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 Om mig  

 
 

 
 

 

 
 Jag har tänkt ett långt tag om jag skall göra detta eller inte, och jag har bestämmt mig för att jag ska 

skriva och berätta lite om mig och det liv jag blev tilldelad, då för längesedan, det var på försommaren 
1953 som detta hände, en helt vanlig dag, i en helt vanlig norrländsk småstad, det var ingenting speciellt 

alls den dagen, förutom möjligen det att jag kom till världen just den dagen.  
 

För någon tid sedan fick jag höra talas om att vår nuvarande Regering tänker sig någon sorts ceremoni 

för barn som farit illa under sin uppväxt, och detta då under den tid som även jag växte upp, 50, 60, 70 
och 80 talen är de årtionden som vad jag förstod är de som var i blickpunkten, jag visste inte när jag 

först hörde talas om detta hur jag skall ställa mig till detsamma, och tyvärr vet jag inte det nu heller. 
 

Men på en punkt känns det som om det skulle vara värdefullt, och det handlar om den ceremoni som är 

åtfölj av en ekonomisk kompensation för att verkligen visa att man tagit oss på allvar, och är genuint 
ledsna över vad som hänt alla oss barn som farit illa. 

 
Avsikten att, ja jag vet inte, men kanske säga förlåt, det som trots allt känns en smula konstigt i 

sammanhanget, är att de som ber om förlåt, om det nu är det som är avsikten, så är det ju människor 
som i vissa fall inte ens var födda då jag blev misshandlad och utnyttjad av min vårdgivare, och även om 

de var födda då, så hade de ju ingenting att göra med att t ex jag låstes in i ett mörkt kallt källarrum, 

eller tvingades att delta i saker som idag skulle rendera i mångåriga fängelsestraff. 
 

På något sätt känns det som, åtminstånde för mig, att jag är för skadad av mitt liv, och jag är för trasig i 
min själ och själuppfattning, för att det skulle hjälpa mig att kanske hitta någon liten bit livskvalitet, nej 

tyvärr, jag tror det är för sent för mig, jag får nog leva med mig själv som jag gjort i snart 60 år.  

 
Om du kan tänka dig att läsa detta dokument, eller brev, eller vad man nu ska kalla det, så ska jag 

försöka ge dig en bild av hur det kunde, och fortfarande kan se ut för en sådan som mig, en människa, 
som trots allt klarat sig någorlunda genom den upplevelse som de flesta människor skattar så högt, och 

som de kallar ”Livet”.  

 
Jag är inte någon författare på något sätt, det är heller inte avsikten med detta brev, utan endast att 

försöka ge dig en bild över hur mitt liv var då, och hur det är idag. Det du kommer att läsa i den här 
berättelsen, är bara fragment av det som var mitt liv, och om jag skulle berätta allt jag minns, skulle det 

förmodligen bli ohanterligt. 
 

 

  
 

Jag har väldigt tydliga minnen av det jag utsattes för, även från tidig ålder, minnen som plågat, och 
fotfarande plågar mig nästan dagligen och som jag aldrig kommer att glömma och alltid tänkt på, saker 

som datum, hur gammal jag var just då, det är saker som ibland inte är med i mina minnen, och det är ju 

egentligen inte heller av vikt, utan endast det som hände mig just då, för det är ju händelserna och 
minnena om dessa, som skurit de djupa sår i min själ och självuppfattning som aldrig kommer  

att läka, inte vilket datum det hände. 
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Som jag sa i början, så kom jag till världen i maj, året var 1953, min pappa var en fotointresserad 
sjöman, och min ”mamma” ja hon var intresserad av sig själv i allt, och hon satte sig själv främst, alltid, 

jag hade en syster som var lite äldre än mig, när ”mamma” packade sin väska och reste till Stockholm, 

tog  hon min syster med sig, mig lämnade hon. 
 

Min faster kom och tog hand om mig, jag tror jag var då ca två tre år gammal, jag har lösryckta 
minnesbilder om händelser i runt denna tid, som t ex att jag bodde hos henne och min farmor, det minns 

jag tydligt, hon var en som jag alltid tyckt väldigt mycket om, min faster, ja hon var också en som jag i 
hela mitt liv tyckt så mycket om, och fortfarande gör. 

