti gera endurbætur á og nota ef það fengist fyrir sanngjarnt verð. 

Áætluðu þeir svo að það hús yrði nýtt fyrir ráðsmann fangelsisins. Húsið við Bryggju væri 

þá fyrir hælið og vestasta steinhúsið fyrir þá vistmenn sem lengst væru leiddir og ættu ekki 

samleið með öðrum vistmönnum. Tekið er fram að með litlum tilkostnaði væri hægt að 

hafa á Kvíabryggju 25–30 vistmenn.  Í lok skýrslunnar er sú skoðun rökstudd að 

Kvíabryggja væri sérstaklega vel hentug undir hæli fyrir áfengissjúklinga þar sem að hægt 

væri að skapa fjölbreytt störf og framleiðslu. Mæla skýrsluhöfundar með að rætt verði við 

hlutaðeigandi aðila um hvort hægt væri að komast að samkomulagi um kaup á eignum og 

jörðinni fyrir sanngjarnt verð. Staðsetningunni til foráttu var það helst hversu langt væri að 

sækja læknisþjónustu vegna þess hve afskekkt jörðin er. Á hinn bóginn gerði fjarlægð 

jarðarinnar frá næstum bæjum það að verkum að enginn leikur væri að strjúka þaðan þó að 

vistmenn hefðu ákveðið frjálsræði innan landareignarinnar.
15

     

 Í kjölfar skýrslunnar ræddu nefndarmenn svo við eiganda jarðarinnar að 

Kvíabryggju eins og lagt hafði verið upp með. Eigandinn, Óskar Clausen, var beðinn af 

hálfu Reykjavíkurborgar að leggja fram skýrslu með nánari lýsingu á jörðinni. Skýrsluna 

leggur hann fram til borgarstjóra þann 16. október 1948. Í henni koma fram nokkur atriði 

sem ekki voru tiltekin í skýrslunni sem hafði verið unnin fyrir borgarstjórn í maímánuði 

sama ár. Meðal annars er skýrt frá því að í kauptúninu Grafarnesi er hraðfrystihús þar sem 

hægt er að geyma matvæli og safna nýmeti allt árið. Við Bryggju er símalína að húsinu, 

auk þess sem að allar girðingar muni fylgja lóðinni. Að lokum segir eigandi jarðarinnar: 

„Yfirleitt held ég að segja megi, að jarðeign þessi sé hin glæsilegasta. Bæði er þar einstök 

náttúrufegurð, gott til almenns búreksturs, og óvenju miklir aðrir atvinnumöguleikar.“
16

  

 Upphaflega stóð því til að jörðin á Kvíabryggju við Grundarfjörð yrði notuð sem 

hæli fyrir áfengissjúka en ekkert varð úr því að Kvíabryggja yrði keypt á þeim forsendum 

að stofnað yrði þar slíkt hæli og engin opinber formleg samskipti voru á milli ríkis og 

borgarstjórnar um stofnun hælisins fyrr en tveimur árum seinna, árið 1950. Og þá á allt 

öðrum forsendum. 

                                                 
15

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B / 465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 9. júlí 1948 til 

menntamálaráðherra. 
16

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B / 465, bréf frá Óskari Clausen dags. 16. október 1948 til 

borgarstjórans í Reykjavík.  
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1.2 Umhverfi fangelsismála á Íslandi kringum 1950 

Árið 1950, eða um það leyti sem til stóð að stofna vinnuhæli á Kvíabryggju, voru starfrækt 

á Íslandi tvö fangelsi; Hegningarhúsið við Skólavörðustíg og fangelsið á Litla-Hrauni. 

Fangelsismál hér á landi á þessum tíma þóttu skammt á veg komin og talið löngu tímabært 

að færa þau í nútímalegra horf.
17

         

 Til að vega og meta aðbúnað og aðstöðu íslenskra fangelsa af hálfu 

dómsmálaráðherra var fengin Valdimar Stefánsson sakadómari. Verkefni hans fólst í því að 

undirbúa tillögur og gera áætlun um hvernig hægt væri að koma fangelsum landsins í betra 

og nútímalegra horf. Valdimar var mjög kunnur málaflokknum og sat meðal annars í 

upprunalegu nefndinni um stofnun hælis fyrir áfengissjúka á Kvíabryggju sem áætlað hafði 

verið að koma á laggirnar tveimur árum áður.
18

       

 Við skýrslugerðina ferðaðist Valdimar meðal annars um Norðurlöndin til þess að 

skoða aðstæður og nýungar þar í fangelsismálum. Í kjölfarið skilaði hann ítarlegri skýrslu 

til ráðherra með tillögum til úrbóta á fangelsum landsins. Skýrsluna var stuðst við þegar 

frumvarp laga um ríkisfangelsi og vinnuhæli var lagt fyrir á Alþingi 1960. Einnig birtist hin 

viðamikla skýrsla í tveimur hlutum, í 1. og 2. tbl. af Tímariti Lögfræðinga árið 1960.
19

 

 Í skýrslunni kemur fram að í gildandi hegningarlögum nr. 19/1940 er gert ráð fyrir 

tvenns konar refsivist á Íslandi; fangelsum og varðhaldi. Um fangelsamál giltu tvennir 

lagabálkar og ein tilskipun frá Danakonungi. Lögin sem um ræðir eru lög nr. 29/1936 um 

fangelsamál og lög nr. 26/1928 um vinnuhæli ríkisins auk tilskipunar Danakonungs þann 4. 

mars 1871 sem er um byggingu hegningarhúss og fangelsa á Íslandi.    

 Svo unnt sé að framfylgja og standa undir þeirri frelsisskerðingu sem lög þessi og 

tilskipun gera ráð fyrir þurfti að vera til staðar geymsla fyrir handtekna menn, 

gæsluvarðhald, fangelsi, varðhald og öryggisgæsla. Í greininni tiltekur Valdimar hvað var 

til á landinu af stofnunum sem gegndu þessu hlutverki og útlistar nánar aðstöðu hvers 

sveitarfélags og bæja fyrir sig.
20

 Að samantektinni lokinni segir Valdimar: „Af fangelsum 

landsins eru í raun og veru ekki nema tvö, sem talin hafa verið fullgild sem 

refsivistarstofnanir, þ.e. Hegningarhúsið í Reykjavík og Vinnuhælið á Litla-Hrauni.“
21

   

 Fangelsismál voru vanræktur málaflokkur á þessum tíma. Sektaafplánun 

landsmanna fór að mestu leyti fram í varðhaldi fangelsa og vinnuhælið á Kvíabryggju yrði 

                                                 
17

Alþingistíðindi 1960 A. 1, bls. 167-171.  
18

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B / 465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 9. júlí 1948 til 

menntamálaráðherra. 
19

 Grein Valdimars Stefánssonar , „Skýrsla um fangelsamál“, birtist í 1. og 2.tbl. af Tímariti Lögfræðinga 

árið1960. 
20

 Valdimar Stefánsson, „Skýrsla um fangelsamál“, (1.tbl.) bls. 49-51. 
21

 Sama heimild, bls. 73. 



7 

 

því úrræði til þess að taka við slíkum föngum. Fangarými landsins stóðu ekki undir öllum 

þeim fjölda fanga sem afplána þurfti fésektir á þessum tíma og var þörf á mun meira 

fangelsisrými en völ var á.
22

 Jafnvel var svo ástatt að vegna plássleysis eða jafnvel skorti á 

fangahúsum hafi mönnum verið sleppt við handtöku.
23

 Valdimar leggur til að fullnusta allra 

fangelsisdóma, öryggisgæsludóma og barnalífeyrisafplánunarúrskurða ætti að gerast í 

aðalfangelsum landsins, í Reykjavík og nágrenni, sunnan- eða vestanlands. Væri eðlilegt ef 

sektardómar færu yfir fimmtán daga ætti að fullnusta þá í aðalfangelsum í námunda við 

höfuðborgarsvæðið en æskilegt væri að afplánunarmöguleikar yrðu víðar á landinu, til 

dæmis á Ísafirði, Akureyri, Seyðisfirði og í Vestmannaeyjum. Héröðin sunnan- og 

vestanlands gætu nýtt sér fangahúsin í nágrenni Reykjavíkur. Leggur Valdimar upp með að 

Reykjavík verði áfram þungamiðja fangelsismála á Íslandi enda langfjölmennasta svæði 

landsins auk þess sem þar eru flestir refsidómar, dómsmálastjórnin sé þar með aðstöðu og 

auðveldara yrði að halda utanum allan rekstur fangelsanna svo sem verkefni þeirra, 

verkstjórn, kennslu og annað tilfallandi.
24

        

 Á þessum árum fór íbúafjöldi í höfuðborginni ört vaxandi, jókst úr rúmlega 26 

þúsund íbúum árið 1929 í 71 þúsund íbúa árið 1959. Eins og gefur að skilja olli þessi mikla 

aukning íbúa álagi á fangelsum Reykjavíkur og skorti úrræði til að mæta þessum aukna og 

fjölbreyttari íbúafjölda.
25

  

 Fangelsismál á Íslandi breyttust lítið frá setningu hegningarlaga nr. 19/1940 til 

ársins 1960 þegar Valdimar lagði fram tillögur sínar til úrbóta í fangelsismálum. 

Húsakostur var enn sá sami sem og möguleikum til fangameðferðar var enn ábótavant. 

Ekki var hægt að flokka fanga þar sem húsin voru lítil og húsakostum fangelsisúrræða 

landsins ekki þannig háttað að slíkt væri möguleiki.      

 Hugmyndir Valdimars til úrbóta voru í senn róttækar og jafnvel framsýnar. Hann 

taldi að reisa þyrfti aðgreindar stofnanir til þess að sinna mætti refsilöggjöfinni 

fullkomlega. Hentugast væri að skipta föngum upp í hópa; unga sakamenn, eldri og rólegri 

sakamenn, erfiða fanga, geðveila fanga, öryggisgæslufanga og svo varðhaldsfanga. Einnig 

lagði Valdimar til þess að reist yrðu fangahús víðast hvar á landinu fyrir gæsluvarðhald og 

„geymslu“ handtekinna manna.
26

      

 Valdimar var þeirrar skoðunar að til að hægt væri að framfylgja hegningarlögunum 

fullkomlega þyrfti að vera hægt að leggja ólíkar áherslur á meðferð fanga innan fangelsa.
27

 

                                                 
22

 Valdimar Stefánsson, „Skýrsla um fangelsamál“, (1. tbl.) bls. 76. 
23

 Sama heimild, bls. 78. 
24

 Sama heimild, bls. 79-80. 
25

 Valdimar Stefánsson, „Skýrsla um fangelsamál“, (2. tbl.) bls. 85-87. 
26

 Sama heimild, bls. 83-87.  
27

 Sama heimild, bls. 83. 



8 

 

Þó gerir hann grein fyrir því að slíkt fyrirkomulag yrði illa framkvæmanlegt vegna 

óhæfilegs stofnkostnaðar og rekstrarkostnaðar, auk þess að í sumum hópum sakamanna eru 

þeir það fáir að ekki væri hægt að hafa fyrir þá sérstaka stofnun. Ráðlegt væri því að 

sameina þessa hópa að einhverju leyti og hafa þá aðgreinda innan stofnanna til þess að 

löggjöfinni yrði fullnægt.
28

 Lagði hann mikla áherslu á að efla andlegan og líkamlegan 

þroska fanga með aðgengi að kennslu, líkamsrækt auk hentugrar útivinnu sem gagnast gæti 

þegar þeir fengju frelsi sitt á nýjan leik.
29

     

 Fangelsisumhverfið á Íslandi hafði upp á fá úrræði að bjóða og þau sem voru í boði 

voru nýtt til hins ýtrasta. Ör stækkun bæjarfélaga gerði það að verkum að fangelsin önnuðu 

ekki eftirspurn. Hugmyndin um vinnuhæli á Kvíabryggju hefur því væntanlega verið hluti 

af þeirri kröfu sem lengi hafði verið uppi um endurskipulagningu fangelsismála landsins. 

Úrræði vantaði fyrir ákveðinn hóp fanga sem afplána áttu skuldir sínar. Svo virðist sem 

stofnun vinnuhælisins á Kvíabryggju hafi verið til þess að mæta þessum ört stækkandi hópi 

fanga og væntanlega til að minnka álag á öðrum fangelsum eða stofnunum landsins. 
30

 

 Það vekur því athygli að hvergi er minnst á vinnuhælið að Kvíabryggju, hvorki í 

frumvarpinu né skýrslu Valdimars. Virðist sem svo að Kvíabryggja hafi hvorki talist úrræði 

fyrir refsifanga né fallið undir það að vera vinnuhæli í laganna skilningi. Í greininni vitnar 

Valdimar í lög um vinnuhæli ríkisins og fjallar nánar um úrræði sem eru í boði á landinu 

sem falla undir þessi lög. Kvíabryggja hefði öllu samkvæmt átt að falla þar undir.
31

  

 Í næsta kafla verður fjallað nánar um tilkomu vinnuhælisins á Kvíabryggju sem 

úrræði fyrir meðlagsskuldara Reykjavíkurborgar.     

