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Det började med droger,  
sedan blev han brottsling 
 
Historien om John Lindberg är till allra största delen en sorglig berättelse. 
Han blev drogberoende i unga år. Han började med att sniffa, sedan blev det alkohol. 
Tolv år gammal kom han berusad till skolan, medförande en flaska hembränt. Snart 
var han kraftigt alkoholiserad. Första gången han greps av polis körde han bil utan 
körkort, men det skulle bli långt värre. Han åkte fast för bedrägerier, han gjorde 
alltmer kvalificerade inbrott, han blev till och med en riksbekant kassaskåpstjuv. 
Tumba-Tarzan, Mästerrymmaren Sölving Holmström, Lennart ”Konvaljen” Johansson, 
Olle Möller – John var bekant med dem alla.  
 
Men vi börjar med fylleri och alkohol, det som de flesta Karlstadsbor associerar 
honom till.  
Kriminalkommissarie Sten Persson berättar att han under en period dagligdags 
avslutade lunchrasten med ett konstaterande: 
 - Ja, då är det väl dags att åka och hämta in John Lindberg! 
Enligt Sten Persson satte John ett närmast osannolikt rekord när han under ett år, 
1983, greps för fylleri 179 gånger.  
- 1984 blev knappast bättre. Där har jag inte årsstatistiken kvar, men han togs in 13 
gånger i juni, 13 gånger i juli och 17 gånger i augusti. Så totalsumman var nog 
liknande den året innan, säger han. 
Sten Persson bekräftar också historien om att John en gång frusit fast på bänken 
utanför Bolaget. Han hade i fyllan kissat ner sig och somnat i kylan.  
 
För Sten Persson, som var polisbefäl, blev John ett personalproblem.  
- Det gick åt två man varje gång han skulle hämtas in. Han bråkade och gapade och 
bar sig åt. Stark var han också. Han och jag brottades rejält några gånger när jag var i 
yttre tjänst. Fick han tag i något han kunde hålla fast sig i så var det nästan omöjligt 
att ensam bryta loss fingrarna på honom.  
- Nej, inte var jag glad åt honom, det ska erkännas, medger Sten Persson. 
 Sten beklagade sig för länspolismästaren Jan Larsson.  
- Då hade jag räknat ut att fem och en halv veckas arbetstid för två poliser gick åt 
under ett år, bara för att hämta in John, skriva in honom och så småningom släppa ut 
honom. För att framåt eftermiddagen hämta in honom igen… 
 
Sten Persson och John träffades alltså ofta, och efter hand upptäckte Sten andra sidor 
av John Lindberg. 
 - Han hade intressanta åsikter som han vältaligt förde fram när han nyktrat till. Han 
var sannerligen ingen dumskalle, han var klart intelligent.  
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- Så småningom blev vi goda vänner. Han visade mig respekt och jag markerade att 
jag respekterade honom. Jag tyckte exempelvis att det var bedrövligt, rent av 
kränkande, att han och de andra A-lagarna skulle sitta fulla och eländiga helt 
offentligt utanför Systembolaget.  
- 1986 tog jag kontakt med kommunen och föreslog att man skulle öppna en ölstuga 
där A-lagarna kunde få dricka öl under någorlunda kontroll. Förslaget väckte stort 
uppseende i Karlstad, men jag hade förankrat min idé hos John och han höll med 
mig. Någon kommunal ölstuga blev det ändå inte, men jag tycker nog fortfarande att 
jag hade rätt. 
 
Sten Persson svarade också för en annan uppmärksammad insats. 
Intill Systembolaget låg en bokhandel. På fönsterbänken nära dörren satt vanligtvis 
John Lindberg. Han var naturligtvis berusad, dessutom var han ofta på dåligt humör. 
Han röt och skrek så kunderna drog sig för att gå till bokhandeln. Personalen klagade 
hos polisen. 
- Jag tog kontakt med ett av kommunalråden, jag tror det var Alf Johansson. Vid ett 
möte med honom lyckades jag få honom att lova att kommunen skulle sätta upp en 
bänk en bit från fastigheten, om jag i min tur såg till att John lämnade fönstret och 
satt på bänken i stället.  
- När jag berättade detta för John lovade han mig att sluta sitta vid fönstret. Bänken 
kom på plats och John höll vad han lovat. Kunderna kunde gå till bokhandeln utan att 
känna sig antastade. 
Att John sedan satt på sin bänk så ofta att han fick posten levererad till sig dit - det är 
en annan historia. En historia om en som under långa perioder levde hemlös. 
 
 
Men berättelsen om Alfred John Rune Lindberg börjar 1932. Han föddes den 9 mars i 
Lämbacken, Östmark, som son till Ernst Maurits Lindberg, född i Millmarkstorp den 
18 november 1900, och hans maka Alma Sofia Karolina, född i Dalby den 10 mars 
1900. 
I familjen fanns då redan fem äldre syskon, Karl Edvin Viking (född 22/12 1919), 
Matilda Charlotta Elvira (född 8/12 1921), Ernst Oskar Ragnar (född 17/5 1924), Hulda 
Maria Sofia (född 5/1 1926) och Henry Bertil Wallentin (född 24/9 1929).  
John skulle komma att få två små helsyskon, Rolf Göran Ludvig (född den 21/9 1934) 
och Verner Hugo Mauritz (född 3/5 1937).  
Ernst Maurits hann aldrig se sin yngste son, Hugo. Ernst avled den 23 april 1937 efter 
en tids sjukdom, alltså tio dagar innan Hugo föddes.  
I ett senare förhållande med Holger Fredrik Hedenberg, son till den berömde 
”Knivkongen” Johan Fredrik Hedenberg, fick Alma ännu en dotter och John en 
halvsyster, Maj-Britt Irene Viola, född 1943. 
 
Familjerna Lindberg och Hedenberg tillhörde resandefolket, på den tiden kallade 
tattare. 
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- Resandefolket hade något av en oas i Östmark, berättar Hugo Lindberg, den enda 
av syskonen utöver John som jag träffat.  
- Vi var accepterade av folket i bygden. Jag kan inte minnas att vi någonsin blev 
mobbade eller illa behandlade för att vi var resande. 
 
Hugos berättelse bekräftas av studier som gjorts på universitetsnivå. 1958 
presenterades en avhandling, skriven av filosofie doktor Carl-Erik Måwe – ”Studier i 
den sociala kontrollen i Östmark”.  I avhandlingen kallas Östmark ”tattarnas 
eldorado”. 
På andra håll i Värmland var inte synen på dem lika positiv.  
”De betraktades som ogräs och avskum”, skriver Måwe och ger några exempel. 
I Arvika gav kommunalstämman, enligt en artikel i NWT på nyårsafton 1887, 
fjärdingsmannen fem kronor i ersättning för varje tattarfamilj han kunde ”föra till 
länsman”. I Holmedal betalade man åtta kronor och i Alster fem till tio kronor för 
samma prestation. I Frändefors fick den som släppte in tattare i sitt hus betala tio 
kronor i böter. 
Det finns också många exempel på att ungdomar som fått jobb och skött sig bra fick 
sparken när det kom fram att de var av resandesläkt. 
- Så var det inte i Östmark, skriver Måwe.  
 
I handlingarna som rörde tiden mellan 1765 och 1900 hade han inte hittat något 
”beslut av negativ eller fientlig karaktär gentemot tattare, fattat vid socken- eller 
kommunalstämma i Östmark”.  
Tvärtom hade en fattigvårdsstyrelseledamot uttalat sig kritiskt mot andra kommuner 
som inte försökte ”ta ansvar för dessa olycksmänniskors välfärd. De borde inlemmas i 
samhället”, menade han. 
Och Måwe fortsätter sin redovisning: 
1943-44 fanns ingen polisiär anmälan mot resandefolk i Östmark, som 1944 hade 77 
resande folkbokförda i socknen. Det var den högsta andelen resande, vad gällde 
landsortskommuner i Sverige. 
”De våre” försvarade man, skriver Måwe. En förklaring trodde han var att många 
Östmarksbor var lika fattiga som resandefolket. Därmed hade man mer förståelse för 
dem. Dock fanns kritik mot besökande resande, som kunde ställa till bråk. 
 