 

Så småningom kom pappa hem i alla fall, och efter ett tag träffade han en ny, som skulle bli min ”nya 
mamma”, det har jag faktiskt inga minnen runt då. Senare när vi flyttade till en stad i Skåne, har jag 

återigen minnen som både innefattar henne och även pappa, han och ”min nya mamma” bråkade ofta, 
och troligen var det om mig, hon ville inte ha mig där, hon tyckte väldigt illa om mig, det visade sig på 

många sätt, men jag väljer att just nu bara konstatera att det var så och att jag var rädd för henne 

ständigt, av orsaker som de flesta säkert kan tänka sig. 
 

Pappa hade en fotoaffär, och ”mamma” hade en parfym dito, jag hade mig själv, ingen annan, jag var 
alltid ensam, till en dag, på andra sidan gatan, i ett stort gul hus, där bodde en gammal farbror som jag 

hade träffat på något sätt, han var tjock, och han rökte alltid en stor cigarr, och det luktade så gott, där 
var jag mycket och jag tyckte väldigt mycket om den gamla farbrorn han var alltid snäll, och jag kände 

mig trygg där. Det här är innan jag var tre år, för min lilla syster var inte född ännu, och hon föddes 

1956. 
Konstigt ändå vad som fastnar på ens näthinna, men jag glömmer aldrig den gamla farbrorn eller hans 

cigarr, han var den som tog hand om mig när jag hade trampat en spik i min fot.  
 

En dag när jag som vanligt kom till hans hus, så hade han en present till mig, det var en militär lastbil, 

som man fraktade en tanks på, den hade jag ända till den förstördes av husmor på barnhemmet, men 
det skall jag berätta om senare, vi kommer dit så småningom. 

Vid ett senare tillfälle när jag som vanligt kom till hans hus, var det en annan farbror där, och han sa till 
mig att ”min vän” hade flyttat, och han skulle aldrig komma tillbaka, jag var liten, men jag förstod att han 

var död, och det var min första riktigt stora förlust i livet. 

 
Pappa hade köpt en bil, en folkvagn, den hade en konstig bakruta, men den hade en jättebra sak, längst 

bak fanns det ett utrymme, där jag kunde sitta, och det gjorde jag alltid när jag fick åka i bilen, en dag 
så skulle vi åka riktigt lång, vi skulle åka ända till tyskland och alla de länderna, från den resan har jag 

inte så många minnen, men ett antal finns dock, till ex så kommer jag ihåg när något gick sönder i bilen, 
och den började låta som ett reaplan. 

 

En annan händelse som jag kommer ihåg väldigt bra, är när vi hade stannat på ett hotell, eller något 
tyskt värdshus, jag vet inte så noga, men det fanns en swimmingpool där, min ”mamma” lockade mig att 

hoppa i, och till slut så gjorde jag det, och hon simmade bort, det var någon som drog upp mig ur vattnet 
och satte mig på kanten, pappa, ja antingen så såg han ingenting, eller så brydde han sig inte heller om 

jag hade drunknat, det tar länge för mig att lägga ihop den händelsen med andra, innan jag förstod att 

det var en önskan om att jag skulle försvinna. 
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Min syster föddes, det var 1956 och det var egentligen då, som mitt riktiga helvete började, och det var 

då min tro på mig själv sakta men säkert maldes ner till den smörja det alltid varit allt sedan dess, och 
fortfarande är.  

Hon var det finaste jag hade sett fram till nu, jag fick alltid bannor för att jag antingen var för nära, eller 
för att jag på något annat sätt inte gjorde det ”mamma” ville, hon sa många gånger till mig att jag inte 

kunde bo kvar, men det dröjde ändå ett tag till innan det till slut hände. 

 
                               --------------------------------------------------------------------- 

 
Vi hade flyttat till Norrköping, där hade pappa fått ett jobb på en fotoaffär, och ”mamma” var apotekare 

på ett apotek i staden. En dag sa ”mamma” till mig att vi skulle åka till sjukhuset, och detta är också ett 
av de minnen jag har väldigt starkt, väl där kom vi in i ett rum där de rakade mitt huvud på flera ställen, 

de skulle sätta sladdar där, och därför var de tvungen att raka mig först, sedan spändes jag fast på en 

säng där jag fick ligga så länge att det gjorde ont i kroppen.  
 