1.3 Meðlagsskuldarar Reykjavíkurborgar  

Árið 1950 lagði lögfræðingur borgarstjórans í Reykjavík, Ólafur Sveinbjörnsson, fram 

beiðni fyrir hönd borgarstjórans til dómsmálaráðuneytisins þess efnis að farið yrði vestur 

að Kvíabryggju til þess að athuga hvort þær byggingar sem væru á jörðinni gætu nýst sem 

vinnuhæli fyrir meðlagsskuldara Reykjavíkurborgar.
32

 Úrræði fangelsismála á Íslandi voru 

á þessum tíma fátækleg og talið var að stofnun vinnuhælis gæti dregið úr álagi á önnur 

fangelsi auk þess að bæta innheimtu Reykjavíkurborgar á meðlagsskuldum. Áður höfðu 

menn sem voru í meðlagsskuldum við sveitarfélögin verið sendir á Vinnuhælið að Litla-

                                                 
28

 Valdimar Stefánsson, „Skýrsla um fangelsamál“, (2. tbl.) bls. 86. 
29

 Sama heimild, bls. 83. 
30

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B /465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 30. ágúst 1950 

til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins.  
31

 Alþingistíðindi 1960 A. 1, bls. 167-171; Valdimar Stefánsson, „Skýrsla um fangelsismál“ (1. og 2 tbl.). 
32

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B / 465, bréf frá Ólafi Sveinbjörnssyni lögfræðingi hjá 

borgarstjóranum í Reykjavík dags. 21. nóvember 1950 til dómsmálaráðuneytisins.  
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Hrauni til afplánunar og hafði innheimta framfærsluskulda bæjarsjóðs í Reykjavík haft 

greiðan aðgang að því að senda menn til afplánunar þar. Vegna plássleysis á Litla-Hrauni 

um 1945 varð erfiðara að koma þeim mönnum fyrir sem afplánuðu meðlagsskuldir og fór 

svo að sakadómari þurfti að tilkynna framfærslunefndinni að ekki væri hægt að taka við 

fleirum í afplánun vegna barnameðlaga.
33

 Vegna þessa voru framfærslulögin frá árinu 

1935, þar sem kveðið var á um afplánun meðlagsskuldara á vinnuhæli, nánast orðin 

gagnslaus og ekki var hægt að fylgja þeim eftir með „hótunum“ um afplánun. Þetta varð til 

þess að torvelda alla innheimtu á meðlögum Reykjavíkurborgar og hrakaði innheimtunni 

mikið árin eftir að hætt var að taka við skuldurunum á Vinnuhælinu á Litla-Hrauni.  

 Árið 1945 voru innheimt 75% af útlögðum barnameðlögum, 37% árið 1946 og 25% 

árið eftir það.
34

 Ljóst var að þetta var ekki viðunandi innheimta og leitaði bæjarsjóður 

umbóta fyrir þennan hóp skuldara sinna.
35

 Með nýjum framfærslulögum nr. 80/1947 var 

bæjarstjórn ennþá heimilt að krefjast þess að þeir feður sem voru í vanskilum við bæjarsjóð 

vegna meðlaga eða barnalífeyris væru látnir afplána skuldir sínar á vinnuhæli. Hins vegar 

vantaði nýtt úrræði til þess að hægt væri að fylgja lögunum eftir.
36

 Með lögunum var 

sveitastjórnum heimilt að afla sér úrskurðar valdsmanns, sem í Reykjavík var kallaður 

sakadómari, um þá feður sem voru í vanskilum við sveitarsjóði vegna barnalífeyris. 

Ákvæðið náði þó einungis til feðra sem voru vinnufærir og höfðu ekki fyrir myndi segja 

fjölskyldu hér frekar að sjá.
37

 Ákvæði framfærslulaganna um afplánun meðlagsskulda voru 

umdeild úrræði og á sínum tíma gagnrýndu helstu lögfræðingar á sviði stjórnlagafræði, 

prófessorarnir Bjarni Benediktsson, sem síðar varð dómsmálaráðherra, og Ólafur 

Jóhannesson, þessi ákvæði. Töldu þeir varhugavert að ákveða mönnum slíka refsingu af 

valdsmanni eða sakadómara án afskipta dómstóla.
38

 Slík gagnrýni hafði þó ekki áhrif til 

breytinga á lögum né kom í veg fyrir að Reykjavíkurborg hafði hugmyndir uppi um stofnun 

slíks hælis út frá lögunum. Kvíabryggja yrði þá stofnsett sem vinnuhæli fyrir þá menn sem 

skulduðu barnameðlög og gæti úrræðið þá nýst til þess að framfylgja gildandi 

framfærslulögum. En eins og ástatt var eftir að hætt var að taka við föngunum á Litla-

Hrauni var ekkert pláss fyrir þennan hóp fanga innan fangelsa ríkisins. Vegið var að 

ríkisvaldinu vegna plássleysis í fangelsum þar sem skylda ríkissjóðs var að koma á fót og 

reka slíkar stofnanir á landinu. Plássleysið gerði það að verkum að bæði refsifangar og 

                                                 
33

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B /465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 30. ágúst 1950 

til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. 
34

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B /465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 30. ágúst 1950 

til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. 
35

 Birgir Guðmundsson, Bjarni Sigurbjörnsson og Valdimar Runólfsson, Fangelsið Kvíabryggju, bls. 2. 
36

 Páll Líndal, Reykjavík. Byggðastjórn í þúsund ár, bls. 191. 
37

 Birgir Guðmundsson, Bjarni Sigurbjörnsson og Valdimar Runólfsson, Fangelsið Kvíabryggju, bls. 2. 
38

 Sama heimild, bls. 3. 
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menn sem afplána áttu sektardóma gengu lausir.
39

       

 Meðlagsskuldarar sem voru í vanskilum við Reykjavíkurborg voru margir og 

upphæðin gífurlega há sem bæjarsjóður Reykjavíkur hafði undanfarin ár þurft að greiða í 

barnalífeyri með skilgetnum og óskilgetnum börnum samkvæmt ákvæðum þágildandi 

sifjalaga og laga um almannatryggingar. Til að mynda þurfti borgin að greiða tvær 

milljónir króna árið 1949 og stefndi í enn hærri upphæðir árin á eftir.
40

 Bæjarsjóður átti 

endurkröfurétt á hendur feðrum þeirra barna sem sjóðurinn þurfti að greiða fyrir og mikil 

áhersla var lögð á það af hálfu bæjarins að gengið væri á eftir innheimtu útlagðs 

barnalífeyris.
41

 Oft var um að ræða einhleypa menn sem jafnvel höfðu ekki fasta búsetu eða 

lögheimili og allar innheimtuaðgerðir reyndust mjög erfiðar.
42

 Þessi ráðstöfun eða 

innheimtuaðgerð að senda menn til sektarafplánunar var sú sem talin var virka best, auk 

þess sem heimild var fyrir afplánuninni í framfærslulögunum, það er að fá slíka 

vanskilamenn úrskurðaða af valdsmanni eða sakadómara til að afplána þessa skuld á 

vinnuhæli.
43

 Þegar ljóst var í hvað stefndi með innheimtu ákvað Reykjavíkurborg að hefja 

viðræður við ríkið um stofnun hælis sem úrræði fyrir meðlagsinnheimtur sínar.  

1.4 Ný hugmynd: Vinnuhæli á Kvíabryggju  

Í bréfi Gunnars Thoroddsen borgarstjóra í Reykjavík þann 30. ágúst 1950 til dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins vekur borgarstjórinn athygli á úrræðaleysi í fangelsismálum 

landsmanna. Leggur hann til að komið verði á fót vinnuhæli fyrir meðlagsskuldara sem 

fyrst, og að bæjarsjóður Reykjavíkur muni vilja koma að stofnun og leggja fram fé til 

framkvæmda slíks hælis. Leggur Gunnar til að ríkið endurgreiði svo stofnkostnaðinn eftir 

samkomulagi en þangað til hann yrði endurgreiddur fengi bærinn forgangsrétt á rúmum 

vinnuhælisins.
44

 Samþykkt var í nóvember 1950 af ráðuneytinu að ganga að þessum 

skilmálum en að framlag Reykjavíkurborgar yrði annaðhvort óafturkræft eða að verða lagt 

ríkinu í té í ákveðinn tíma.
45

 Lagðar voru fram tillögur um að athugaður yrði kostnaður á 

nauðsynlegum viðgerðum húsanna á Kvíabryggju sem og kostnaður við stofnun vinnuhælis 

                                                 
39

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B /465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 30. ágúst 1950 

til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. 
40

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B /465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 30. ágúst 1950 

til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. 
41

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B / 465, bréf fráborgarstjóranum í Reykjavík dags. 30. ágúst 1950 

til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. 
42

 Alþingistíðindi 1957 B, bls. 456-459.  
43

 Sama heimild. 
44

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B /465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 30. ágúst 1950 

til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. 
45

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B /465, bréf frá dóms- og kirkjumálaráðuneytinu dags. 28. 

nóvember 1950 til borgarstjórans í Reykjavík. 
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þar fyrir meðlagsskuldara auk rekstrarkostnaðar fyrsta starfsársins.
46

 Álitsgerðin frá 1948 

þegar áætlað var að stofna þar hæli fyrir áfengissjúka lá fyrir og þurfti því ekki að gera aðra 

slíka heldur einungis úttekt á kostnaðinum og á því sem vantaði til reksturs vinnuhælis.  

 Guðmundur H. Guðmundsson fulltrúi í borgarstjórn og Einar Kristjánsson 

húsameistari voru fengnir til að gera þessa úttekt. Niðurstaða þeirra var sú að hælið gæti 

rúmað 15 vistmenn. Gert var ráð fyrir að við hælið yrði starfandi forstöðumaður, tveir 

gæslumenn og bryti. Stofnkostnaðurinn fyrir utan kaupverðið var áætlaður 396 þúsund 

krónur. Rekstrarkostnaður umfram tekjur fyrir fyrsta árið væri tæplega 182 þúsund krónur. 

Skýrsla Guðmundar og Einars var mjög ítarleg, sér í lagi áætlun þeirra um stofnkostnað 

hælisins en þar útlista þeir kostnað við viðgerðir, innbú, búsáhöld, báta, vélar, verkfæri og 

bifreið. Í áætlun þeirra á tekjum og gjöldum fyrir fyrsta rekstrarárið gera þeir ráð fyrir að 

hælið muni rúma 15 vistmenn og að tekjur hælisins komi af sauðfé, mjólk, fiski og 

kartöflum. Gjöldin til móts við tekjurnar yrðu í formi launa starfsmanna, fæðis, lyfja, 

hreinlætisvara, ljóss og eldsneytis, fatnaðar, skrifstofu, áburðar og ýmissa annarra útgjalda 

sem ekki voru nánar útlistuð.
47

 Skýrsla þeirra og rekstraráætlun ásamt kaupverði jarðeigna 

og húsa voru settar inn í frumvarp bæjarsjóðs fyrir fjárhagsætlun ársins 1951.
48

 Þann 28. 

nóvember 1950 lá fyrir samkomulag milli ríkis og bæjar um að bæjarsjóður legði til 

jarðnæði undir vinnuhæli og greiddi allan stofnkostnað við slíkt en ríkissjóður tæki síðan 

við rekstrinum og greiddi hann, var um þetta samið og staðfest með bréfi 

dómsmálaráðuneytisins dagsettu 28. nóvember 1950.
49

 Í kjölfar samþykktarinnar á milli 

ríkis og bæjar var samþykkt í bæjarstjórn Reykjavíkur árið 1951 að kaupa jörðina að 

Kvíabryggju af Óskari Clausen athafnamanni. Kaupin voru ákveðin eftir að bæjarstjórn gaf 

heimild til þess þann 5. apríl og gengið var að þeim skilmála að bæjarsjóður skyldi leggja 

til húsnæði og aðstöðu en ríkið skyldi annast rekstur hælisins, líkt og áður hafði verið lagt 

til. Áður en ákvörðun bæjarstjórnar var afgreidd hafði mikið gengið á í samskiptum ríkis og 

bæjar sem um skeið olli deilum í bæjarstjórn.
50

 Mjög skiptar skoðanir voru í bæjarstjórn 

Reykjavíkur um kaupin á Kvíabryggju og fór svo í atkvæðagreiðslu um málið að átta 

greiddu atkvæði með en sjö voru á móti. Þann 4. maí 1951 var gengið frá afsali af 

jörðinni.
51

 Þó að samþykkt lægi fyrir um fjárútlát bæjarins til kaupa á jörðinni og 
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 Birgir Guðmundsson, Bjarni Sigurbjörnsson og Valdimar Runólfsson, Fangelsið Kvíabryggju, bls. 5. 
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húsnæðinu á Kvíabryggju, gekk ekki svo greiðlega fyrir sig að koma starfseminni af stað. 

