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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í Tónsmíðum. 

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



 

Útdráttur 

Ritgerð þessi snýr að tónsköpun í íslenskum fangelsum. Fangelsin Litla-Hraun og Sogn eru 

til umfjöllunar. Kostir og gallar tónsköpunar innan fangelsa eru rannsakaðir. Ferill 

skapandi tónlistarverkefna milli tónlistarfólks og fanga er kannaður.  Skyggnst er inn í 

fortíðina og kannað hvort fangar hafi fengist við tónsköpun áður. Hvernig tónsköpun er 

háttað í fangelsum nútímans og hvert útlitið sé fyrir tónlistariðju framtíðarinnar í íslenskum 

fangelsum. Kannað er hvað föngum í erlendum fangelsum býðst í tónsköpun og 

mismunandi skoðanir fangelsisyfirvalda. Enn fremur eru aðstæður fanga til tónsköpunar til 

umfjöllunar, hvaða hljóðfæri fangelsi á Íslandi búa yfir, hvaða tónlistartengdu verkfæri, 

svo sem hljóðfæri og tónlistarbúnað, mega fangar hafa með sér í fangelsi og hvenær mega 

fangar stunda tónlistartengda iðju. Þá eru viðhorf fanga og fangelsisyfirvalda til 

tónsköpunar í íslenskum fangelsum könnuð út frá væntingum og möguleikum. Tekin voru 

viðtöl við fanga, fangelsisyfirvöld, kennara og velgjörðarmenn. Viðtölin voru hálf opin þar 

sem stuðst var við spurningalista en brugðið út frá honum þegar tækifæri sköpuðust. Til 

hliðsjónar eru fræðilegar heimildir skoðaðar og bornar saman við niðurstöður 

rannsóknarinnar. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að íslensk fangelsi bjóða föngum 

nánast engin tækifæri til tónsköpunar. Nánast öll tónlistartengd iðja fanga á Íslandi kemur 

að frumkvæði fanganna sjálfra og dæmi um slíka iðju má rekja aftur til níunda áratug 

síðustu aldar. Fangar sem sýna tilhlýðilega hegðun geta fengið leyfi fyrir eigin hljóðfærum 

og tónlistartengdum búnaði. Ákveðnar reglur gilda þó um nokkur þeirra. Góður árangur 

hefur náðst bæði hérlendis og erlendis í samvinnu tónlistarfólks og fanga í 

tónlistartengdum verkefnum sem leitt hefur til betri líðan fanga. Finna má vilja fyrir slíkum 

verkefnum hjá  fangelsisyfirvöldum og föngum. Skortur á fjármagni og einstaklingum til 

að stýra slíkum verkefnum er helsta hindrunin á slíkum verkefnum. Að lokum er fjallað um 

nýjan möguleika til tónlistariðkunar sem mun bjóðast föngum á Sogni í náinni framtíð.    
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„ Sagt er að enginn þekki þjóð í raun fyrr en kynnst hefur 

fangaklefum hennar. Dæmum ekki þjóð eftir því hvernig 

hún kemur fram við hina hærra settu, heldur hvernig hún 

fer með þá lægra settu.“1 

- Nelson Rolihlahla Mandela 

  

                                                 
1 Þýðing Klöru Kristjánsdóttur þýðanda á: „It is said that no one truly knows a nation until one has been 

inside its jails. A nation should not be judged by how it treats its highest citizens, but its lowest ones.“ 

„‘Mandela Rules’ on prisoner treatment adopted in landmark revision of UN standards,“ Amnesty 

International. Sótt 17. desember 2017 á https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/05/mandela-rules-

on-prisoner-treatment-adopted-in-landmark-revision-of-un-standards-1/. 
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Inngangur  

Fangar eru hópur í samfélaginu sem vill stundum gleymast. Ef til vill er það ekki með öllu 

óviljandi þar sem þessi hópur hefur, eftir málsmeðferð, fengið þann dóm að vera 

fjarlægður úr samfélaginu í ákveðinn tíma og er komið fyrir á stað sem alla jafnan kallast 

fangelsi. En hvað býðst föngum að gera við tímann sinn á meðan þeir taka út refsivist? 

Flest fangelsi bjóða föngum að stunda einhverskonar vinnu sem þeir hljóta laun fyrir. 

Fangar eru einnig hvattir til náms og fá greitt fyrir að stunda nám eins og vinnu. Óheimilt 

er að fangar vinni lengur en það sem nemur átta klukkustundum samfellt á sólarhring.2 Því 

er ljóst að fangar hafa töluverðan frítíma sem þeir ráðstafa sjálfir í ýmiskonar áhugamál. 

 Góður vinur minn sat inni í íslensku fangelsi fyrir nokkrum árum. Þá fór ég nokkrum 

sinnum að heimsækja hann. Þessi vinur minn lagði þar stund á nám, líkamsrækt og íþróttir, 

hafði gaman af því að elda og spila tölvuleiki. Hann bað mig eitt sinn um að koma með 

tónlistarforrit til sín sem ég og gerði. Í kjölfarið fór ég að velta fyrir mér tónsköpun fanga. 

Ég sá fyrir mér að margir þeirra hefðu frá mörgu að segja sem væri áhugavert að heyra og 

tónlist væri tilvalinn vettvangur slíkrar frásagnar.  Loks reiknaði ég tímana sem fangar 

hefðu til að vinna að slíkum verkefnum. Niðurstaðan þótti mér spennandi. 

 Í þessari ritgerð verður tónsköpun innan íslenskra fangelsa skoðuð. Rannsóknin tekur 

einungis mið af starfsemi fangelsanna Sogns og Litla-Hrauns. Kannaðar verða væntingar 

fanga til tónsköpunar innan múra umræddra fangelsa. Þau tæki og tól sem fangar hafa til 

afnota verða útlistuð og kannað verður hvaðan þau koma. Greint verður frá núverandi 

möguleikum fanga til tónsköpunar. Jafnframt verður litið, út frá sjónarhornum yfirvalda, 

fanga og samfélagsins, á þau tækifæri tónsköpunar sem gætu myndast í íslenskum 

fangelsum í náinni framtíð. 

 Við gerð rannsóknarinnar notaðist ég við hálfopin viðtöl. Ég studdist við spurningalista 

en brá út frá honum þegar tækifæri buðust. Tekin voru viðtöl við tvo starfsmenn 

fangelsisyfirvalda, þá Pál E. Winkel forstjóra Fangelsismálastofnunar ríkisins og Halldór 

Val Pálsson forstöðumanns fangelsanna á Litla-Hrauni og Sogni. Hlutverk þeirra í 

rannsókninni er að endurspegla viðhorf yfirvaldsins og svara spurningum sem snúa að 

tónsköpun fanga. Hvað var eitt sinn í boði og hvað sé í boði nú?  Hvað verður boðið upp á 

í framtíðinni og hvað er óskandi að verði boðið upp á? 

                                                 
2  „Lög um fullnustu refsinga“, no. 15/2016, málsgr. 26. og 27., 

http://www.althingi.is/altext/pdf/145/s/1025.pdf. 
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 Einnig voru tekinn viðtöl við skjólstæðinga fangelsis, fyrrverandi fanga og áðurnefndan 

góðvin minn sem dvaldi á Sogni og Litla-Hrauni en lauk afplánun þaðan árið 2006. Af 

virðingu við fangana og svo að viðkvæmar persónuupplýsingar leki ekki út í okkar 

fámenna samfélag verður þessi viðmælandi framvegis kallaður Fangi eitt. Að auki voru 

tekin tvö viðtöl við fanga sem nú eru í afplánun á Sogni og verða þeir kallaðir Fangi tvö og 

Fangi þrjú af sömu ástæðum. Viðtölin við fangana gegndu því hlutverki að varpa ljósi á 

upplifun fanga á möguleikum sem og væntingum til tónsköpunar á meðan afplánun 

stendur. Þess utan tók ég viðtal við Sigrúnu Sævarsdóttur, fagstjóra í leiðtogafærni 

tónlistardeildar Guildhall háskólans í Lundúnum, sem vann tvö tónlistartengd verkefni með 

föngum á síðasta áratug. Að lokum voru tekin tvö viðtöl vegna góðgerðarmálefnis í 

tengslum við fangelsið Sogn. Það voru viðtöl við Andrés Arnalds, verkefnastjóra 

Landgræðslu ríkisins, og son hans Ólaf Arnalds tónlistarmann. 

