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else. Han är en s.k. ”knarkkung” enligt pressen. Jag möter en trött gammal man som längtar efter sina barn.
Knarkhandlarens miljoner är sedan
länge begravda i en mängd krognotor.
Han saknar inte sina miljoner men han
saknar sina barn. Han var ”kung i baren” på Costa del Sol några ögonblick
till priset av många år i en varm cell
och förtärande längtan efter kontakt
med sina svikna barn.
Tänk om man kunde spela in mitt
samtal med honom och visa för alla
ungdomar som tror att det är häftigt
att vara ”knarkkung”.
Ber att få tala med hans kontaktman
men möts naturligtvis av beskedet
”återkom efter sommaren”. Denna
löpsedlarnas man går mot sin varma
cell och önskar bara att sommaren
ska ta slut. En sommar är sannerligen
olika för oss.
En vanlig dag i IBUS verksamhet.

Sommaren är ett ord som hos de
flesta inger förhoppningar, förväntningar. Tidningarnas löpsedlar fylls
med återkommande löpsedlar av typen, vädret, bästa vinerna olika tips
för att gå ner i vikt suck… På våra
anstalter går livet sin gilla gång och
det som möjligen intresserar våra intagna är vädret. Den värmebölja som
vi ”vanliga” längtar efter fruktas av
våra intagna.
Det är nämligen varmt i en cell på 6-8
kvadratmeter med begränsade vädringsmöjligheter.
Allt myndighetsarbete stannar av i
Sverige. Intagna som väntar på besked i något ärende får ofta höra ”du
får vänta till efter sommaren”. Våra
förväntningar är andras frustration.
Jag sitter i min bil på väg till ett möte
med en person dömd till 10 års fäng- 			
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Vi möts i kulverten utanför kyrkan på
Norrtäljeanstalten för ett par år sedan.
Jag är en vikarierande fängelsepastor.
Han heter Olavi och är en av många
livstidare på anstalten. Vi pratar en liten stund. Jag minns inte om vad. Han
städar bl.a i kyrkan och det hörs att
det där med kyrkan är viktigt.
Däremot minns jag hans ögon. Det
var något särskilt med dom. Det riktigt lyste av en glädje som gjorde att
också ansiktet lyste mot mig. Om det
är som ordspråket säger att ögat är
själens spegel – ja då har jag mött en
annorlunda och spännande människa.
En stund senare knackar jag på hans
dörr. Jag hör han svarar ”- Kom in”.
Cellen är som alla andra, men ändå
är det något som är annorlunda. När
jag går in känner jag mig omsluten
och uppfylld av en sällsam glädje som
tycks fylla rummet. På bordet ligger
en väl använd öppen bibel.
Jag säger något om att han verkar så
glad och undrar hur det kan komma
sig.
- Skulle inte jag vara glad när Gud Fader är så god emot mig? Guds kärlek
den sköljer över mig varje dag! Jag får
ju allt av honom! Jag har aldrig mått så
bra som under de senaste tio åren!

