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Ágrip (útdráttur) 

Ritgerð þessi byggist á lífssögu ungs manns og þá leið sem hann valdi sér, hvernig hann 

kynntist áfenginu sem leiddi hann lengra í áttina að hörðum efnum. Lífssagan fjallar um 

viðmælanda minn, Almar Sigurjónsson, sem var greindur með geðklofa í kjölfar dóms. Saga 

hans er mjög áhugaverð og líf Almars hefur verið annað en auðveld og ákvarðanir hans hafa 

oftar en ekki veitt honum klefa á Litla-Hrauni. Markmið sögunnar er að segja frá upplifun 

viðmælanda míns á lífi sínu, aðstæðum, draga fram betri sýn á heim afbrotamanna og 

fordóma gagnvart þeim af hálfu samfélagsins. 

Mannréttindi eru lög sem gilda fyrir alla, í þessari ritgerð kem ég inn á það hvað 

mannréttindin bjóða uppá og hvort Almar hafi notið góðs af þeim þrátt fyrir sífellt afbrot. 

Fannst honum vera brotið á sér eða hefur hann ekki gefið sér tíma til þess að velta því fyrir 

sér? 

Niðurstöður gefa til kynna að líf Almars hefur mótast af þeim valkostum sem hann tók á 

sínum yngri árum. Fordómar spretta upp einnig þegar einstaklingurinn er undir lög aldri og 

hefur verið litið á viðkomandi sem forhertan glæpamann af lögreglunni, úrræðin eru ekki 

til staðar sem veitir þessum hópi einstaklinga aðstoð við að koma lífinu á réttan kjöl. 

Úrræðaleysið á Íslandi kemur í veg fyrir að afbrotamenn með greiningu sem eiga við 

vímuefnavanda að stríða fara aftur á braut glæpa þar sem það er ekkert umhverfi sem tekur 

við þeim og veitir þeim þá aðstoð sem þarf. Almar lítur á að hann hefði ekki kosið meiri 

aðstoð þegar hann var ungur, hann hefur ekki verið ósáttur hvernig hann fór í gegnum lífið 

þó svo að hann horfi stundum til baka og telur margar ákvarðanir hafa verið sorglegar. 

Sagan sýnir okkur að oft þarf bara eitt skipti, einn sopa sem veldur því að fíknin tekur völdin. 

Úrræðin hér á landi eru mjög takmörkuð og viðeigandi úrræði fyrir afbrotamenn með 

greiningu er ódýrari kostur en að fara aftur í fangelsi. Við ákveðum sjálf hvernig við viljum 

lifa lífinu og kærleikurinn getur átt stóran þátt í því hvernig við veljum en eins og saga 

Almars sýnir okkur þá getur fíknin verið mun sterkari. 
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Formáli 

Þetta lokaverkefni er unnið af mér undirritaðri. Ég kynnti mér sögu einstaklingsins með því 

að taka viðtal við einstaklinginn sjálfan og móður hans, ásamt því að kynna mér dómsmálið 

sem ég legg aðal áhersluna á. Leiðbeinandi minn er Guðrún Valgerður Stefánsdóttir, ég vil 

þakka henni að hafa gefið mér lausan taum í vinnu að þessu verkefni, hún hefur veitt mér 

uppbyggilega gagnrýni og góða leiðsögn.  

Ég vil þakka viðmælendum mínum, Almari og móður hans, Önnu. Verkefnið hefði ekki verið 

til nema með þeirra aðstoðar og vilja til að segja sína sögu. Einnig þakka ég héraðsdómi 

Reykjanesbæjar og lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu fyrir að aðstoða mig í upplýsinga-

söfnun fyrir verkefnið. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Við getum ekki metið einstaklinga út frá því hvernig aðrir lifa lífinu, við erum misjöfn og 

ákveðum okkar leið eftir því hvar áhuginn okkar liggur, hvernig fölskyldan og vinir draga 

okkur, en ekki er alltaf æskilegasta leiðin valin. Almar fór aðrar leiðir en við mætti búast 

þegar hann var að alast upp, hans leið lá út í innbrot snemma á unglingsárunum sem 

þróaðist í alvarlegri glæpi sem veittu honum klefa á Litla-Hrauni.  

Þetta viðfangsefni valdi ég vegna áhuga míns um hvernig megi aðstoða afbrotamenn sem 

dæmdir hafa verið ósakhæfir og fengið geðsjúkdómsgreiningu í kjölfar dóms. Ég ákvað að 

leggja upp með þetta verkefni eftir að hafa lesið viðtal við Almar þar sem hann segir frá því 

er hann réðst á móður sína og í framhaldi vistaður á Sogni. Í viðtalinu sá ég að það er margt 

á bakvið manninn annað en bara greiningin, það er alltaf ástæða fyrr greiningum. Saga hans 

er áhugaverð og margbrotin og hefur vegurinn sem hann hefur valið sér langur. Markmiðið 

með þessari ritgerð er að opna augu fólks á þessum “gleymda“ hópi fólks og vonandi 

minnka fordóma gagnvart þeim sem samfélagið hefur.  

Ritgerðin mun gefa innsýn í líf hans, frá barnæsku fram að þeim stað sem hann er núna. 

Lögð verður áhersla á þann þátt í lífi hans þegar hann var dæmdur ósakhæfur með 

geklofagreiningu. Mun ég fara í gegnum öll tímaskeið lífs hans með frásögn frá honum 

sjálfum og móður hans, hvernig leiðin hans lá að áfenginu og fíkniefnunum, innbrotunum, 

líkamsárásunum og allan þann tíma sem hann hefur verið á Sogni eða Litla-Hrauni. Ritgerðin 

byggist á viðtölum við Almar sjálfan og móður hans. Einnig notaðist ég við skjöl frá 

héraðsdómi Reykjanesbæjar og blaðagreinum sem tengjast þeim dómi sem hann fékk. 

Í ritgerðinni fer ég yfir sjónarhorn mannréttinda og samning sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, greiningarferlið og þau vímuefni sem Almar hefur neytt, úrræði fyrir 

afbrotamenn, bæði hér og erlendis, hvernig frakmvæmdin fór fram og að lokum fer ég 

ítarlega í sögu Almars, allt frá barnæsku að fullorðinsárum. Ég byggði ritgerðina á því að fá 

innsýn inn í heim afbrotamanna, hvaða fordómum þeir mæta að hálfu samfélagsins, 

hvernig úrræði er í boði fyrir þá og hvernig hjálp Almar hefði viljað fá á þeim tíma sem hann 

var að alast upp. Ritgerðin veitir  innsýn inn í heim eins einstaklings sem lifað hefur lífinu á 

annan hátt en samfélagið vill að við gerum og hvernig ein ákvörðun á unglingsaldri um 

drykkju getur breytt ýmsu.  
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Nöfn viðmælenda minna í ritgerðinni, Almar Sigurjónssn og Anna, eru tilbúin til að vernda 

einstaklingana því viðfangsefnið er viðkvæmt mál.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur og mannréttindi  

Ísland undirritaði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks árið 2007 en 

samningurinn hefur ekki enn verið fullgildur (Samningur Sameinuðu þjóðanna nr. 

3496/2009). Markmið samningsins er að allt fatlað fólk fái að njóta allra mannréttinda sem 

þau eiga rétt til fulls og sé jöfn við aðra ófatlaða einstaklinga. Samningurinn segir til um 

réttindi þeirra séu vernduð og þeim tryggð slík réttindi og frelsi. Þar sem Almar er dæmdur 

fyrir afbrot þá er vert að beina sjónum að mannréttindum og þar sem hann var dæmdur 

ósakhæfur með geðklofagreiningu þá spilar samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks stórt hlutverk í lífi hans. 

Vegna að Almar var undir áhrifum vímuefna og hafði ekki næga vitneskju um hvað væri að 

gerast á því augnabliki sem hann stóð frammi fyrir lögreglunni þá kom ekkert annað til 

greina en að hann færi í gegnum greiningarferli, er það gert til að ná skilning á aðstæðum 

einstaklingsins.  