 Fátt kom á óvart í rannsóknarniðurstöðum og staðfesti fremur þann grun sem ég hafði 

um þætti sem snúa að tónsköpun innan íslenskra fangelsa. Til að mynda aðbúnaðinn sem 

fangar hafa aðgengi að af hendi fangelsisins þegar kemur að sköpun tónlistar. Fremur ætti 

að tala um aðbúnaðarleysi þar sem einungis eru heimildir um tvö hljóðfæri í eigu íslenskra 

fangelsa. Enn fremur er þar enga skipulagða tónlistartengda starfsemi að finna, né rými 

tileinkuðu slíkri iðju. Í einhverjum tilfellum mega fangar koma með ákveðin hljóðfæri í 

fangelsin. Fangelsisyfirvöld eru mjög opin fyrir einhverskonar samvinnu tónlistarfólks og 

fanga. Yfirvöld vilja koma til móts við slíkt verkefni á marga vegu en bera fyrir sig skort á 

fjármagni til að koma því á legg. Allir viðmælendur voru sammála því að slíkt verkefni 

gæti haft mjög jákvæð áhrif og höfðu trú á því að fangar myndu sýna þess háttar verkefni 

áhuga. Að lokum komst ég að því að til stendur að styrkja Sogn með rausnarlegri gjöf í 

formi hljóðfæra og tónlistartengdra hluta og í framhaldi af því haga því svo að fangar geti 

sinnt tónlistariðkun reglulega allan ársins hring.  

Af hverju ættu fangar að fást við tónlist? 

„Tónsköpun, í hvaða formi sem hún er, gerir öllum gott.“3 

 Heimildir um fangelsi er hægt að rekja langt aftur í tíma Forn-Grikkja.4 Plató segir 

tilgang refsinga tvíþættan. Annars vegar sé tilgangurinn að endurbæta einstaklinginn svo 

                                                 
3 Fangi þrjú, „Er eitthvað fleira sem þér finnst að mætti koma fram?“  
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að hann bæti ráð sitt. Hins vegar geti refsingin þjónað samfélaginu í formi forvarna.5 Því er 

hægt að rekja hugmyndina um endurhæfingu afbrotamanna til um það bil ársins 350 fyrir 

Kristsburð. 

 Frá upphafi og fram eftir öldum voru fangelsi almennt hegningarstaðir og þjónuðu 

samfélaginu sem geymslustaður í forvarnarhlutverki.6 Byggingarnar voru fæstar byggðar í 

þeim tilgangi að þjóna sem fangelsi og því voru fangar oft geymdir í búrum eða 

neðanjarðar í svokölluðum dýflissum.7  

 Á Íslandi í dag er hugmyndin á bak við orðið fangelsi önnur. Meginmarkmið íslenskra 

fangelsa er að sjá til þess að einstaklingar sem dæmdir hafa verið til refsivistar taki út þá 

refsingu sem dómstólar hafa kveðið upp. Hlutverk fangelsa er að refsa fólki og taka út úr 

samfélaginu. Markmið Fangelsismálastofnunar ríkisins er þó að undirbúa einstaklinga fyrir 

samfélagið reynslunni ríkari því það sé þjóðfélagslega hagkvæmt að draga úr endurkomum 

í fangelsi. Þessum markmiðum er hægt að ná með einstaklingsmiðaðari meðferðaráætlun 

sem hefur það að markmiði að skila einstaklingnum í betra formi út í samfélagið en þegar 

hann var tekinn út úr því.8  

 Starfsemi íslenskra fangelsa skiptast í opin og lokuð fangelsi. Í lokuðum fangelsum er 

fangaklefum læst á nóttunni, allar heimsóknir til fanga fara fram í sérstökum 

heimsóknarherbergjum og svæðið umhverfis fangelsið er girt af. Í opnum fangelsum fá 

fangar herbergi sem er ólæst á nóttinni. Útivistarsvæðið er ekki girt af, heimsóknir til fanga 

mega fara fram á herbergjum fanganna auk þess sem eftirlit er minna. Þess utan er aðgengi 

fanga að Netinu og síma mun meira en tíðkast í lokuðum fangelsum.9 

 Litla-Hraun flokkast sem lokað fangelsi og gerir ráð fyrir allt að 87 karlföngum sem 

vistaðir eru á níu deildum. Þar býðst föngum að sinna námi í samstarfi við Fjölbrautaskóla 

Suðurlands, en þar má einnig finna dæmi um fanga sem stunda fjarnám á háskólastigi. Auk 

                                                                                                                                                    
4 Edward M. Peters, „Prison Before the Prison: The Ancient and Medieval Worlds.“ Í The Oxford History of 

the Prison: The Practice of Punishment in Western Society, Norval Morris og David J. Rothman ritstýrðu, 

(New York: Oxford Univ. Press, 1998), bls. 6. 
5 Peters, bls. 5. 
6 Peters, bls. 31–32. 
7 Mitchel P. Roth, Prisons and prison systems: a global encyclopedia, (Westport, Conn: Greenwood Press, 

2006), bls. xxv. 
8 Valtýr Sigurðsson, „Markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbygging fangelsanna“ 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 12. október 2004), bls. 1, 

http://www.afstada.is/uploads/4/2/3/9/42390329/markmid_i_fangelsismalum_med_leidrettingu.pdf. 
9 Ólöf Nordal (þáverandi innanríkisráðherra), „Þingskjal 1153-587. mál. 144. löggjafarþing 2014-2015.“ 

(Alþingistíðindi., 1. apríl 2015), https://www.althingi.is/altext/144/s/1153.html. 
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námsins standa föngum störf til boða. Störfin eru þónokkur en flokkast öll til iðnaðar- eða 

þjónustustarfa.10 Á Litla-Hrauni er einnig nýlegur íþróttasalur.11 

 Fangelsið Sogn flokkast undir opin fangelsi. Þar er aðstaða fyrir 22 fanga af báðum 

kynjum. Föngum þar býðst einnig að stunda nám hvort sem það er í samvinnu við 

Fjölbrautaskóla Suðurlands eða fjarnám, þá jafnvel á háskólastigi. Föngum á Sogni eru 

úthlutuð ýmis störf sem flokkast einnig til iðnaðar- eða þjónustustarfa en einnig störf sem 

tengjast búskap.12 

 Í dag er langstærstur hluti fanga í íslenskum fangelsum vegna fíkniefnatengdra brota. 

Þessi þróun er í takt við flest önnur lönd.13 Árið 2010 var sá hópur 30% allra fanga sem 

sátu inni.14 Fangi þrjú segir: „Ég var á Litla-Hrauni í fjögur ár og skortur á fíkniefnum er 

ekki helsta vandamálið þar.“15 Því er ljóst að fangar þurfa að upplifa eitthvað jákvætt sem 

ekki tengist neyslu.16 Skapandi tómstundir fanga bæta líðan og sjálfstraust í íslenskum 

fangelsum.17 Vinna eða nám hentar ekki öllum föngum. Ólæsi er töluvert meðal íslenskra 

fanga og enn aðrir hafa hreinlega ekki áhuga eða athygli til að stunda bóklegt nám.18 Páll 

segir að stanslaust sé verið að leita að leiðum til að skapa virkni hjá föngum, hluti fanga 

séu „ofvirkir með athyglisbrest og tónlistin hefur gert ótrúlega hluti fyrir suma slíka.“19 

Listgreinar henta þeim föngum betur en bóklegt nám. Aðstæður myndast þar sem fangar 

upplifa jákvæð áhrif þess að skapa og búa til eitthvað nýtt. Listgreinar geta einnig fært 

saman ólíka hópa á jafnréttisgrundvelli.20 Fangi tvö lýsir tónlistariðkun sinni sem leið til að 

komast í eigin heim og segir hana hafa mjög jákvæð áhrif á líðan sína.21 

 Sigrún Sævarsdóttir hefur unnið með föngum, heimilislausum, ungu fólki á 

áfangaheimilum og ýmsum öðrum jaðarhópum. Hún segir kosti þess að vinna tónlist 

margþætta fyrir fanga.  Slík verkefni gefi föngum tækifæri til að sýna nýja mynd af sér. 