Men när Måwe frågade de resande själva hur de såg på sin ställning i bygden så fick 
han ändå höra att de kände att det fanns ett visst avstånd mellan dem och övriga i 
trakten. 
Den bilden bekräftades av John: 
- Mamma sa alltid åt oss att vi skulle lägga våra mössor en bit från de andra barnens. 
Hon visste, att om någon kom hem med huvudlöss så skulle vi få skulden för det. 
Hon var väldigt noga med att vi skulle vara hela och rena. Visst kände hon ett extra 
ansvar. Men jag hörde aldrig någon prata illa om oss. 
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John ansåg sig ha haft en bra uppväxt i Lämbacken. Han trivdes i skolan och hade 
vad man kallar läshuvud. Historia, kristendom och geografi var favoritämnena. 
- Jag tror faktiskt jag var bäst i klassen i åtminstone historia och kristendom, 
berättade han för mig, stolt men smått generad. 
Trångt var det därhemma, John fick dela säng med en av sina bröder, men det var 
inget problem och han berättade ofta om sin mamma som han tyckte var fantastisk. 
Hon blev som nämnts änka och ensamförsörjare strax innan hon födde sitt åttonde 
barn.  
- Mamma arbetade jämt. Till och med när hon gick. Då hade hon en stickning eller 
virkning i händerna. Nystanet låg i förklädesfickan. 
Hugo håller med: 
- Det minns jag också. Vi som var små fick följa med när hon gick runt i gårdarna och 
sålde det hon tillverkat. Det var både vantar, grytlappar och strumpor, berättar Hugo. 
 
Familjen bodde kvar i Östmark till 1942. 
- Vi bodde i det som kallades ”hotellet”. Jag antar att det berodde på att det en gång 
hade varit ett hotell, men när vi bodde där bestod det av smålägenheter som mamma 
hyrde ut, framför allt till släktingar, berättar Hugo. 
1942 köpte mamma den lilla gården Bräcka som låg i närheten av Södra Viken i 
Sunne kommun. 900 kronor betalade hon för gården. Då hade hon blivit sambo med 
Holger Fredrik Hedenberg, som flyttade med. 
John fick börja i skolan i Gettjärn och minnena därifrån är inte lika positiva som de 
från Lämbacken. 
- Jag hade inga problem med kamraterna, men det fanns en lärare som behandlade 
mig så illa så jag kan aldrig förlåta honom, berättade John.  
- En gång frågade han oss barn i klassen vad vi ville bli när vi blev stora. När det blev 
min tur sa jag att jag skulle vilja bli ingenjör.  
- Då hånskrattade läraren och sa att det var det dummaste han hört. ”En sån som du 
ska aldrig ens drömma om att bli ingenjör!” 
 
Känslan av att vara oduglig späddes på när John, då lite äldre, gick hand i hand med 
en flicka. Läraren såg det, ingrep direkt och förbjöd flickan att umgås med John, som 
sedan fick sig en rejäl åthutning för sitt tilltag.  Han som var tattare skulle hålla sig till 
sina egna kretsar och låta de, underförstått, finare flickorna vara i fred! 
- Det var av honom jag fick veta att jag inte var lika mycket värd som andra, sa John. 
Det har förföljt mig hela livet och jag tror det var orsaken till att allt gick snett. Varför 
skulle jag anstränga mig i skolan om jag ändå aldrig skulle kunna ”bli något”? 
Att lärarens ord gnagde, det kan jag intyga, Jag vet inte hur många gånger John som 
gammal berättade för mig om läraren, som han verkligen hatade. 
 
I trakten av Bräcka bodde en annan man som också - på gott och ont - kom att få 
betydelse för John. ”Gubben på skogen” kallade han honom. Till honom sökte sig 
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John ofta. Han tyckte om att prata med honom och hänvisade senare i livet ofta till 
de visa råd han tyckte sig ha fått av Gubben.  
- Han sa mycket klokt. Han pratade om rätten att bestämma över sig själv och sa att 
jag skulle strunta i vad andra tyckte. Man kan inte vara alla till lags och överhet har 
jag alltid avskytt.  
- Ingen ska sätta sig på mig, underströk John ofta och mycket bestämt. Det lovade 
jag både mig själv och Gubben. 
Men kanske gick John ibland till överdrift? Det fick långt senare de unga kvinnor i 
hemtjänsten som försökte styra över John på äldre dagar erfara:  
”Nu blir det som jag säger. Jag är personal, det är jag som bestämmer!”  
Sa någon så blev han fullkomligt rasande. De som inte kände honom var livrädda för 
honom. 
 
”Gubben på skogen” talade även om andra viktiga saker, som demokrati och 
parlamentarism. Alla skulle vara delaktiga i besluten. ”Folkets röst” skulle vara 
styrande.   
- Det han sa om betydelsen av demokratiska regler och rättvisa har också följt mig 
genom åren. Jag har alltid varit noga med att rösta och varje gång har jag röstat på 
Vänsterpartiet.  
- Det är småfolkets parti, de höga herrarna tänker bara på sig själva.  
När personalen på boendet han hade de sista åren sa att de inte hade tid att följa 
med honom till vallokalen för att rösta i valet 2014 blev han följaktligen ursinnig. 
- Jag ska rösta! Det är en demokratisk rättighet! 
 
Han ringde mig och ömsom halvgrät, ömsom svor och skrek. 
Jag uppmanade honom att stå på sig. ”Du har rätt att få gå och rösta. Om de inte kan 
följa dig till vallokalen får de se till att du får rösta via ombud”.  
Till sist fick han som han ville. Han skjutsades i sin rullstol till vallokalen och han var 
stolt när han ringde mig och berättade att han varit och röstat. 
 
John följde även ett annat av Gubbens råd - att lyssna på andra.  
- Att jag så ofta blev vald till ordförande i förtroenderåden på torkarna och i 
fängelserna berodde på att jag alltid lyssnade och tog reda på vad de andra intagna 
ansåg.  
- Jag ordnade möten där vi interner diskuterade problemen. Det vi enades om förde 
jag vidare till cheferna. Jag underströk att allt var förankrat i gruppen intagna. Det 
väckte respekt. På så vis fick jag till många förbättringar. Ensam är man inte stark, 
men håller man ihop blir även ”små människor” starka. 
 
Hugo minns också Gubben på skogen och håller med om att han säkert hade kloka 
saker att säga. Men kanske var han ändå inte ett bra sällskap för den unge John.  
- Jag vet vem Gubben var och vad han hette, men det spelar ingen roll. Det var inte 
bara John som hängde där. Det var andra unga pojkar också. Och jag vet att han bjöd 
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dem på hembränt. Jag tror inte John var mer än tio - tolv år när jag fick klart för mig 
att han hade blivit bjuden på sprit. Det var dumt gjort. 
En äldre kvinna fanns också ofta med i Johns berättelser om sin barndom. Hon ville 
alltid att John skulle följa med henne ut i skogen och plocka bär. John ville inte, men 
mamma sa att han var tvungen.  
- Hon tvingade mig att följa med henne, fast jag inte ville, upprepade han. Jag 
plockade gärna bär, men jag ville inte vara i skogen med henne. Hon var hemsk! 
 
Mer ville han inte berätta. Jag försökte, men han undvek att svara, så jag blev 
misstänksam. Vad gjorde hon i skogen som var så hemskt? Bjöd hon också John på 
sprit och i så fall varför? Blev han utnyttjad av henne? 
Hugo tror att det fanns en annan förklaring. 
- Tanten hade en förskräcklig massa katter, som alltid tvingades vara inomhus. Det 
luktade vidrigt i huset där hon bodde och det luktade vidrigt av henne också. Vi 
tyckte inte om att hon kom och hälsade på hos oss, för sedan luktade det kattpiss där 
också.  
- Men hon var nykterist. Jag tror inte att hon någonsin bjöd John på något starkt och 
jag har svårt att tro att hon bar sig illa åt mot honom på annat sätt, säger Hugo. Det 
var nog mest lukten han avskydde. Och hon ville nog bara ha sällskap. 
 
Efter flytten till Bräcka trivdes John inte längre i skolan. Allt oftare hälsade han på 
Gubben i skogen. Han upptäckte att starkvarorna han fick där hjälpte honom att må 
bättre. 
Tolv år gammal kom han onykter till skolan. Han hade dessutom med sig en flaska 
hembränt som han antagligen hade fått av gubben. 
Läraren upptäckte det hela. Det blev förstås ett väldigt rabalder - och inte blev John 
mer positivt inställd till skolan och läraren efter det. Han ville bara bort. 
När han 13 år gammal hade gått ut folkskolan stack han hemifrån i stort sett 
omgående.  
- Han följde med ett tivoli. Stellas tivoli hette det, berättar Hugo.  
 
Hugos berättelse bekräftas av Herbert Forsberg, då bosatt i Grums. Han lärde känna 
John lite senare, när båda arbetade på Skoghallsverken.  
- John berättade hur roligt det hade varit att resa med tivolit. Till sist övertalade han 
mig att sluta på Skoghall. Tillsammans skulle vi försöka få jobb på tivolit, förklarar 
Herbert.  
De åkte på ett lastbilsflak till Göteborg, eftersom John hade hört att Stellas tivoli 
skulle hålla till där. Men det började inte så bra. 
- Vi hade ingenstans att bo så vi lade oss att sova i en park. När vi vaknade var det 
någon som hade stulit våra resväskor, berättar Herbert.  
- Fast det kändes ju fantastiskt ändå! Tänk att få komma till en storstad! Det var 
märkvärdigt! 
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Men nya problem uppstod. De fick inget jobb på Stellas tivoli och de pengar John 
hade med sig från Skoghallstiden spenderade han på brännvin.  
- Han hade problem med spriten redan då, det var uppenbart, konstaterar Herbert. 
 