Efteråt satt ”mamma” inne hos doktorn en stund, och när hon kom ut sa hon att jag var tokig, och jag 
måste bo på ett ställe för idioter, jag visste inte då vad det betydde, men jag visste att något hemskt 

skulle snart hända.  

 
I de journaler jag fått på senare tid, har jag läst om denna ”undersökning” den ”läkaren” som utförde 

detta var en bekant till ”mamma” och det hon skrivt om mig, är omskakande att läsa, och dessutom är 
det nu, efter att ha läst detta, jag på fullaste allvar förstår hur ”mamma” planerade att ”bli av” med mig.  

Hon skriver i sitt ”medicinska dokument” att gossen lider av tre mycket allvarliga skador av diffus natur 
och att det sannolikt skulle vara livslångt. Naturligtvis menade man då hjärnskador, jag var ju ”idiot” 

 

Döda mig gick ju inte, inte ens på den tiden, så det bästa var ju att få mig förklarad sinnesjuk och en fara 
för hennes egna barn, något som också framgår med all önskvärd tydlighet, att hon menade och denna 

dr Brita Mannerheim, skriver bl. annat att hon själv sett hur ”negativ påverkan” jag har på min syster.  
Jag var ca fyra år gammal, och hon var kanske 1 år gammal. 

 

Någon tid senare, sa pappa att vi skulle åka till ett ställe som barnavårdsnämnden bestämmt att jag 
skulle vara på, och där jag skulle bo i framtiden, det var ett hemskt ställe, ett barnhem som låg i samma 

stad, så nära men ändå så oändligt långt från pappa, men nu fick jag inte vara hemma mer.  
 

Tanten som var den som bestämde på barnhemmet, var jag rädd för omedelbart, och den första 

morgonen där, skulle jag äta välling, det var det äckligaste jag någonsin ätit, och jag spydde av detta, 
tanten, hon hette husmor, tvingade mig att äta två stora tallrikar med denna vidriga smörja, som nu 

också innehöll mina egna spyor, hon var riktigt arg på mig, och stängde in mig i ett kolsvart rum, en 
källare eller vind, det vet jag inte riktigt säkert,  men det var kallt och kolsvart där, jag fick inte komma ut 

förrän en evighet efter det, och det blev också ett ställe där jag tillbringade många dagar och även 
nätter, jag har alltsedan dess varit mycket mörkrädd, och det är jag fortfarande.  

 

De hon gjorde mig, och den skräck hon fick mig att känna var dag, glömmer jag aldrig, och jag är helt 
övertygad om att hon finns i min hjärna samma dag jag lämnar det här livet, hon är en av de som skadat 

mig mest genom tiderna. 
Hur länge jag var där på barnhemmet minns jag inte, det jag vet är att jag var ensam och rädd  hela 

tiden, de andra barnen, ja de var inte som mig, de var sjuka på något sätt.  
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Julafton kom, och jag trodde att jag skulle få komma hem till pappa då, men det blev inte så, han kom till 

mig på barnhemmet, han stannade en stund, och jag fick en julklapp, och han hade också tagit med sig 
min militär lastbil som jag fått av ”min vän” den gamla farbrorn med cigarr, för länge sedan, av pappa 

fick jag en jättefin bil, en folkvagn en sådan som vi åkt till Tyskland i, men den här hade ett tak som man 
kunde fälla ner, jag fick gå i säng tidigt, men jag kunde inte sova, och grät hela tiden, saknaden efter 

pappa den julaftonen glömmer jag inte någonsin.  

 
Husmor var alltid arg på mig, och sa att om jag inte är tyst så blir det rummet eller kanske vad det 

källaren, det var i alla fall det kolsvarta kalla rummet, och jag hamnade där en stund senare, men jag 
fortsatte att gråta, så småningom somnade jag tydligen, och blev hämtad av husmor morgonen efter för 

att äta välling, nu hade jag vant mig att inte spy, och inte visa att jag hatade vällingen, jag var alltid rädd 
för ”rummet”.  