                                                 
10  „Fangelsið Litla Hrauni“, Fangelsismálastofnun. Sótt 12. desember 2017 á 

http://www.fangelsi.is/fangelsin/litla-hraun/. 
11 Valtýr Sigurðsson, „Markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbygging fangelsanna“, bls. 9. 
12 „Fangelsið Sogni“, Fangelsismálastofnun. Sótt 12. desember 2017á http://www.fangelsi.is/fangelsin/sogn/. 
13 Valtýr Sigurðsson, „Markmið í fangelsismálum og framtíðaruppbygging fangelsanna“, bls. 2. 
14  „Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar 2009 - 2013“ Fangelsismálastofnun ríkisins, tafla 4a. 

http://www.fangelsi.is/media/skjol/Arstoflur-2009-til-2013_1582014.pdf. 
15 Fangi þrjú, „Hverskonar meðferð telur þú að tónlistargræjur og hljóðfæri fái hjá fangelsisyfirvöldum þegar 

þær eru skoðar?“  
16 Halldór Valur Pálsson, „Hvaða kosti getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
17 Páll E. Winkel og Halldór Valur Pálsson, „Hafa verið samvinnuverkefni milli fanga og gesta?“ 
18 Halldór Valur Pálsson, „Hvaða kosti getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
19 Páll E. Winkel, „Hvaða kosti getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
20 Alexandra Cox og Loraine Gelsthorpe, „Beats & Bars - Music in Prisons: An Evaluation“ (University of 

Cambridge, któber 2008), bls. 8, http://www.artsevidence.org.uk/media/uploads/evaluation-downloads/mip-

beats-&-bars-2008.pdf. 
21 Fangi tvö, „Hvaða kosti getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
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Skapandi verkefni virki og örvi stöðvar í heilanum sem hafa hugsanlega ekki verið virkar í 

langan tíma. Þarna þurfi þeir að taka við nýjum upplýsingum, bregðast við þeim og skapa 

eitthvað nýtt úr þeim. Nákvæmlega þetta sé mjög jákvæð ögrun, fyrir einstaklinga sem búa 

í mjög afmörkuðum rýmum. „Menn sem þurfa ekki að hafa áhyggjur af því að fara yfir 

götuna [og] þurfa ekki að passa sig á umferð.“22 Sigrún segir enn fremur að verkefnin hafi 

áhrif á meðvitund þeirra á umhverfinu. Slíkir einstaklingar eigi oft erfitt með samhæfingu 

líkama og hugar. Svona námskeið hjálpi til við að örva heilastöðvar sem sinna þessum 

hlutverkum. Hún bendir einnig á hversu eflandi svona verkefni eru fyrir 

samskiptahæfileika fólks. Þau stuðli að jákvæðri samvinnu og hjálpi einstaklingum að eiga 

samskipti ekki síst vegna þess að þau eiga sér stað í allt öðru umhverfi en venja er. Í þannig 

umhverfi fá einstaklingar tækifæri til að sjá nýjar jákvæðar hliðar á náunganum, en síðast 

en ekki síst eflir slík vinna sjálfsmynd og sjálfsöryggi þátttakenda.23  

 Ekki allir líta sömu augum og Sigrún á listgreinar í fangelsum. Þegar James Conway, 

fyrrverandi fangelsisstjóri í Attica fangelsinu í New York fylki í Bandaríkjunum, heimsótti 

Halden fangelsið í Noregi undraði hann sig á því að fangarnir þar borðuðu með hnífum og 

göflum úr málmi, að í skápum væru herðatré sem auðveldlega mætti breyta í morðvopn og 

að fangar hefðu aðgengi að verkfærum sem bæði gátu drepið mann og nýst til þess að 

brjótast út úr fangelsinu. Þegar hann gekk inn í fullbúið hljóðver, ætlað upptökum á tónlist, 

fannst honum þetta full langt gengið. Hann sagði að á tímum sínum sem fangelsisstjóri 

hafði föngum verið kennt að laga sjónvörp og útvörp. Hann spurði Jan Strømnes, yfirmann 

í Halden fangelsinu, hvort þeir væru að búa til framtíðar tónlistarmenn og upptökustjóra. 

Jan Strømnes svaraði þessu með því að segja að þetta hljóðver væri mest nýtt til 

tónlistarkennslu af skóla fangelsisins. Hann útskýrði að allir fangar yfirgefi Halden 

fangelsið á einhverjum tímapunkti því þurfi að hugsa út í lífið eftir fangelsisdvölina.24 

 Þarna höfum við tvær andstæður í betrunarvist. Annars vegar bandarískt fangelsi þar 

sem tæpur helmingur fanga eru með yfir tíu ára dóm á bakinu og þrettán prósent fanga eru 

með lífstíðardóma sem þýðir að þeir muni flestir eyða allri ævinni bak við lás og slá.25 

Hins vegar höfum við norskt fangelsi þar sem rúm tvö og hálft prósent fanga hljóta yfir tíu 

                                                 
22 Sigrún Sævarsdóttir, „Hvaða kosti getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
23 Ibid.  
24 Dagbladet, „Han får sjokk når han ser standarden i Halden fengsel.“ Myndband 6:08, sótt 4. desember 

2017 á https://www.youtube.com/watch?v=gTY-zUtLMos. 
25  „Sentences Imposed,“ Federal Bureau of Prisons, 28. október 2017. 

https://www.bop.gov/about/statistics/statistics_inmate_sentences.jsp. 
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ára fangelsisdóm.26 Ljóst er að flestir fangar í norskum fangelsum skila sér aftur inn í 

samfélagið fyrr en varir. Áherslurnar hljóta því að vera afskaplega ólíkar. Á öðrum 

staðnum skiptir meira máli að betrunarvistin temji fanga til að eyða ævinni í fangelsi með 

öðrum glæpamönnum. Á hinum staðnum er áherslan lögð á að þeir geti aðlagast 

samfélaginu betur þegar þangað er komið. Því þurfi að vera hægt að treysta þeim að borða 

með hnífi og gafli úr málmi áður en þeim er sleppt aftur út. 

 Bandaríska fangelsiskerfið er það langstærsta í heiminum. Árið 2010 voru tæplega 

2.300.000 manns í fangelsi þar í landi, sem gera 748 fanga á hverja 100.000 íbúa. Til 

viðmiðunar voru 47,4 fangar að meðaltali á hverja 100.000 íbúa á Íslandi sama ár.27 Árið 

2010 voru 60% fanga í Bandaríkjunum komnir aftur inn í réttarkerfið innan fimm ára frá 

lausn þeirra. 

 Sigrún segir mikilvægt að réttir einstaklingar vinni verkefni með föngum. Það skiptir 

máli að vera faglegur og skipulagður. Það er mikilvægt að vinna í teymi og að allt teymið 

sé samferða. Það er ekki nóg að vera bara góður hljóðfæraleikari, ekki síður er mikilvægt 

að leiðbeinendur séu sjálfsöruggir. Þannig sé hægt að mynda notalegt og skapandi 

andrúmsloft. Sigrún trúir því að ef komið er fram við fólk af virðingu þá sýnir það virðingu 

en ef komið er fram við fólk eins og dýr þá hagar það sér eins og dýr. Ef þessu er ekki fylgt 

eftir geta skapast erfiðar aðstæður. Til dæmis geta fangar upplifað sig óþarfa ef ekkert er 

hlustað á þá eða ef allt sem þeir leggja til er ekki metið nægilega gott. Eins er mikilvægt að 

þeir upplifi allan tímann að allt sé undir góðri stjórn leiðtoga verkefnisins.28 Páll tekur 

undir þetta: „Þeir sem komi og kenni þetta, séu leiðbeinendur. Það séu menn með sína hluti 

á hreinu.“29 Hægt er að velta fyrir sér fleiri óæskilegum hlutum sem gætu komið upp við 

tónlistarvinnu fanga. Til að mynda gæti það kynt upp í gömlum glæðum að vinna að 

ákveðinni tónlist og þar með ýtt undir óæskilega hegðun. Einnig væri hugsanlegt að fangar 

gætu komið duldum skilaboðum áleiðis í gegnum tónlistina, jafnframt komið fram 

hótunum og beitt einstaklinga andlegu ofbeldi í gegnum texta.  