Att få annat jobb i Göteborg var inte heller så lätt. De gick till arbetsförmedlingen och 
lyckades få pengar till biljetter till Uddevalla där de sökte och fick en tids arbete på 
ett annat tivoli. Senare delade John och Herbert husvagn i Grängesberg, där de hittat 
ytterligare ett tivoli som gav dem jobb för en tid. 
- Men det var förstås ett osäkert sätt att försörja sig. Tivolisäsongen var inte så lång, 
konstaterar Herbert. 
Hur det var så lyckades de få påhugg både här och där. Nässjö. Åstorp. Klippan. De 
tog sig fram på olika sätt. Liftade, gick om det inte var för långt. De kom också på ett 
sätt att få tak över huvudet. 
- När vi kom till ett nytt ställe letade vi upp polisstationen och bad att få sova i någon 
av finkorna. Det funkade ofta. Mat tiggde vi oss till, gärna på något vårdhem. Vi 
chansade på att det fanns någon där som tyckte synd om oss. 
En natt fick de sova över i höet på en gård. I en tidning såg John att en 
handelsträdgård i Stockholmstrakten annonserade efter arbetskraft. Drängen på 
gården hade en lastbil. 
- Han skjutsade oss dit. Vi lovade betala honom när vi fått jobb, berättar Herbert.  
 
Det gick ett tag, men så småningom skildes vännernas vägar. Herbert ville ha säkrare 
jobb. John fortsatte med korta påhugg, men till sist lämnade även han tivolivärlden. 
Ett tag jobbade han på Munksjös fabrik Aspa bruk. Senare fick han anställning i 
laboratoriet på Skoghallsverken. Han slutade där, utbildade sig till mattläggare och 
fick jobb som sådan.  
- Men han blev inte kvar länge någonstans. Oftast fick han sparken. Han kunde inte 
hålla sig nykter och han hittade alltid någon han kunde supa ihop med. En gång fick 
han och en förman som han krökade ihop med sparken samtidigt, berättar Hugo. 
 
Johns problem med alkoholen ledde till andra problem. Han började stjäla för att få 
ihop pengar – och åkte givetvis fast. 
När vi pratade om den här tiden medgav han att han gjort mycket dumt i sitt liv - 
stulit och druckit och ställt till det i största allmänhet - men han påstod samtidigt att 
han aldrig varit våldsam. 
- Det var inte sant, avslöjar Hugo. Som ung hamnade han ofta i slagsmål, naturligtvis 
alltid på fyllan. Men eftersom dom han slogs med också var fulla så blev det sällan 
någon sak av det. 
 
De första gångerna John dyker upp i kriminalregistren handlar det om olovlig 
körning. Han hade inget körkort, inte heller någon bil. Han lånade av kamrater, ofta 
för att kunna ta sig hem till Sunne och hälsa på mamma. Men där var han redan 
välkänd av poliserna. Så snart de såg honom komma ingrep de. 
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Drygt 20 år gammal åkte John trots allt fast för ett våldsbrott, berättar Hugo. Han vet, 
för han var nämligen med. 
- Vi var på restaurangen på Lövnäs. Det var John, jag och en kille till. En som hette 
Emil fick för sig att han skulle slå mig, av någon anledning. När han gav sig på mig 
blev John, som givetvis inte var nykter, helt rasande. Han skulle minsann försvara sin 
lillebror. 
- Tyvärr hade han en kniv på sig och den använde han. Resultatet blev ett och ett 
halvt års fängelse, berättar Hugo. 
 
Att John hade hett humör (vilket han som nämnts visade även på gamla dagar) 
bidrog till slagsmålen. Dessutom var han stark. Det visste han om, och det gjorde 
honom orädd. 
- John var väldigt vältränad och en naturbegåvning när det gällde idrott, säger Hugo. 
Han var jätteduktig i både handboll, fotboll och bandy. Jag är säker på att han kunde 
ha gått långt om han satsat på idrotten. Kanske hade hela hans liv tagit en annan 
vändning? 
 
 
Att alkoholen bidrog till att det i stället gick snett gjorde John ingen hemlighet av. 
Det började med småsaker. 
23 år gammal gav han sig tillsammans med en suparkompis på en berusad man. 
Kompisen slog ner mannen, John muddrade honom och fick tag på 7 kronor och 50 
öre i mynt samt ”minst en femtiokronorssedel”. John lyckades prata sig fri, men 
kompisen dömdes till fyra månaders straffarbete.  
 
När John i september 1959, 27 år gammal, stod åtalad vid Fryksdals häradsrätt hade 
han redan dömts ett antal gånger, bland annat till internering i tio månader för rader 
av småstölder och bedrägerier. 
Det nya åtalet omfattade inte mindre än 23 punkter. Återigen en lång rad fyllerier, 
stöld av smycken ur ett skrin på Hotell Sunne, stöld av ett dragspel som han pantade 
så han fick loss en del pengar, lån av pengar som han inte betalade tillbaka, lån av en 
stulen bil som han körde till Göteborg och lämnade på en gata där, stöld av en 
värnpliktsbok som han sedan använde sig av när han under falskt namn tog in på 
hotell eller lurade till sig varor – listan är lång. 
 
Han hade uppenbarligen talets gåva och uppträdde trovärdigt. 
En del av brotten är nämligen smått komiska. På busstationen i Karlstad sålde han en 
flaska brännvin för tio kronor till en kamrat. Sedan John snabbt lämnat platsen 
upptäckte kamraten att flaskan innehöll vatten.  
När kompisen väl fick fatt i John och ville ha tillbaka pengarna hävdade denne att han 
i sin tur blivit lurad. Han hade tidigare under dagen köpt två flaskor av en annan man 
och hade inte märkt att de var fyllda med vatten. 
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Att John under flera timmars tid lyckats låta bli att smaka på innehållet i flaskan han 
behållit, det trodde inte rätten på. Han fälldes för bedrägligt beteende. 
 
En annan gång lånade han en motorcykel för att provköra den men kom inte tillbaka. 
När han greps av polis hävdade han att när han kom till cykelverkstaden för att lämna 
igen mc:n var verkstaden stängd. Alltså var han tvungen att behålla motorcykeln. Han 
kunde ju inte bara ställa den utanför, vind får våg! Den historien gick inte rätten heller 
på. 
 
I en butik i Lövstaholm lyckades han få köpa en back öl på kredit, eftersom han sa sig 
ha glömt plånboken hemma. I pant lämnade han ett fickur, som handlanden dock 
snabbt upptäckte var värdelöst. Handlaren tog tillbaka ölbacken, men medan han bar 
in den i affären lyckades John tanka för 19 kronor och köra iväg utan att betala.  
 
På samma sätt, genom att påstå att han glömt plånboken, lyckades han få köpa två 
par byxor i en affär. Sedan försvann han. I en annan affär lånade han ett tält under 
förevändning att han ville se hur det såg ut när han satt upp det. Han skulle komma 
tillbaka och betala eller återlämna det inom en timme. Så skedde naturligtvis inte. 
 
Allt detta har jag läst i domstolsrapporterna. Men det var ett annat brott som han 
ofta och inte utan stolthet ville berätta om.  
Jag tvivlade på historien, men att han talade sanning upptäckte jag när jag efter hans 
död läste domboken från Fryksdalens häradsrätt.  
John var den 14 september 1959 instämd till tinget. Den 18 juli samma år hade han 
suttit i arresten i polishuset i Sunne, finkad för en rad brott, när en av de lokala 
poliserna kom för att titta till honom.  
John fick en idé. Han bad polisen, som var ensam i tjänst, komma in i arresten för 
öppna ett litet fönster. Det var så varmt och kvavt i cellen.  
Polisen låste upp dörren och klev, med nycklarna i handen, in för att öppna fönstret. 
John gav honom en knuff så han föll baklänges, ryckte till sig nycklarna, smet raskt ut 
ur cellen och låste in polisen!  
Sen låste han upp cellen intill och släppte ut den man som satt där. 
 