2.1 Mannréttindi 

Mannréttindi tryggir öllum mönnum jafnrétti og mannlega reisn (Mannréttindastofa 

Íslands, e.d,). Það er þrenns konar skilningur sem hægt er að skoða hugtakið mannréttindi 

út frá: lagalegum skilningi, pólitískum skilningi og siðferðilegum skilningi.  

Lagalegur skilningur á mannréttindum er skilgreindur í réttindarskrám og alþjóðar-

samþykktum. Pólitískur skilningur snýr að þeim réttindum sem er réttlætt að tryggja fólki 

þó svo að þau komi ekki fram í alþjóðasamþykktum. Siðferðilegur skilningur snýr að þeim 

réttindum sem allar manneskjur eiga rétt á óháð staðbundnum kringumstæðum, svo sem 

efnahag eða samfélagsgerð (Mannréttindastofa Íslands, e.d,). Mannréttindi eru öllum 

nauðsynleg og færa þeim jafnrétti og virðingu. Þau eiga að tryggja öllum aðgang að 

grundvallar þörfum eins og mat og húsaskjóli. Þau eiga líka að vernda fólk gegn ofbeldi í 

hvaða mynd og vinna gegn vanþekkingu og hatri.  

  

2.2 Sjónarhorn mannréttinda 

Það hafa allir sama tilkall til allra þeirra mannréttinda sem hafa verið trygg með 

mannréttindasáttmálanum, en það gerist ennþá að fólk með fötlun er svipt grundvallar 

mannréttindum og frelsi (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 
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2007). Mannréttindarsáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun er með 

það markmið að tryggja fólki með fötlun sömu mannréttindi og aðrir njóta. Sáttmálinn 

leggur ekki fram nein sérstök mannréttindi fyrir fólk með fötlun, heldur er tekið skýrt fram 

hvað stjórnvöld þurfa að gera til þess að réttindi þeirra séu tryggð. Samningurinn var 

undirritaður þann 30. mars 2007 fyrir Íslands hönd. Með honum er boðað nýtt sjónarhorn 

á mannréttindi fatlaðra sem birtist í viðurkenningu á því að fólk með fötlun séu 

þátttakendur í sínu eigin lífi og fái að njóta sömu réttar og aðrir í stað þess að vera gerðir 

að viðfangsefni annarra og álitin félagslegt vandamál (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007).  

Mannréttindi hefur það hlutverk að skapa samfélag án aðgreiningar og virða fjölbreytileika 

mannkynsins (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). 

Mannréttindi leggur áherslu á að manneskjan spili aðalhlutverkið í öllum ákvarðanatökum 

sem hana varðar og að „vandamálið“ sé af samfélagslegum ástæðum. Stjórnvöld hafa þá 

skyldu að bregðast við og uppræta þessar hindranir til að tryggja að allir einstaklingar 

samfélagsins lifi við fulla reisn og jafnrétti. Jafnrétti þarf að líta á sem jöfn tækufæri allra 

samfélagsþegna, það þarf því að vinna markvisst gegn kerfisbundinni mismunum á sviðum 

samgöngumála, félagslegra gæða, opinberrar þjónustu og samskipta (Helga Baldvins- og 

Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). Það þarf að tryggja fólki með fötlun 

jafnrétti í menntamálum til þess að tryggja félagslega velmetin hlutverk í samfélaginu. Fólk 

með fötlun á rétt á því að fá félagslegan stuðning til þess að geta tekið þátt í samfélaginu 

og ráðstafa réttindum sínum. 

2.3 Greining 

Geðsjúkdómar eru öðruvísi en flestir sjúkdómar því þeir vega að kjarna okkar. 

 „Ef hægt væri að skilja heilann frá líkama einstaklings og halda honum lifandi utan höfuðskelja á 

einum stað og afgangi líkama hans lifandi annars staðar þá væri heilinn þessi einstaklingur en 

afgangur líkama hans eitthvað allt annað“ (Styrmir Gunnarsson, 2011).  

Afgangurinn gegnir ekki öðru hlutverki en því að koma heilanum frá einum stað á annan og 

gera honum kleift að nema umhverfið, nærast og tjá sig. Heilinn er stjórnstöð fyrir 

afganginn en hann er fyrst og fremst líffæri meðvitundar.  
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Sálfræðin skilgreinir geðsjúkdóma með áherslu á þrennt: hegðun, hugann og tilfinningar 

(Kristján Guðmundsson, 2000a). þegar við notum þessi þrjú atriði í venjulegum 

kringumstæðum eins og að fara út að borða með vinum. Þér á að líða vel en þú finnur til 

vanlíðunar, röskunin er vanlíðan. Röskunin er farin að taka völdin þegar þú getur ekki lengur 

tekið þátt í hversdagslífinu á sama hátt og aðrir einstaklingar í samfélaginu, þú bregst ekki  

eðlilega við í hegðun, slæmar hugsanir eru farnar að brjótast óvænt fram og þú getur ekki 

fundið til sorgar eða ert ofsahræddur. Hugsanir og tilfinningar sem við finnum er það sem 

skilgreinir okkur sem einstaklinga (Styrmir Gunnarsson, 2011). Geðsjúkdómar vega fyrst og 

fremst að hugsunum og tillfinningum og þá þann hátt breyta því sem við erum í raun og 

veru. Þessi sjúkdómur breytir því hver manneskjan er og þess vegna er barátta einstaklings 

sem er með alvarlegan geðsjúkdóm svo oft baráttan við að halda í sjálfan sig. 

„Geðröskun sem tengist vanlíðan eða skertri starfsemi sem er 

hvorki dæmigerð eða menningarbundin.“ – Afbrigðileg hegðun (Styrmir Gunnarsson, 2011). 

Geðklofi er ekki einföld greining sem viðkomandi hefur fengið, heldur samanstendur hún 

af einkennum og hegðun sem hafa verið til staðar í nokkra mánuði (Geðhjálp, e.d.a). 

Geðklofi er sjúkdómsheilkenni sem er margþætt og mismunandi eftir einstaklingum, það er 

aldrei hægt að gera ráð fyrir því að allir einstaklingar sem fá greiningu á geðklofa séu alveg 

eins í hegðun, skapi og hreyfingum. Almennt er talið að þetta sé einhver sá alvarlegasti 

geðsjúkdómur og rannsóknir hafa sýnt að u.þ.b 1% af mannkyninu séu greind með geðklofa, 

sem er algengt miðað við aðra geðsjúkdóma (Sigurður Páll Pálsson, 2010). 

Það eru engin ákveðin einkenni sem eru dæmigerð fyrir geðklofa, það getur verið erfitt að 

greina sjúkdóminn þar sem einkennin geta verið mismunandi eftir einstaklingum (Lárus 

Helgason, e.d.). þegar einkennin eru væg eða óljós getur verið erfitt að greina sjúkdóminn 

frá öðrum sjúkdómum. Geðklofaeinkenni geta komið fram í mörgum myndum og eiga þau 

til að koma fram í geðröskunum. Ranghugmyndir og erfiðleikar við tilfinningatengsl eru eitt 

af helstu einkennum geðklofa, auk þeirra eru þunglyndi, einbeitingarleysi, 

sjálfsvígshugsanir, jafnvel sjálfsvígstilraunir, líkamleg vanhirða, félagsleg einangrun og kvíði.  

Einstaklingur með geðklofa fær einkenni oftast snemma, milli tvítugs og þrítugs (Lárus 

Helgason, e.d.). Einkenni karlmanna koma fyrr í ljós, milli 15-25 ára en birtist hjá konum á 

aldrinum 20-30 ára. Þó svo að einkennin komi fram á mismundi aldri eftir kyni er tíðnin ekki 
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minni hjá konum. Áður en greining fer fram fer fram víðtæk rannsókn á ástandi sjúklings til 

að útiloka áþekk einkenni vegna vefrænna skemmda í heila eða áhrif út frá eitri vímuefna. 