 Páll Winkel og Halldór Valur eru sammála um að síðari tvær hugleiðingarnar séu afar 

langsóttar. Fangar á Íslandi heyra allskyns tónlist í útvarpi og eru því ekki berskjaldaðir 

                                                 
26  „Kriminalomsorgens årsstatistikk - 2016.“ (Kriminalomsorgens, 2016), bls. 36. 

http://www.kriminalomsorgen.no/getfile.php/3901470.823.edexesqyab/Kriminalomsorgens+årsstatistikk+20

16+-+ferdig+versjon.pdf. 
27  „Ársskýrsla Fangelsismálastofnunar 2009 - 2013.“ Fangelsismálastofnun ríkisins, tafla 8d. 

http://www.fangelsi.is/media/skjol/Arstoflur-2009-til-2013_1582014.pdf. 
28 Sigrún Sævarsdóttir, „Hvernig upplifir þú verkefnið [sem unnið var með föngum á Litla-Hrauni 2006]?“ 
29 Páll E. Winkel, „Hvaða galla getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
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fyrir tónlist sem gæti kynt upp í gömlum glæðum. Einnig telja þeir að fangar finni mun 

auðveldari leiðir til að koma skilaboðum áleiðis en að semja um það lag.30 Páll og Halldór 

eru mjög spenntir fyrir því að tónlistartengd verkefni verði unnin í fangelsum en 

vandamálið sé aðallega tvennskonar. Annars vegar er ekki hægt að réttlæta opinbert fé í 

slík verkefni fyrr en þau hafa verið reynd og sýna fram góðan árangur. Það getur því reynst 

erfitt að koma nýjum hlutum í verk í fangelsum ef ekki er hægt að fjármagna þá fyrr en 

eftir á.31 Hins vegar sé skortur á framboði. Of sjaldan bjóðist fangelsum tækifæri af þessum 

toga. Vissulega hafa verið nokkur námskeið sem flest hafa heppnast vel. Til að mynda var 

skartgripagerðar námskeið haldið á Litla-Hrauni sem sýndi góðan árangur en sá sem hélt 

það fylgdi því ekki eftir.32 Páll segir að vilji fanga og yfirvalda fyrir skapandi verkefnum sé 

fyrir hendi: „Það er bara svo sjaldan sem okkur er sýndur áhugi.“33 

 Riccardo Muti var ráðinn tónlistarstjóri hjá sinfóníunni í Chicago árið 2010. Nokkrum 

mánuðum áður hafði honum borist bréf þar sem hann var beðinn um að flytja tónlist í 

ítölsku fangelsi. Hann brást vel við beiðninni og í upphafi ársins 2010 mætti hann í Bolatte 

fangelsið í Mílanó og spilaði í tvo klukkutíma á píanó fyrir fanga. Þar lék hann verk eftir 

Beethoven, Chopin, Schubert og Schumann. Hann átti einnig langar samræður við fangana 

og minnist þess seinna að heimsóknin hafi haft djúpstæð áhrif á sig. Áður en hann tók við 

starfi tónlistarstjóra sinfóníunnar í Chicago setti hann það sem skilyrði að sinfónían tæki 

þátt í tónlistartengdum verkefnum með fangelsum. Þetta samstarf hófst á því að hann, 

ásamt tveimur meðlimum sinfóníunnar, fluttu tónlist á meðferðardeild fyrir ungar konur. Í 

dag hefur þetta verkefni átt samstarf við fjölda meðferðarheimila fyrir unga einstaklinga. Í 

gegnum tónlistina hefur verkefnið hjálpað ungum einstaklingum að segja frá hlutum sem 

þeir hafa átt erfitt með áður. Þetta hefur aukið sjálfstraust og ýtt undir jákvæðari hugsanir. 

Muti segir enn fremur að þegar hópur flytur tónlist saman hjálpar það fólki að skilja hvort 

annað. Tónlistin auðveldar fólki að tjá sig á öruggan hátt. 34  Eftir tónleikana í Bolatte 

fangelsinu, upplifði Muti að hann þráði meira en að spila á hefðbundnum tónleikum. 

Honum langaði að vinna með fólki sem sjaldan fengi tækifæri til að taka þátt í klassískri 

tónlist og rök hans voru einföld:  „Tónlistin tilheyrir öllum.“35  

                                                 
30 Halldór Valur Pálsson og Páll E. Winkel, „Hvaða galla getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
31 Páll E. Winkel, „Hvað leyfa fangelsisyfirvöld þegar kemur að tónlistariðkun?“ 
32 Halldór Valur Pálsson, „Hafa verið samvinnuverkefni milli fanga og gesta?“ 
33 Páll E. Winkel, „Hvað leyfa fangelsisyfirvöld þegar kemur að tónlistariðkun?“ 
34 Mary L. Cohen og Meade Palidofsky, „Changing Lives: Incarcerated Female Youth Create and Perform 

with the Storycatchers Theatre and the Chicago Symphony Orchestra“, American Music 31, tbl. 2 (2013): bls. 

165–178. https://doi.org/10.5406/americanmusic.31.2.0163. 
35 Mín þýðing á: „Music belongs to everybody.“ Cohen og Palidofsky, bls. 166. 
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Tónlist í íslenskum fangelsum  

Þónokkur dæmi eru um að tónlistarmenn komi inn í fangelsi og haldi tónleika fyrir fanga. 

Sú tónlist er af hverskyns bragði allt frá Víkingi Heiðari að spila klassíska hámenningu yfir 

í Skálmöld með fágaða rokktónleika. Fangar eiga sér velunnara sem vinna ítrekað í því að 

færa tónlist inn í fangelsi. Gunnar Kvaran sellóleikari hefur það fyrir venju að setja það 

sem skilyrði að fólk sem hann ræður til vinnu haldi seinna tónleika á Litla-Hrauni. Í 

hádeginu á aðfangadag, hvernig sem viðrar, mætir svo Ásbjörn Kristinsson Morthens, 

betur þekkur sem Bubbi, í íþróttasalinn á Litla-Hrauni með árlega jólatónleika og hikar 

ekki við að lesa mönnum pistilinn.36  

 Báðir, Páll Winkel og Halldór Valur, segja það einróma vilja fangelsanna að slíkir 

tónleikar eigi sér stað og fagna tilboðum tónlistarfólks um að koma og spila. Það þurfi þó 

helst viku fyrirvara og að tilgreina þá sem munu koma að tónleikunum. Einnig þarf að láta 

vita hvaða hlutir og græjur verða teknar með. Fangi eitt, tvö og þrjú segja allir að í flestum 

tilfellum hafa tónleikar af þessu tagi mikið skemmtanagildi. Allir viðmælendur voru þó 

sammála um það sé sjaldgæft að fangar vinni að tónlist sín á milli eða með einstaklingum 

sem ekki eru í fangelsi. 

 Það hefur þó ekki alltaf verið svo því árið 1982 kom út platan Rimlarokk með 

hljómsveitinni Fjötrar frá Litla-Hrauni. Allir meðlimir hljómsveitarinnar, að undanskildum 

trommaranum, voru þá fangar á Litla-Hrauni. Trommari hljómsveitarinnar var fyrrverandi 

fangi svo allir meðlimir höfðu einhver tengsl við fangelsið. Hljómsveitin varð til eftir að 

Bubbi hafði komið í fangelsið að spila og í kjölfarið hrifist af tónlistarlífinu sem þar var að 

finna. Bubbi stakk upp á að nokkrir fangar myndu vera með á plötu hjá sér. Ekkert varð af 

þessu svo fangarnir ákváðu að taka þetta í eigin hendur, stofna hljómsveit og gefa út plötu. 

Plötuumslagið var hannað af fanga í afplánun og einnig allar ljósmyndir sem teknar voru 

fyrir plötuna. Meðlimir hljómsveitarinnar urðu fyrstu fangar Íslandssögunnar sem hlutu 

leyfi til að halda blaðamannafund á meðan afplánun stóð. Þeir þökkuðu yfirfangaverði og 

einum tilgreindum fangahjálpara sérstaklega fyrir að haga málum svo að hægt væri að láta 

verða af upptökum plötunnar. Með þessu var brotið blað í tónlistarsögu íslenskra fanga. 