Själv stal John en bil och körde mot Ekshärad där han greps av polis. Han följde snällt 
med till polisstationen, fast där gick det snett. En ung polisassistent, som 
uppenbarligen inte kände John, försökte tvinga på honom handbojor.  
John protesterade och lovade att inte bråka. Handbojor ville han absolut inte veta av. 
Polisen stod på sig. Då small det. En knytnäve i ansiktet. Två utslagna tänder blev 
följden. 
Johns bror Hugo bekräftar att historien om rymningen ur arresten i Sunne är sann:  
- Jodå, det är den. Men vet du vem han släppte ut?  
Nej, det visste jag inte. Det hade aldrig John berättat. 
- Det var Holger, vår styvfar, som satt där. Han hade åkt fast för fylleri! 
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John fälldes för ”rättstridigt tvång” och förgripelse mot tjänsteman.  
- Det var det väl värt? För roligt var det, skrattade han varje gång han berättade. 
 
När domaren i målet sammanfattade rättegången gick han igenom en lång lista med 
tidigare domar. September 1951, juli 1954, december 1954, april 1957, juli 1957 och 
maj 1958.  
Domarna gällde grova stölder, bedrägeribrott, andra förmögenhetsbrott, misshandel 
varav en där ett livsfarligt vapen (en kniv) fanns med i bilden, dock utan att användas, 
samt ett antal olovliga körningar. Sammanlagt hade John redan suttit 33 månader i 
fängelse. 
Dessutom hade han fått genomgå en sinnesundersökning vid St Gertruds sjukhus i 
Västervik. Den visade att John led av ”själslig abnormitet, dock inte så djupgående att 
den kunde anses jämställd med sinnessjukdom”.  
Han ansågs inte vara i behov av vård. Nu, 1959, hade man vid psykiatriska kliniken i 
Karlstad gjort en ny undersökning och kommit fram till samma slutsats. Han skulle 
dömas till fängelse. 
 
Interneringsnämnden noterade dock att John var ”oemottaglig eller föga mottaglig 
för straff”. Detta enligt vad som stadgades i 5:e kapitlet, 6:e paragrafen i strafflagen.  
Var man fem-femma var man otillräknelig, i folkmun kallad stolle eller tokig.  
John blev i stället klassad som vad som kallades fem-sexa. Det beskedet använde han 
sig ofta av när vi hamnade i dispyter: 
- Ge dig nu! Jag har papper på att jag är klok! Det har inte du, domderade han. 
I september 1959 dömdes John av Fryksdals häradsrätt till förvaring på 
säkerhetsanstalt i ett år och sex månader. 
 
Det skulle bli mera. Ständigt nya stölder. Fortsatta bedrägerier. Han drog sig inte för 
att lura suparkompisar och han stal så fort han kom åt. En del av det stulna sålde han 
vidare, annat gick han till pantbanken med. 
Det gick så långt att han stal två par byxor, en skinnjacka och en dammsugare från en 
av sina bröder för att få pengar till sprit. 
 
Men han var som sagt sällan våldsam. Ändå blev han misstänkt för mord.  
Den 8 juli 1963 hittades en taxichaufför från Lysvik död i Nässkogen, ett hundratal 
meter från vägen mellan Olsäter och Tidafors. Han hade blivit skjuten från nära håll. 
Hans fru hade slagit larm sedan han fått en beställning av körning och inte 
återkommit hem. 
Slumpen gjorde att John just då var på rymmen från anstalten Orretorp. Han hade 
lyckats ta sig till Karlstad, där han greps – som vanligt berusad. 
Gripandet ledde till artiklar i tidningarna. John var ju en kändis i brottsbranschen och 
blev misstänkt för mordet, men i poliskretsar var åsikterna om hans skuld delade. 
Någon hävdade att allt talade för att rätt person gripits för mordet, men en annan 
polis som uttalade sig i Värmlands Folkblad tvivlade. 
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- Den gripne är inte känd som någon våldsman, sa han.  
 
Det visade sig att den sistnämnde hade rätt. En annan man, 27-årige Josef Leonard 
Pettersson från Kil, var nämligen också på rymmen från en interneringsanstalt. Till 
skillnad från John var han känd som våldsverkare, så känd att han kallades Värmlands 
skräck. 
12 timmar efter mordet hittades den värmländska taxibilen vid kyrkan i Grythyttan. 
Samma kväll greps Pettersson på järnvägsstationen i Östersund.  
Den 8 november 1963 dömdes Josef Leonard Pettersson av Älvdals och Nyeds 
domsaga i Molkom för mord till fortsatt förvaring på säkerhetsanstalt under en ny 
minsta tid på 12 år. John Lindberg återfördes till Orretorp. 
 
Nya stölder, allt längre fängelsestraff och allt mer kvalificerad brottslighet följde. Det 
innebar i sin tur att han blev känd som fängelsekund 
Han umgicks med ”Mästerrymmaren” Sölving Holmström. Han kände Tumba-Tarzan, 
Lennart ”Konvaljen” Johansson och Olle Möller.  
Jag frågade om han trodde att Olle Möller var skyldig till det han anklagades för.  
- Jag tror att han var skyldig till åtminstone något av de mord han åtalades för, 
svarade John. Han var en obehaglig person. Vi andra tyckte inte om honom. 
Bildsköne Bengtsson berättade han också om. Jag tror inte han träffade honom 
personligen, han var ju bra mycket äldre, men John påstod sig veta varför han hade 
fått öknamnet ”Bildsköne”.  
- Det var för att han vägrade att låta sig fotograferas för kriminalregistret om han inte 
fick gå och kamma sig först.  
 
Några detaljerade uppgifter om John grövre kriminella verksamhet under 1960-talet 
har jag inte hittat i de värmländska registren, trots att jag bett några äldre 
kriminalpoliser från Karlstad hjälpa mig att leta. Orsaken är säkert att han under den 
tiden oftast vistades på andra håll i landet och alltså dömdes vid domstolar lite 
varstans. 
Ingen av kriminalarna jag fått hjälp av kan minnas att John åkte fast för några 
kassaskåpskupper i Värmland. 
- Men det är mycket troligt att han ändå gjorde sig skyldig till sådana. Vi hade rätt 
många ouppklarade sådana brott under den tiden. Vi vet också att han gärna 
kamperade ihop med Sölving Holmström, som ofta höll till i Dalsland och andra delar 
av Västsverige, säger poliserna. Sölving var också bra på att hålla sig undan. 
 
John skämdes inte för att bli kallad inbrottstjuv, att han varit en sådan dolde han inte, 
men han påstod att han varit en hederlig tjuv. Han stal mest från företag som han 
tyckte hade råd att dela med sig av sina intäkter. 
Han berättade också att han alltid efter en lyckad kupp såg till att skicka pengar till 
mamma innan polisen hann få tag i honom. 
- Som tack stöttade hon mig under tiden jag satt inne, påpekade han. 
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En gång råkade vi av någon anledning prata om Kiruna. Jodå, där hade han varit, 
konstaterade han. 
- Vad gjorde du där, undrade jag. Då blev han irriterad. 
- Stal förstås, fräste han. Vad skulle jag annars där att göra? 
Men livet som tjuv var inte alltid så roligt. Efter ett inbrott hade han och en kompis 
tagit sig till Örebro. Därifrån började de gå mot Arboga. 
- Då kom vi på att det var julafton. Det kändes allt lite sorgligt, erkände han. 
 
Långa fängelsestraff blev följden av alla kupper och stölder. Han satt på Långholmen, 
Västervik, Kalmar och säkert flera ställen. Det längsta och sista straffet var fem och ett 
halvt år. Det avtjänade han på fängelset i Karlstad. 
Men fängelsevistelserna var inte så avskräckande. John medgav att han till och med 
hade accepterat att dömas till fängelse för sådant han inte hade gjort. 
- Å andra sedan klarade jag mig undan många gånger när jag faktiskt var skyldig. Så 
det jämnade väl ut sig, konstaterade han lugnt. 
Och det fanns faktiskt en viktig anledning till att han inte blev så upprörd över att 
sitta inne, inte ens som oskyldigt dömd: 
- Jag hade det bra på kåkarna. Mat och tak över huvudet. Och där var jag 
respekterad. Jag var inte bara den där skitiga och gapiga alkisen och fyllot som alla 
såg ner på.  
 
På kåkarna liksom på torkarna fanns något som kallades förtroenderåd. De intagna 
fick hålla möten och komma med synpunkter på tillvaron.  
De fick även välja vem de ville skulle företräda dem i kontakterna med cheferna. Valet 
föll ofta på John Lindberg.  
”Nu har John kommit. Nu får han ta hand om det här!” 
- Det var så de sa, berättade han. Och jag blev förstås glad för förtroendet. 
 
När John förde de intagnas talan i diskussionerna med anstaltsledningarna hade han 
en princip:  
- Jag tog fasta på rådet jag fått av Gubben på skogen. Jag lyssnade alltid noga på vad 
de andra intagna hade att säga. Allt jag sa skulle vara genomtänkt och förankrat hos 
dem. Vi skulle inte heller bara klaga. Vi skulle lägga fram alternativ som vi tyckte var 
bättre.  
- Fängelsedirektörerna lyssnade på mig. De visste att jag hade de andra bakom mig 
och om vi fick som vi ville så skulle vi sköta oss.  Det tog jag på mitt ansvar, det var 
jag noga med att understryka. Och var det någon intagen som inte skötte sig, så fick 
han minsann veta vad jag tyckte om det! 
 