Meðal annars er tekin tölvusneiðmyndir, segulómmynd, fullkomin heilarit, rannsóknir á 

sviði lífefna- og lífeðlisfræði, stöðluð greiningarpróf, persónuleikarannsóknir og 

hæfileikamat (Lárus Helgason, e.d.). 
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3 Vímuefni 

Það þarf ekki meira en eitt skipti, einn sopa til þess að fíknin taki völdin og lífið breytist út 

vegna þessa eina sopa. Fyrir Almar var það allt sem þurfti, einn sopi og hann fann hvað 

honum leið betur. Hann byrjaði í drykkju og fljótlega fór hann að neyta fíkniefna. 

3.1 Áfengi 

Áfengi er orðið að daglegum drykk á mörgum íslenskum heimilum, það hefur aukist að börn 

smakki áfengi mjög ung sem getur leitt þau út á skaðlega braut sem getur orðið mjög 

skaðleg þegar líða fer á fullorðinsárin (Lýðheilsustöð, 2008). Áfengi tilheyrir þeim flokki sem 

slakandi vímuefni (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.b). Drykkja á 

áfengi getur hægt á starfsemi heilans og taugakerfisins. Áfengið veldur vímu sem eykur 

drykkjuna, einstaklingur fer að þola áfengið betur og sækjumst meira og meira í vímuna 

sem hann fær út úr því, fljótlega verður einstaklingurinn líkamlega háður áfenginu. 

Áfengisdrykkja er oft skilgreind út frá ákveðnum þrepum og eru þau fjögur talsins. Það er 

allt frá því að fá sér í glas með vinum og upp í það að áfengið heldur þér gangandi. (Kristján 

Guðmundsson, 2000b). Þrepin fjögur eru aðfarastig, forstig, örlagastig og lokastig. Þegar 

líða fer á stigin er drykkjan orðin meiri og viðkomandi finnur ekki þegar hann á að átt að 

hætta. Drykkjan fer að verða stöðugri og er það eina sem veitir þér ánægju til þess að vakna 

á morgnana. Þegar viðkomandi er kominn á lokastig þá eru fráhvarfseinkennin að koma í 

ljós ásamt vannæringu, viðkomandi er farinn að takmarka hittinga við fjölskyldu, vini, 

sjálfsvirðingi farin að minnka og viðkomandi hefur engan áhuga á útliti né félagslegri stöðu 

(Kristján Guðmundsson, 2000b). 

Á þessu stigi er talað um alkóhólisma, drykkan er daglega og einstaklingur finnur fyrir 

fráhvarfseinkennum ef of langt líður á milli glasa. Þegar viðkomandi er kominn á stig 

alkóhólisma eru líkur á því að afneitun komi fram, en það er einstaklingsbundið. Fólk telur 

sig ekki eiga við nein vandamál að stríða og því verður mjög takmarkað sem hægt er að gera 

fyrir einstaklinginn og þá er beðið eftir að botninum sé náð (Samtök áhugafólks um áfengis- 

og vímuefnavandann, e.d.c). Þegar botninum er náð er einstaklingurinn farinn að missa 

hæfnina til að koma sér út úr fíkninni sjálfur, fjölskyldan farin að fjarlægjast og það eina í 

stöðunni er að komast undir læknishendur. Læknar vísa á meðferðaheimili sem veitir 
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viðeigandi aðstoð, þar fær einstaklingur aðstoð við áfengisneyslu og að komast yfir það 

líffræðilega ójafnvægi sem hefur myndast í heilanum.  

3.2 Kannabis 

Kannabis er í raun annað heiti yfir þau virku efni sem má finna í plöntunni Cannabis sativa, 

er þetta einn mest notaði vímugjafi í heiminum (læknablaðið, 2014). Kannabisefnin eru 

mismunandi í útliti og einkennum og ráðast áhrifin af styrkleika og magni þess efnis sem 

tekið er (Lýðheilsustöð, 2006a). Einstaklingar verða mun næmari fyrir umhverfinu og þá 

aðallega fyrir hljóðum og ljósum, viðbrögðin fara að brenglast og það virðist allt vera 

sterkara en það er í raun og veru (Læknablaðið, 2014,a). Notkun kannabis getur leitt til 

geðtruflana sem með tímanum gæti þróast í geðklofa og hafa margar rannsóknir sýnt fram 

á að notkun kannabisefna í miklu magni getur valdið geðrofi (Læknablaðið, 2014b). 

Blóðhlaupin augu, þurrkur í munni og haður hjartsláttur er nokkur af allmörgum einkennum 

sem hægt er að taka eftir hjá þeim sem reykja kannabis (Lýðheilsustöð, 2006b). Áhrifin geta 

varað í 3-4 tíma en efnið er mjög lengi í líkamanum og hafa rannsóknir sýnt fram á að eftir 

u.þ.b.2-4 vikur er enn hægt að mæla magn efnis í líkamanum. Einstaklingur sem hefur reykt 

kannabis í meira en mánuð fer að finna fyrir fráhvarfseinkennum þegar neyslu er hætt, þá 

fer viðkomandi fer að finna fyrir pirringi í húð, skapsveiflur, svitaköst, ógleði, herpingur í 

vöðvum og jafnvel svefntruflanir. Eins og með hverja aðra neyslu þá er meðferð besta 

úrræðið við að losna við fíknina, margir leita eftir hjálp þegar á botninum er hvolft en margir 

eiga það til að tækla það sjálfir að hætta neyslu. 

3.3 Kókaín 

Kókaín er þekkt sem hvítt efni, það hefur fengið viðurnefnið „snjór“, þetta er hreinsað efni 

sem hægt er að fá úr kókablöðum eða kókapasta og jafnvel í reykjanlegu kögglaformi sem 

krakk (Kristján Guðmundsson, 2000c). Kókaín veitir snögg og sterk örvandi áhrif á 

miðtaugakerfið (Vímuefni, teikn og einkenni, 1999). Örvunin þvingar heilann og aðra hluti 

miðtaugakerfisins til þess að starfa stífar sem veldur fleiri mistökum og jafnvel eyðileggur 

starfsemina með tíð og tíma. Kókaín veldur því að neytandi missir allar hömlur, hann nær 

ekki átta að sig á því hvar hann er staddur, hvaða tími eða dagsetning sé.  
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Kókaín er mjög hættulegt efni og of stór skammtur getur verið lífshættulegur 

(Lýðheilsustöð, 2006c). Eftir margra mánaða/ára notkun getur einstaklingur farið að léttast 

gífurlega, svefnleysið fer að segja til sín og jafnvel glittir í mikilmennsku-brjálæði. Miklar 

geðsveiflur koma fram og leiða stundum til þunglyndis. Fráhvarfseinkennin eru frekar slæm, 

þeim fylgir sljóleiki, þunglyndi, ótti, aukin matarlyst og stundum sjálfsvígstilraunir.  

3.4 Amfetamín 

Amfetamín er búið til með efnafræðilegum hætti, fólk er með rannsóknarstofur þar sem 

einstaklingar „elda“ amfetamín til sölu á götunum (Lýðheilsustöð, 2006d). Áhrif 

amfetamíns eru mjög fljót að koma í ljós og helsta tilfinning einstaklings undir áhrifum er 

að honum finnst hann vera óþreyttur og er ef til vill mjög ræðinn. Efnið getur valdið 

lífshættulegum eitrunum og stórir skammtar geta leitt til heilaskaða, dái og jafnvel dauða. 

Eitrunareinkenni koma fram sem höfuðverkur, verkir fyrir brjósti (getur leitt til hjartaáfalls), 

óreglulegur hjartsláttur, hár hiti og ógleði. Líkurnar á því að neytandi verði háður 

amfetamíni eru gífurlegar og langvinn neysla getur leitt til ofskynjunar, geðveiki og 

ofsóknarkenndar. Stíf meðferð er eina í stöðunni fyrir einstaklinga sem hafa verið háðir 

amfetamíni lengur en 2 mánuði, efnið er það sterkt og ávanabindandi að þinn eigin vilji 

nægir ekki. 