Fjötrar voru brautryðjendur en ljóst er að þetta var mögulegt vegna sveigjanleika 

fangelsisyfirvalda við að koma til móts við hljómsveitina. Í viðtali við DV, í kjölfar 

plötuútgáfunnar, sagði gítarleikari hljómsveitarinnar boðskap plötunnar tvíþættann. Annars 

vegar væri ætlunin að hvetja lögbrjóta til þess að taka sig á og breyta til hins betra og hins 

                                                 
36 Halldór Valur Pálsson, „Hvaða dæmi er að finna um tónsköpun innan fangelsa á Íslandi?“ 
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vegar að koma þeim skilaboðum áleiðis út í samfélagið að veita þeim sem vilja bæta sig 

annað tækifæri. Hann talaði einnig um að tónlistin væri það sem fangar á Litla-Hrauni 

hefðu fyrir sér í frístundum. Ef þeir væru ekki að spila sjálfir þá væru þeir að hlusta á 

tónlist.37  

 Kór, skipaður átta til tíu föngum, var stofnaður í kringum árið 2004 á Litla-Hrauni. 

Kórinn söng í nokkrum athöfnum og meðlimir: „komu meðal annars fram utan 

fangelsisins.“38 Kór þessi bar nafnið Fangakórinn og var hugsjónarverkefni Séra Gunnars 

Björnssonar fyrrum prests á Selfossi. Kórinn lagði upp laupana í kringum 2006 þegar Séra 

Gunnar hætti störfum.39 „Eins og margt sem tengist tónlist [...] þetta kemur og fer svolítið 

með því fólki sem hefur áhugann“.40 

 Sigrún Sævarsdóttir fór tvisvar sinnum með hóp nemenda úr Listaháskóla Íslands á 

Litla-Hraun til að vinna verkefni með föngum, í fyrra skiptið árið 2006 og það seinna í 

janúarmánuði árið 2008. Hún og maður hennar, Paul Griffiths, leiddu verkefnið og hafa 

bæði mikla reynslu af því að vinna tónlist með fólki úr öllum stigum samfélagsins. Paul 

starfar mikið með föngum á Englandi og Sigrún er ein af stofnendum The Messenger sem 

er hljómsveit skipuð nemendum og kennurum við Guildhall háskólann og heimilislausum 

Lundúnarbúum.41 

 Verkefnin sem þau stýrðu á Litla-Hrauni fólust í því að skapa tónlist saman sem einn 

hópur. Tólf til fimmtán fangar tóku þátt í hvort skiptið. Í fyrra verkefninu var föngum 

boðið að taka þátt en í seinna skiptið var námskeiðið skipulagt að frumkvæði fanganna. Í 

báðum tilfellum höfðu einhverjir fanganna fengist við tónlist áður. Sigrún upplifði suma 

fangana töluvert sterka lagasmiði en aðrir voru að stíga sín fyrstu skref. Hún kom með 

fjölda hljóðfæra með sér, svo sem gítara, hljómborð og allskyns slagverk. Einhverjir 

fanganna komu með eigin hljóðfæri þá oftast gítara. Þau sömdu eitt lag saman og svo bauð 

hún föngunum að koma með lag sem þeir höfðu samið. Hópurinn vann þá saman að 

útsetningu þeirra laga. Þau höfðu aðsetur í íþróttasalnum og þar var unnið í fimm daga í 

um það bil fjórar klukkustundir á dag með hléum. Sigrún sagðist ekki hafa upplifað nein 

vandkvæði af hendi fanganna á meðan á námskeiðinu stóð. Hún minntist þess þó að í 

einhverju tilfellinu hafi fangi þurft að bregða sér frá og þurft hvíld en komið aftur þegar 

                                                 
37„Hljómsveitin fjötrar frá Litla-Hrauni.“ Dagblaðið Vísir, 30. október 1982, bls. 10. Sótt 3. desember 2017 á 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2468449  
38 Halldór Valur Pálsson, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Sigrún Sævarsdóttir, „Þekkir þú mörg dæmi um svona verkefni utan íslands?“ 
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hann treysti sér til. Sigrún segir það algengt þegar unnið er með fólki sem hefur ekki sömu 

athyglisskerpu og flestir aðrir. Námskeiðinu lauk svo með tónleikum fyrir aðra fanga, 

starfsmenn Litla-Hrauns og nokkra utanaðkomandi gesti, þar á meðal þáverandi rektor 

Listaháskólans og deildarstjóra tónlistardeildar.42 

 Bæði verkefnin tókust vel til að mati Sigrúnar og fékk hún mikið þakklæti frá föngum. 

Einnig var henni fært þakklætis- og viðurkenningar skjal sem allir fangarnir skrifuðu 

undir. 43  Sú staðreynd að fangarnir höfðu sjálfir frumkvæði að því að verkefnið var 

endurtekið árið 2008 undirstrikar ánægju þeirra. Ástæða þess að þetta verkefni var einungis 

framkvæmt tvisvar er sú að það var fjármagnað með styrk sem kláraðist og fékkst ekki 

framlengdur.44 Sigrún telur einnig að skortur sé á fólki sem sé sérstaklega þjálfað í því að 

skapa tónlist með öðrum. Það fólk sem mennti sig í þessu velji sér oft öruggt umhverfi, til 

að mynda tónsköpun með börnum. Það séu fáir sem velji að vinni með heimilislausum eða 

flóttafólki. Þar séu kjörin tækifæri til að brúa bil en fáir sem nýti þau. Hún telur það 

algengt viðhorf að tónlistarmenn sjái ekki tilgang í því að skapa tónlist með einstaklingum 

sem hafa lítið eða ekkert fengist við tónlist áður.45  

 Það er því ljóst að tónlistariðkun var algengari áður fyrr á Litla-Hrauni en í dag. Páll 

bendir á að það tiltekna fangelsi innihaldi frábrugðinn hóp af föngum í dag samanborið við 

þann hóp sem dvaldi þar á árum áður.46 

Tónlist í erlendum fangelsum  

Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar erlendis um áhrif tónlistar á fanga. Þar má finna 

vitnisburði fanga um upplifun sína af lifandi tónlist í fangelsum mismunandi landa. Þar 

lýsa fangar því hvernig þeir hverfi úr fangelsinu í smástund. Hvernig nýir heimar opnast út 

frá innblæstri frá slíkum viðburðum. Í einhverjum tilvikum hafa slíkir viðburðir orðið til 

þess að hljómsveitir hafa verið stofnaðar innan fangelsa eins og í tilviki Fjötra.47 

 Áhrifin sem fangar upplifa út frá því flytja tónlist hafa líka verið skráð. James Marsh, 

söngvari Litle Country, segir mikið frelsi fólgið í því að vera í hljómsveit. Eina skiptið sem 

hann upplifir að hann geri eitthvað merkilegt án þess að vera sagt að gera það sé á 

                                                 
42 Sigrún Sævarsdóttir, „Hvernig og hvenær var þetta verkefni sem þú vannst með föngum á Litla-Hrauni?“ 
43 Sigrún Sævarsdóttir, „Hvernig telur þú að þátttakendur hafi upplifað þetta verkefni?“ 
44 Sigrún Sævarsdóttir, „Afhverju var þetta verkefni aðeins framkvæmt tvisvar?“ 
45 Sigrún Sævarsdóttir, „Hverjar telur þú ástæður þess að ekki sé meira um svona verkefni á Íslandi?“ 
46 Páll E. Winkel, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
47 „The Journey,“ Jail Guitar Doors, 2016. http://jailguitardoors.org/journey.php. 
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hljómsveitaræfingum48 Myron Hodges gítarleikari Jazzmen Band lýsir því hvernig tónlistin 

hjálpar honum að ná andlegu jafnvægi og fá útrás fyrir tilfinningar sínar.49 

 Margir einstaklingar og samtök vinna tónlist með föngum út um allan heim. Til að 

mynda í Afríku er að finna Zomba Prison Project, sem stýrt er af hjónunum Ian Brennan og 

Marilena Delli. Það verkefni fer fram í fangelsi með hámarksöryggisgæslu í Malawi þar 

sem fangaverðir og fangar vinna saman að tónsköpun í vinnustofum undir leiðsögn 

ofangreindra hjóna.50  

 Decoda er stofnun sem ekki er rekin í hagnaðarskyni.51 Þetta er í raun kammersveit frá 

New York borg. Undanfarin ár hefur Decoda unnið tónlistartengd verkefni með 

skólabörnum, heimilislausu fólki og einstaklingum á heilbrigðisstofnunum. Auk þess hefur 

kammersveitin unnið með föngum úr tveimur fangelsum í Bandaríkjunum á síðustu þremur 

árum. Þessi verkefni eru fjármögnuð með frjálsum framlögum en hafa einnig notið 

stuðnings frá fyrirtækjum.52  

 Verkefnin í fangelsunum fara þannig fram að fjórir til átta meðlimir sveitarinnar vinna 

með 25-40 föngum í eina viku.53 Fangarnir eru sérstaklega valdir í verkefnið ef þeir sýna 

fram á góða hegðun. 54  Ekki eru gerðar kröfur um að fangarnir hafi einhverskonar 

tónlistarlegan bakgrunn. Þeim eru svo afhend hljóðfæri, til að mynda trommur, gítara, 

fiðlur og selló. Meðlimir Decoda leiðbeina þeim við hljóðfæraleikinn og saman semur allur 

hópurinn tónlist.55 Tónlistin er fjölbreytt og spannar allt frá rapptónlist til þungarokks. 