Johns förmåga att uttrycka sig och hans ledaregenskaper nådde snart nya nivåer.  
1970 hade han varit med om att bilda en kamratförening, var minns jag inte, men det 
hade väckt uppmärksamhet.  Det ledde till att han som sakkunnig fick vara med på 
riksnivå och diskutera förhållandena inom kriminalvården.  
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1972 blev han medlem i ALROS, Alkoholisternas Riksorganisation. 1973 engagerades 
han av Socialstyrelsen för att hålla i fritidsverksamheten och anordna studiecirklar och 
diskussionsmöten på Runnagården i Karlstad. 
 
John hade också åsikter om de torkar och fängelser han suttit på. En del var bra, 
andra dåliga. Fängelset i Karlstad tyckte han bäst om. Det kallade han ”familjekåken”.  
- Vi var faktiskt som en familj! underströk han. 
Då ska det påpekas att det var ”brottseliten” som vid den här tiden hamnade i 
Karlstad.  De flesta var återfallsförbrytare som tillbringat minst tio år i fängelse.  
- Men i Karlstad satt det sällan några våldsverkare. Det var mest hederliga tjuvar och 
kassaskåpssprängare och det var aldrig något bråk interner mellan, hävdade John.  
 
Rymningar förekom förstås. John rymde också, men gladde sig åt att han en gång 
hade misslyckats i ett försök att ta sig ut från fängelset i Karlstad. 
Han hade fått en bågfil insmugglad till sig och hade nästan sågat av gallret i 
cellfönstret. Då upptäckte en vakt vad som pågick. 
- Han räddade mig. Jag hade stoppat i mig så mycket Valium så jag var inte helt klar i 
knoppen. Hade jag hoppat ut genom fönstret hade jag slagit ihjäl mig. Cellen låg ju 
på tredje våningen… 
 
Ledningen på fängelset i Karlstad var bra, personalen också, menade John. De var 
inga översittare. Många av de anställda blev goda vänner till de intagna som om de 
skötte sig kunde få olika förmåner. De fick röka, maten var bra och de fick ta emot 
ostörda besök.  
- Jag hade aldrig några problem med att få träffa fruntimmer, fnissade John.  
 
Ömsesidigt förtroende växte fram. John och fängelsedirektören i Karlstad kunde 
umgås om kvällarna.  
- Vi spelade schack. Jag vann för det mesta, sa John förnöjt. 
Annars var dagarna noga inrutade, De intagna jobbade antingen i den mekaniska 
verkstaden eller i skrädderiet. John jobbade åtminstone delvis i skrädderiet – det 
tyder titulaturen i en del av domarna på. Där kallas han nämligen textilarbetare. 
 
Samtidigt ledde han internernas korplag. De spelade handboll, fotboll och 
hockeybockey. Eftersom det krävde kontakter med de andra lagen och de ansvariga 
inom Korpen fick John tillgång till en egen telefon. Det var han ensam om bland 
internerna. 
- Ledningen litade väl på att jag inte använde den till sådant som inte var tillåtet. Och 
våra lag var respekterade, för att vi var duktiga i idrott. Flera av de intagna kom från 
Göteborg och hade spelat handboll med Redbergslid. Vi vann ofta, även över poliser 
och fångvaktare. Fast de andra lagen klagade på att vi alltid hade hemmaplan… 
 



 14 

Korpmatcherna var ett omtyckt avbrott i fängelselivet. Ledningen tyckte det var bra 
att de intagna höll sig i form och de som spelade hade som nämnts ledningens 
förtroende.  
- Vi var noga med att leva upp till det, berättade John och tog ett exempel: 
- En kille råkade under en match sparka bollen så den for över muren. En annan 
intagen tog sig snabbt upp på muren och hoppade ner på andra sidan.  
- Vakterna blev förstås förskräckta. De var ju ålagda att se efter oss. Men efter några 
minuter ringde killen på ytterdörren och ville bli insläppt i fängelset igen. Han ville 
inte att vakterna skulle hamna i trubbel. Sådan var stämningen. 
Sista interneringsstraffet - fem och ett halvt år - avtjänade alltså John i Karlstad. Den 6 
april 1989 lämnade han för sista gången ett fängelse. Då var han 57 år. Första gången 
han greps av polis var han 17 år. Enligt vad han själv räknat ut hade han tillbringat 
sammanlagt 26 år i fängelse. Hur många år han suttit på torkar vet jag inte. 
 
Jag kom i kontakt med John Lindberg i slutet av 1980-talet när jag var 
insändarredaktör på Värmlands Folkblad.  
Han bodde då i ett så kallat missbrukarboende på Norra Allén i Karlstad och skrev 
insändare, som oftast handlade om hur meningslöst det var att skicka alkoholister till 
dessa torkar. 
- Det enda som händer är att man får vila upp sig ett tag så man orkar supa när man 
kommer ut, hävdade han.  
- Lägg ner torkarna! De kostar samhället pengar, men de är i praktiken värdelösa! För 
övrigt kan jag berätta att vi inte var nyktra ens när vi var intagna. Det fanns alltid 
något sätt att skaffa brännvin, fortsatte han, och tog ett exempel från Venngarn. 
- Jag och några killar till smet iväg till Sigtuna och gick på Bolaget. Vi handlade rejält 
och gömde sedan flaskorna i skogen intill anstaltsområdet. Personalen kunde inte 
begripa hur vi lyckades vara fulla flera dagar i sträck - för det var vi, skrattade John. 
 
Själv hade han varit intagen på alla torkar som fanns i Sverige, hävdade han, och 
räknade upp namnen. Venngarn , Åsbro, Gudhem, Frösön, Svartsjö, Runnagården… 
- På Runnagården hade jag det bra. Jag var ensam karl bland en massa kvinnor! Och 
jag var populär, det vågar jag säga! Men inte blev jag nykter av att vara där. 
 
Exakt vilket år John första gången hamnade på en tork vet jag inte, det frågade jag 
aldrig, men att han var alkoholist redan i mycket unga år, den saken är klar.  
Ändå lyckades han ta sig ur det som han själv kallade helvetet. Men det som fick 
honom att sluta dricka var inte samhällsvården, utan något helt annat. 
 
När han efter en ny torkvända kom tillbaka till boendet på Norra Allén satte han som 
vanligt igång att supa.  
Då tröttnade två av de anställda - Marianne och Inga-Lill - på honom och sa de ord 
som John under alla år han och jag kände varandra ständigt upprepade: 



 15 

”Det är dags att du tar ett samtal med dig själv, gubbe lille. Titta dig i spegeln och 
ställ frågan: Är det så här du vill leva ditt liv?” 
- Precis så sa de. Den natten satt jag länge och tittade mig i spegeln, berättade John.  
När morgonen kom hade han bestämt sig. Nu fick det vara nog! 
Från och med den dagen kallade han sig nykter alkoholist.  
 
Att alkoholen förstörde livet för John Lindberg är helt klart. Under decennier 
cirkulerade hela hans tillvaro runt behovet av sprit. Han konsumerade obegripliga 
mängder, inte bara starksprit utan även rödsprit, hårvatten och annat som det fanns 
alkohol i.  
Johns bror Hugo berättar hur han en gång började undra vart John hade tagit vägen. 
Han såg inte till honom bland de andra A-lagarna som hängde vid Systembolaget på 
Drottninggatan. 
- Jag frågade efter honom, men ingen visste var han var. Så småningom fick jag i alla 
fall fatt i en som trodde att han fanns i en lägenhet i Viken, berättar Hugo. 
Hugo åkte dit och mycket riktigt var John där. Förklaringen till att han inte synts till 
nere på stan fanns i vardagsrummet. Där stod en tunna rödsprit som han och några 
kompisar fått tag på. 
- Det är klart att det räckte ett tag, konstaterar Hugo. 
 
Med supandet följde problemet med bostad. John räknade sig som hemlös under 
stora delar av den här tiden. 
- Jag sov i trappuppgångar och lite varstans. Man lärde sig var det gick att få några 
timmars sömn. Ofta var vi flera som sov tillsammans, då kunde vi hålla värmen bättre.  
- Men visst var det eländigt. Jag minns en morgon när jag förvånade mig över att han 
som låg bredvid mig inte vaknade fast jag puttade på honom. Då frågade jag om han 
ville ha en sup. När han inte svarade förstod jag att han var död. 
Bostaden på Norra Allén och så småningom bostadshotellet på Karlagatan betydde 
mycket för John. Utan bostad är det omöjligt för en alkoholist att hålla sig nykter, 
påpekade han.  
- Det är svårt nog ändå. Hade jag varit tvungen att fortsätta sova utomhus eller på 
konstiga ställen, då hade jag varit död nu. 
 