Við kaup á jörðinni lá ljóst fyrir að gera þyrfti breytingar á húsakosti staðarins, betrumbæta 

og aðlaga þeirri starfsemi sem átti að fara fram á Kvíabryggju. En líkt og um var samið á 

milli ríkis og bæjar átti bæjarsjóður að leggja til fullnægjandi húsnæði á Kvíabryggju og 

afhenda það ríkinu tilbúið til notkunar áður en að starfsemin gæti hafist.
52

 Viðgerðir og 

breytingar hófust strax eftir kaupin og var lokið árið eftir.
53

 Þann 3. nóvember 1952 sendi 

Gunnar Thoroddsen borgarstjóri dómsmálaráðuneytinu bréf þess efnis að endurbótum á 

húsnæðinu fyrir væntanlegt afplánunarhæli á Kvíabryggju væri lokið. Þá hafi trúnaðarmenn 

ráðuneytisins, Guðmundur J. Guðmundsson forstjóri Vinnuhælisins á Litla-Hrauni og 

Björn Rögnvaldsson byggingameistari, farið ásamt verktakanum og fulltrúa bæjarins og 

skoðað framkvæmdirnar sem gerðar höfðu verið. Gunnar segir sem svo í bréfinu: „Hefir 

mér skilist að trúnaðarmenn ráðuneytisins hafi talið frágang húsanna fullnægjandi og að nú 

skorti ekkert annað en innanstokksmuni og annan húsbúnað til þess að rekstur geti 

hafist“.
54

 Borgarstjórinn áætlar í bréfi sínu að ekki tæki meira en 4-5 vikur að ljúka smíði 

og innkaupum á því sem til þurfi svo að rekstur hælisins geti hafist, sem hefði þá átt að vera 

í byrjun desember 1952. Í lok bréfsins minnir hann ráðuneytið á þeirra þátt í rekstri 

Kvíabryggju sem snýr að ráðningu starfsfólks. Hvetur hann til þess að gerðar verði 

ráðstafanir sem fyrst, sérstaklega er varðar ráðningu forstöðumanns. Forstöðumaðurinn 

myndi svo í samráði við bæinn taka ákvarðanir varðandi endanlegan frágang hælisins áður 

en ríkið tæki að lokum við því til rekstrar.
55

        

 Hins vegar kemur fram annað sjónarmið um aðstöðuna á Kvíabryggju í skýrslu 

Björns Rögnvaldssonar byggingameistara til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. Skýrslan 

var dagsett þann 26. nóvember 1952 eða þremur vikum eftir að Gunnar Thoroddsen 

borgarstjóri lýsir yfir að framkvæmdir séu á lokastigi. Í skýrslunni segir Björn: „Húsnæði 

þetta getur aldrei orðið sem fangelsi í venjulegum skilningi, húsið er mjög hættulegt fyrir 

eldi, hæðin sem vistmenn og aðrir eiga að búa, hefði að mínu áliti átt að múrhúðast innan í 

stað þess er hún klædd með texti“.
56

 Björn fór að Kvíabryggju ásamt Einari Kristjánssyni 

byggingamanni, Gísla Teitssyni fulltrúa borgarstjórans í Reykjavík og Guðmundi J. 

Guðmundssyni. Samkvæmt bréfi þessu sem dagsett er 26. nóvember virðist sem húsið hafi 
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 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið B /465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 3. nóvember 1952 

til dómsmálaráðuneytisins. 
56

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B /465, bréf frá Húsameistara ríkisins dags. 26. nóvember 1952 

til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins. 



13 

 

ekki verið fullbúið til reksturs hælisins, hvorki að innan né utan. Þök voru ómáluð, 

jarðvegur ekki tilbúinn, það vantaði salerni og þvottaskál, og ekki var fullnægjandi 

matargeymsla á staðnum sem mætti nútímakröfum. Einnig var minnst á að samkvæmt 

tillögu Guðmundar J. Guðmundssonar þyrfti að vera til einangrunarherbergi sem ekki var 

raunin. Aðstaða íbúðarhúss forstöðumanns hælisins var einnig ábótavant en til að mynda 

var gerð grein fyrir að þar vantaði sturtuaðstöðu, klæðningu á veggi auk þess sem stigi 

niður í kjallara var sagður hættulegur.
57

 Svo virðist sem ummæli borgarstjórans um að 

aðstaðan á Kvíabryggju hafi verið orðin „fullnægjandi“ á þessum tímapunkti hafi verið á 

misskilningi byggð. Því varð ekkert úr að rekstur hælisins hæfist í desembermánuði 1952 

líkt og vænst var til.          

 Ári síðar eða 6. október 1953 kemur fram í bréfi dómsmálaráðuneytisins að ekki sé 

hægt að leggja til að ríkissjóður taki við jörðinni á Kvíabryggju til reksturs vinnuhælis í því 

ástandi sem það var. Ástæðan var sú að engin útihús voru þar uppistandandi auk þess sem 

önnur skilyrði hafi ekki verið uppfyllt um búrekstur og framkvæmdir sem ætlast var til á 

staðnum. Úr því þurfi að bæta í samráði við ráðuneytið áður en rekstur gæti hafist.
58

 Í 

kjölfarið ræddu fulltrúar ríkis og bæjar saman, þeir Baldur Möller fulltrúi ráðuneytisins og 

Ólafur Sveinbjörnsson skrifstofustjóri framfærslumála bæjarins. Gunnar Thoroddsen 

útlistar svo stöðu mála eftir samskipti ríkis og bæjar um Kvíabryggju í bréfi sínu til 

dómsmálaráðuneytisins þann 18. október 1954. Þar kemur fram að í fyrri bréfaskriftum um 

málið sé gert ráð fyrir að Reykjavíkurbær afhendi ríkisstjórninni vinnuhælið að 

Kvíabryggju fullbúið til rekstrar og „greiði allan kostnað við þær framkvæmdir, og hefir 

aldrei verið undan því mælst af hálfu bæjarins“. Bærinn hins vegar hafði það í hyggju að 

nýta fyrsta vistmannahópinn eða fyrstu hópana við vinnu á útihúsunum, undirbúning 

búskapsins og aðrar framkvæmdir sem vantaði uppá til þess að spara pening.
59

  

 Þá bendir Gunnar Thoroddsen á það í bréfi sínu að ríkið hafi enn ekki ráðið til starfa 

forstöðumann og því ómögulegt að hefja vinnu við framkvæmdirnar fyrr en hann geri grein 

fyrir áætlunum sínum um rekstur hælisins. Gunnar lýkur svo bréfi sínu á að leggja það til 

að ríkið taki við vinnuhælinu í því ástandi sem það er og eins fljótt og auðið er. Ætlast hann 

til að ríkið sjái um að ljúka framkvæmdunum sem eftir eru og láti forstöðumanninn um 

stjórn frekari framkvæmda sem gert varð ráð fyrir í greinargerð Guðmundar H. 

Guðmundssonar og Einars Kristjánssonar frá 1950. Leggur Gunnar Thoroddsen til að 
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bæjarsjóður greiði svo eftir reikningi þær framkvæmdir sem eru eftirstandandi.
60

 

Kvíabryggja var svo formlega tekin í notkun sem vinnuhæli þann 1. apríl 1955 þar sem 

feður í meðlagsskuld við Reykjavíkurborg voru sendir til þess að afplána sektardóm sinn.
61

 

1.4 „Kvíabryggjumálið“ 

Við undirbúning ríkis og bæjar á jarðakaupum við Kvíabryggju spruttu upp deilur og 

gagnrýni um fyrirkomulagið. Deiluna um Kvíabryggju má skoða út frá tveimur ólíkum 

sjónarhornum. Annars vegar var deila ríkis og bæjar um framkvæmdir og kostnað og hins 

vegar gagnrýni sem fram kom í fjölmiðlum á ríkis- og bæjarstjórn vegna jarðakaupanna og 

hugmyndarinnar almennt. Var málinu gefið nafnið „Kvíabryggjumálið“ í fjölmiðlum. 

 Deilan á milli ríkisins og Reykjavíkurborgar átti sér langa sögu eins og skjöl um 

stofnun hælis fyrir áfengissjúka og seinna meir vinnuhælisins á Kvíabryggju gefa til kynna. 

Miklar bréfaskriftir urðu um málið og samskipti á milli ríkis og bæjar meðan málið var í 

vinnslu og undirbúningi. Svo virðist sem að kapp hafi verið lagt á að lausn yrði fundin í 

málinu um hvernig haga skyldi framkvæmdum, kostnaði og öðru. Margir blönduðust inn í 

málið, meðal annars borgarlæknir, yfirlögregluþjónar, lögreglustjórar, alþingismenn, 

bæjarstjórnarmeðlimir auk annarra málsmetandi aðila sem ekki voru sammála um hvernig 

skyldi haga málum. Heimildir gefa til kynna að ríkisvaldið hafi lengi vel verið hikandi við 

framkvæmdir þar sem málefni meðlagsskuldara voru talin einkamál Reykjavíkurborgar. 

Hins vegar var réttilega bent á að fólksflutningar til Reykjavikur væru miklir.
62

 Einnig gefa 

heimildir það til kynna að deilan hafi að mestu leyti snúist um framkvæmdir varðandi 

húsakost staðarins og hvernig ætti að skipta kostnaði milli ríkis og Reykjavíkurbæjar.
63

 

 Upphaflega var um það samið að hlutverk bæjar væri að sjá til þess að þær 

framkvæmdir sem þyrfti að gera á húsnæði svæðisins yrðu kláraðar áður en rekstur gæti 

hafist.
64

 Slíkt samkomulag fór þvert á lög nr. 29/1936 um fangelsamál en í þeim var kveðið 

á um að byggingarkostnaður fangelsa greiddist að hálfu úr ríkissjóði og að hálfu úr 

hlutaðeigandi bæjarsjóði eða sveitarsjóði. Var fyrirkomulagið þannig með stofnkostnað 

allra fangelsa á landinu að hegningarhúsinu í Reykjavík og Vinnuhælinu á Litla-Hrauni 

undanskildum. Ríkið kostar að öllu leyti rekstur Vinnuhælisins á Litla-Hrauni en annarra 

                                                 
60

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B / 465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 18. október 

1954 til dómsmálaráðuneytisins. 
61

 Birgir Guðmundsson, Bjarni Sigurbjörnsson og Valdimar Runólfsson, Fangelsið Kvíabryggju, bls. 6.  
62

 Birgir Guðmundsson, Bjarni Sigurbjörnsson og Valdimar Runólfsson, Fangelsið Kvíabryggju, bls. 3. 
63

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B / 465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 18. október 

1954 til dómsmálaráðuneytisins. 
64

 ÞÍ. Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 2002 B /465, bréf frá borgarstjóranum í Reykjavík dags. 21. nóvember 

1950 til dómsmálaráðuneytisins. 



15 

 

fangelsa að hálfu á móti hlutaðeigandi bæjarsjóði eða sveitarsjóði.
65

 Slíkt átti þó ekki við 

um Kvíabryggju þar sem ætlast var til að ríkið annaðist allan rekstur hælisins líkt og gert 

var á Litla-Hrauni en bærinn sæi um greiðslu allra framkvæmda og stofnkostnaðar. Frá 

þeim tíma er fyrstu viðræður ríkis og bæjar fóru fram um kaup á jörðinni og stofnun 

vinnuhælis á Kvíabryggju og þar til hælið var tekið í notkun liðu tæplega fimm ár, þar af 

fjögur ár eftir að jörðin var keypt af Óskari Clausen eiganda jarðarinnar og afsal jarðarinnar 

undirritað. Málið velktist milli ríkis og bæjar þar til borgarstjórn samþykkti að þær 

framkvæmdir sem voru eftirstandandi yrðu kláraðar af ríkisstjórn en greiddar úr 

bæjarsjóði.
66

 Þessi ágreiningur um málið á milli ríkis og bæjar fór ekki framhjá fjölmiðlum 

landsins. Kaupin á jörðinni að Kvíabryggju voru mjög til umfjöllunar á þessum árum, 

meðal annars í Alþýðublaðinu og seinna meir í Tímanum.
67

 Í Kvíabryggjumálinu voru það 

helst atriði varðandi kaupin á jörðinni sem vöktu athygli fjölmiðla og annarra á þessum 

tíma. Meðal annars það að hvorki dómsmálaráðherra né borgarstjórinn í Reykjavík vildu tjá 

sig um kaupin eða fjárútlát til kaupanna á jörðinni. Í grein um málið sem birtist í 

Alþýðublaðinu þann 29. desember 1950 segir: 

Ríkisstjórnin lét stuðningslið sitt á alþingi samþykkja á síðustu stundu við afgreiðslu 

fjárlaganna 125 000 króna fjárveitingu til starfrækslu vinnuhælis, sem ekki er til! 