Fangarnir fá að tjá sig í gegnum hljóðfæraleik en einnig í formi texta og söngs. Verkefnið 

endar svo með tónleikum fyrir samfanga og fangaverði þar sem tónlistin er frumflutt. 

                                                 
48  LouisianaHumanities, „Get Your Burdens On: The 2016 Prison Music Symposium,  Louisiana State 

Penitentiary in Angola.“ Myndband 3:25 , sótt 14. desember 2017 á 

https://www.youtube.com/watch?v=cpYLjXsrx3E&index=1&list=PLkGx5kvbzohsvkv8nqkiVnO_xezjNKYj

C. 
49 Ibid. Myndband 3:53. 
50 Daniel Kreps, „Malawi Prisoners Score Surprise Grammy Nomination.“ Rolling Stone, 9. desember 2015, 

sótt 14. desember 2017 á http://www.rollingstone.com/music/news/malawi-prisoners-score-surprise-

grammy-nomination-20151209. 
51  Þýðing á orðasambandinu „nonprofit organisation“, sem merkir félag eða samtök sem stendur undir 

kostnaði en allur hagnaður er nýttur til miðla ákveðinni hugsjón. Guðrún Kvaran, „Er til íslenskt orð yfir 

"nonprofit organisation".“ “, Vísindavefurinn, 18. nóvember 2014, sótt 12. desember 2017 á 

http://www.visindavefur.is/svar.php?id=67928. 
52 „support Decoda,“ Decoda. Sótt 13. desember 2017 á http://decodamusic.org/donate/. 
53 „Music for Transformation,“ Decoda. Sótt 12. desember 2017 á http://decodamusic.org/justice/. 
54 Kathleen Parker, „With a Song in Prisoners’ Hearts.“ Washington Post, 24. apríl 2015, sótt 13. desember 

2017 á https://www.washingtonpost.com/opinions/with-a-song-in-prisoners-hearts/2015/04/24/ca20118e-

eabd-11e4-9767-6276fc9b0ada_story.html. 
55 Deena C. Bouknight, „Inside Four Walls Programs for rehabilitating inmates.“ Columbia Metropolitan, 

maí 2017, sótt 13. desember 2017 á http://columbiametro.com/Columbia-Metro/May-2017/Inside-Four-

Walls/. 
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 Árangur verkefnanna er kannaður á þann hátt að fyrir og eftir verkefnið eru fangar og 

fangaverðir beðnir um að fylla út ánægjukönnun. Í könnununum kemur fram að verkefnið 

hjálpar föngum að slaka á og losa um streitu. Fangar hafa með þolinmæðisvinnu náð 

tökum á hæfileikum sem þeir vissu ekki að þeir byggju yfir. Fangaverðir lýsa því hvernig 

þeir trúa vart eigin augum á lokatónleikunum þar sem fangarnir spila og syngja frá hjartanu 

og segja sögur sínar.56 

 Enn stærra verkefni er „Music Behind Bars“ sem starfrækt er í Bretlandi. Hugmyndin 

var upphaflega hugarfóstur Söru Lee en árið 1995 var verkefninu tryggður rekstur eftir að 

góðgerðasamtök komu til móts við hana. Árið 2008 skilaði þetta verkefni greinargóðri 

skýrslu um árangur þess að tónlistarmenn vinni tónlist með föngum. Skýrslan er samantekt 

samvinnuverkefna sem unnin voru með föngum í átta fangelsum í Bretlandi frá október 

2007 til júlí 2008. Alls tók 71 karlfangi þátt í þessum verkefnum.57 Í hverju verkefni fyrir 

sig var unnið í fimm daga að tónsköpun með föngum sem lauk með tónleikum á 

frumsömdum verkum.58 

 Fangarnir upplifðu jákvæðar breytingar eftir verkefnið. Nánast allir fangarnir sögðust 

hafa áhuga á að taka þátt í fleiri listgreinatengdum verkefnum. Sjálfstraust jókst, flestir áttu 

auðveldara með að slaka á og vera þeir sjálfir og þeir fundu fyrir minni reiði. Verkefnið 

bætti auk þess samskiptin milli fanganna, ekki síst vegna þess að þeir upplifðu breytingu 

innra með sjálfum sér og litu framtíðina bjartari augum. Einnig skiluðu verkefnin sér í 

jákvæðum breytingum á samskiptum fanganna við fjölskyldu og vini utan fangelsanna.59 

 Ljóst er að tónlistartengd verkefni í fangelsum eru starfrækt víða. Þau sem skoðuð voru 

sýndu öll góðan árangur í framkvæmd. Samvinna þvert í gegnum múrinn í formi frjálsra 

tóna virðist því skila sér í jákvæðum áhrifum á þátttakendur. 

Aðstæður fanga til tónlistariðkunar í íslenskum fangelsum í dag  

Einu hljóðfærin í eigu fangelsanna sem viðmælendur þessarar rannsóknar muna eftir eru 

tvö  píanó. Annað er staðsett í íþróttasal á Litla-Hrauni og hitt í stofu á Kvíabryggju. 

Enginn af viðmælendum rannsóknarinnar kannast við að fangar hafi nýtt sér þau þó það 

                                                 
56 „Music for Transformation.“ 
57 Cox og Gelsthorpe, „Beats & Bars - Music in Prisons: An Evaluation“, 2. 
58 Cox og Gelsthorpe, 14. 
59 Cox og Gelsthorpe, 15–24. 
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kæmi hugsanlega til greina ef áhugi væri fyrir því.60 Fangar tvö og þrjú fullyrða að Sogn 

bjóði ekki upp á eitt einasta hljóðfæri. Fangi þrjú segir að engin tækifæri til tónsköpunar 

séu í boði innan Litla-Hrauns eða Sogns nema þau sem fangar búa sér til sjálfir.61  Fangar 

hafa, í einhverjum tilfellum, fengið leyfi fyrir að hafa hljóðfæri inni í klefa hjá sér. Þetta 

flokkast þá sem aukabúnaður. Í flestum tilfellum er um að ræða gítara eða bassa.62 

 Fangi eitt segir að föngum sé ekki heimilt að vera vera með hljóðfæri en það sé hægt að 

fá undanþágu. Það er sveigjanlegt hvað hægt sé að gera og hvað sé í boði. Hann rifjar upp 

að á sínum tíma á Litla-Hrauni hafi í sumum tilvikum verið hægt að fá leyfi fyrir hlutum 

sem almennt ekki voru leyfðir. „Af því að þetta er íslenskt fangelsi þá er [...] regluvirkið 

[...] rosalega lítið og [...] mjög beygjanlegt. [...] Það er bara nánast aldrei sama regla [í 

gildi] eftir því hvort Jón eða séra Jón spyr.“63 Aðstæður virðast metnar af yfirvöldum í 

hverju tilfelli fyrir sig. 

 Fangi tvö rifjar upp: „Ég tók svolítið upp þegar ég var á Litla-Hrauni og bara brenndi 

inn á disk, þannig að það eru alveg möguleikar á þessu.“ 64  Þá hafi hann verið með 

míkrófón og fengið aðstoð frá öðrum fanga við að búa til takta í tónlistarforriti. Nú sé hann 

með kassagítar sem hægt er að tengja við rafmagn og hljómborð.  