3.5 LSD 

LSD er eitt það öflugasta skapbreytingalyf sem til er (Foundation for a drug-free world, 

2006). Það er fjöldaframleitt úr litlum skömmtum af sýru, sem unnið er úr 

grasdrjólasveppum. Það er framleitt í kristalformi á ólöglegum rannsóknarstofum, aðallega 

í Bandaríkjunum, þessum kristöllum er breytt í vökva til dreifingar. Efnið er lyktarlaust, 

litarlaust og hefur smá beiskt bragð. 

Áhrif LSD eru ófyrirsjánlegar, það fer algjörlega eftir magni, líðan og umhverfinu sem 

einstaklingurinn er í þegar efnið er tekið (Foundation for a drug-free world, 2006). Áhrifin 

koma fram 30 til 90 mínútum eftir inntöku. Líkamshitinn annað hvort hækkar eða lækkar, 

blóðþrýstingurinn og hjartslátturinn eykst eða hægist. Einstaklingar svitna eða fá kuldahroll. 

Einstaklingar sem taka inn LSD missa öll raunveruleikatengsl við umheiminn, viðkomandi 

getur farið að einblína of mikið á styrk ákveðins litar og stórlegar breytingar sjást á 

hugarástandi (Foundation for a drug-free world, 2006). Einstaklingar geta orðið fyrir því að 
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geta ekki áttað sig á því hvort hvað sé í raunveruleikanum og hvað fylgi vímuáhrifum. Áhrifin 

geta varað í allt að 12 tíma og er það þekkt að einstaklingar ná sér ekki aftur frá sturlun 

vegna sýruinntöku.  

 

 

  



17 

4 Úrræði fyrir afbrotamenn 

Úrræðaleysi ríkir á Íslandi gagnvart afbrotamönnum með geðjúkdómagreiningu og þegar 

þeim er sleppt úr haldi þá er ekkert sem tekur við þeim annað en göturnar sem eru uppfullar 

af fíkniefnum, það sem vantar eru raunhæfar lausnir eða ákjósnaleg lyf Ef horft er á úrræði 

sem bjóðast erlends þá eru úrræðin hér á landi takmörkuð.  

4.1 Úrræði á Íslandi og í Bandaríkjunum 

Það sem er í boði á Íslandi er á vegum Landspítalans og Sjúkrahúsins Vogs. Á 

Landspítalanum er boðið uppá ýmiskonar þjónustu, meðal annars við þá sem þurfa aðstoð 

við geðrænan vanda sú þjónusta skiptist í tvennt (Geðhjálp, e.d.b). Geðdeildin að 

Hringbraut og svo er það Kleppur. Einstaklingar sem eru með vímuefnavanda eða þeir sem 

hafa einhvers konar geðræna greiningu hafa kost á þjónustu sem getur aðstoðað þau við 

þann vanda sem liggur fyrir.  Teigur starfar innan Landspítalans, þar eru til þrjár einingar á 

fíknigeðdeild sem eru göngudeild, móttökugeðdeild og dagdeild fíknimeðferðar 

(Landspítali, e.d.). Dagdeildin er sú sem kallast Teigur og kemur fólk oftast beint af 

göngudeildinni og þangað inn. Hún er byggð upp sem einstaklingsmiðuð hópmeðferð sem 

er í 5 vikur, þar er dagskrá frá klukkan 09:00 til 13:30 þrisvar sinnum í viku og svo til hádegis 

tvisvar sinnum í viku. Það er reynt að vinna með það að styrkja úrlausn neyslunnar, og koma 

fagaðilar hér að, eins og sálfræðingar, áfengisráðgjafar, hjúkrunarfræðingar, læknar og 

félagsráðgjafar. Eftir að daglegri meðferð lýkur og viðkomandi er útskrifaður tekur við 12 

vikna stuðningur einu sinni í viku.  

Teigur notast við hugmyndafræðina HAM, hugræn atferlismeðferð sem er notuð í 

hópmeðferðum (Landspítali, e.d.). Einnig setja þau upp einstaklingsviðtöl til þess að 

einstaklingarnir nái að opna sig alveg og nái að takast á við þær tilfinningar sem þau eru 

ekki tilbúin til þess að deila með í hópmeðferðinni. Grunnhugmyndafræði HAM sýnir að 

tilfinningar okkar og líðan ráðist af því hvernig við hugsum um veruleikann og túlkum hann 

og það sem er að gerast í lífi okkar. Þessi hugmyndafræði snýr fyrst og fremst að því fólki 

með vímuefnavanda auk geðræns vanda. 
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Mynd 4.1 vítahringur fíknar 

Vogur býður uppá alhliða meðferðaþjónustu fyrir áfengis- og vímuefnasjúklinga og 

aðstandendur þeirra (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.a). Allir 

einstaklingar byrja sína meðferð á Vogi þar sem fram fer nákvæm skráning og einstaklingum 

boðið upp á mismunandi meðferðir eftir því sem hentar honum best. Fer allt eftir þörfum 

einstaklingsins hvað hann er lengi á Vogi, sumir eru í stuttu inngripi á göngudeild á meðan 

aðrir einstaklingar þurfa að búa á endurhæfingaheimilinu í eitt ár. 

Víða erlendis er staðið öðruvísi að málum. Í Kaliforníufangelsinu er lögð áhersla á að 

einstaklingar sem sitja inni fá tækifæri til að stunda nám og fái meðferð við þeim vanda sem 

þau glíma við (Aborn, Van den Toorn, Hockin, Jordan, Nayvelt og Finkelstein, 1999). 

Delancey Stræti er stofnun sem býður upp á allt öðruvísi endurhæfingar umhverfi sem 

dregið er af “hefðbundnum“ aðferðum og býður einnig upp á sjálfshjálpar 

menntunarmiðstöð fyrir fyrrverandi afbrotamenn og fíkniefnaneytendur. Einnig starfar 

stofnunin undir orðatiltækinu “each one teach one“ þar sem að eldri heimilismenn kenna 

þeim nýju. Stofnunin er sjáfstætt rekin og vinnur fyrir mörg einafyrirtæk með yfir þúsund 

íbúa staðsetta í fimm borgum á víð og dreif um landið: New Mexico, New York, North 

Carolina, Los Angeles og eru höfuðstöðvarnar í San Francisco. Íbúar stofnunarinnar búa í 

sjálfstætt starfandi heimavistun g er sú stærsta staðsett í San Francisco (Aborn, Van den 

Toorn, Hockin, Jordan, Nayvelt og Finkelstein, 1999). Delancey stræti hefur sýnt miklar 

breytingar á þeim árum sem þau hafa verið starfandi, um 80% þeirra einstaklinga sem búa 

á heimilinu hafa ekki leiðst aftur út í afbrot, líkamsárásir eða vímuefnaneyslu og þeir sem 

hafa útskrifast eru orðnir að fyrirmyndareinstaklingum í samfélaginu.  

Fíkn -
löngun

Hugsun -
Neysla

Jarðvegur

Hugsun -
kveikja
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4.2 Réttargeðdeildin að Sogni 

„Þeim mönnum skal eigi refsað, sem sökum geðveiki, andlegs vanþroska eða hrörnunar, 

rænuskerðingar eða annars samsvarandi ástands vour alls ófærir á þeim tíma, er þeir unnu verkið, til 

að stjórna gerðum sínum.“ (Lög er varða þjónustu við geðsjúkra nr. 74/1997). 