Fulltrúi Alþýðuflokksins í fjárveitinganefnd bar fram ítrekaðar fyrirspurnir í tilefni 

þessa, en ríkisstjórnin gaf engin svör.
68

  

Blaðamaður blaðsins heldur svo áfram og segir að almennt sé vitað hvað stendur til með 

kaupunum á Kvíabryggju: 

 Reykjavíkurbær ætlar að kaupa eyðijörðina Kvíabryggju á Snæfellsnesi í því skyni, 

að þar verði komið upp vinnuhæli fyrir óskilvísa barnsfeður, en ríkið á síðan að 

annast reksturinn. Tveir eða þrír gæðingar íhaldsins, eigendur jarðarinnar og húsanna 

að Kvíabryggju, koma til með að græða álitlega fjárupphæð ... Borgarstjórinn í 

Reykjavík, sem er fyrrverandi þingmaður Snæfellinga, á að tryggja hlutaðeigandi 

mönnum hina hagstæðu sölu jarðar og húsa ... 
69

  

Maðurinn sem um ræðir í greininni og er sagður hlutaðeigandi málsins var eigandi 

jarðarinnar að Kvíabryggju, Óskar Clausen. Tengsl Óskars við Sjálfstæðisflokkinn voru 
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harðlega gagnrýnd og því haldið fram að hann hafði notað ítök sín í stjórnmálum til sölu 

jarðarinnar í sinn hag.
70

 Í grein sem birtist í Tímanum árið 1959 eftir að Kvíabryggja hafði 

verið tekin í notkun var sagt fá því að kaupin á jörðinni bæru vott um spillingu og 

ráðamenn voru ásakaðir um að hafa keypt Kvíabryggju af Óskari til þess að bjarga fjárhag 

hans þar sem hann var talinn stórskuldugur á þessum tíma.
71

 Einnig var það gagnrýnt á 

hvaða forsendum og fyrir hversu háa upphæð jörðin hafði verið keypt á. Óskar sagði sjálfur 

í viðtali að hann hefði selt Kvíabryggju „mjög ódýrt“ til ríkisins vegna fyrirhugaðra áætlana 

með lóðina um að breyta henni í vinnuhæli.
72

 Hins vegar kemur fram að Óskar, sem var vel 

þekktur verslunar- og athafnamaður á Snæfellsnesi, hafi í kjölfar sölu sinnar á landinu við 

Kvíabryggju notað peninginn sem hann fékk við söluna til þess að stofna úrræði fyrir unga 

fanga á Íslandi, Fangahjálpina. Fangahjálpin beitti sér fyrir því að fá náðun, ákærufrestun 

og tilraunalausn fyrir unglinga sem voru að afvegaleiðast. Þeim var útveguð vinna og 

gengu í skóla, allt með það að markmiði að koma í veg fyrir að unglingarnir yrðu skaddaðir 

með almennri fangelsisvist.
73

 Ekki var það einungis Óskar sem var persónulega gagnrýndur 

í „Kvíabryggjumálinu“, borgarstjórinn Gunnar Thoroddsen fékk einnig sinn skerf af 

gagnrýni meðal annars þegar Guðmundur H. Guðmundsson, sem sat í borgarstjórn á 

þessum tíma, neitaði að veita Gunnari umboð fyrir kaupum á Kvíabryggju þegar Gunnar 

leitaðist eftir því á bæjarstjórnarfundi í lok árs 1950. Guðmundur vildi ekki veita slíkt 

umboð fyrr en vissa væri um hvort að kaupin væri hægt að réttlæta.
74

    

 Guðmundur var ekki sá eini sem gagnrýndi fyrirhuguð kaup. Fram kom í 

Alþýðublaðinu að blað Framsóknarflokksins Tíminn sem var annað aðalmálgagn 

ríkisstjórnarinnar hafði tekið afstöðu gegn því að Reykjavíkurborg keypti Kvíabryggju 

undir fyrirhugað vinnuhæli. Þar sem að húsakostur jarðarinnar væri ekki góður, 

ræktunarskilyrði takmörkunum háð, auk þess sem jörðin uppfyllti ekki þau skilyrði sem 

vinnuhælisjörð þurfi að hafa. Því er velt fram hvort að önnur jörð væri ekki betur til fallin 

undir slíkt hæli. Tíminn tók því í meginatriðum undir þá gagnrýni sem Alþýðublaðið hafði 

sett fram um kaup jarðarinnar. Aukinheldur var það gagnrýnt að þessi umrædda jörð hefði 

fyrir nokkrum árum átt að verða hæli fyrir drykkjumenn en allir hlutaðeigandi aðilar á þeim 

tíma ekki talið að jörðin væri nothæf.
75

 Í Alþýðublaðinu var þeirri spurningu varpað fram 

að ef staðurinn þótti ekki hæfur fyrir drykkjumannahæli, hvers vegna ætti hann allt í einu 
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að vera orðinn nothæfur fyrir vinnuhæli?
76

       

 Þegar kom að því að taka afstöðu til hins umdeilda máls á Alþingi um áætluð 

fjárútlát vegna fyrirhugaðs vinnuhæli að Kvíabryggju greiddu níu þingmenn 

Framsóknarflokksins atkvæði með fjárveitingu, en aðeins þrír flokksmenn voru því 

mótfallnir. Alþýðublaðið sakaði borgarstjórann í Reykjavík um að hafa kúgað 

íhaldsmeirihlutann í bæjarstjórn Reykjavíkur til þess að samþykkja þessi umdeildu kaup á 

jörðinni af hálfu bæjarins. Þá gagnrýndi blaðið einnig málgagn Framsóknarflokksins, 

Tímann, fyrir að hafa ekki birt upplýsingar um málið í blaði sínu áður en umrædd 

fjárveiting var afgreidd en með því hefði verið hægt að koma í veg fyrir að þessi afstaða til 

málsins hefði verið samþykkt.
77

        

 Virðist sem svo að þagga hafi átt málið um kaupin á Kvíabryggju niður og 

ríkisstjórnin tjáði sig ekkert opinberlega um málið. Bæði Alþýðublaðið og Tíminn lögðu þó 

sitt af mörkum til að vekja athygli á málinu þó að hið síðarnefnda hefði komið fram með 

gagnrýni sína full seint.
78

           

1.5 Upphafsár Kvíabryggju 

Kvíabryggjufangelsið er staðsett við Bryggjuós vestan við Grundarfjörð á Snæfellsnesi. 

Upphaflega voru þarna nokkrar jarðir en með tímanum breyttust bæði landamerki og nöfn 

jarðanna. Á öldum áður var á staðnum stundað mikið útræði þar sem lending var góð og 

stutt á miðin. Samhliða sjósókn var stundaður smábúskapur, aðallega með sauðfé, auk þess 

sem þar var stunduð verslun. Upp úr aldamótunum 1900 voru um 23 kot á svæðinu þegar 

mest lét og staðurinn varð löggiltur verslunarstaður þann 11. júlí 1911. Upp úr 1930 fór 

fólki að fækka og síðustu íbúar staðarins, 30-40 manns, fluttu þaðan til Grafarness um 1940 

en þar fór byggð vaxandi sem varð að Grundarfjarðarkaupstað.
79

 Starfsemi vinnuhælisins 

hófst þann 1. apríl 1955 og fyrst um sinn var Kvíabryggja hugsuð sem vinnubúðir fyrir 

feður sem voru í vanskilum við bæjarsjóð vegna meðlaga eða barnalífeyris og skyldu þeir 

afplána skuldir sínar, á vinnuhælinu við Kvíabryggju.
80

 Hlutverk ríkisins var þá að greiða 

kostnað við afplánun mannanna en á móti fékk ríkið arð af vinnu þeirra á hælinu.
81

 Fyrsta 

árið voru þar tíu fangar í afplánun, allt karlmenn sem höfðu hlotið dóm í sakadómi 

Reykjavíkur um afplánun meðlagsskuldar við borgina á vinnuhælinu á Kvíabryggju. 

Fangarnir unnu þá við almenn bústörf eins og smalamennsku auk þess sem þeir sáu um 
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viðgerðir og viðhald á húsnæðinu. Allir nema einn fangi, sem skráður var heimilislaus, 

voru búsettir í Reykjavík líkt og gert var ráð fyrir um vistmenn hælisins á þessum tíma. 

Árið sem starfsemin hófs var afplánun fanganna styst tveir mánuðir en lengst 14 mánuðir. 

Ýmist var mönnunum sleppt þegar afplánun lauk og þá oft nokkrum dögum fyrr en áætlað 

var vegna þess að þannig stóð á skipaferðum frá Kvíabryggju til Reykjavíkur. Sumir 

fanganna borguðu eftirstandandi skuld og luku því afplánun fyrr en gert hafði verið ráð 

fyrir.
82

 Þeir fangar sem hafði verið sleppt fyrr vegna þess að þannig stóð á ferðum voru oft 

komnir til Reykjavíkur og farnir að brjóta af sér áður en afplánun þeirra átti að vera lokið á 

Kvíabryggju en slíkt fyrirkomulag var ekki vel séð og virðist hafa verið lagt niður eftir 

1960.
83

           

 Alþingi gerði í fjárlögum sínum ráð fyrir rekstri hælisins til loka árs 1957, en við 

afgreiðslu fjárlaga fyrir árið 1958 felldi Alþingi niður fjárveitingu til reksturs hælisins. 

Forstöðumanninum var sagt upp störfum sem og öðrum starfsmönnum. Ástæða þess að 

leggja átti hælið niður var að sögn dóms- og kirkjumálaráðuneytisins sú að hælisreksturinn 

þótti mjög dýr miðað við dvalardaga vistmanna, hælið þótti óhentug eining til reksturs auk 

þess sem vistunarrými var ekki fullnýtt og jafnvel ekki nýtt til hálfs. Kostnaður vegna hvers 

og eins vistmanns þótti gífurlega mikill. Vegna þessa þótti ekki borga sig að halda rekstri 

hælisins áfram auk þess sem það virtist vera takmörkuð þörf fyrir nýtingu á úrræðinu. En 

svo virtist sem að sá möguleiki sem opnaðist með rekstri Kvíabryggju hafi orðið hvetjandi 

til greiðslu meðlagsskulda. Ráðuneytið gerði Reykjavíkurborg þó kunngjört að vegna 

áhuga sveitarfélagsins á rekstri og nauðsyn varðandi úrræði vegna meðlagsinnheimtu væri 

Reykjavíkurborg velkomið að taka yfir rekstur hælisins.
84

 Samkomulag náðist þó aftur árið 

1960 um að hefja rekstur að nýju á Kvíabryggju og var sem fyrr gert ráð fyrir að þar 

dveldust meðlagsskuldarar en einnig að ungir afbrotamenn gætu afplánað þar dóm gegn því 

samkomulagi við Litla-Hraun að þeir tækju við erfiðari föngum frá Kvíabryggju. Varð 

þetta fyrirkomulag samþykkt af Reykjavíkurborg og Bjarna Benediktssyni af hálfu 

ráðuneytisins en hann var þá var orðinn dómsmálaráðherra.
85

   

 Laugardaginn 12. maí 1962 kom upp eldur í vinnuhælinu á Kvíabryggju og 

skemmdust húsakynni fangelsisins mikið.
86

 Sjá má í dagbókum staðarins og skýrslum 

rannsóknarlögreglu Reykjavíkur frá þessum tíma að þeir fangar sem dvöldust þar þegar 

eldsvoðinn kom upp voru sendir samdægurs til Reykjavíkur, sumir hverjir eftir að hafa 
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einungis afplánað nokkra daga af margra mánaða dómi sínum. Var vistmönnum gert skylt 

að gefa sig fram við komuna til Reykjavíkur en tveimur dögum eftir brunann hafði enginn 

af þeim gert slíkt.
87

 Allir vistmennirnir fengu stöðu grunaðs manns eftir að hælið brann en 

enginn var sakfelldur. Hins vegar var það vitað meðal vistmanna og starfsmanna að fangi af 

hælinu hafði kveikt í.
88

 Eftir brunann var hælinu lokað tímabundið. Þann 21. ágúst 1963 

lagði Reykjavíkurborg fram drög að nýju samkomulagi við dómsmálaráðuneytið um 

framkvæmdir við nýtt vinnuhæli að Kvíabryggju. Ráðuneytið staðfesti drögin með bréfi 

sínu þann 22. ágúst sama ár þannig að unnt var að hefja starfsemina á nýjan leik. Með 

enduropnun hælisins var einnig ákveðið að Kvíabryggja yrði rekin og opinberlega 

skilgreind sem fangelsi en ekki vinnuhæli eins og áður hafði verið.
89

 Árið 1969 urðu 

breytingar á rekstri Kvíabryggju þegar dómsmálaráðuneytið veitti öðrum sveitafélögum 

leyfi til að nota fangelsið þegar laust pláss væri, til dæmis leigði Vestmannaeyjabær eitt 

herbergi á Kvíabryggju og sendi meðlagsskuldara sína þangað.
90

 Árið 1971 var 

Innheimtustofnun sveitarfélaga stofnuð og átti að sjá um að innheimta allar meðlagsskuldir 

á landinu. Í lögum nr. 54/1971 um Innheimtustofnun sveitarfélaga er kveðið á um að 

úrskurðir um vistun þeirra sem skulduðu meðlag væru í höndum héraðsdómara og hafa þau 

lög með síðari breytingum verið grundvöllur innheimtuúrræða vegna þessara skulda. Sá 

möguleiki að geta innheimt þessar vanskilaskuldir með opnun hælisins á Kvíabryggju gerði 

það að verkum að innheimtuprósentan af skuldunum hækkaði úr 20–30% upp í 60%, 

einungis vegna þess að hægt var að úrskurða menn til vistunar vegna þeirra og hafði 

úrræðið því jákvæð áhrif á innheimtu skuldanna.
91

     

 þeirra manna sem skulduðu meðlög á vinnuhælinu að Kvíabryggju þótti á sínum 

tíma mjög umdeilt fyrirkomulag, þó svo að sýnt væri fram á að úrræðið sem slíkt virkaði. 