 Fangi þrjú hefur enn betri tækjakost. Hann er með kassagítar, rafmagnsgítar, 

rafmagnsbassa og tölvu með ýmsum tónlistarforritum. Hann er ekki með magnara fyrir 

rafmagnshljóðfærin og telur að það sé með öllu óheimilt á Litla-Hrauni. Hann minnist þess 

að eitt sinn hafi fangi fengið að vera með lítinn bassamagnara á Sogni þar sem reglur um 

aðbúnað séu ekki eins harðar og á Litla-Hrauni. 65  Hann tengir rafmagnshljóðfærin í 

gegnum hljóðkort og hlustar á þau í gegnum tölvu og heyrnartól. „Ef ég er eitthvað 

eirðarlaus eða eitthvað þá er alltaf gott að setja á sig „headset“ og „sóna“ út og „distortion“ 

í botn og hafa smá „rock and roll“ [...] það róar hugann og maður gleymir stað og stund.“66 

Kassagítarinn er ávallt við hendina í herberginu hans en ákveðnar umgengnisreglur gilda 

þó um tölvuna. Hana má hann sækja til fangavarða klukkan átta á morgnana en þarf að 

skila henni á miðnætti. „Frá átta á morgnana til tólf á kvöldin get ég verið að grípa í þetta 

öðru hverju. Það [...] er skóli hérna [...], en skólinn er eiginlega bara þrjá daga í viku og 

                                                 
60 Páll E. Winkel, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
61 Fangi þrjú, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
62 Halldór Valur Pálsson, „Hvað mega fangar hafa með sér í fangelsið sem gæti nýst í tónsmíðum?“ 
63 Fangi eitt, „Hvað mega fangar hafa með sér í fangelsið sem gæti nýst í tónsmíðum?“ 
64 Fango tvö, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
65 Fangi þrjú, „Hvað mega fangar hafa með sér í fangelsið sem gæti nýst í tónsmíðum?“ 
66 Fangi þrjú, „Hvaða kosti getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
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klukkutíma í senn. Þannig að það er kannski ekki mikil truflun“.67 Þessar reglur eru skertari 

á Litla-Hrauni. Þar skila fangar tölvum sínum klukkan tíu á kvöldin.68 Þó rifjar hann upp 

að tómstundaherbergi sé á Litla-Hrauni og að eitt sinn hafi fangi fengið aðstöðu þar fyrir 

rafmagnstrommusett sem hann átti. 69  Tónlist hjálpar honum að halda jafnvægi innan 

fangelsisins. „Ég gæti ekki komist í gegnum eitthvað svona án þess að hafa tónlist.“70 Fyrir 

honum getur tónlist virkað sem: „fínasti sálfræðingur.“71 

 Halldór Valur segir tónlistarþátttöku innan fangelsanna afar takmarkaða: „Það er engin 

skipulögð tónlistarkennsla eða beinlínis tónlistarþátttaka fyrir fanga [í íslenskum 

fangelsum] nema til dæmis í opnum fangelsum eins og á Sogni, þar eru bara áhugasamir 

starfsmenn sem hafa fundið upp hjá sjálfum sér að setjast niður með mönnum sem eru með 

gítarinn með sér og kenna þeim grip.“72 

 Ákveðnar aðstæður eru vissulega fyrir hendi og fangar hafa verið og eru að iðka tónlist í 

íslenskum fangelsum. Þær eru þó allar á þeim forsendum að fangar hafi áhuga á 

tónlistariðkun. Páll segir það í góðu lagi að iðka tónlist í fangelsum svo lengi sem það trufli 

ekki aðra. Hann staðfestir að fordæmi séu fyrir því að fangar hafi tölvur, hljóðkort og 

hljóðfæri í klefum sínum og jafnvel vinni að efni innan múranna í samvinnu við aðra utan 

þeirra. Minna er þó um samvinnu.  

 Viðmælendur úr röðum fanga eru sammála um að flestir fangar sem iðka tónlist geri 

það í einrúmi. Stundum er hnippt í einhvern og honum sýnt hvað annar er að fást við.73 

Enginn viðmælenda minnist þess að fangar hafi haldið tónleika. Það hefur þó gerst, eins og 

kom fram þegar fjallað var um verkefni Sigrúnar fyrr í þessari rannsókn, en það er líklega 

ansi langt síðan, hugsanlega níu ár. 

 Það er gefandi að vinna að einhverju sem einstaklingur hefur gaman af, er stoltur af og 

fá síðan tækifæri til að deila því með öðrum.74 Páll segir: „Ég held að það sé svakalegur 

sköpunarkraftur þarna víða inni óvirkjaður [í íslenskum fangelsum], ég er svo gott sem viss 

um það“75  

                                                 
67 Fangi þrjú, „Hvenær má iðka tónlist?“ 
68 Ibid. 
69 Fangi þrjú, „Hvað myndi mæla gegn því að það væru hljóðfæri á sameiginlegum svæðum fanga, svo sem 

setustofum?“ 
70 Fangi þrjú, „Hvaða kosti getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
71 Ibid. 
72 Halldór Valur Pálsson, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
73 Fangi tvö, „Veistu dæmi um aðra en sjálfan þig sem hafa verið að fást við tónsköpun á Sogni?“ 
74 Sigrún Sævarsdóttir, „Hverjir eru helstu kostir svona verkefna?“ 
75 Páll E. Winkel, hugmyndir um framtíðar verkefni í íslenskum fangelsum. 
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 Undrun vekur að miðað við allan viljann frá stjórnendum, áhugann frá föngum og þann 

sköpunarkraft sem virðist ríkja á Sogni að ekki hafi verið unnið meira með skapandi 

listgreinar en raun ber vitni. Rannsóknir og verkefni víða um heim styðja við framkvæmdir 

þessara verkefna og er ljóst að Ísland er ekki framarlega þegar kemur að því að virkja 

sköpunarkraft fanga. Vissulega eru aðstæður í fangelsum mismunandi en eins og fram 

kemur eru jákvæðar niðurstöður að finna í slíkum verkefnum, jafnvel í fangelsum með 

hámarksöryggisgæslu. Halldór Valur segir: „Það hefur bara kannski ekki verið [...] nógur 

áhugi í kerfinu fyrir að taka þetta eitthvað fram yfir annað. Fjárfesta í hljóðfærum á 

kostnað einhvers annars [...] og skipuleggja tónlistarstarf.“76 Hann bendir einnig á að „allt 

íslenska fangelsiskerfið er minna heldur en eitt svona fangelsi [Halden fangelsið í Noregi] 

sem er að gera þessu flottu hluti.“77 Halldór Valur segir íslenska fangelsiskerfið skorta 

fjármagn til að bjóða upp á sömu aðstæður og finna má í fangelsum eins og Halden. „Í 

svona litlu kerfi eins og hjá okkur þar sem [...] við þurfum að taka ákvörðun um það hvort 

við ætlum [...] að kaupa [...] borvél, þá erum við mjög langt frá því.“78 

Tónlist í fangelsum framtíðarinnar  

Það gæti þótt góð hugmynd að fangelsi byði upp á gítar sem allir gætu gripið í þegar sá 

andi kæmi yfir þá. Margir kunna eitt eða fleiri lög á gítar. Þessi gítar gæti þá hugsanlega 

verið staðsettur í sameiginlegum setustofum. Um leið væri kominn vettvangur fyrir fanga 

að vinna að einhverju saman sem þeir hafa sjálfir frumkvæði að og er jákvætt fyrir líðan 

þeirra. Fangi eitt er mjög jákvæður fyrir slíkri hugmynd og segir: „Það væri náttúrlega 

sniðugt að fá, þú veist, kassagítar eða eiga eitthvað til ef menn vildu fá að spreyta sig að 

spila. Það væri mjög sniðugt.“ Páll er ekki sannfærður um að gítar fengi að vera friði í 

lokuðu fangelsi. Það sé mun „harðari kjarni“ sem sitji inni í lokuðum fangelsum í dag 

heldur en fyrir fimm árum síðan.79 Gítar yrði hugsanlega ekki lengi í nothæfu ástandi upp á 

vegg á Litla-Hrauni í dag.80 Undir þetta tekur Fangi eitt og Fangi þrjú segir enn fremur: „Ef 

það er eitthvað sem fangelsið á er öllum drullu sama um það.“81 Fangi eitt segir líklegra að 

hljóðfæri fengi að vera í friði ef það væri gjöf frá einstaklingi sem fangar bera virðingu 