Almennar geðdeildir tóku fyrir að taka til sín afbrotamenn sem hafa verið dæmdir ósakhæfir 

(Lög um réttindi sjúklings nr. 74/1997). Þær töldu sig ekki hafa nægilegt úrræði til þess að 

aðstoða þá, var þá það eina í stöðunni að senda afbrotamennina erlendis, á geðsjúkrahús 

Svíþjóðar eða í fangelsin hér á landi, Litla-Hraun. Á Litla-Hrauni voru einstaklingarnir vistaðir 

inn á öryggisgangi og áttu ekki kost á þeirri meðferð sem þeir höfðu nauðsyn fyrir. Engin 

úrræði voru í boði eftir afplánun og voru líkurnar á endurteknum afbrotum háar. Starfsemin 

á Réttargeðdeildinni að Sogni hófst árið 1992 (Lög um réttindi sjúklings nr. 74/1997). Þar 

var sérhæfð geðdeild sem tók að sér að veita afbrotamönnum meðferð sem höfðu fengið 

geðrofsgreiningu og þeim einstaklingum sem taldir voru vera hættulegir sér og 

samfélaginu. Þessir einstaklingar fengu þá meðferð sem þeir þurftu og fengu þeir 

endurhæfingu sem var sinnt í samráði við geðlækna og annað fagteymi.  
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5 Framkvæmd 

Allir hafa sína sögu að segja, við upplifum mismunandi hluti og höfum margvíslegar útgáfur 

af okkar sögu. Saga Almars er áhugaverð að því leyti að hann hefur lifað lífi sínum mjög 

hratt og upplifað meira en margir þrátt fyrir að hafa ekki náð fertugsaldrinum. Afbrotaferill 

hans hófst snemma, á fjórtánda ári, þá í innbrotum. Hann fór hægt og bítandi út í alvarlegri 

glæpi og þegar hann var á sextánda ári hafði hann þrisvar sinnum fengið dóm. Ofbeldið af 

hálfu Almars fór að ágerjast og árið 1998, aðeins tvítugur var hann dæmdur í 18 mánaða 

fangelsi fyrir að stinga ókunnugan mann níu sinnum. 24 ára gamall gerði hann tiltraun til að 

skera móður sína á háls í framhaldi af því var hann greindur með geðrofseinkenni samofin 

persónuleikaröskun og vímufíkn sem og ekki talinnandlega hæfur til að veradæmdur 

sakhæfur af lækni réttargeðdeildarinnar að Sogni. 

Forvinnan að ritgerðinni var sú að ég hafði samband við Önnu, móður Almars, ég þekkti 

hana af öðrum vettvangi og hafði heyrt sögu sonar hennar. Með hennar hjálp náði ég 

sambandi við Almar en nokkrum vikumáður hafði hann verið handtekinn og settur á Litla-

Hraun. Af þeim sökum var aðgengi til hans mjög takmarkað og þurfti ég að fara í gegnum 

mikið og flókið ferli til þess að fá heimsóknarrétt. Þar sem ég kaus að skrifa lífssögu Almars 

með ákveðið dómsmál í aðalhlutverki þar sem móður hans kom einnig að þá þurfti ég að fá 

upplifun hennar og var það auðvelt og við hittumst heima hjá henni.  

Til að fá þær upplýsingar sem mig vantaði tók ég viðtal við Almar og Önnu. Þar sem Almar 

sat inni var vinna að fá að hitta hann, fangelsið þurfti að fá kennitöluna mína til þess að gera 

bakgrunnsupplýsingar um mig áður en þeir gæfu leyfi fyrir heimsókn. Þar sem ég var 

ókunnug og hafði aldrei komið áður að heimsækja hann, var mér eingöngu gefið leyfi að 

tala við hann í gegnum gler. Ég heimsótti hann tvisvar sinnum, í fyrstu heimsókninni var 

móðir hans með, ég útskýrði vel um hvað verkefnið snéri og var hann samþykktur þátttöku. 

Í seinni heimsókninni fór ég ein og fékk þar allar þær upplýsingar sem ég þurfti til þess að 

byggja upp ritgerðina. Hvor heimsókn um sig stóð yfir í rúma tvo tíma og vegna strangs 

eftirlit þá fékkst ekkileyfi til að taka upp viðtalið. Önnu hitti ég þrisvar sinnum, á heimili 

hennar. Í fyrstu heimsókninni fórum við yfir þau mál sem varðaði nýlega handtöku hans og 

hvernig heimsóknunum til hans yrði háttað. Í heimsóknum tvö og þrjú fór Anna yfir líf 

Almars og hvernig hún fann á sér að eitthvað væri að gerast hjá Almari á unglingsárunum. 



21 

Ég tók upp viðtölin og skráði niður á blað. Til að fá heildarsýn á málið fyrir 14 árum hafði ég 

samband við héraðsdóm Reykjanesbæjar í gegnum netpóst, gögnin fékk ég send til baka í 

netpósti. Þó svo að ritgerðin sé byggð á viðtölum við mæðginin kemur fram önnur sýn á 

málið af hálfu dómsins í þessum skjölum, í þeim koma fram vitnisburðir frá lögreglu og lækni 

sem eru mikilvæg í skrifum þessarar ritgerðar. Til að fá nákvæma útgáfu af því hvernig 

tilkynning berst til lögreglu eða neyðarlínunnar af málinu hafði ég samband við lögregluna 

á höfuðborgarsvæðinu. Ég hafði samband við þá í gegnum netpóst og fékk upplýsingarnar 

frá þeim til baka í gegnum hann.  

Í vinnu að svona ritgerð með svona viðkvæmt viðfangsefni þá koma upp siðferðilegir þættir. 

Litla-Hraun þurfti að fá upplýsingar um mig til þess að geta gefið leyfið fyrir heimsókn og 

það fólst í því að gera bakgrunnsupplýsingar á mér, ég var berskjölduð á sinn hátt er ég kom 

þangað inn hvað varðar leitina á mér og öryggiskerfin. Ekki síður er nafnleyndin mikilvæg 

því þetta er viðkvæmt viðfangsefni og er enn fast í minningu þeirra mæðgina og því 

mikilvægt að þau séu vernduð með breyttum nöfnum. 
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6 Lífið í samfélagi án aðstoðar 

Hver og einn byrjar lífið sem óskrifað blað, við erum ekki búin að taka neinar ákvarðanir, 

prófa okkur áfram í lífinu né komin á þann stað þar sem við viljum vera það sem eftir er af 

lífi okkar. Saga Almars byrjar ekki á þeim atburði sem tengist móður hans, hún byrjar að 

myndast fljótlega eftir fermingu þegar vinur hans bauð honum að vera með sér til að 

smakka áfengi í fyrsta skipti. 

6.1 Barnæskan 

Barnæska er ekki eitthvað sem er kennt, við fáum ekki handrit við fæðingu sem segir okkur 

hvernig barnæskan okkar á að vera. Við upplifum mismunandi hluti, samkvæmt 

þroskasálfræðinni þá er tekið fram að börn læra að tala með því að herma eftir. Við lærum 

ýmsa hegðun með því að fylgjast með umhverfinu og foreldrar okkar eru fyrstu kennararnir 

(Berger, 2008). Það er ekki hægt að alhæfa að börn hermi eftir hegðun foreldra sinna og 

alist upp með það að leiðarljósi að verða eins og þeir. Við gætum alist upp með foreldra 

sem veita okkur allt sem við þurfum og viljum en gætum þrátt fyrir það gengið braut 

afbrota, farið í neyslu eða verið með hegðunarvanda sem getur haft í för með sér innlagnir 

á spítala barna- og unglingageðdeild. Þrátt fyrir að hafa hegðun foreldra og umhverfisins að 

leiðarljósi þá er aldrei að vita hvaða braut förum við í átt að fullorðinsárunum 

Almar var ekki frábrugðin öðrum krökkum, hann lék sér og átti ekki í vandræðum með að 

njóta sín, honum skorti í raun ekki neitt nema kannski föðurímynd sem hefði kannski 

hjálpað þegar líða fór á unglingsárin. Foreldrar hans skildu þegar hann var þriggja ára og að 

hans sögn tók við mikið rótleysi, móðir hans og hann fluttu mjög oft og hann náði ekki að 

mynda almennileg vinatengsl fyrr en hann flutti á Akranes á níunda ári. Faðir Almars var 

ekki hluti af lífi hans þegar hann var barn vegna veru sinnar á Litla-Hrauni og neyslu. Almari 

gekk vel í skóla, hann var mjög listrænn og tók ekki öllu sem gefnu, hann hafði metnað til 

þess að læra myndlist og sóttist eftir því af miklum áhuga. 