 

När jag ätit upp min välling, hittade jag både bilen som jag fick på julaftonen dagen före av pappa, och 
min militärlastbil, båda två vara förstörda, det var förödande för mig, jag kan även idag falla i gråt över 

detta, det var det finaste jag hade, men husmor hade slagit sönder dem, men till pappa sa hon att jag 
gjort det själv, jag tror inte att han någonsin trodde henne, men det kan jag inte veta.  

 

Så småningom fick jag återigen komma hem igen, men det tog snart slut, min ”mamma” och ”dr” Brita 
Mannerheim hade ordnat det så att jag skulle bo hos min riktiga mamma i Stockholm, så hon satte mig 

på tåget och jag åkte dit. 
 

Det jag kommer ihåg är att jag inte fick stanna mer än en dag, eller två, sedan kördes jag iväg tillbaka till 
barnhemmet, eller till pappa, det minns jag faktiskt inte, och uppriktigt sagt, struntar jag i det, troligen 

gjorde jag det även då, jag visste ju redan då att jag var ”ett missfoster” som ingen ville ha, min 

biologiska mamma ville inte veta av mig, jag var ju en idiot så det var inte så populärt i hennes värld, på 
de fina adresserna i Stockholm att ha en ”sinnessjuk” unge, hon hade nämligen blivit informerad om 

denne Dr Brita Mannerheims slutledningar, och hade inga invändningar. 
 

Så småningom kom jag ändå tillbaka till ”riktiga mamma”  men hon ville ju naturligtvis inte ha med mig 

att göra nu heller, så jag kommer till ett ställe som jag tror hette Hölö, det låg utanför Stockholm 
någonstans, och där blev jag för första gången i mitt liv utsatt för svinaktigheter, det var snuskigt och 

förnedrande och trots att jag egentligen borde vara för liten för att förstå, så gjorde jag ändå det. 
 

Jag tvingades av husmor, hon hette samma som hon på barnhemmet i norrköping, att sova i hennes 

säng, hur ofta minns jag inte, hon luktade så illa, jag mår fortfarande illa när jag tänker på det, jag 
känner den stank hon hade ofta och det räcker för mig att man nämner att något barn någonstans i 

världen far illa, för att jag ska vara tillbaka i den stinkande husmors säng.  
 

Det var min biologiska mamma som lämnade mig där, något som jag inte vetat förrän alldeles nyligen, 
det fanns en person som ansåg att ”du kan inte lämna honom där” men hon struntade i vad den 

personen tyckte, det förvånar mig inte ett dugg. 

 
                                     ------------------------------------------------------------------- 

 
När jag läser vad som är skrivet, förstår jag på fullaste allvar, att min riktiga mamma utan minsta tvekan 

låtit avliva mig, om det varit lagligt möjligt, ingen som helst tvekan,  allt hon gjorde, var ju att få iväg mig 

så långt bort som möjligt, utan minsta hänsyn till att jag var en människa, ett barn som inte förstod 
annat än att jag var ”ingenting” som ingen ville veta av, minst av alla den här ”modern”. 
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Jag har ju naturligtvis undrat genom livet, men alltid vetat att hon inte har haft några känslor för mig, 

och det har jag sett otaliga bevis på under livet, framförallt under den tid jag växte upp, men även 
senare i livet, och nu sist alldeles nydligen, men när jag läste detta, ja då fick jag för första gången själv 

se fakta. Men att nu verkligen ”se fakta” är så förödande, och de hemskheter jag burit med mig genom 
livet i alla dagar av alla år, har fått ny ved på elden, och jag tror inte att jag någonsin har en chans att 

”bli ren” från den skit de gjort mitt liv till. 

 
När jag var ca 6 år gammal, kanske äldre, jag minns faktiskt inte riktigt, men det var dags för mig att få 

ett nytt fosterhem igen, jag bodde vid den här tidpunkten på ett barnhem i Umeå, hur länge minns jag 
inte, men jag kommer ihåg både vinter och sommar, så kanske ett år. 