nande tidigare. Inte så lätt att få ihop
det där tänker jag. De senaste tio åren?
Aldrig haft det så bra? De åren har
han varit inlåst på olika anstalter. Han
vet inte hur många år till han skall sitta
inne. Fem kanske? Troligen fler. Han
har förlorat allt. Framtidsutsikterna
är inte ljusa, de vet både han och jag.
Ändå har han aldrig haft det så bra?
Han måste ha vunnit något i stället för
det han har förlorat!
Jag får hjälp att hitta ett sammanhang när han ger mig en kopia av en
artikel i en församlingstidskrift nere
ifrån Skåne. Det är pastorn på häktet i
Malmö som berättar om sitt möte med
Olavi för tio år sedan. Olavi beskriver
där sin Gudsrelation med nästan exakt
samma ord som nu i vårt första möte
i hans cell.
Jag reflekterar vidare: Något måste
alltså ha hänt på häktet i Malmö. Något så totalt livsförvandlande att jag
knappt kan ana det. Jag kommer tillbaka till det. Först en inblick i Olavis
liv.
I Olavis uppväxtmiljö regerar kung
Alkohol. Där den kungen har makten
får kärlek och närhet inte plats. Där
är alla offer. Hårdast drabbas barnet,
oälskad och osedd. Där tar våld och
utanförskap över. Otryggheten blir
total. När Olavi är tretton år får han
nog. Han slår tillbaka hårt och definitivt och lämnar hemmet för att aldrig
återvända.
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Vart tar en trettonåring – ett barn –
vägen i den situationen?
Han överlever, men till ett alltför
högt pris. Missbruk och kriminalitet i
ökande tempo. Anstaltsvistelser som
avlöser varann. Längre fram i livet
bryts trenden för en tid när han, kanske alltför sent, får en vårdvistelse på
ett behandlingshem. Nu ordnar det
upp sig med familj och arbete att gå
till.
-”Kanske gick det för bra”, säger han.
Jag fick för mig att nu klarar jag mig
själv. Att mina drogproblem, ja kanske
alla mina problem var lösta för alltid.
Jag kan leva ett liv som ”alla andra”.
Jag kan väl leva ett liv utan att vara
helnykterist. Det slutade i totalt kaos.
Jag började åter att dricka och knarka
totalt okontrollerat. Förlorade familj,
jobb och verklighetsförankringen
med tillvaron. Flera misslyckade självmordsförsök.
- Nu vet jag att det var Gud Fader som
såg mig och ville att jag skulle leva vidare och en dag få ett bättre liv.
Så en dag går ortstidningen ut med
nyheten att en person hittas död i sin
bostad. Tanken som slår mig är fasansfull. Försöker att minnas. Var vad jag
när detta hände? Vad gjorde jag? Jag
var väl ute efter pengar. Var det jag?
Suddiga, fragmentariska och otäcka
bilder tar sin form och tycks peka i
samma riktning. Det kan vara jag! Det
är nog jag! Nu måste jag få hjälp.
Dom enda som kunde hjälpa mig
var poliserna. Jag kände dom och dom

kände mig alltför väl! Men dom hade
alltid uppträtt korrekt emot mig. Ibland tänkte jag att dom var mina enda
vänner! Jag går till dom och berättar
om mina tankar och aningar. Utredningen bör vara en av de enklaste för
spår och bevis finns det gott om. Jag
bidrar så gott jag kan. Nu vet jag! En
fruktansvärd vetskap, men trots allt
känns det bättre att veta. Jag har berövat en människa livet. Det jag har gjort
kan inte göras ogjort.
På häktet läser Olavi i Nya Testamentet. Han säger till pastorn: - ”Jag
begriper just ingenting, men läsningen
gör något med mig”.
En process har påbörjats. En dag händer det! Boken ville inte stänga sig, säger Olavi. Den öppnade sig och började tala till mig!
Vid mitt första möte med Olavi
hade ”boken” talat till honom i mer
än tio år. Nu har den talat i tolv år.
Han har inte läst teologi eller bibelkunskap. Han har inte haft någon riktig kontakt med kristen verksamhet.
Om han som tonåring hade fått komma till ett bra kristet familjehem, hade
hans liv blivit annorlunda då? Ingen
vet, men visst är det i hög grad troligt.
Ingen utomstående har undervisat honom. Det måste vara Gud Fader själv
som genom Den Heliga Ande är den
store pedagogen och läraren! Han har
gjort bibeln levande, talande och har
avslöjat dess djupaste, innersta hemligheter för Olavi i hans livssituation
och verklighet.
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Mitt vikariat på Norrtälje blev betydligt längre än vad jag hade räknat
med. När det slutade blev det betydligt krångligare och mer byråkratiskt
att upprätthålla kontakten med Olavi.
Det kändes inte bra, men Olavi trodde
att Gud Fader skulle göra något åt det.
Han bad om detta och vad händer?
Inte alls så långt efter jag har slutat
så ringer telefonen. Det är en frivårdsinspektör ifrån Helsingborg
som berättar att hon har en klient
på Norrtäljeanstalten som behöver
en förtroendeman som stöd. Han är
dömd till livstid och är placerad långt
bort. Kan du tänka dig att ta det uppdraget? Vad heter han, frågar jag.
Olavi! Jag tror jag säger ja innan jag
ens har hört efternamnet!
Hur kom det sig att hon ringde
mig? Hon hade kontaktat frivården
i Stockholm Norr och bett om råd.