Rætt var um það hvort að ákvæði 47. gr. framfærslulaga nr. 80/1947 um afplánun 

meðlagsskulda á vinnuhæli bryti í bága við Mannréttindasamning Evrópu frá 1950 og 

alþjóðasamning Sameinuðu þjóðanna frá 1966 sem báðir höfðu verið fullgiltir á þessum 

tíma en ekki lögfestir. Lagabreytingar og hugmyndir um hversu réttmætt væri að láta menn 

afplána meðlagsskuldir á vinnuhæli urðu til þess að upp úr 1971 var hætt að senda menn á 
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vinnuhæli til afplánunar meðlagsskulda.
92

 Eftir að Innheimtustofnun sveitarfélaga var 

stofnuð og innheimtan varð markvissari varð það til þess að einungis tveir 

meðlagsskuldarar afplánuðu sekt sína á Kvíabryggju og síðan þá hefur fangelsið alfarið 

verið notað sem úrræði fyrir refsifanga.
93
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2. Starfsemi Kvíabryggju eftir 1971 

2.1 Refsifangar teknir inn 

Eftir 1971 breyttist starfsemi fangelsisins á Kvíabryggju. Fleiri voru nú teknir þar inn en 

aðeins þeir sem höfðu ekki borgað meðlagsskuldir við borgina eða önnur sveitarfélög. Í 

ræðu sem flutt var á Alþingi árið 1972, þar sem fangelsismál og fyrirkomulag þeirra var 

gagnrýnt, segir að á þeim tíma hafi verið farið að nota Kvíabryggju sem úrræði fyrir 

afplánun refsifanga þó svo að upphaflega hafi ekki verið ráðgert að stofnunin yrði nýtt 

undir slíka starfsemi. Það sem breyst hafði á þeim árum frá því að Kvíabryggja tók til starfa 

var að mikið úrræðaleysi einkenndi fangelsamál á Íslandi. Þá voru fangelsi landsins að 

sprengja utan af sér og mikilla úrbóta var þörf. Liður í því að auka pláss fyrir fanga og 

stytta biðtíma eftir refsivist, sem á þessum tíma var orðinn mjög langur, var að taka inn 

almenna refsifanga á Kvíabryggju.
94

 Starfsemin á Kvíabryggju á þessum tíma breyttist því 

töluvert. Með auknum fjölda fanga varð svo úr að ekki var næga vinnu fyrir þá að fá og 

sumir eyddu deginum í eirðarleysi. Rætt var um að auka þyrfti framleiðslu staðarins og 

arðbærni.
95

 Á þessum tíma varð það einnig svo að Kvíabryggja var notuð sem úrræði fyrir 

yngstu fanga landsins. Því var velt fram hvort að Kvíabryggja og starfslið hennar væri í 

stakk búið til þess að taka á móti slíkum vistmannahópi og hvort það þjónaði tilgangi að 

senda unga afbrotamenn þangað. Gagnrýnin byggðist á því að á Kvíabryggju á þessum 

tíma var engin fyrirbyggjandi vinna unnin til þess að koma í veg fyrir afbrot eða 

endurkomu í fangelsi. Talið var tilgangslaust að senda menn í fangelsi til „geymslu“ ef 

ekkert ætti að aðhafast til þess að gera viðkomandi aðila að betri þjóðfélagsþegnum.
96

  

 Árið 1979 höfðu aðstæður á Kvíabryggju breyst töluvert. Í blaðaviðtali við 

forstöðumann fangelsisins og fanga sem dvöldust á Kvíabryggju árið 1979 kemur fram að 

fangelsið gegni ekki hlutverki skuldafangelsis lengur. Þar séu mest í afplánun menn sem 

eru dæmdir fyrir smáafbrot en þó séu einnig vistaðir fangar sem eigi eftir að dveljast þar í 

nokkur ár. Á þessum tíma voru þar fimm starfsmenn og ellefu fangar. Fangi sem rætt var 

við sagði að fangelsið líktist frekar heimavistarskóla eða stóru sveitaheimili. Fangarnir 

vinni sína vinnu frá klukkan 9 til 5 sem feli aðallega í sér netavinnu og að steypa hellur. Þó 

sé mismunandi mikið að gera eftir vertíðum. Til dægrastyttingar gera fangarnir ýmislegt, 

meðal annars að lesa, hlusta á plötur, tefla og mikið sé horft á sjónvarp. Fangarnir kvarta þó 

undan því að það sé skortur á tómstundaaðstöðu á Kvíabryggju. Þá segir Ólafur Ottósson 
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forstöðumaður fangelsisins að þetta sé ekki endilega rekstur eins og tíðkast á venjulegum 

fangelsum. Starfsumhverfið sé mun persónulega en gengur og gerist og varla sé hægt að sjá 

mun á hver sé fangi og hver fangavörður. Manneskjuhliðin sé í forgrunni. Þó sé agi í 

fangelsinu en að hann sé algjörlega á ábyrgð fanganna sjálfra. Í viðtalinu kemur fram 

almenn ánægja fanganna með dvölina og segja þeir að tölulegar upplýsingar gæfu 

örugglega til kynna að endurkomutíðnin á Kvíabryggju sé lægri en í öðrum fangelsum 

landsins. 
97

 Slíkt var raunin á þessum tíma líkt og kom fram í viðtali við Óskar Clausen 

fyrrum eiganda jarðarinnar en hann segir að það frjálsa andrúmsloft sem svifið hefur yfir 

vötnum á Kvíabryggju hafi gefið góða raun. Fangelsi sem rekið er með 

lágmarksöryggisgæslu og skilgreint sem „opið fangelsi“. Um rekstur opinna fangelsa með 

lágmarks öryggisgæslu hafði Óskar þetta að segja: „Það sem koma skal eru opin fangelsi, 

en ekki stór innilokunarfangelsi. Þau tilheyra sautjándu öld“.
98

 Óskar sagði að frá opnun 

Kvíabryggju og til þessa dags hefðu 109 fangar afplánað þar en einungis sex af þeim brutu 

af sér á nýjan leik. Óskar taldi að fyrirkomulagið væri mjög hentugt og að slík fangelsi 

skiluðu markmiði sínu mjög vel eins og sést með endurkomutíðninni sem var lægri á 

Kvíabryggju en í öðrum fangelsum.
99

 Upp úr 1980 var farið að þrengja að vistmönnum og 

starfsfólki á Kvíabryggju. Á staðnum var herbergi þar sem læknir eða utanaðkomandi 

fagaðilar höfðu aðstöðu en uppúr miðjum níunda áratugnum var því herbergi breytt í 

aðstöðu fyrir fanga. Á þeim tíma var einnig bætt við húsið og gerð aðstaða fyrir bókasafn 

og líkamsrækt.
100

 Rekstur fangelsisins var háður fjárlögum frá ríkinu og sáu starfsmenn 

stofnunarinnar um reksturinn. Meira sjálfstæði ríkti yfir stofnuninni en rekstri annarra 

ríkisstofnanna. Þeir fangar sem afplánuðu á þessum tíma sátu yfirleitt inni fyrir smávægileg 

brot, til dæmis ölvunarakstur, og því var afplánunartíminn styttri en almennt tíðkaðist. Á 

þessum árum var ekki algengt að svokallaðir langtímamenn dveldust á Kvíabryggju, þeir 

voru flestir sendir í önnur fangelsi. Seinna meir varð þróunin sú að Fangelsismálastofnun 

tók yfir rekstur fangelsisins og valdi þá fanga sem þóttu rekast best og voru lyfjalausir til 

þess að dveljast á Kvíabryggju.
101

 Í ársskýrslu Fangelsismálastofnunar frá árinu 1998 segir: 

„Á Kvíabryggju má segja að rekið sé opið fangelsi að því leyti að hvorki eru þar rimlar 

fyrir gluggum né heldur er svæðið sérstaklega afgirt.“
102

 Kvíabryggju hefur einnig verið 
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lýst þannig að umhverfið þar sé „normalíserað“, umhverfið sé eðlilegt, sem felur í sér að líf 

og störf fanga séu ekki mjög frábrugðin því sem gengur og gerist hjá fólki utan fangelsa.
103

  

2.2 Kvíabryggja um og eftir aldamótin  

Í bók Helga Gunnlaugssonar og John F. Gallhier Wayward Icelanders sem gefin var út árið 

2000 er fjallað lauslega um sögu Kvíabryggju, stöðu og hlutverk fangelsisins meðal 

íslenskra fangelsa árið 1999 auk þess sem vikið er að daglegu lífi fanga á staðnum. Árið 

1999 var á Kvíabryggju pláss fyrir 14 fanga og voru starfandi hjá stofnuninni fimm 

starfsmenn en starfsmannahópurinn samanstóð af forstöðumanni fangelsisins, konu hans 

sem sá um eldamennsku og þremur vörðum sem skiptu með sér vöktum, tveir á daginn og 

einn að nóttu til.
104

          

 Árið 2004 rúmaði Kvíabryggja enn 14 fanga og var fangelsið rekið með lágmarks 

öryggisgæslu. Þangað voru sendir fangar í afplánun sem uppfylltu ákveðin skilyrði um 

vistun við slíkar opnar aðstæður. Skilyrðin voru að þeir væru vímuefnalausir, hefðu sýnt 

fram á góða hegðun, um fyrstu afplánun væri að ræða og að þeim væri almennt treystandi 

til þess að vera vistaðir í fangelsi með lágmarks öryggisgæslu. Mikil uppbygging varð í 

fangelsinu á undangengnum árum. Þar var þá komið nýlegt íþróttahús og útivistarsvæði 

hafði verið betrumbætt. Aukin áhersla var lögð á að fangar ynnu þá vinnu sem í boði væri 

sem var meðal annars beitning fyrir trillumenn inni í Grundarfirði eða ýmis konar bústörf 

sem féllu til. Á þessum tímapunkti var ekki möguleiki fyrir fanga að stunda nám en til stóð 

að það breyttist með opnun nýs framhaldsskóla á Grundarfirði. Fangelsismálastofnun lagði 

fram tillögur þess efnis að sex fangaplássum yrði bætt við auk þess sem settur yrði upp 

einangrunarklefi á staðnum. Til stóð á þessum tímapunkti að einbýlishús forstöðumannsins 

á staðnum losnaði í ársbyrjun 2006 þar sem ekki væri lengur þörf fyrir að hann byggi á 

staðnum. Í því húsi væri með litlum kostnaði hægt að bæta við plássi fyrir sex fanga auk 

þess að koma upp skrifstofuaðstöðu fyrir starfsmenn fangelsisins. Slíkar breytingar gerðu 

ráð fyrir að hægt væri að vista fanga af báðum kynjum og yrðu kvenfangar hafðir í 

einbýlishúsinu. 3. október 2007 var fangelsið á Kvíabryggju opnað á nýjan leik eftir 

úrbætur og um leik formlega skilgreint af Fangelsismálastofnun sem opið fangelsi þó það 

hefði verið rekið sem slíkt í áratugi.
105

 Þegar fangelsið var opnað á nýjan leik árið 2007 

eftir breytingar var þar pláss var fyrir tuttugu fanga. Fyrir breytinguna voru þar helst 

vistaðir fangar með stutta dóma fyrir minniháttar brot en eftir 2007 voru teknir þar inn 

fangar með meiri og alvarlegri brotaferil að baki. Slík breyting kom til vegna þess að 
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húsnæðisvandi fangelsa landsins jókst og Kvíabryggja varð úrræði sem taka átti við öðrum 

hópi fanga.
106

            

 Hugmyndin um opið fangelsi, sem liggur að baki starfseminni á Kvíabryggju, 

byggist á því að ekki sé sýnileg umgjörð um byggingarnar, rimlar ekki fyrir gluggum, 

herbergi fanga séu ekki læst af fangavörðum á kvöldin og engin múr sé umhverfis 

bygginguna.
107

 Svo virðist sem að hið opna fangelsi á Kvíabryggju með lágmarks 

öryggisgæslu hafi sýnt fram á gildi sitt og markmið. Tölur Fangelsismálastofnunar um 

agabrot á Kvíabryggju sýna að á árunum 2003–2005 sættu einungis tveir fangar 

agaviðurlögum á Kvíabryggju og var það í bæði skiptin vegna notkunar á farsíma. Var þá 

báðum föngum veitt áminning. Til samanburðar voru á sama tímabili framin um 240 

agabrot á Litla-Hrauni þar sem fangar sættu viðurlögum meðal annars vegna neyslu eða 

vörslu fíkniefna, ósæmilegrar hegðunar, árása á samfanga, fangavörð eða strok.
108

 Svo 

virðist sem fyrirkomulag opna fangelsisins á Kvíabryggju hafi borið árangur líkt og sést á 

fáum agabrotum sem þar eru framin og fangar sýna að þeir séu verðugir traustsins sem 

þeim er veitt í slíkum aðstæðum.   
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3. Fangar og starfsmenn á Kvíabryggju 

 3.1 Afplánunarfangar Kvíabryggju 

Fjöldi afplánunarfanga sem hægt er að vista í einu á Kvíabryggju hefur ekki breyst mikið 

frá stofnun fangelsisins. Upphaflega var þar gert ráð fyrir um 15 föngum í afplánun og 

breyttist sá fjöldi vistmanna ekki mikið eftir því sem leið á starfsemi stofnunarinnar.
109

 

Ástæðan fyrir því að ekki hefur verið farið í að stækka Kvíabryggju eða auka þar við fjölda 

fanga er vegna þess hvers konar úrræði er um að ræða. Birgir Guðmundsson forstöðumaður 

fangelsisins segir í viðtali við höfund að ef fangelsið yrði stækkað myndi það missa mark 

sitt sem fangelsi með lágmarks öryggisgæslu og ekki væri hægt að hafa sama fyrirkomulag 

og reynst hefði svo vel undanfarna áratugi. Með stærri vistmannahópi þyrfti meiri gæslu og 

aukin hætta væri á árekstrum fanganna á milli. Auk þess er engin aðstaða til þess að taka á 

stórum málum sem kynnu að koma upp þar sem engin einangrunarklefi er á staðnum eða 

önnur úrræði til þess að taka á slíkum málum.
110

  

  Sá hópur fanga sem afplánar dóm sinn á Kvíabryggju í dag samanstendur af mjög 

ólíkum einstaklingum. Vel hefur gefist að blanda föngum saman með tilliti til ólíks 

bakgrunns þeirra, ástæðu afplánunar og aldurs. Þá hefur það reynst gott fyrirkomulag að 

vista þar unga afbrotamenn í bland við aðra sem eldri eru og svo virðist sem þessir tveir 

hópar aðlagist vel þó alltaf séu til undantekningar.
111

      

 Aðeins hafa fjórar konur dvalist á Kvíabryggju frá upphafi stofnunarinnar. Ekki er 

aðstaða til þess að hafa kynin sérstaklega aðskilin á staðnum en dvelji konur þar búa þær í 

gamla forstöðumannahúsinu sem er einbýlishús rétt ofan við sjálfa fangelsisbygginguna. 