                                                 
76 Halldór Valur Pálsson, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
79 Páll E. Winkel, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
80 Páll E. Winkel, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
81 Fangi þrjú, „Hvað myndi mæla gegn því að það væru hljóðfæri á sameiginlegum svæðum fanga, svo sem 

setustofum?“ 
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fyrir. Halldór Valur nefnir að sú hugmynd hafi komið upp að geyma hljóðfæri í læstum 

skáp sem fangar gætu beðið um að fá afhent.82  Nú er verkefni á lokastigi sem snýr að því 

að þrír aðilar sameina krafta sína. Lionsklúbbur Mosfellsbæjar, Ólafur Arnalds 

tónlistarmaður og faðir hans Andrés Arnalds langar að gefa Sogni hljóðfæri og 

upptökubúnað. Andrés hefur mikinn áhuga á að styrkja meðferðarúrræði í íslenskum 

fangelsum.83 Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði hjá Andrési eftir að Ólafur, sonur 

hans, sýndi honum bréf sem hann hafði fengið sent frá Barna- og unglinga geðdeild 

Landspítalans (héðan í frá kallað BUGL). Ólafur gaf BUGL töluverðan fjölda af 

hljóðfærum. Hann fékk svo sent bréf frá deildarstjóra BUGL þar sem hún lýsti hvernig 

tónlistarherbergið hefur haft jákvæð áhrif á þjónustuþega deildarinnar. 84  Í stuttu máli 

kemur fram í þessu að bréfi að herbergið sé nýtt mun meira en áætlað var. Þar myndist nýr 

vinskapur og ríki virðing. Ungmennin deila hugmyndum og opna sig í gegnum tónlistina. 

Eftir að hafa lesið þetta þakklætisbréf fékk Andrés strax þá hugmynd að þetta þyrfti að 

endurtaka en nú í fangelsi.85 

 Staðan á verkefninu, samkvæmt fangelsisyfirvöldum og Andrési, er sú að fjármagnið er 

tryggt og það mun verða að þessu. Nú þarf að hittast og ganga frá ákveðnum atriðum áður 

en hljóðfærin verða keypt og afhend fangelsinu.86 Ætlunin er að nýta kennslustofuna á 

Sogni, sem er í sérhúsnæði, undir hljóðfærin.87 Því væri hægt að spila án þess að ónáða 

aðra. Þegar verkefnið er í höfn staðfestir Páll að fangar hafi möguleika á því að stofna 

hljómsveitir og æfa saman tónlist.88 Einnig býðst þeim að halda tónleika í fangelsi á nýjan 

leik. Með upptökubúnaðinum verður hægt að fanga hugmyndir og vinna þær áfram. 

Jafnvel gefa út tónlist sem tekinn er upp í fangelsi af föngum. 89  Annar möguleiki er 

samvinna fanga og gesta eða kennara. Hægt væri að bjóða upp á hljóðfærakennslu í 

fangelsi á nokkur mismunandi hljóðfæri. 90  Einnig væri hægt að fræða fanga um 

upptökutækni og hljóðblöndun. Fangelsis yfirvöld eru mjög spennt fyrir þessu verkefni. 

Halldór Valur nefnir að á Sogni sé fangavörður sem sé „mjög áhugasamur og með góða 

þekkingu á hljóðfærum og myndi geta verið svona hinn fullkomni tengiliður við svona 

                                                 
82 Halldór Valur Pálsson, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
83 Ólafur Arnalds, „Hvernig kom þetta verkefni til?“ 
84 Ibid. 
85 Andrés Arnalds, „Hvernig kom þetta verkefni til?“ 
86 Samtal höfundar ritgerðarinnar við Halldór Val Pálsson og Andrés Arnalds um verkefnið á Sogni. 
87 Andrés Arnalds, um verkefnið á Sogni. 
88 Páll E. Winkel, „Mættu fangar stofna hljómsveitir og æfa í aðstöðunni á Sogni?“ 
89 Ibid. 
90 Halldór Valur Pálsson, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“ 
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verkefni, stýrt þessu.“91 Starfsmenn fangelsisins myndu þá sjá til þess að hljóðfærin og 

tækin væru í starfshæfu formi allan ársins hring. Halldór Valur segir: „Ef þessi tæki lægu 

bara frammi og [...] menn með enga þekkingu ganga bara í þetta og enginn hefur umsjón 

með þessu þá [...] væri þetta fljótt að fara forgörðum.“92 Fangi tvö nefnir tónlistariðkun 

sem úrræði við óreglu og er sannfærður að margir fangar myndu nýta sér tækifærið ef 

boðið yrði upp á kennslu á hljóðfæri og tónlistarforrit.93  

 Samskonar aðstaða hefur ekki boðist föngum á Íslandi áður og því engin reynsla komin 

á þess konar aðstæður. Líta verður til erlendra fangelsa til að kanna hvernig best er að nýta 

slíka aðstöðu. Ljóst er að einn fangavörður hefur takmarkaðan tíma til að sinna slíku 

verkefni en einhvers staðar byrjar maður. 

  

                                                 
91 Halldór Valur Pálsson, „Hvaða möguleika hafa fangar til að skapa tónlist í fangelsum á Íslandi?“   
92 Ibid.   
93 Fangi tvö, „Hvaða kosti getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
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Lokaorð 

Ljóst er að ýmislegt hefur verið gert í tónsköpun fanga gegnum tíðina bæði hérlendis og 

erlendis. Það gerist þó sjaldan og líður langt á milli þess að unnið sé markvisst að 

tónsköpun með föngum á Íslandi. Yfirvöld óska eftir að fleiri hæfir aðilar sýni þessu 

málefni meiri áhuga en hafa ekki fjármagn til að koma því á stofn. Bæði Decoda og Music 

Behind Bars verkefnin eru unnin af mörgum fagaðilum en ekki einstaklingum. Slíkt 

fyrirkomulag kostar meiri fyrirhöfn og fleiri peninga en skilar góðum árangri. Fjármagn 

verkefnanna koma ekki frá hinu opinbera eða fangelsunum sjálfum heldur eru verkefnin 

styrkt af velunnurum og góðgerðasamtökum. Fangelsi á Íslandi eru því í sjálfheldu þegar 

kemur að svona verkefnum. Áhugi er meðal stjórnenda og vistmanna fyrir slíkum 

verkefnum en yfirvöld segjast ekki geta fjármagnað verkefni af þessum toga fyrr en það 

hefur verið framkvæmt með góðri reynslu. Þessi rannsókn sýnir þó fram á að fordæmi eru 

fyrir svona verkefnum á Íslandi og erlendis. Með styrkjum og velunnurum er möguleiki að 

slíkt verkefni gæti orðið að veruleika en ljóst er að þörf er á rétta fólkinu til að sinna slíkum 

verkefnum. Í þessari rannsókn hafa kostir þessara verkefna verið dregnir fram og áhugi 

íslenskra fanga fyrir þeim. Því væri óskandi að föngum á Íslandi byðust þess konar 

tækifæri því eins og Fangi þrjú sagði: „Tónlist er mögnuð tjáning.“94 

 Það er gaman frá því að segja að þegar ég hóf að skrifa þessa ritgerð hafði ég ákveðnar 

hugmyndir um fangelsin á Íslandi. Ég var nokkuð viss um að þar væri ekkert skipulagt 

tónlistarstarf í gangi og hefði ekki verið í langan tíma. Þann grun fékk ég nokkuð snemma 

staðfestan í viðtölum mínum við yfirvöld og fangana. Það var þó Fangi tvö sem kom mér á 

sporið um verkefnið sem Andrés leggur nú lokahöndina á. Í þessari ritgerð var farið yfir 

þau jákvæðu atriði sem fangar hafa upplifað í gegnum tónsköpun. Því verður spennandi að 

fylgjast með þessu verkefni og þá sérstaklega hvernig þetta tækifæri verður nýtt í þágu 

fanganna. Einnig opnast fyrir möguleikann að svipuð aðstaða skapist í fleirum fangelsum. 

Þegar viðtalið við Pál var tekið var honum ekki kunnugt um verkefnið en hann talaði um 

að þetta væri eitthvað sem hann dreymdi um að myndi bjóðast föngum.95 Þarna rætast því 

hugsanlega sameiginlegir draumar fanga og fangelsisyfirvalda. 

  

                                                 
94 Fangi þrjú,  „Hvaða kosti getur tónlistariðkun fanga haft í för með sér?“ 
95 Páll E. Winkel, „Er eitthvað fleira sem þér finnst að ætti að koma fram?“ 
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