6.2 Unglingsárin 

Á fermingarárinu bauð besti vinur Almars honum að smakka áfengi í fyrsta skiptið með sér.    

„Áfengið var ekki efst í huga mér þegar ég var fjórtán ára. Ég hlustaði mikið á tónlist  og  

teiknaði.“ (Almar Sigurjónsson, 2015) 
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Eftir þennan eina sopa breyttist eitthvað hjá Almari. Hann, ásamt vinni sínum, fóru að 

drekka einu sinni í viku sem varð svo um hverja helgi og fljótlega fóru innbrotin að hefjast 

hjá þeim vinum. Innbrotin veittu Almari mikið adrenalínbúst að honum var orðið sama 

hveru mikið hann tók úr hverju innbroti. Fljótlega eftir að Almar byrjar í drykkju og 

innbrotum þá tekur Anna, móðir hans, eftir breytingu á hegðun hans. Hún var farin að sjá 

öll einkenni fíknar og það var ekki löngu eftir sem að innbrotunum fór að fjölga, spilafíkn 

fór að koma upp á yfirborðið og fíkniefnin voru farin að gera vart við sig. 

Þrátt fyrir drykkju og afbrot átti hann aldrei í vandræðum með að mæta í skólann, hann var 

með góðar einkunnir og var ekki uppsigað við neinn í skólanum. Hann stóð fastur á sínum 

skoðunum sem féll ekki í kramið hjá kennurunum, hann neitaði að mæta í þá tíma sem 

honum fannst ekki uppfylla þau skilyrði sem varðaði hans aldur, sem dæmi þá hætti hann 

að mæta í myndlistartíma vegna þess að þau verkefni sem hann fékk var að klippa myndir 

út úr tímaritum og líma á blað. 

Þegar Anna, las blaðagrein sem bar yfirskriftina „Innbrotafaraldur á Akranesi“, var hún ekki 

lengi að átta sig á því að það væri sonur hennar sem tengdist þessum innbrotum. Almar fór 

að auka tíðni innbrota þennan vetur og fljótlega voru þau 18 talsins og ekki leið á löngu 

þangað til að hann var stimplaður sem forhertur glæpamaður aðeins 16 ára gamall. Á 

aldursbilinu 16-18 ára var Anna farin að gefast upp, hún var komið með bakið upp við 

vegginn hvað varðaði Almar og lögreglan var farin að keyra honum heim í þau skipti sem 

hann náðist en ekki ákæra hann fyrir innbrotin. Anna ákvað því að hringja til 

barnaverndanefndar og leita eftir hjálp fyrir son sinn en þrátt fyrir endalausar hringingar á 

lögreglu af heimili og í barnaverndarnefnd og ásakanir um innbrot þá steig 

barnaverndarnefnd aldrei inn í og veitti henni enga aðstoð. Það var ekki hlustað á Önnu og 

gerði barnaverndarnefnd lítið úr hennar frásögnum. Þegar hún bað um úrræði fyrir Almar 

sem myndi veita honum tækifæri til þess að komast út úr aðstæðunum og fá dágóðan tíma 

á einhverjum stað, jafnvel sveit, þar sem hann myndi upplifa rólegheit og ekki komast í tæri 

við áfengi eða önnur vímuefni var gefið neitun. Vegna stimpilsins sem forhertur 

glæpamaður þá taldi barnaverndarnefnd sig ekki geta aðstoðað hann og hafði engin úrræði 

fyrir hann, en með miklum látum og hringingum þá gaf barnaverndanefnd sig og kom 

honum á tinda. Tindar var úrræði fyrir unglinga þar sem boðið var uppá meðferð vegna 
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áfengis- og vímuefnaneyslu. Almar nefndi að honum hefði liðið ágætlega þar og sagðist hafa 

fengið góða hjálp í þau skipti sem hann fór þangað inn í meðferð. 

6.3 Fullorðinsárin 

Almar var ekki orðinn 18 ára þegar hann fór að prófa sig áfram í hörðum efnum, hegðun 

hans fór að verða skæðari og ákvarðanir hans stöfuðu af þeirri neyslu sem hann var komin 

út í. Anna fór að taka eftir fleiri breytingum á hegðun hans og fann það á sér að það var 

eitthvað að gerast, hún vissi ekki alltaf hvar hann var og í þau fáu skipti sem hún hafði 

vitneskju um hvar hann væri, voru það upplýsingar frá lögreglu eða í fréttum um þau afbrot 

sem tengdust syni sínum. 

Árið 1998 fóru afbrotin hans að verða alvarlegri, sama ár var hann handtekinn fyrir að stinga 

mann níu sinnum og fékk fyrir það 18 mánaða dóm (Almar Sigurjónsson, munnleg heimild, 

2015). Árið 1999 strauk hann af Litla-Hrauni, hann hafði fundið hlera sem farinn að losna 

og ákvað hann að nýta tækifærið og koma sér út. Fyrr sama ár hafði verið sett ný girðing á 

Litla-Hrauni, girðing sem átti ekki að gera föngum kleift að strjúka og sá hann tækifæri á því 

að sannreyna það (Almar Sigurjónsson, munnleg heimild, 2015). Almar strauk út klukkan 

16:00 ásamt samfanga, þeir fóru á báti yfir í þorlákshöfn, þar stálu þeir bíl og keyrðu í bæinn. 

Nýttu þeir tækifærið og skemmtu sér í miðbænum, áhyggjurnar af því að finnast voru mjög 

takmarkaðar og nutu þeir sín þetta kvöld. Klukkan 22:00 uppgötvaðist að þeir væru horfnir 

og um miðnætti fann lögreglan þá í heimahúsi. 

„Ég held að vinkona hans .... hafi hringt á lögregluna. Hún vissi að við hefðum verið  á Litla-

Hrauni.“ (Almar Sigurjónsson, 2015) 

Árið 2000 var hann handtekinn fyrir líkamsárás á lögregluþjón. Neyslan varð verri og verri 

þegar líða fór á fullorðinsárin og var hann farinn að leita sér að húsaskjóli í auðum 

byggingum. Með miklum barningi reyndi Anna að útvega honum þá aðstoð sem hann þurfti 

en alls staðar að lenti hún á vegg og svo var Almar ekki reiðubúinn til þess að takast á við 

vanda fíknarinnar sjálfur.  

Almar náði 6 mánuðum í edrúmennsku eftir að hann komst af Litla-Hrauni. Hann fór að 

vinna á sveitabæ í tamningu og kynntist stelpu sem hann hóf samband með. Allan þennan 

tíma sem Almar var edrú þá hugsaði hann oft um að fá sér smá og löngunin fór að ágerjast 

með hverjum deginum. Hann var farinn að íhuga hvernig hann gæti brotið af sér til þess að 
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komast á Litla-Hraun aftur því þar fengi hann rítalín og morfín. Að þessum 6 mánuðum 

liðnum var Almar fallinn, hann var farinn að verða sér út um amfetamín og efni í sprautuna. 

Fljótlega kom að þeim degi sem hann var handtekinn fyrir að ráðast á móður sína. 

6.4 Dómsmál Almars 

Að kalla út lögreglu á fjölskylduheimili er ekki algengt hér á landi, rifrildi eru kannski helstu 

orsök þess að lögregla er kölluð til. Það sem gerist á milli fjölskyldumeðlima á heimilum er 

oft dulið og ef það eru einhver vandamál þá er lítið um það rætt opinberlega. Á heimili 

Önnu var lögreglan tíður gestur frá vetrinum 1992, hún upplifði margar handtökuskipanir á 

hendur sonar síns, yfirheyrslur og rökræður við barnaverndarnefnd sem veitti henni enga 

aukna aðstoð og þurfti hún að finna viðeigandi úrræði sem gætu aðstoðað Almar við a‘ 

koma honum á rétta braut, frá þeim vímuefnum sem hann var farinn að nota.  