Sumar konurnar hafa unað sér vel en aðrar ekki og látið flytja sig í Kvennafangelsið í 

Kópavogi.
112

 Daglegt líf fanganna felst í vinnu á staðnum og er föngum skylt að vinna þá 

vinnu sem í boði er og fá þóknun greidda fyrir. Störfin eru af ýmsu tagi, til dæmis beitning, 

netavinna, viðgerðir á fiskikörum, vörubrettasmíði og bústörf auk tilfallandi verkefna sem 

geta fallið til.
113

 Þá taka fangarnir einnig að sér að þrífa og bóna bíla auk þess að gera við 

þá, viðhalda húsnæði staðarins auk þess sem þeir vinna úr kjötafurðum til eigin neyslu. Þá 

er reynt að nýta hæfileika, menntun og atvinnureynslu hvers og eins fanga staðnum til 

framdráttar, til dæmis kjötiðnaðarmenn og bifvélavirkja, með það að markmiði að gera 
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fangelsið eins sjálfbært og möguleiki er á.
114

  Fangarnir hafa þóknun af vinnu sinni í 

fangelsinu og samkvæmt lögum um fullnustu refsinga nr. 49/2005 ber föngum skylda til 

þess að stunda þá vinnu sem í boði er. Auk þess eru þeir hvattir til þess að taka þátt í 

daglegu lífi á staðnum og þeim tómstundum sem völ er á. Sér til dægrastyttingar hafa 

fangarnir nokkuð um að velja. Á Kvíabryggju er lítið bókasafn, æfingasalur og billiard-

aðstaða í kjallara auk þess sem jörðin sjálf býður upp á útiveru og útivist. Fangarnir geta 

gengið frjálsir um landareignina og fá útivistarleyfi frá morgni til kvölds. Meðal annars 

hefur verið farið nokkrum sinnum í göngur um nærliggjandi fjöll sem gefist hefur vel.
115

 

Lögð er áhersla á virkni fanga í daglegum athöfnum með það að markmiði að breyta 

viðhorfum þeirra þannig að þeir stjórni lífi sínu, læri að virða aðra og treysta, sem og að 

öðlast virðingu og traust annarra. Vonin er sú að slík hegðun fanganna innan fangelsisins 

endurspeglist í hegðun þeirra þegar komið er út í samfélagið á nýjan leik.
116

  

3.2 Starfsmenn Kvíabryggju 

 

Við stofnun vinnuhælisins á Kvíabryggja 1955 var áætlað að fjórir starfsmenn yrðu ráðnir 

til starfa; forstöðumaður, tveir gæslumenn og bryti.
117

 Ragnar Guðjónsson var ráðinn fyrsti 

ráðsmaður Kvíabryggju. Ragnar segir í umsókn sinni um starfið að: „ ... ég hefi nokkra 

reynslu í umgengni vandræðamanna, þar sem ég undanfarin ár hefi oft verið til aðstoðar 

formanni Fangahjálparinnar ... .“ Má sjá af þessum skrifum að Ragnar og fyrrum eigandi 

jarðarinnar að Kvíabryggju, Óskar Clausen, hafi þekkst
118

. En tengsl Óskars við 

borgarstjóra Reykjavíkur voru sem kunnugt er gagnrýnd og kaupin sögð greiðasemi. 

Ragnar var svo titlaður forstöðumaður eftir að ákveðið var að Kvíabryggja yrði rekin og 

skilgreind sem fangelsi frá árinu 1963 en heitið forstöðumaður var ekki notað nema um 

opinbera skilgreiningu á fangelsi var að ræða. Ragnar lét svo af störfum árið 1979 vegna 

veikinda. Högni Guðjónsson sem starfað hafði hjá fangelsinu sem fangavörður frá árinu 

1966 tók við tímabundið fram á haustið 1979 en þá tók við Ólafur Ottósson sem var 

forstöðumaður í tvö ár til 1981. Frá 1981 til 2006 var Vilhjálmur Pétursson forstöðumaður 

fangelsisins en hann hafði starfað sem fangavörður á staðnum frá árinu 1971. Vilhjálmur 

og kona hans Rósa Geirmundsdóttir, sem einnig starfaði á Kvíabryggju sem matráðskona, 
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bjuggu á staðnum.
119

 Rósa sá ein um matseldina í átján ár en árið 1998 var fengin til starfa 

önnur matráðskona sem sá um eldhúsið til móts við Rósu til þess að anna auknu álagi. 

Vilhjálmur og Rósa sinntu starfi sínu langt umfram verksvið sitt og sem dæmi má nefna þá 

héldu þau hjónin upp á stórhátíðardaga með föngunum og lögðu mikið upp úr því að hafa 

andrúmsloft staðarins eins persónulegt og möguleiki var á. Metnaður þeirra lá í því að 

starfsfólk staðarins væri gott og manneskjulegt þar sem fangelsið var lítið og nándin mikil. 

Hjónin lögðust svo í helgan stein í apríl 2006 eftir áratuga farsælt starf.
120

 Eftir starfi þeirra 

hjóna var tekið og sérstök eftirlitsnefnd á vegum Evrópuráðsins fór fögrum orðum um 

árangur þeirra hjóna á rekstri Kvíabryggjufangelsisins.
121

 Þegar hjónin hættu störfum árið 

2006 tók sonur þeirra Geirmundur Vilhjálmsson við starfi forstöðumanns af föður sínum. 

Geirmundur var leystur frá störfum í nóvember 2010 vegna gruns um að hafa misnotað 

aðstöðu sína með því að fara frjálslega með peninga stofnunarinnar og tekið út varning í 

nafni fangelsisins til eigin nota. Í kjölfarið hófst rannsókn á bókhaldi fangelsisins og 

fjárreiðum þess. Þann 20. júlí 2012 var Geirmundur sakfelldur í héraðsdómi Vesturlands 

fyrir fjárdrátt og dæmdur til þess að sæta fangelsisvist í átta mánuði, með möguleika á 

frestun fullnustu fimm mánaða af þeirri refsivist ef hann héldi skilorði í tvö ár.
122

 Birgir 

Guðmundsson, starfandi fangavörður á Kvíabryggju, var í kjölfar brottreksturs Geirmundar 

settur forstöðumaður tímabundið á meðan rannsókn stóð yfir. Í byrjun árs 2012 tók hann 

formlega við sem forstöðumaður Kvíabryggju og gegnir starfinu enn í dag.
123

  

 Starfsmannaaðstaða á Kvíabryggju hefur batnað með tímanum. Áður fyrr höfðu 

starfsmenn tvö herbergi til yfirráða, annað þeirra var skrifstofa en hitt var notað sem 

svefnaðstaða. Var vöktum starfsmanna þannig háttað að þeir gistu á staðnum. Þeir unnu frá 

níu á morgnanna til tólf á miðnætti, svo gistu þeir og hófu aftur vinnu um morguninn. Ekki 

voru þó greidd laun fyrir þá níu tíma sem starfsmenn voru á staðnum yfir nóttina. Þannig 

var fyrirkomulagið lengi vel og fram yfir aldamótin 2000. Starfsmenn unnu þá tuttugu daga 

í mánuði, unnu tvo daga og fengu frí þriðja daginn. Þrír fangaverðir voru þá starfandi og 

skiptu með sér vöktunum.
124

 

 Aðstaða fangelsisins á Kvíabryggju og hæfileg stærð þess ýtir undir og hvetur til 

tengsla milli fanga og starfsmanna staðarins sem virðist virka vel. Störf fangavarða fela 
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frekar í sér verkstjórn en hina hefðbundnu fangavörslu. Þeir starfa með föngunum og eru á 

meðal þeirra við dagleg störf. Þegar mikil vinna er framundan leggjast allir á eitt, bæði 

fangar og verðir, við að sjá til þess að hlutirnir gangi hratt fyrir sig. Slíkt fyrirkomulag 

skapar ákveðna sérstöðu í sambandi fanga og fangavarða staðarins og mörkin milli þeirra 

verða óljósari en ella. Þetta fyrirkomulag virðist hafa hvatt fangana til sjálfstæðra 

vinnubragða og eflir hópandann.
125

 Dæmi um slíkt er að fangarnir hafa fengið að leysa 

ágreining sín á milli, án beinna afskipta fangavarða, með góðum árangri. Einnig eru til eldri 

sögur frá Kvíabryggju sem fjalla um það að þegar nýir fangar komu til afplánunar sáu þeir 

oft mann á vappi á svæðinu og töldu að það hlyti að vera bóndinn af næsta bæ en ekki 

forstöðumaður fangelsisins sem og var. Áður fyrr voru starfsmenn Kvíabryggju ekki í 

eiginlegum fangavarðabúningum en í dag klæðast þeir slíkum. Þetta frjálsa andrúmsloft 

sem einkennir starfshætti staðarins smitast út til fanganna og telja menn að með slíkum 

aðferðum sé hægt að ná fram því besta í fólki.
126

 Hið frjálsa andrúmsloft starfseminnar 

hefur einnig skilað sér í færri kvörtunum sem berast til fangelsismálastofnunar. Í ársskýrslu 

umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2006 kemur fram að kvörtunum vegna fangelsanna hafi 

fækkað verulega og í samtölum við fanga kemur fram að þessa breytingu megi rekja til nýs 

og betra verklags Fangelsismálastofnunar og fangelsanna.
127
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4. Viðhorf samfélags og reynsla fanga       

4.1 „Hótel Kvíabryggja“ 

Opna fangelsið á Kvíabryggju hefur mun frjálsara yfirbragð en önnur fangelsi landsins og 

hefur vegna þess fengið mikla umfjöllun fjölmiðla. Skiptar skoðanir hafa verið á starfsemi 

þess og fangahaldi. Sýn almennings á staðnum hefur mótast af sögum og umfjöllunum um 

fanga sem hafa afplánað þar en í gegnum tíðina hafa þjóðþekktir einstaklingar afplánað 

dóma sína á Kvíabryggju og verið ötulir „talsmenn“ stofnunarinnar og vakið athygli á 

henni. Sem dæmi má nefna Árna Johnsen alþingismann, Ármann Reynisson hagfræðing og 

Kalla Bjarna Idol-söngvara. Fyrirsögn tímaritsins Séð og heyrt árið 2008 vakti sterk 

viðbrögð þegar á forsíðu blaðsins var ritað „Spilar golf á Kvíabryggju.“ Þar var átt við 

söngvarann Kalla Bjarna sem fékk tveggja ára dóm fyrir innflutning á kókaíni. Í blaðinu 

kom fram að lífið léki við Kalla Bjarna, og hann notaði frístundir sínar innan fangelsisins 

til þess að spila golf og skrifa barnabók.
128

 Að afplánun lokinni kom Kalli Bjarni fram í 

fjölmiðlum á nýjan leik þar sem hann vildi gera grein fyrir því að í fyrrnefnda viðtali við 

Séð og heyrt hafi verið búin til „glansmynd“ af Kvíabryggju en engu að síður sé vistin þar 

betrunarvist sem sé best til þess fallin að skila heilbrigðari einstaklingum út í samfélagið á 

nýjan leik.
129

          

 Umræðan um „hvítflibbafanga“ á Kvíabryggju hefur verið hávær um langt skeið en 

hún á ekki við rök að styðjast að sögn Benedikts Viggós Högnasonar fangavarðar því fæstir 

þeirra fanga sem afplána dóma sína á Kvíabryggju á seinni árum falla undir þann hóp 

fanga. Einungis tveir af þeim föngum sem dveljast á Kvíbryggju í dag eru vistaðir þar 

vegna afbrota sem gætu flokkast undir slík.
130

     

 Auk ofantalinna manna hafa aðrir fangar lýst aðstöðunni í fangelsinu á Kvíabryggju 

og upplifun sinni af dvölinni þar. Í kaflanum „Prisons in Paradise“ í bók Helga 

Gunnlaugssonar og John F. Galliher, Wayward Icelanders, kemur fram að fangar sem 

dvalist hafa á Kvíabryggju bera staðnum almennt góða sögu. Í kaflanum er tekið viðtal við 

fanga á Kvíabryggju sem lýsir staðnum sem mjög frjálslegri stofnun og að það væri varla 

hægt að hafa það betra í fangelsi, menn fá til dæmis að stunda listir sínar. Hann segir þó að 

þetta sé samt fangelsi og að þar sé maður fastur.
131

 Ekki hafa þó allir verið sammála því að 

Kvíabryggju megi kalla „hótel“ eins og hefur verið gert en Erlendur Baldursson hjá 
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fangelsismálastofnun sagði í samtali við vefsíðuna Vísir.is árið 2008 að Kvíabryggja væri 

ekkert hótel þó svo að þar væri golfvöllur og ný rúm. Erlendur segir að hótelumræðan hafi 

skapast hjá fjölmiðlum en slík umræða heyrist ekki hjá ættingjum og aðstandendum 

fanga.
132

          

 Fjölmiðlar hafa um langt skeið sýnt fangelsum mikinn áhuga og gert sér upp 

æsifréttir um aðbúnað fangelsa landsins og aðstöðu afplánunarfanga. Erlendur segir í ræðu 

sinni við opnun nýs fangelsis á Akureyri árið 2008 að fjölmiðlar tali oft um fangelsi sem 

lúxushótel en að lúxus sé væntanlega eitthvað fallegt eða gott sem getur verið ástand sem 

sé ekki til staðar innan veggja fangelsa þar sem frelsissviptingin ræður ríkjum. En engu að 

síður þurfi öll samfélög á fangelsum að halda, hlutverk þeirra sé að skapa samfélagslegt 

öryggi. Til þess að Fangelsismálastofnun geti staðið undir hlutverki sínu þarf að vera agi og 

regla innan fangelsanna. Aukinheldur séu fangelsi heimili manna í mislangan tíma en því 

megi ekki gleyma að fangelsi er einnig vinnustaður og þar sem aðbúnaður er betri fyrir 

starfsfólk getur það sinnt starfi sínu betur en því betra og agaðra sem fangelsi er þeim mun 

líklegra er að það gegni hlutverki sínu gagnvart samfélaginu betur.
133

  

 

4.2 Kvíabryggja með augum fanga 

Hver er reynsla fanga sem dvalist hafa á Kvíabryggju eftir að stofnunin var skilgreind sem 

fangelsi? Hver er skoðun þeirra á staðnum og ekki síst hvað finnst þeim hafa verið vel gert 

og hverju mætti breyta?         