Det blev en del andra barnhem och fosterhem under flera år, och alla var ungefär likadana, vi som var 
placerade på sådana ställen, var där för att det var lättförtjänta pengar, inte för att det fanns någon vilja 

att ”rädda” oss. 

 
Jag har åkt förbi där för ett antal år sedan, på de ställen där jag fotfarande kommer ihåg var de fanns, 

och det gör mig illa att se de platser som var så ”onda” för mig.  
Varför jag utsätter mig för sådant, ja det kan jag inte svara på, kanske har det att göra med att jag vill 

veta, vad jag vill veta, det vet jag inte heller, bara att jag alltid sökt något, kanske för att hitta någon 

form av ro inuti min själ, eller åtminstånde en ny tanke om de miljöer jag tvingades leva i, jag vet inte, 
men det har heller inte hjälpt mig.  

 
Ett ställe, barnhemmet i Norrköping, det har jag aldrig sökt eller velat se överhuvudtaget, det är för 

mycket för mig, jag skulle inte klara av att se det huset med ”det mörka rummet”, bara tanken på det får 
mig att må så illa. 

                                      

Senare flyttades jag till ett par, de hade en bondgård, de ville ha mig som fosterbarn, där var jag från ca 
10 – 11 års åldern, till jag var drygt 12 år gammal. 

I början såg allt rätt bra ut vill jag minnas, men efter någon tid började problemen att hopa sig, jag skulle 
börja skolan, och mina skolkamrater var alla medvetna om att jag var en ”barnhemsunge” och det 

kostade mig väldigt mycket stryk och hån hela tiden, ja så höll det på under den tid jag bodde där, men 

så till slut kom dagen då jag skulle flytta igen. 
 

 
 

 

 
 

 
                              -------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

 
 

 
 

Fortsättning följer på nästa sida. 
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Sundsgården 

 

 
 

 

 
Den här gången blev det verkligen ”ur askan i elden” ett pojkhem som låg utanför Stockholm, jag var 

snart 13 år när jag kom dit, och det var en skräckupplevelse från allra första stund, en helvetes förgård, 
och som drevs av Frälsningsarmen, jag var en av de som alltid var utsatt, inte bara för de andra 

pojkarna, för det var ju ett pojkhem, utan jag var också målet för en ur ”personalen” och det var ett 

riktigt monster, så helig han nu ville påskina att han var. 
 

Utöver det var han våldsam, genuint ond och mycket skrämmande för mig, det var ofta som han tyckte 
att jag, och andra, skulle behöva lite ”räfs och rättarting” som han kallade misshandeln för, för det var 

inget annat än misshandel, sexuella övergrepp, som jag dagligen tänker på, var vanligt, han var en otäck 
typ som gjorde som han ville, vad eller vem skulle någonsin tro på vad jag, eller någon av de andra 

pojkarna sa och berättade. 

 
Sexuella övergrepp, inget litet tafsande, utan djupt kränkande och förnedrande handlingar som jag aldrig 

kommit över, och resten kanske du som läser kan tänka ut själv, det var ett ställe där jag alltid var rädd, 
alltid försökte gömma mig, jag var en av de pojkar som alltid fick stryk, av alla, även de andra pojkarna, 

jag skulle aldrig vågat säga emot, och detta för jag inte i min vildaste fantasi trodde jag skulle ha en 

chans, så jag fick alltid stryk, även av personalen. 
 

Det här ställets namn var Sundsgården, jag och några andra pojkar med samma förutsättningar var alltid 
penaliserade och ständigt utsatta för stryk och annat, och den personal som fanns där, de gjorde 

ingenting för att stoppa misshandel eller andra saker som vi utsattes för dagligen, tvärtom.  

 
Man hade en utstuderad väg att plåga sådana som mig, man talade om att ex vis en utflyckt är inställd, 

och det beror på att den och den har gjort det eller det, detta medförde ju omeddelbart  kollektiv 
”bestraffning” av alla de andra pojkarna, förutom den ”vanliga misshandeln, de sexuella svinerier man 

utsatte svaga som mig, det hände inte bara mig, utan många andra, dagligen. 
  