Í júlí mánuði árið 2001 átti líf Önnu eftir að breytast. Almar var búinn að vera í mikilli neyslu 

í nokkur ár og hafði áður setið inni á Litla-hrauni fyrir líkamsárás. Anna reyndi eins og hún 

gat að aðstoða hann við að koma sér út úr neyslu en þar sem máttur fíkninnar getur verið 

talsvert sterkari en kærleikurinn var ekki mikið sem hún gat gert. Hún hætti þó aldrei að 

berjast fyrir honum og reyndi að vera eins mikið til staðar og hún gat. Hún reyndi líka að 

gera honum ljóst að hann gat alltaf leitað til hennar. Þrátt fyrir ýmsa hnökra í sambandi 

þeirra mæðgna gátu þau alltaf rætt saman um ýmis mál, Anna var farin að sjá meiri 

breytingu á hegðun Almars vegna fíkniefna en reyndi þó ekki að þvinga hann í að ræða það 

sem væri í gangi hjá honum. Hann bjó ekki heima á þessum tíma því móðir hans vildi ekki 

fá fíkniefni inn á heimili sitt vegna dætra sinna á aldrinum 8 mánaða og 13 ára. Almar bjó 

því meira og minna á götunni en gat alltaf komið heim í mat, sturtu og þvegið fötin sín. 

„Til lögreglu í Hafnarfirði. Tilkynnt hefur um að það sé 

búið að stinga konu á háls í fjöleignarhúsi að [...]. 

Árásarmaðurinn er enn á vettvangi, fariði með aðgát.“ 

 

Miðvikudagskvöldið 4.júlí barst lögreglunni í Hafnarfirði ofangreind tilkynning, fjórir 

lögreglumenn voru kallaðir út til þess að sinna málinu (Dómsmál Héraðsdóms 

Reykjanesbæjar nr. S-503/2001). Þegar lögreglumennirnir komu á vettvang var blóð á 
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gólfinu í anddyri húsins, er þeir gengu áfram inn í íbúðina sáu þeir Almar sitja á gólfinu við 

baðherbergishurðina, blóðugur á höndunum. Honum var skipað að leggjast á gólfiðm í 

framhaldi af því var hann settur í handjárn, bundinn á fótum og fylgt út í lögreglubíl.  

Eftirmiðdag miðvikudaginn 4.júlí sat Almar inni á Kaffi Firði og var að drekka, Anna móðir 

hans hafði komið til hans og rætt við hann og bauð honum í mat seinna um kvöldið. Að 

hennar sögn þá var hann mjög yfirvegaður og virtist ekki vera í neinu ójafnvægi og skildu 

þau sátt (Dómsmál Héraðsdóms Reykjanesbæjar nr. S-503/2001). Þegar líða fór á kvöldið 

ákvað Almar að hringja í kunningja sinn sem útvegaði honum stundum fíkniefni og keypti 

hann sér kannabis. Eftir kaupin fór Almar heim en í stað þess að fara uppí íbúð þá fór hann 

niður í hjólageymslu fjöleignarhúsins og sat þar í nokkra tíma og reykti það sem hann hefði 

keypt nokkru á undan (Almar Sigurjónsson, munnleg heimild, 2015). Allskonar hugsanir fóru 

í gegnum huga hans og sagði hann frá því að á einum tímapunkti var hann farinn að 

„fantasera“ um það hvernig væri að drepa alla fjölskyldu sína, við þá hugsun höfðu 

utanaðkomandi raddir farið að ágerjast og voru þær farnar að egna honum. Raddirnar voru 

farnar að egna honum og segja „þú þorir því ekki, þú þorir því ekki“. Almar fann fyrir vilja 

til þess að meiða fjölskyldu sína en lagði ekki í að fara strax upp í íbúð, að hans sögn höfðu 

raddirnar sagt honum að hann mætti aðeins skera en ekki stinga. Þegar Almar kom upp í 

íbúðuna, sat Anna við eldhúsborðið að gefa 8 mánaða gamalli systur hans að borða, 13 ára 

gömul systir hans var inn á baðherbergi að snyrta sig (Almar Sigurjónsson, munnleg heimild, 

2015). Anna fann ekki fyrir neinni slæmri tilfinningu þegar hann kom inn, henni fannst hann 

vera rólegur og neitaði mat er hún bauð honum að borða. Almar gekk beint inná 

baðherbergi og tók skærin sem hann vissi að væru þar (Dómsmál Héraðsdóms 

Reykjanesbæjar nr. S-503/2001). Hann gekk í áttina að móður sinni sem snéri baki í hann. 

Hann lyfti undir höku hennar þannig að hún náði að mynda augsambandi við hann og því 

næst skar hann hana á háls með skærunum. Anna brást heldur betur hratt við og spratt á 

fætur og hljóp af stað frá honum, Almar hljóp á eftir henni og náði að fella hana niður í 

gólfið. Hann reyndi í annað sinn að skera hana á háls, Anna hélt áfram að berjast um og 

reyndi að grípa í skærin með þeim afleiðingum að hún skarst á fingrum.  

Almar lýsti því í dómssalnum að hann hafi verið máttlítill þegar hann reyndi að skera móður 

sína í annarri tilraun, hann vildi í raun og veru ekki meiða hana meira því fyrri atlagan hafi 

verið alveg nóg. Hann átti erfitt með að hætta þar sem raddirnar voru búnar að koma 
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honum áfram í þessum atburði og taldi að hann gæti ekki hætt nema fá einhver skýr merki 

eða að raddirnar myndu segja honum að hætta (Dómsmál Héraðsdóms Reykjanesbæjar nr. 

S-503/2001). Anna lýsti því að þegar systir hans, 13 ára, hafi byrjað að öskra á hann þá hafi 

slaknað aðeins á honum og hún hafi náð að grípa til skærin og hlaupa út með stelpurnar. 

Upplifun Almars var alveg gjörólík samkvæmt skýrslu héraðsdóms, hann hafði séð blátt og 

gult ljós koma úr stofunni og fyrir honum var það merkið að nú mætti hann hætta. Í 

framhaldi af frásögn hans þá talaði hann um að vilji til að meiða móður sína væri engin og 

því hefði hann ekki beitt miklu afli til þess að skera hana á háls og hve mikið hann sæi eftir 

þessu.  

Í kjölfar handtöku virtist Almars ekki gera sér grein fyrir því hvað hann gerði, hann gat ekki 

sagt fullt nafn en gat þó sagt eingarnafn sitt (Dómsmál Héraðsdóms Reykjanesbæjar nr. S-

503/2001). Daginn eftir var hann yfirheyrður og í kjölfarið gekkst hann undir rannsókn á 

geðheilbrigði sínu og sakhæfi. Yfirlæknir sem starfaði á Sogni byggði geðrannsóknina á þeim 

upplýsingum sem hann hafði fengið frá Almari, Önnu og gögnum sem Sogn og Litla-Hraun 

áttu til, klínísku mati og niðurstöðum sálfræðinga. Í lok rannsókna mat yfirlæknirirnn að 

Almar væri með „geðrofseinkenni samofin persónu-leikarsökun og vímufíkn“. Þrátt fyrir 

þessa greiningu þá sagði yfirlæknirinn að Almar væri með fulla greind og vel gefinn, en hann 

ætti við alvarleg geðræn vandamál að stríða sem lýstu sér þannig að hann heyrði raddir.  

Niðurstaða dómsins var sú að Almar þyfti á öryggisgæslu að halda á viðeigandi stofnun, það 

yrði haldið áfram með lyfjameðferð sem færi að miklu leyti eftir því hvort Almar myndi sýna 

samvinnu og hvert viðhorf hans væri til viðtalsmeðferðar og áfengis- og í fíkniefna-

meðferðar.  