 Án sjónarmiða fanganna er erfitt að sjá hvað er hægt að bæta til þess að úrræðið 

sem betrunarfangelsi skili sínu og út komi fangar sem geti tekið virkan þátt á heiðarlegan 

máta í samfélaginu. Til þess að öðlast betri sýn á líf og tilveru fanga í afplánun á 

Kvíabryggju voru tekin viðtöl við tvo fanga sem sögðu frá reynslu sinni. Annar 

viðmælandinn er karlmaður á fertugsaldri (A) sem sat inni á Kvíabryggju árið 2000 og var 

þar í sex mánuði.
134

 Hinn viðmælandinn er kvenmaður á þrítugsaldri (B) sem sat inni á 

Kvíabryggju árið 2008 og afplánaði þar þrjá mánuði af tveggja ára dómi sínum eftir að hafa 

verið í vistun í Kvennafangelsinu í Kópavogi. Þetta var fyrsta afplánun beggja fanga og 

voru þeir lausir við lyfjanotkun og þess vegna vistaðir á Kvíabryggju.
135

 Hér eftir verður 

vitnað til þeirra eftir bókstöfum til þess að virða trúnað. Hér verður einnig stuðst við 

frásagnir fanga af Kvíabryggju sem birst hafa opinberlega. Eina slíka má finna í Wayward 

Icelanders og verður vísað til þess fanga sem C. Einnig birtist greinin „Kvíabryggju 
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Kantata“ í blaðinu Tímanum árið 1986 sem er eftir fyrrverandi fanga sem vistaður hafði 

verið á Kvíabryggju nokkrum árum áður. Í greininni lýsir hann reynslu sinni og skoðunum 

á stofnuninni.
 136

 Vitnað verður í hann sem D hér eftir. Þess má geta að einungis er um álit, 

reynslu og frásagnir fárra fanga að ræða og gefur það ekki algilda niðurstöðu um almenna 

skoðun fanga sem þar hafa dvalist; slíkt væri þó forvitnilegt að rannsaka nánar.  

 Þeir fangar sem um ræðir höfðu allir góða reynslu af vistuninni á Kvíabryggju og 

lýsti A dvöl sinni þar árið 2000 á mjög jákvæðan hátt:  

Mér fannst fangelsið mjög fínt, reyndar hef ég engan samanburð við önnur fangelsi ... 

í raun þá líktist Kvíabryggja ekki fangelsi heldur fremur var þetta eins og nokkurs 

konar verbúð eða sveitabær, fyrir utan náttúrulega frelsissviptinguna sem fylgir því 

að vera fastur á einum stað ... eða í fangelsi. Maturinn þarna var líka mjög góður.  

B hafði svipaði sögu að segja um vistina á Kvíabryggju:  

Ég kunni alveg rosalega vel við mig á Kvíabryggju, þar var miklu meira frelsi en 

annarsstaðar. Mér fannst best að þar leið manni meira eins og í sveit en ekki í eins og 

í fangelsi og fékk þannig að taka mun meiri ábyrgð á sjálfum sér. 

D sagði í grein sinni: „ ... er Kvíabryggja sennilega eina stofnunin sem hefur komist 

nærri því að verðskulda heitið betrunarhæli.“ 

C sagði: 

Ég held að það sé ekki hægt að hafa það mikið betra í fangelsi, maður hefur smá næði 

hérna. Til dæmis þá er einn af föngunum listamaður, og hann er með leyfi til þess að 

vinna frjáls að list sinni. 

Umhverfi staðarins varð bæði A og B að umfjöllunarefni og tók A svo til orða: 

Umhverfið á Kvíabryggju er mjög fallegt, maður fær kannski ekki tækifæri á að 

ganga þarna um þar sem maður verður að vera innan girðingar fangelsisins. En maður 

getur horft út til hafsins og upp til fjalla.  

B var samsinna og bætti við: 

Náttúran þarna í kring er algjörlega dásamleg. Það var fjara á lóðinni sem var hægt að 

fara í og fjöllin í kring voru mjög falleg. Við fórum einu sinni í fjallgöngu með 

forstöðumanninum og meiri hlutinn af föngunum fór með sem var ótrúlega gaman. 
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Það var góð tilbreyting á venjulegum degi og gaman að labba þarna enda útsýnið af 

fjallinu yndislegt. 

Aðspurð um aðstöðu þeirra og heimilislíf höfðu A og B ólíka sögu að segja þar sem 

kynjum er haldið aðskildum á Kvíabryggju. B lýsti vistarverum sínum sem svo: 

Við vorum tvær konur sem fórum á Kvíabryggju og vorum hafðar í sér húsi sem var 

aðeins frá venjulega húsinu þar sem hinir voru. Gamli forstöðumaðurinn átti heima 

þar áður. Þetta var venjulegt gamalt einbýlishús með tveimur herbergjum ... þegar hin 

konan lét flytja sig aftur í Kópavogsfangelsið fékk ég stærra herbergið ... eftir þetta 

var ég ein með húsið þannig að það má eiginlega segja að klefinn minn hafi verið 

einbýlishús. 

A upplifði vistarverur sínar öðruvísi: 

Herbergið var svo sem fínt fyrir utan kannski rúmið sem var mjög vont og jú, sá sem 

hafði verið í herberginu áður en ég var þar reykti. Þannig að allir veggir voru gulir, en 

það var hægt að þrífa það af, sem ég gerði.  

Dagarnir fóru í það að vinna og unnu A og B bæði við að beita fyrir trillukarla frá 

Grundarfirði og Ólafsvík. Lýstu þau bæði deginum sem nokkuð hefðbundnum. A sagði: 

Dagarnir voru ósköp venjulegir. Það var vaknað klukkan sjö og farið í morgunmat. 

Síðan byrjaði vinnan klukkan átta og unnið til tólf á hádegi. Þá var hádegismatur og 

svo byrjaði vinnan aftur klukkan eitt og unnið til sex. Inn á milli var svo kaffitími hjá 

okkur. Vinnan var reyndar alveg hundleiðinleg, en eitthvað verður fangelsið að láta 

mann vinna við svo að þetta reki sig allt saman. 

Samkvæmt fangelsismálastofnun fá fangar ekki greidd laun heldur þóknun fyrir vinnu 

eða nám sem þeir stunda. Launin eru greidd samkvæmt þóknunarskrá 

Fangelsismálastofnunar sem er reglulega endurskoðuð. Þar segir að fangar sem vinni við 

ræstingu eða sambærileg störf fái greiddar 355 krónur á klukkustund, þeir fangar sem 

vinni í þvottahúsi, á lóð fangelsa eða stundi nám fái greiddar 380 krónur á tímann. 

Örlítið hærri þóknun er greidd fyrir beitningu, steypu og vélavinnu eða 415 krónur. Þó 

ber að hafa í huga að þóknunin er ekki skattskyld. Þeir fangar sem stunda ekki vinnu 

aðstæðna vegna fá greiddar 630 krónur í dagpeninga.
137
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Um hefðbundinn dag hjá sér lýsti B honum svona: 

Venjulegur dagur var að vakna klukkan sjö og fara að beita, heitur matur í hádeginu, 

svo beitti ég til klukkan fimm á daginn, fór upp í hús í sturtu og annað hvort aftur 

niður eftir í hitt húsið í kvöldmat eða þá að ég eldaði eitthvað sjálf bara þar sem ég 

var. Eftir að beitningin fór í frí þá svaf ég bara út, kíkti í göngutúr, hékk á Netinu og 

stundum fór ég á verkstæðið þar sem sumir af strákunum unnu og var að spjalla við 

þá. 

Samkvæmt 18. gr. hegningarlaga er föngum rétt og skylt að vinna í fangelsi eftir því 

sem aðstæður þar leyfa. Þá getur forstöðumaður fangelsis heimilað fanga að uppfylla 

vinnuskylduna í klefa sínum ef aðstæður leyfa. Í 33-35. gr. sömu laga er kveðið á um 

heimsóknartíma fanga. Á Kvíabryggju er miðað við að heimsóknir til fanga fari fram um 

helgar. Hins vegar getur þannig staðið á að sá aðili sem er að koma í heimsókn er 

búsettur erlendis og er einungis að koma til landsins í miðri viku. Þá eru veitt sérstök 

leyfi til þess. Fengnar eru upplýsingar um heimsóknargesti fyrirfram og athugað hvort sá 

aðili sé á sakaskrá en ef svo er fæst ekki leyfi fyrir heimsókninni.
138

  

Aðspurð um frítíma, frídaga og heimsóknir hafði A þetta að segja: 

Ég fékk tvær heimsóknir á þessum tíma, eina heimsókn frá fjölskyldunni og svo aðra 

frá vinum mínum og vinkonu. Það var ekki auðvelt að keyra þessa leið á vetrartíma ... 

svo fékk ég bara þetta hefðbundna helgarfrí. Maður fær samt ekkert að fara neitt út af 

svæðinu eða neitt slíkt. 

B bætti við: 

Um helgar var heimsóknartíminn sem var þá frá klukkan níu um morguninn og til sex 

á kvöldin og kom þáverandi kærastinn minn alltaf í heimsókn og gisti yfirleitt á 

Grundarfirði enda stutt að fara þaðan yfir á Kvíabryggju. Stundum komu mamma og 

fleiri ættingjar. Ég hélt líka upp á 20. ára afmælið mitt og þá komu ættingjar og vinir í 

heimsókn með kökur og mat ... annars var ég ekki nógu lengi í afplánun til þess að fá 

dagsleyfi. 

D sagðist ekki hafa haft mikið fyrir stafni á daginn og menn varla nennt á fætur, þeir 

sem nenntu á fætur fóru ýmist að lesa, tefla og spila. Íþróttaaðstaðan hafi ekki verið góð, 

einungis tún til þess að spila fótbolta og lyftingarsalur sem var mjög lítill. 
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Þegar rætt var um starfsfólkið á Kvíabryggju sagði A það hafa verið „frábært og algjörlega 

til fyrirmyndar að hans reynslu“, B hins vegar sagði: 

Langflestir sem voru að vinna þarna voru alveg yndislegir að mér fannst. Starfsfólkið 

kom fram við okkur af mikilli virðingu og alls ekki eins og við værum annars flokks 

eða neitt þannig, sem mér persónulega fannst mjög mikilvægt. Auðvitað samdi manni 

ekki 100% við alla sem er kannski eðlilegt, og ég og kona forstöðumannsins sem var 

þá áttum ekki saman en það urðu aldrei neinir stórir árekstrar útaf því. 

Þegar skoðuð er afstaða fanganna til þess sem betur mætti fara innan stofnunarinnar kom 

margt í ljós. A hafði sterkar skoðanir og sagði meðal annars:  

Þegar ég var þarna þá hefði mátt vera betri aðstaða fyrir íþróttaiðkun. Geta skotið á 

körfu eða sparkað í bolta eða lyft lóðum almennilega og þá innandyra. Já, mér hefði 

aðallega fundist mátt bæta þessa íþróttaaðstöðu það er mín skoðun. Það fer hins vegar 

mjög mikið í taugarnar á mér þegar að fólk er að kvarta yfir því að aðstaðan sé ekki 

nógu góð og allt fram eftir því. Viðkomandi hefði átt að hugsa sig betur um áður en 

hann framdi glæpinn. Persónulega finnst mér að fangelsi eigi að vera hegning en ekki 

einhver afslöppun.  

Samkvæmt 39. gr. hegningarlaga nr. 49/2007 segir: „Fangi á rétt á útiveru og að iðka 

tómstundastörf, líkamsrækt og íþróttir í frítíma eftir því sem aðstæður í fangelsi leyfa í að 

minnsta kosti eina og hálfa klukkustund á dag nema það sé ósamrýmanlegt góðri reglu og 

öryggi í fangelsi“. Ekkert er kveðið á um gæði aðstöðunnar sem fangar eiga að hafa en svo 

virðist sem að Kvíabryggja uppfylli þessi skilyrði laganna með því að hafa aðstöðu til 

líkamsræktar þó svo að aðstaðan sé takmörkuð og lítil. 

B er hins vegar ekki á sama máli: 

 Mér finnst að það eigi að einbeita sér meira að því að hafa fangelsisumhverfið 

uppbyggilegra því að það sé það sem virkar og að það sé ekki endilega alltof mikið 

verið að einblína of mikið á hegninguna sem slíka. Uppbyggingin sem ég upplifði 

þarna var nákvæmlega engin. Ég var til dæmis stundum látin afskiptalaus í 3-4 daga, 

það var ekkert verið að pæla í mér eða hvað ég væri að gera, og svo hafði ég ekkert 

mikið að gera heldur.  