Kan du tänka dig hur det var, du tvingas i källaren, och där blir du  misshandlad och söderslagen, eller att 

du blir väckt mitt i natten för någon häller en hink med iskallt vatten över dig, bara för att det roade alla 
dem som stod och tittade på hur rädd du blev, allt medan den personal som är där, vet om det, men 

ingen gör något. 
 

Dessutom bestraffades alla och man talade om för alla de andra pojkarna där på hemmet, vem som var 

orsaken till deras kollektiva bestraffning, det gjorde att vår situation förrvärrades, och pennalismen och 
allt annat blev så många gånger värre, och det var ju det som var avsikten, ingen av personalen, ingen 

hjälpte mig när jag var blodig och sönderslagen, det ingick liksom i ”uppfostringsplanerna” de hade där 
på det sataniska pojkhemmet, i stället blev man utnyttjad av den vidriga pedofilen, och tvingad till 

vidrigheter jag aldrig kommer att kunna glömma....aldrig... 
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Jag fick för en tid sedan de journaler jag hade begärt, och när jag läste dessa, så var det ett nytt 

övergrepp, där stod att läsa att jag var en mycket bråkig, elak, och lögnaktig pojke, som inte hade annat 
för ögonen änn min egen vilja, jag kunde i min vilja att ”få som jag ville” fäktas med kniv, stjäla det jag 

för stunden ville ha, det stod en hel del sådant, djupt kränkande och vidriga påståenden, och inte ett ord 
eller stavelse är sant, allt är påhittat och förfalskat.  

 

Den av de som aktivt gjorde allt de kunde, för att skydda dessa pedofiler, misshandlare och andra 
brottslingar, var ”doktorn Mengele”  jag kallar honom för det, och det beror ju på att han hade samma 

etikfria synsätt som den namngivne ”doktor”  här ovan, han jobbade åt dessa pedofiler, våldsutövare och 
han gick så långt i sin iver att ”justera” journaler och stämpla mig och säkerligen alla de andra 

”sexobjekten” som idioter och ligister, och avsikten är ju naturligtvis att rensa undan otrevliga bevis över 
de vidrigheter de gemensamt utsatte oss för, vilka han var delaktig av. 

 

I ett av de”utlåtanden” om mig, han är författare av låter han medela... 
  
Undersökt flera gånger vid barnpsykiatrisk klinik, där man konstaterat att ingen skallskada föreligger, men den här ”läkaren” är 
inte nöjd, och skriver ...Vissa symptom tycks dock tyda på att sådan kan föreligga, och motiverar sina ”vetenskapliga” 

slutledningar med att fortsätta ...Bl a har pat vid flera tillfällen tagit till kniv och jagat andra. Dessa ”anfall” uppträder sporadiskt. 

 

 Och dessa ”anfall är ju då styrda från en galen hjärna vill han ju då antyda, för det kan ju knappast vara 
kraniet han talar om. 

 
Dessa ”jakter med kniv” är några av dessa falsarier dessa pedofiler och våldsverkare själv hittat på, och 

anledningen till dessa ”journaler” är ju naturligtvis att dölja sina vidriga brott mot oss pojkar, ingenting 
annat. 

 

Man hade i sin iver att ”dölja” sina lagbrott och sexuella övergrepp, fabriserade journaler tydligen kommit 
på en ide, som härstammar från tidigare journaler, att jag skulle vara hjärnskadad, och det var ju en 

tacksam ”diagnos” att använda sig av, det fanns ju nedskrivet i mina ”journaler” fr ”doktorn” i Norrköping 
och det var ju ingen som ifrågasatt det. 

  

Det skulle naturligtvis vara bra att ha till hands om det skulle uppstå anklagelser mot de sexuella 
övergrepp, och alla de fall av misshandel från personalen jag upplevt, då skulle man ju kunna skratta bort 

detta med att säga,  ”gossen”  är ju hjärnskadad, och kan ju hitta på vad som helst, men det fanns ju 
naturligtvis ingen i min familj eller någonannanstans heller, som brydde sig. 