En som bidrog till att John kunde förbli nykter alkoholist var Sten Persson, polisen 
som John hade fått förtroende för.  
- När John ringde mig och berättade att han bestämt sig för att sluta supa sa jag att 
jag skulle stötta honom till 100 procent, berättar Sten. 
- När han hållit sig nykter i en månad berömde jag honom och sa att när det gått bra 
så här länge borde han försöka hålla ut en månad till. Vi kom överens om att han inte 
skulle dricka före ett datum, som låg ungefär en månad fram i tiden.  
- Att sikta längre än så hade varit dumt och förmodligen dömt att misslyckas. Det var 
viktigt att han såg uppgiften som möjlig att klara - då fungerade det.  
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- Så fortsatte vi under alla år, hans liv ut. När han hade nått uppsatt datum kom vi 
överens om var gränsen skulle sättas nästa gång. 
Med tiden förlängdes avtalsperioderna.  
- Jag satte gränsen två - tre månader framåt. Det gick bra för det mesta, men någon 
gång kunde han ta sig en sup.  
- Han var ärlig och berättade att han gjort det. Jag sa att det kunde vara förlåtligt 
med en sup någon enstaka gång - men inte två. Då kunde det bära i väg, det var han 
medveten om.  
- I sanningens namn så hände det ibland. Men då var han väldigt ångerfull efteråt. 
 
Några återfall blev det, som sagt. En sommar, John var då drygt 80 år gammal, togs 
han om hand av polisen för sista gången. En kamrat hade lockat med sig honom ner 
till stan. Där hade han supit sig så full att han hade ramlat ur rullstolen.   
De unga poliserna som plockade upp honom kände inte John Lindberg och visste 
inte att rullstolen som stod en bit därifrån var hans. Den blev därför kvar på platsen 
när han kördes till finkan.  
När John nyktrat till och skulle släppas ut sa man åt honom att han skulle ställa sig 
upp.  
- Det kan jag ju inte. Var är min rullstol, undrade han. 
Poliserna letade, men rullstolen fanns ingenstans. Snart insåg de att den måste ha 
blivit kvar nere på stan.  
John hjälptes ut till polisbilen och som tur var hittade de rullstolen.  Den stod precis 
vid älvkanten, men var inte skadad på något vis. 
John berättade själv den tragikomiska historien, men lade till: 
- Det var dumt gjort av mig. Men egentligen var det erat fel! När du åkte på semester 
och Sten hade gått i pension var det ju ingen som höll ordning på mig! 
 
En som hjälpte John på vägen ur alkoholismen var Ragnar Pamp. Han hade arbetat 
som fritidsledare och gjort vad han kunnat för att få ungdomarna att låta bli att 
dricka. Så småningom blev han känd som en av de främsta förkämparna för nykterhet 
i Värmland. 
När han fick veta att John Lindberg, som enligt egen utsago var den värste alkisen av 
alla i Karlstad, hade slutat dricka kom han på att han kunde använda John i sitt 
nykterhetsarbete. 
John hade hunnit få en stroke.  Han hade svårt att gå och tala och såg rätt eländig ut. 
Men han blev glad när Pamp kontaktade honom och undrade om han ville följa med 
på en turné i skolorna. Han fick något meningsfullt att göra och han gillade att stå i 
centrum. 
- När jag berättade för eleverna tog jag mig själv som varnande exempel, förklarade 
han för mig.  
- Jag berättade om mitt liv. ”Ni ser hur jag ser ut. Så här kan det gå för er också, om 
ni börjar dricka”.  
- Jag vet att det tog skruv. Eleverna såg skakade ut.  



 17 

Ännu 80 år fyllda och ännu mer skavank, både fysiskt och mentalt, kunde John 
drömma sig tillbaka till den här tiden. 
- Jag skulle vilja åka runt i skolorna igen. Jag tror jag skulle klara av det, om jag bara 
fick lite hjälp, hävdade han.  
Men innerst inne insåg han nog att det var för sent. 
För John blev besöken i skolorna något av en upprättelse. Han levde upp och han var 
lika stolt varje gång han kunde berätta att någon kommit fram till honom och frågat 
om han var John Lindberg. 
När John svarade ja, sa vederbörande att han eller hon kom ihåg honom från skolan.  
- Det tycker jag är väldigt roligt, konstaterade han nöjt. 
 
Historien om John Lindberg är alltså en tragisk berättelse om en person som av olika 
anledningar hamnade snett.  
Samtidigt var han allmänbildad, vetgirig och mycket intelligent. Han tyckte om musik 
och citerade Fröding och Dan Andersson utantill. 
”Dans bort i vägen” och ”Jag väntar vid min mila” hörde till favoriterna. 
Han diskuterade gärna politik och dagshändelser och följde långt upp i åren 
nyheterna i radio, på tv och i tidningarna - först Värmlands Folkblad, senare Metro 
som en i personalen tog med till honom.  
När något hänt i Sverige eller världen i övrigt ville han veta vad jag kände till om 
detta. Frågorna var många. 
Exakt vad var det som hände? Vad berodde det på? Vad blir följden av det? Vad 
tyckte jag om den eller den personen? Var det någon man kunde lita på? 
När vi talades vid nästa dag berättade han vad han hört på radio eller sett på tv och 
jämförde med vad jag hade sagt. Minnet var det inget fel på. Sen kom följdfrågorna. 
Det gällde att vara påläst. 
 
 
De sista åren av hans liv bodde John på ett bostadshotell på Karlagatan, ett boende 
för missbrukare. Här fick han en egen lägenhet - två rum och kokvrå - men det fanns 
personal i huset, som hjälpte till med städning, tvätt och kaffekokning.  John ville 
alltid ha minst en termoskanna fylld med kaffe så han kunde ta sig en kopp när han 
ville - ofta mitt i natten. 
Maten levererades från ett av kommunens kök. Den tyckte han var väldigt bra, men 
till lördagen kunde han kosta på sig en pizza. Någon i personalen hjälpte honom att 
köpa och fick ofta en egen pizza som tack. 
Men han hade en under åren allt oftare återkommande kommentar: 
- Det är bra att bo på bostadshotell, men innehållet är inte bra. Vi har inte ens ett 
samlingsrum där vi som bor här kan träffa varandra och diskutera vad som borde 
ändras. 
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2014 gick Karlstads kommun ut med en enkät som innehöll frågor om boende. John 
ville ha hjälp att svara och rabblade upp en rad synpunkter som han ville att jag skulle 
anteckna. Jag föreslog att vi skulle utforma svaret som ett brev. Så här blev resultatet: 
 
Det är bra att bo på bostadshotell, om man ser till mat och tak över huvudet. Maten 
är bra, det är varmt och skönt. Materiellt sett finns inget att klaga på. Ska man hålla 
sig från missbruk är det viktigt att ha ett bra boende. Jag tycker också att de allra 
flesta i personalen är bra och trevliga, de gör nog vad de kan. Det gör att boendet 
här verkar bra, om man bara ser till ytan. Men det sociala innehållet är inte bra.  
 
Ett skäl till detta är att personalen alltid har så bråttom. De skyndar sig in och skyndar 
sig ut igen. Att lämna lunchlådan tar max en halv minut. 
Om man vill ha hjälp med något får man ofta vänta i timmar innan någon hinner 
komma. 
Ett exempel: Jag ville att någon skulle komma och hjälpa mig med att dra ner 
persiennerna så jag kunde se bilden på tv. Jag fick vänta i över fyra timmar innan 
någon kom. Det tycker jag inte man ska behöva göra.  
Tyvärr är det ofta man får vänta. Om det beror på att de inte har tid att komma eller 
något annat, det vet jag inte, men beror det på att de inte har tid så skulle det 
behövas mer personal. 
Det som upptar en stor del av deras tid är städning. Det städas även när det inte 
behövs. Jag skulle vilja att de tog sig tid att prata i stället. Varför är det viktigare med 
städning än med samtal med de boende? Det kan jag inte förstå. Jag tar hellre lite 
smutsiga golv om innehållet i boendet blir bättre. 
 
Ett annat skäl till att innehållet i boendet är dåligt är att vi boende inte har någon 
bestämmanderätt. Det är alltid någon annan som bestämmer över våra huvuden.  
- Vi är personal, vi bestämmer! 
Jag är glad för att jag numera får hjälp så jag kan följa med till Konsum och handla en 
gång i veckan. Men jag kan inte bestämma vilken dag det blir, det bestämmer 
personalen. 
Jag kan inte bestämma om jag vill ha städat, det bestämmer personalen. 
Vad det än är så bestämmer personalen. 
Klagar jag på något får jag veta att jag ska vända mig till chefen. Men var finns 
chefen? Jag vet ju inte ens vem det är. Att ringa till socialförvaltningen för att få tag i 
någon att prata med är meningslöst. Man får ändå inget svar. Sitter dom inte i 
sammanträde så har dom semester. När den här enkäten kom så ringde jag hem till 
han som de hade skrivit namnet på. Han verkade bra, men vet han verkligen vad det 
innebär att bo på bostadshotell? Jag skulle vilja att de som bestämmer kom hit och 
satte sig att prata med mig så jag fick berätta! 
 