C sagði: „að þrátt fyrir allt væri maður samt í fangelsi og að hann væri fastur þarna“. 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir um aðstoð fagaðila sem þeir höfðu fengið sagði A: 
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Það talaði sálfræðingur við mig þegar ég kom inn í afplánun. Mér persónulega fannst 

engin sérstök þörf fyrir það í mínu tilfelli svo sem. Ég vissi alveg hvað ég hafði gert 

og vissi alveg hvað til stóð með fangavistinni minni. 

B bætti við: 

Ég hitti aldrei neinn fagaðila meðan ég var á Kvíabryggju, ég var samtals ellefu 

mánuði í afplánun og á þeim tíma hitti ég sálfræðing þrisvar sinnum, þar af tvisvar 

þegar ég var í einangrun uppi á Litla-Hrauni og einu sinni kom sálfræðingur og talaði 

við mig í smástund á meðan ég var í ræktinni í Kópavogsfangelsinu. Mér finnst að 

það ætti að gefa manni meiri tækifæri til þess að tala við fagaðila sem hluta af 

uppbyggingunni og ætti í raun að vera bara skylda fyrir alla fangana. 

Ekki er kveðið á í lögum um fullnustu refsinga að fangar eigi að fá að tala við fagaðila. 

Hins vegar eru slíkir aðilar starfandi innan Fangelsismálastofnunar. Svo virðist sem 

fangar fái ekki aðstoð fagaðila til þess að vinna úr andlegum eða félagslegum 

erfiðleikum, til dæmis með hjálp félagsráðgjafa eða sálfræðinga. Slíkir aðilar koma 

nánast aldrei á Kvíabryggju að sögn starfsmanna þar, vegna skorts á fé að því er 

virðist.
139

 

Að lokum bætti A við: 

 ... það var eitt sem ég hét mér að gleyma aldrei, en það er hversu leiðinlegt þetta var. 

En það hefur ekkert með sjálft fangelsið að gera heldur frelsissviptinguna og biðina 

að losna. Þó þetta hafi ekki verið nema sex mánuðir. Þá fann maður alveg fyrir því. 

Hlutir eins og fara í bíó, skella sér á Kentucky, hoppa í sund urðu ekki lengur 

sjálfsagðir hlutir, heldur bara draumar og langanir sem maður hafði. 

Þó svo að fangar sem afplána dóma sína á Kvíabryggju séu innilokaðir í fangelsi og 

sviptir frelsi sínu er skoðun þeirra algeng að reynslan af dvölinni á Kvíabryggju hafi 

almennt verið jákvæð. Helst ber að nefna það frjálsræði sem fangar hafa innan 

jarðarinnar á meðan afplánun á Kvíabryggju stendur, en það virðist hafa jákvæð áhrif á 

fangana. Sú starfsemi að hafa opið fangelsi með lágmarksöryggisgæslu virðist því vera 

að skila sínu og auka á sjálfstæði fanganna og gera umhverfið eðlilegra. Ekki voru 

fangarnir sammála um gæði og framkvæmd betrunar á staðnum sem sumir töldu að væri 
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ábótavant en aðrir óþarfa. Hins vegar kemur skýrt fram meðal fangana að á staðinn hafi 

vantað betri aðstöðu til íþrótta- eða tómstundaiðkunar.  
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5. Staða Kvíabryggju á Íslandi í dag 

Kvíabryggja er eitt af úrræðum Fangelsismálastofnunar fyrir afplánunarfanga á Íslandi í 

dag. Fangelsið á að fylgja markmiðum og stefnu Fangelsismálastofnunar sem er að hluta til 

að betrumbæta menn og konur sem eru í afplánun og skila þeim sem betri þegnum út í 

samfélagið og minnka líkur á endurkomu í fangelsi auk þess að sjá til þess að hinn almenni 

borgari utan rimlanna sé óhultur.
140

        

 Á Kvíabryggju eru í dag 23 fangar í afplánun, þar af ein kona. Fangarnir eru allir 

vistaðir á einum gangi sem gerir þetta að stærsta fangagangi landsins en til samanburðar 

eru ellefu fangar á hverjum gangi á Litla-Hrauni.
141

 Fangarnir á Kvíabryggju koma úr 

ólíkum þjóðfélagskimum og eru með mislanga dóma á bakinu. Fangarnir sitja inni fyrir 

morð, fíkniefnamisferli, kynferðisbrot, auðgunarbrot og fleira. Ekki er mikið um svokallaða 

„hvítflibba“ glæpamenn sem áður einkenndu stofnunina
142

 Þeir fangar sem afplána dóma 

fyrir vægari afbrot, til dæmis ölvunarakstur, fara yfirleitt á Vernd eða í samfélagsþjónustu 

en eru ekki sendir á Kvíabryggju líkt og áður var.
143

 Með tilkomu nýs fangelsis á 

Hólmsheiði verður Kvíabryggjufangelsið áfram starfrækt með svipuðum hætti, þó er búist 

við því að kvenfangar muni alfarið flytjast þaðan og yfir í Hólmsheiðarfangelsið.
144

  

 Hins vegar er staðan á Kvíabryggju nú að einungis einn fangavörður er á vakt frá 

klukkan átta á kvöldin til átta á morgnanna og skapar það aðstæður sem starfsfólki finnst 

ekki viðunandi. Sér í lagi vegna þess að konur eru í afplánun á staðnum og komi upp mál er 

gætu varðað kvenfanga og fangavörð eru engin önnur vitni á staðnum. Auk þess er 

myndavélakerfinu á staðnum ábótavant og virka ekki allar myndavélar sem skildi.
145

  

 Þegar komið er að Kvíabryggju er ekkert sem gefur til kynna að um sé fangelsi að 

ræða, stofnunin líkist helst venjulegri bújörð með stórum hópi vinnumanna. Þetta hefur 

gefist vel meðal fanga sem finnast þeir ekki upplifa sjálfan sig innilokaða í fangelsi þó að 

þeir séu í afplánun.
146

 Fangarnir eru, líkt og segir um opin fangelsi, ekki lokaðir inni í 

herbergjum sínum á daginn en húsinu er læst á kvöldin og fer sá tími sem læst er meðal 

annars eftir birtuskilyrðum, húsið er svo opnað aftur klukkan sjö á morgnanna.
147

 

Markmiðið með vistinni á Kvíabryggju er að fangar geti stundað vinnu eða nám og eigi 

möguleika á að vera í tengslum við samfélagið utan fangelsisins sem talið er auðvelda 
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föngum að takast á við lífið að afplánun lokinni.
148

      

 Þó að fangelsi séu starfrækt sem opin eftir formlegri skilgreiningu er alltaf stefna og 

meginmarkmið Fangelsismálastofnunar að réttaröryggi borgara sé þannig að fangar afpláni 

dóma sína með öruggum hætti.
149

 Það markmið að hafa fangelsi opin kann því að orka 

tvímælis. Þegar fangelsi eru skilgreind sem opin er ákveðin ábyrgð lögð í hendur stofnana 

sem fara með umsjón fangelsismála sem í þessu tilfelli er Fangelsismálastofnun. Henni er 

þá falið að meta með töluverðri vissu hvaða fangar séu hæfir til þess að vistunar við opnar 

aðstæður og eru þeir sérstaklega valdir inn í þetta opna umhverfi.
150

 Fangarnir þurfa að vera 

samvinnuþýðir og vinnufærir auk þess að virða reglur staðarins í hvívetna, sér í lagi þar 

sem að umhverfið hefur frjálslegt yfirbragð. Innan fangelsislóðarinnar á Kvíabryggju eru 

fangarnir töluvert frjálsir, geta gengið um landareignina sér til heilsubótar án eftirlits og 

þeim treyst til þess.
151

         

 Engin úrræði eru á Kvíabryggju komi til brota á reglum fangelsisins, eins og til 

dæmis einangrunarvist. Verði menn uppvísir af því að brjóta reglur fangelsisins eru þeir 

tafarlaust sendir í annað fangelsi til áframhaldandi afplánunar. Hins vegar eru tekin 

regluleg þvagsýni hjá föngum ef ástæða þykir til líkt og gert er í öðrum fangelsum 

landsins.
152
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6. Niðurstöður 

Upphaflega stóð til að Kvíabryggja við Grundarfjörð yrði keypt og jarðnæði sem og hús 

jarðarinnar yrðu notuð sem hæli fyrir áfengissjúka Reykvíkinga upp úr 1948. Sú hugmynd 

komst hins vegar ekki í framkvæmd. Á þessum tíma fór íbúafjöldi Reykjavíkur ört vaxandi 

og sveitarfélagið glímdi við ýmis konar vandamál, meðal annars vaxandi hóp 

meðlagsskuldara sem ekki greiddu barnalífeyri eða meðlög sín. Úrbóta var þörf í þeim 

málaflokki þar sem að skuldirnar hlupu á milljónum fyrir sveitarfélagið og jukust ár hvert. 

Gunnar Thoroddsen borgarstjóri Reykjavíkur setti fram tillögur um að lausn á þessum 

vanda fælist í stofnun vinnuhælis fyrir meðlagsskuldara borgarinnar. Samkvæmt 

framfærslulögum nr. 80/1947 var heimild fyrir því að úrskurða slíka skuldara til afplánunar 

sektardóms á vinnuhæli. Umræður um stofnun vinnuhælis fóru því af stað hjá borginni og 

var meðal annars gerð formleg úttekt á jörðinni á Kvíabryggju sem hugsanlegum stað fyrir 

slíkt hæli. Viðræður ríkisins og Reykjavíkurborgar um kaup og rekstur staðarins hófust árið 

1950 og náðist að lokum samkomulag um að borgin keypti jörðina og sæi um framkvæmdir 

sem þyrfti að gera áður en hælið tæki til starfa en ríkið sæi um rekstur þess og var hælið 

opnað um mitt ár 1955. Áður en stofnunin hóf starfsemi sína gekk mikið á í samskiptum 

ríkis og bæjar, sér í lagi um efndir framkvæmda af bæjarins hálfu. Svo fór að lokum að 

Reykjavíkurborg lagði til að ríkið kláraði þær framkvæmdir sem eftir voru til þess að 

rekstur gæti hafist en borgin greiddi tilfallandi kostnað.     

 Kaup og stofnun vinnuhælisins þótti á sínum tíma mjög umdeilt fyrirkomulag sem 

gagnrýnt var harðlega bæði í fjölmiðlum, á Alþingi og í borgarstjórn. Deilt var um það 

hvers vegna jörðin að Kvíabryggju hefði orðið fyrir valinu og bent á tengingar á milli 

eiganda jarðarinnar og borgarstjórans í Reykjavík og jafnvel fjallað um að kaupin hefðu 

verið í greiðasemi við eigandann sem var talinn stórskuldugur. Einnig kom fram gagnrýni 

þess efnis að sama jörð hefði nokkrum árum áður ekki þótt hæfandi drykkjumönnum.  

Upphafsár stofnunarinnar gengu erfiðlega fyrir sig, ekki gekk nógu vel að fylla öll rými 

vistmanna og fór svo að lokum að ríkið hætti fjárveitingu til reksturs hælisins og var því 

lokað frá 1958-1960. Þá náðist að lokum samkomulag aftur og hófst starfsemi á hælinu á 

nýjan leik. Tveimur árum síðar brann svo aðstaða vistmanna á Kvíabryggju og hælinu var í 

kjölfarið lokað í stuttan tíma. Upp úr 1970 var farið að nýta hælið sem úrræði fyrir hina 

ýmsu refsifanga landsins og hefur starfseminni verið þannig háttað síðan þá. 

 Sérstaða fangelsisins á Kvíabryggju er sú að það er rekið sem opið fangelsi með 

lágmarksöryggisgæslu. Fangarnir hafa ákveðið frjálsræði innan landareignarinnar og þeim 

er treyst til þess að fara eftir reglum staðarins. Þeir fangar sem þar dveljast hafa sýnt fram á 

að þeim sé treystandi við slíkar aðstæður auk þess sem þeir þurfa að vera lausir við 
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vímuefnaneyslu þegar þeir koma þar inn. Vegna þess frjálsræðis sem stofnunin er rekin 

eftir hefur hún verið gagnrýnd. Um langt skeið hefur Kvíabryggja verið löstuð opinberlega 

í fjölmiðlum og þeim sem ekki eru staðnum kunnugir. En það sem skiptir ef til vill mestu 

máli er að úrræðið sem slíkt sé skilvirkt og þjóni hagsmunum allra viðeigandi aðila. Þeir 

fangar sem rætt hefur verið við í gegnum tíðina, bæði í blöðum, ritum, skýrslum og öðru, 

bera vistinni á Kvíabryggju gott orð. Hafa ber í huga að mannréttindi fanga á Íslandi hafa 

meðal annars verið tekin fyrir í skýrslu Innanríkisráðuneytisins fyrir sameinuðu þjóðirnar 

um mannréttindi hér á landi. Almennt virðist sá misskilningur vera í gangi að fangelsi eigi 

að vera til þess að refsa en ekki stofnun sem hafi markmið til uppbyggingar eða betrunar 

vistmanna. Ekki er fjallað um að þar sé starfsfólk sem búi yfir sérþekkingu og unnið sé eftir 

ákveðnum stefnum. Kvíabryggja stendur vel að vígi þegar horft er til upplifunar og reynslu 

fanga af dvölinni þar. Fangelsið veitir meira frelsi en önnur fangelsi og reynslan af vistun 

fanga þar hefur gefið góða raun eftir því sem gögn benda til. Augljóst er að aukin þörf er á 

betri og fræðilegri umræðu um starfsemi og hlutverk stofnunarinnar. Einungis á þann hátt 

er hægt að efla starfið sem þar er unnið og auka á samfélagslega hæfni fanga þegar 

afplánun lýkur. 
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