„Þegar fólk þekkir ekki söguna mína þá finnst þeim ég eflaust smá spes en ekkert  annað. 

En ef fólk heyrir söguna mína þá er ég með geðklofagreiningu.“ (Almar Sigurjónsson, 2015) 
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7 Samantekt og lokaorð 

Almar hefur farið í gegnum réttarkerfið oftar en maður getur talið á annarri hendi, hann 

hefur ósjaldan setið inni á Litla-Hrauni fyrir innbrot eða líkamsárásir en samt sem áður þá 

er hann ekki frábrugðin öðrum einstaklingum samfélagsins hvað varðar mannréttindi. Þrátt 

fyrir sífelld afbrot þá eiga að gilda sömu mannréttindi um hann og einhvern annan 

einstakling í samfélaginu. Með því að sýna hvaða hlutverk mannréttindi hefur og hvað 

mannréttindasáttmálinn stendur fyrir þá skiptir ekki máli hvaðan þú kemur, hvað þú hefur 

brotið oft af þér eða ert fatlaður, ríkisstarfsmaður eða eigandi fyrirtækis, það eru allir með 

sömu mannréttindi og það á ekki að sniðganga neinn einstakling sama hvaða frávik 

viðkomandi hefur. Almar fellur undir samning sameinuðu þjóða fatlaðs fólk vegna þeirra 

greiningar sem hann fékk í kjölfar dóms. Samningurinn á að veita öllum einstaklingum sama 

tækifæri óháð fötlun, þar á meðal að tryggja þeim aðgang að grundvallar þörfum eins og 

húsaskjól. Vegna fordóma samfélagsins hvað varðar afbrotamenn sem sitja á Litla-Hrauni 

eða afbrotamenn með greiningu sem sitja á Sogni þá er þessi réttur ekki varðveittur. Almar 

hefur í mörg ár verið án húsaskjóls og fundið sér svefnpláss með því að brjótast inn í auð 

hús, honum er ekki veitt þessar grundvallar þarfir sem samningurinn sýnir á svörtu og hvítu 

að hann eigi rétt á. Almar hefur ekki haft neina ástæðu að gefa hvernig mannréttindalögin 

hefur staðið vörð um hans réttindi. Þrátt fyrir vilja móður hans að berjast fyrir hans 

réttindum og finna viðeigandi úrræði fyrir hann, þá hefur hann ekki verið tilbúin til þess að 

vinna úr fíkninni sjálfur og telur hann að hann hefði ekki óskað eftir meiri hjálp þegar hann 

var yngri. Þegar flestir afbrotamenn losna úr fangelsi þá eiga þeir það til að brjóta af sér 

aftur til þess að komast aftur á Litla-Hraun. Anna, móðir Almars, telur að það sé vegna þess 

að þar er ákveðið verndað umhverfi. Afbrotamennirnir eru ekki tilbúnir til þess að takast á 

við samfélagið og margir hverjir kunna það ekki. Á Litla-Hrauni þá eru þeir í vinnu og fá laun, 

þeir kunna á umhverfið og þurfa ekki að læra neina ákveðna hegðun. Þeir eru eins og þeir 

eru og finna fyrir ákveðnu öryggi að vera þeir sjálfir þegar þeir sitja inni.  

Almar hefur verið í neyslu og afbrotum í mörg ár, hann tekur vísvitandi ákvarðanir hvað 

varðar fikniefnin. Almar hefur ekki haft löngun til að hætta í eiturlyfjum. Þegar hann gekk á 

götum borgarinnar voru fíkniefnin það eina sem hann hugsaði um. Hann þurfti alltaf að 

verða sér út um skammt fyrir næsta dag, það var aldrei nein spurning um að hætta að 
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sprauta sig. Samkvæmt Almari þá hefur veran á Litla-Hrauni í raun ekki verið svo slæm, 

hann náði að útvega sér rítalín og morfín og var í öruggu umhverfi sem hann þurfti ekki að 

læra upp á nýtt. Hann kunni reglurnar og þurfti ekki að breyta sjálfum sér til að samræmast 

samfélaginu á Litla-Hrauni. Almar segist ekki passa inn í það mót sem samfélagið fyrir utan 

fangelsið setur upp. 

Úrræðaleysi er stór þáttur í lífi Almars að mati móður hans. Hún hefur barist í mörg ár að 

hann fái þá aðstoð sem hann þarf en það eru ekki til úrræði fyrir fyrrverandi afbrotamenn. 

Anna hefur lent á vegg allsstaðar þar sem hún leitaði eftir aðstoð. Svörin sem hún fékk voru 

að engin úrræði væru til fyrir hann og þar sem hann væri með geðklofagreiningu þá ætti 

geðdeildin að taka við honum. Samt sem áður þá er Landspítalinn ekki með nein úrræði 

sem gæti hentað honum til þess að koma sér út úr vímuefnavandanum og aðstoðað hann 

við að takast á við sinn geðsjúkdóm. Þau geta eingöngu veitt aðstoð við annað vandamálið 

og það væri aðstoð við geðsjúkdómsgreininguna. Anna nefnir einnig að sú aðstoð sem 

Landspítalinn bjóði uppá sé ekki næg, hún telur að hann þurfi aðstoð fyrst og fremst vegna 

fíkniefnavandans þar sem hann er rótinn af geðklofagreiningunni. Miðað við Bandaríkin þá 

er Ísland ekki komið það langt til þess að setja sig í spor annarra þjóða, við þurfum að fara 

hugsa um þessa einstaklinga sem hafa setið inni og afplánað sinn dóm, þeir eiga jafnmikinn 

rétt þó svo þeir séu með geðsjúkdómsgreiningu eða hafa átt við vímuefnavanda. Það væri 

mun ódýrara fyrir ríkið að veita þessum einstaklingum viðeigandi úrræði og aðstoða þá til 

þess að standa á eigin fótum í samfélaginu. Þá getur einstaklingurinn farið að gefa eitthvað 

til baka til samfélagsins með vinnu og því sem fylgir. Samkvæmt upplýsingum frá 

fangelsismálastofnun þá kostar einn sólarhringur í fangelsi um það bil 25.000 krónur, eitt 

ár í fangelsi kostar ríkið 9 milljónir króna og sex ár kostar ríkið um 54 milljónir. Væri það 

ekki ódýrara fyrir ríkið að koma með úrræði fyrir þessa einstaklinga sem gerir þeim kleift að 

standa á eigin fótum! 

Markmiðið með ritgerðinni var að koma með betri sýn á heim afbrotamanna og þar kom 

fram að meirihluti þessa einstaklinga kjósa frekar að brjóta aftur af sér og koma sér aftur í 

fangelsi því þeir finna fyrir meira öryggi þar en út í samfélaginu. Úrræðaleysið veldur því að 

það er engin staður fyrir þennan hóp að leita sér hjálpar og því er fangelsið betra en götur 

borgarinnar.  
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Lærdómurinn af þessari ritgerð er sá að samfélagið gefur ekki svigrúm til annars tækifæri, 

við gefum afbrotamönnum ekki færi á að breyta lífi sínu og reyna að standa á eigin fótum í 

lífinu. Slæmt er til þess að hugsa að afbrotamenn kjósi frekar að vera á stað þar sem skert 

frelsi er og takmarkaður aðgangur er að fjöskyldunni sinni, heldur en að ganga frjálsir á 

götum borgarinnar, gefa til baka til samfélagsins, vera umvafinn fjölskyldu og vinum og geta 

staðið á eigin fótum. Samfélagið þarf á heimili að halda sem veitir þessum einstaklingum 

tækifæri á því að læra hvernig eigi að spjara sig í lífinu, sem gerir þeim kleift að finna þann 

stað sem þeir vilja vera á í lífinu. Ekki má gleyma því að það er hópur einstaklinga sem vill 

ekki fá aðstoð, eins og Almar. Hann hefði ekki þegið auka aðstoð þegar honum var boðin 

hún. 
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