Hon råkar träffa en handläggare som
kände mig. Jag hade haft ett samarbete
med just henne för många år sedan.
Nu var problemet löst. Jag ser det som
Guds ledning. Olavi tackar Gud Fader
för bönesvar!
Nu styr jag själv mina besök hos honom. Nu kan jag börja arbeta långsiktigt med en verkställighets- utslussoch frigivningsplanering. Jag räknar
med att IBUS vill och kan ha en viktig
roll i detta. Jag har redan kontakt med
en bra advokat för att förbereda en inlaga för förändring bl.a. av hans permissionsvillkor. Första steget mot en
tidsbestämning av hans straff.
Mycket mer kunde sägas om kontakten med Olavi, men detta är väl redan
i längsta laget.
Kära IBUS vänner! Kom ihåg både
mig och Olavi i era förböner!
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Daniel Lindberg

En artikel hämtad från en fängelsetidning
skriven av en intagen.
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Här kommer en insändare från en
knickedick som snart har gjort sin
13:e volta (fängelsestraff) färdig. Som
alla vet så är det inget att skryta med
men gjort är gjort och det går liksom
inte att göra något åt det. Det jag vill
komma fram till är att jag har hunnit
skaffa mig en hel del erfarenhet om att
vara en som man säger intagen, men
själv så vill jag hellre kalla mig fängelsekund. Det flesta ser mig nog inte
som någon mönstermedborgare och
inte heller någon idealfånge.

Jag fick kontakt med en kille som
heter Per Gustafsson som jobbar för
föreningen IBUS – Individuellt Behovsstyrt Uthålligt Stöd. Han kan nås
på telefon 016 – 830 90.
Denna fantastiska herre åker runt
på Sveriges kåkar och hjälper de som
genuint vill förändra sin situation. Han
har varit och besökt mig fem eller sex
gånger nu det senaste året och vi har
lärt känna varandra lite mer. Han har
även varit delaktig i att jag nu har fått
kontakt med min 15 – åriga grabb för
första gången på åtta år!

För mig så är detta en fantastisk
möjlighet och jag ska snart åka och
titta på ett familjehem, eventuellt min
nya framtid. I förrgår var de sociala
Nu kommer jag till det som jag myndigheterna här och även på detta
egentligen ville få fram. Jag har be- möte så var nu min gode vän Per och
stämt mig sedan en tid tillbaka att 13 argumenterade till min fördel. Slutsatggr på kåken får räcka. Resten av mitt sen är alltså denna: insändaren är till er
liv vill jag leva i frihet. Frihet, vilket som vill förändra er situation.
skönt ord, man kan nästan smaka på
Det finns en vänlig själ där ute som
det och för mig så smakar det vanilj!
Ja, som sagt, jag har bestämt mig för heter Per. Vill ni ha hjälp så hjälper
att få en bra väg ut även för mig, jag han er gärna! Det finns en bättre väg
med alla mina misskötsamheter, så ut!
Vänligaste hälsningar ifrån Terror.
finns det en bra väg ut.
Detta är för mig helt fantastiskt! Jag
har muckat ut (lämnat fängelset) till en
tjackpåse (narkotikapåse) i stort sett
alla gånger men inte denna gången!
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