Jag har bott på många olika sorters ställen, både fängelser och torkar och andra 
boenden. 
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Där har funnits förtroenderåd, där företrädare för de boende fått vara med och ha 
åsikter om tillvaron. Jag skulle vilja att det fanns förtroenderåd här också. Det är en 
viktig del i ett parlamentariskt system. Det ska inte bara vara någon eller några som 
bestämmer över alla andra. 
Det skulle också ordnas regelbundna möten där de boende fick sitta ner med 
företrädare för personalen och diskutera olika saker. Det finns missförhållanden som 
borde kunna rättas till. 
Exempelvis har det försvunnit både saker och pengar, utan att något blivit gjort åt 
detta. Så ska det inte vara. Det är stor skam! 
 
Jag vet att jag är besvärlig, men jag säger sanningen. Det har jag alltid gjort. Jag står 
också för vad jag tycker. Därför berättar jag att det är jag, John Lindberg, Karlagatan 
16 B, som står bakom de här åsikterna. 
De är nedtecknade efter mina önskemål av en god vän till mig, Gunvor Nyman. Hon 
nås på tel. 070-36 62 512 
 
Ingen från socialförvaltningen hörde någonsin av sig vare sig till mig eller till John för 
att diskutera hans synpunkter. Inte heller blev det någon förändring efter enkäten. 
- Vad var det för mening med att svara, undrade John. 
Jag skrev i alla fall ut en kopia av brevet och lade den på bordet hos honom i hopp 
om att någon skulle se det.  
Med tiden blev brevet både smutsigt och tummat, men det berodde nog på att John 
själv läste det med jämna mellanrum. Ingen i personalen kommenterade någonsin 
innehållet. 
 
Enligt reglerna skulle det inte konsumeras alkohol i huset, men de reglerna 
efterlevdes inte. De som var rörliga nog att ta sig till Bolaget köpte ut och bjöd gärna 
sina grannar.  
Dörren till Johns lägenhet stod vidöppen hela dagarna, så det var bara att kliva på. 
- Jag har suttit inlåst så länge så jag trivs inte med att se en stängd dörr, konstaterade 
han. 
Som nämnts smakade John också då och då, men för det mesta höll han sig nykter. 
Han var till och med riktigt irriterad på dem som söp.  
- I kväll är det för bedrövligt här, kunde han säga när vi talades vid en fredags- eller 
lördagskväll. 
- De gapar och skriker och för ett jävla liv. Värst är de där pillerpojkarna som blandar 
narkotika och brännvin. Dem litar jag inte på. Vanliga alkisar är oftast hyggliga, men 
de här kan få för sig vad som helst.  
- Fast mig är de rädda för. Ryter jag åt dem att de inte får komma in så kommer de 
inte in, sa han.  
Och visst var det stökigt ibland. Ett mord begicks i huset och åtskilliga 
polisutryckningar till Karlagatan avrapporterades till mig under åren. Det medförde 
det positiva att John ibland fick träffa gamla bekanta. 
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- I dag kom det några poliser som jag kände. De passade på att titta in och prata en 
stund, när de ändå var här, meddelade John belåtet både då och då. 
 
Det som betydde mest för John var ändå telefonen och tv:n. Tv:n stod på dagarna i 
ända. Han missade inte en sportsändning.  
Och telefonen gick varm. Han ringde både beslutsfattare och bekanta.  
När han inte längre kunde ta sig ut till VF på Våxnäs med sina insändare började han 
ringa mig för att meddela att det snart skulle komma en insändare med posten. Snart 
ringde han bara för att få prata lite. Det kunde vissa dagar bli åtskilliga samtal. 
Till sist var jag tvungen att försöka få lite ordning på ringandet. Vi kom överens om 
att han bara fick ringa på bestämda tider. Arbetade jag dagtid fick han inte ringa före 
klockan halv tio. Då hade dagens arbetsuppgifter fördelats. Jobbade jag kväll och 
började klockan tre fick han inte ringa före halv fyra. 
Exakt på bestämd tid ringde han. Ibland hann jag bara säga några ord: ”Jag måste 
iväg på jobb, så i dag hinner jag inte prata”. Det accepterade han utan knot. 
- Då ringer jag i morgon igen, sa han. 
 
2010 gick jag i pension. Då ansåg han att jag hade all tid i världen att prata.  Det 
kunde bli både fyra och fem samtal om dagen och vad klockan var brydde han sig 
inte längre om. Klockan sex på morgonen tyckte John det gick bra att ringa. Då hade 
han ju varit vaken flera timmar.  
Jag bestämde att jag skulle ringa honom i stället. Varje kväll klockan sju skulle jag 
ringa, det lovade jag och det löftet försökte jag hålla. Jag visste att han satt beredd 
vid telefonen och väntade på samtalet. Så fort första signalen gått fram lyfte han 
luren: 
- Ja, det är John! 
Hade jag inte tid att prata ringde jag ändå upp för att säga just det. Visste jag att jag 
någon kväll skulle vara upptagen klockan sju förvarnade jag om det dagen innan. 
Glömde jag det eller råkade missa tiden tog det bara fem minuter så ringde min 
telefon. 
- Hej det är John! Har du glömt att du skulle ringa? 
 
Inte bara jag fick samtal från John. En som ofta blev uppringd var Sten Persson. 
Ibland ville John bara prata gamla minnen, men med jämna mellanrum hade de, som 
nämnts, viktiga samtal. Nytt datum som mål för nykterheten skulle ju sättas upp. 
- I dag har jag pratat med Sten. Nu har vi förlängt tiden igen, berättade John stolt. 
Och jag ska hålla mitt löfte! Sten sviker jag inte!  
En annan telefonkontakt på äldre dagar blev länspolismästare Jan Larsson.  
Enligt Sten Persson var det nog så att Jan Larsson blivit nyfiken på den där John 
Lindberg, sedan Sten klagat över hur stor arbetsinsats som gick åt för att ta hand om 
honom.  
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Det ledde till att Jan Larsson började prata med John sedan han nyktrat till. Även han 
upptäckte att John inte bara var en hopplös alkoholist utan en intelligent och 
intressant person. 
Vänskapen med Jan Larsson växte sedan John blivit nykter alkoholist och 
polismästaren blivit pensionär. John räknade då Jan Larsson som en av sina närmaste 
vänner.  
Oftast var det John som ringde till Jan. När han inte var hemma talade han i stället 
gärna med Jans fru Margareta. 
- Hon är trevlig, sa han.  
Tillsammans med mig och Sten uppvaktade Jan Larsson John på hans 75-årsdag. En 
stolt John Lindberg tog emot gratulationerna. Fotot jag tog på de tre herrarna hade 
han sedan stående inramat på fönsterbänken livet ut. Det var ju ett bevis för att ”han 
var någon”. 
Att han hade blivit bekant med fängelsedirektörer och andra höjdare var han stolt 
över. Att få lägga en länspolischef till skaran var inte så dumt! 
 
Jan Larsson avled några år före John. John fortsatte att ringa Margareta och det 
hände att hon ringde John på eget initiativ. Det gladde han sig åt. 
Dessutom tyckte han det var praktiskt att Jan ”hade gått före oss till himlen”. 
- Nu kan han förbereda dem däruppe så de vet att vi också ska komma, konstaterade 
han.  
Att han skulle komma till himlen var han nämligen tvärsäker på.  
- Jag har haft mitt helvete på jorden. Finns det någon rättvisa i världen måste jag få 
komma till himlen. Det har förresten Sankte Per lovat mig, fastslog han. 
Honom pratade John med dagligen på slutet. Det gick till så att han satt i sin rullstol 
och halvsov och i tankarna förde långa samtal med Per.  
 
John räknade kallt med att han skulle vara den näste av oss som kom till himlen. Då 
skulle han omedelbart ta kontakt med Jan Larsson. De båda skulle prata ihop sig om 
regler och annat. Sedan skulle de söka upp Sankte Per och se till att det inrättades ett 
förtroenderåd.  
John skulle bli ordförande i rådet. När sedan Sten Persson kom skulle han sitta på 
Johns ena sida och när jag så småningom kom skulle jag sitta på den andra. Jan 
skulle också sitta i styrelsen för förtroenderådet. 
- Er litar jag på. Sankte Per själv kommer att hälsa Sten och dig välkomna, det ska jag 
och Jan se till, lovade han.  
 
Men John hade också många funderingar om tillvaron i himmelriket. Han frågade och 
jag försökte åstadkomma seriösa svar. Det var inte helt lätt. Han var nämligen mycket 
allvarlig och skulle ha blivit både besviken och sårad om jag försökt skämta bort 
frågorna.  
Här är exempel på återkommande ämnen: 
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- Kan det vara rätt att samma Gud ska sitta där och bestämma allt under så lång tid? 
Då är det ju inte demokrati utan diktatur. När jag kommer dit ska jag nog föreslå att 
vi inför allmänna Gud-val. Det kan vara dags att byta folk på den där tronen!  
- Fast det är ju inte säkert att det blir bättre om vi byter ut honom. Och det måste 
vara svårt att organisera val i himlen. Tänk, så många människor det måste finnas 
däruppe! Jag får fundera på saken! 
 
Rent praktiskt var det också mycket som var svårt att förstå: 
- Tror du att alla går omkring i vita kläder? Hur kan det i så fall vara så? Har de 
tvättmaskiner i himlen? Då måste de ju ha fabriker som tillverkar tvättmaskiner. Var 
får de tag i grejerna till dem? Men kanske är det bara så att det inte finns någon 
smuts i himlen?  
 
Hur det var med maten däruppe funderade han ofta över. Heliga kor hade han ju 
hört talas om. 
- Kanske finns det sådana däruppe? Då finns det nog helig mjölk också.  Det vore bra. 
Jag gillar mjölk. Men döingar kanske inte behöver äta och dricka. Vi blir kanske bara 
andar som far omkring? Fast jag hoppas i alla fall att det finns snus och kaffe! 
 
Trängselproblemen återkom han ofta till. Tänk så många som dött under åren. Hur 
håller man ordning på alla? 
- Finns det olika avdelningar så att vi som kommer från Sverige hamnar på samma 
ställe? Det vore dumt om jag exempelvis skulle hamna ihop med en massa 
pakistanier. Då förstår de ju inte vad jag säger. Och hur ska du och Sten hitta igen 
mig om det inte finns någon ordnad mottagning som sorterar upp folk efter länder 
och språk? 
 
Slutet på historien om John Lindbergs liv på jorden blev inte lyckligt.  
Allt mer började gå fel. Det John hatade mest av allt var när någon försökte 
bestämma över honom eller fattade beslut som rörde honom utan att han själv fick 
vara med i diskussionen. Ändå var det precis så det blev. 
John hade åsikter om vad personalen borde göra och inte borde göra. Personalen 
hänvisade till att de måste göra vad deras chefer sagt åt dem att göra. De skulle 
städa, även om John tyckte det var onödigt. Hur mycket smuts som kunde accepteras 
hade han och personalen helt olika åsikter om. 
Han skulle duscha på tider som personalen bestämde, inte när han själv ville. Ibland 
fick personalen ge sig. Det blev ingen dusch – John vägrade helt enkelt, vilket ledde 
till att hygienen inte var den allra bästa. Han var ärligt talat både smutsig och 
nersolkad mot slutet. 
 
Med tiden blev situationen allt mer besvärlig. Jag förstod aldrig exakt vad som 
skedde, han kunde inte riktigt förklara, men uppenbarligen infördes en ny 
organisation i bostadshotellet. 
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I stället för dem som jobbat länge i huset, folk som John lärt känna och som kände 
honom och hans sätt att bete sig, dök nya obekanta människor upp. Jag gissar att det 
var hemtjänstpersonal som kom. Värst var det på kvällarna. Eftersom John hade fått 
allt större problem med talet hade de som kom svårt att förstå vad han sa, vilket 
gjorde honom än mer upprörd. Om de sa att de inte hade tid att koka kaffe åt honom 
blev han rasande. 
 
 
På grund av hans stroke och förmodligen också hans supande fick han epileptiska 
anfall. Det var viktigt att han tog sin kvällsmedicin i rätt tid, men nu fungerade det 
inte alltid. Personalen kunde komma sent eller glömde medicinen.  
John blev både arg, ledsen och orolig och anfallen tycktes komma oftare. Vanligtvis 
kände han att något var på gång och hann förflytta sig från rullstolen till sängen, men 
det hände att han låg krampande på golvet när personalen anlände. 
Då skulle de bara ta det lugnt för anfallen gick fort över, det hade han understrukit. 
Sjukhus och doktorer var något han intensivt avskydde - eller kanske var rädd för? 
Han kunde inte förklara, det bara var så. 
Det blev fel, gång efter gång, eftersom orolig personal trots allt ringde efter 
ambulans. 
 
Men även om anfallet hade hunnit gå över när personal anlände satte det sina spår. 
John var verkligen inte trevlig när han blev arg, och extra arg var han alltid efter ett 
EP-anfall.  
Han röt och skrek och svor och kunde till och med hota den som kom i närheten. Det 
var jobbigt nog för oss som var vana, men de som inte kände honom blev – fullt 
begripligt – vettskrämda. 
De gånger jag kom på besök och han betedde sig så brukade jag bara helt kort 
förklara att det inte var någon mening att stanna. 
- Nu går jag. Det går inte att föra ett vettigt samtal med dig när du bara är arg. Jag 
kommer tillbaka någon annan gång. 
Det slog aldrig fel. Efter några timmar ringde han, bad om förlåtelse och var djupt 
ångerfull.  
 - Men du vet ju varför jag blir så där tokig… 
 
En rejäl kris uppstod när någon i personalen tyckt att han borde få en ny säng. Hans 
gode man hade tillfrågats och sagt att det var OK, men utan att prata med John om 
saken.  
Plötsligt stod ett par karlar i dörröppningen med en ny säng. John blev ursinnig. 
Karlarna släpptes inte över tröskeln. De fick ta tillbaka sängen.  
Samma diskussion uppstod när telefonen gick sönder. Då bestämde någon att det 
skulle köpas en ny medan John krävde att personal från Televerket skulle komma och 
reparera den gamla. Trots att han saknade sin telefon gav han sig inte. 
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När jag under ett par dagar inte kom fram på telefon och inte hade hört av honom 
ringde jag personalen och frågade vad som hänt. De berättade, och jag åkte dit. Jag 
visste att han hade en gammal telefon i gömmorna. Jag ställde fram den och sa att 
det var en lånetelefon som han skulle ha medan de reparerade den gamla. Hembesök 
gjordes inte numera. 
- Jag tar med mig den trasiga telefonen och lämnar den på lagning. 
John accepterade utan protester. Sen glömde han bort alltsammans. Han var nöjd 
med att återigen ha en fungerande telefon.  
Var man diplomatisk gick det bra att komma överens. Försökte man bestämma över 
hans huvud blev det katastrofläge. 
 
Samtidigt som John blev allt mera irriterad blev han allt mer ledsen. Han förstod inte 
varför så mycket hade blivit så fel. Försöken att få honom lugnare misslyckades allt 
oftare. 
De där unga flickorna som kom, dem tänkte han minsann inte släppa in i lägenheten. 
Kvinnan som var hans gode man vägrade han att tala med.  
- Jag önskar att jag vore död, sa han, varenda gång vi talades vid.  
Bästa sättet att få honom att tina upp var att börja prata sport. Det var han 
fortfarande intresserad av.  
 
Så inleddes hans sista vecka i livet. Det var strax efter midsommar 2015. U 21-VM i 
fotboll hade avslutats under helgen. På måndagen ringde jag honom.  
Han var på ganska gott humör, för det hade gått bra för Sverige. Han redogjorde för 
målgörarna och kommenterade sakligt olika spelares insatser. Han var nästan som 
förr. Helt klar i huvudet. 
På tisdagen svarade han när jag ringde, men han pratade väldigt svamligt och 
konstigt. Jag frågade om han druckit, men det undvek han att svara på. Han vimsade 
bara om något jag inte begrep. 
Till sist sa jag att det inte var någon idé att vi försökte prata. 
- Jag hör ändå inte vad du säger. Jag ringer dig i morgon får vi se om det går bättre. 
- Gör så. Sköt om dig! svarade han. 
 
Det var de sista orden jag hörde från John Lindberg.   
På onsdagen ringde jag igen, utan att få svar. Likadant på torsdagen. Nu anade jag 
att något var fel. 
På fredagsmorgonen, den 25 juni, ringde en läkare från vårdcentralen till mig och 
berättade att personalen hade hittat John död på golvet. Bredvid honom låg en 
urdrucken romflaska.  
En tid senare kom det in två rader i tidningarna. Där stod det att John Lindberg, 
Karlstad, hade avlidit, 83 år gammal.  
Ingen annons. Brodern Hugo fick senare på omvägar veta att John hade dött.  Var 
jordfästningen skedde och var han är begravd vet jag fortfarande inte. 
GUNVOR NYMAN 