 
Fortfarande händer det att jag vaknar om natten av detta, och i långa stunder känner jag mig lika ensam 

och vilsen nu som jag gjorde då, jag försöker med alla de medel jag kan hitta på att trycka ner dessa 

onda och hemska minnen tillbaka till den plats i min hjärna någonstans där de kommer ifrån, men det går 
inte, de kommer till mig närhelst det vill, och jag har ingen möjlighet att värja mig mot det inferno som 

det alltid framkallar. 
 

Allt detta och så den bergfasta övertygelsen om att aldrig bli annat än ensam, ja det har onekligen satt 

sina spår, så för att göra en historia som bara är eländig, lite mindre eländig, så kan jag sammanfatta 
med att säga att tiden som följde härifrån, var ganska så mycket en upprepning av vad du läst redan. 

Det enda som blev bättre efter sundsgården, var att jag behövde aldrig mer bli använd ”på det sättet” så 
en viss förbättring har det ju blivit, även om de gånger när jag blev just det, följt mig var dag, och att det 

då varit lika verkligt som om det hänt om och om igen var gång jag tänkt på det, och det har jag gjort, 

varenda dag i massor av år har jag gått omkring och tänkt på saker som det, det har inte gått att få det 
ur huvudet, som en mardröm fast jag är vaken.  

 
 

                                  ------------------------------------------------------------------------- 
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Jag hamnade senare på en ungdomsvårdskola som hette Hampan, eller dess rätta namn var 

Hammargården, det låg också utanför Stockholm, när jag kom dit var jag ca 14-15 år, och var kvar där 
till jag skulle fylla 18 år, det blev en vändpunkt, och det berodde inte på mig, nej det fanns två ”vårdare” 

där, de var bröder, och fram till nu, förutom den gamla farbrorn med cigarr,  var dom två de enda 

människor jag mött i mitt liv, som verkligen ville mitt bästa, ja och så Wikström förståss, men det tog ett 
tag för mig att förstå.  

 
Wikström, det var en mycket stor man, han var den som bestämde på mecken, det var den avdelning där 

jag var på dagarna, och det var ett bra ställe, Wikström och jag fann varandra rätt snart, men det 
verkade som om han alltid var på mig mer än de andra, jag förstod inte förrän långt efteråt, att det var 

så därför att han tyckte bra om mig och ville mitt bästa, han försvarade mig direkt, om en situation 

uppstod med min assistent, eller om de på kontoret ville göra något som jag inte ville, och vi vann nästan 
alltid.  

 
Bröderna dom tvingade mig till fysisk träning, var dag nästan, i början tyckte jag det var trist och tråkigt, 

men efter några månader, så började jag tycka om det mer och mer, och jag växte, och växte, och det 

gjorde mitt självförtroende också, något som jag aldrig tidigare haft, och det växte i takt med mina 
muskler, och det var egentligen då någon gång som jag bestämde mig för att mitt bästa försvar mot alla 

fasor, var en riktigt god vän, och jag blev min bästa vän, och min starkaste försvarare, jag tog inte skit 
av någon mer, inte någon, och det kändes obeskrivligt skönt, det gör det fortfarande när jag tänker mig 

tillbaka till den tiden då jag började hitta mig själv en smula.  
 

Ja härifrån och framåt, blev livet rätt vanligt skulle jag tro, det var en hel del bråk med allehanda 

personer, och inte minst samhället, för som jag nyss sa, så hade jag slutat ta emot hot, våld eller annat 
som jag trodde skulle kunna skada mig, för något som aldrig förändrats inom mig, var den rädsla jag 

hade för att få stryk, eller hånas, och den fasan fanns kvar lika stark som alltid, och det gör det 
fortfarande, skillnaden var bara att nu kunde jag slå tillbaka. 

 

Jag har många gånger tänkt att jag orkar inte mer, och jag har velat göra slut på ”livet” och detta även 
långt upp i vuxen ålder, jag har aldrig lyckats med det, men det finns ett par tillfällen då det nästan ”gick 

vägen” och man kan ju tycka vad man vill om det, men hur tror du att du skulle må, och hur tror du att 
ditt liv skulle se ut om du tvingas titta i backspegeln lika ofta som jag tvingas göra det bara för att de 

minnen som finns där, inte låter sig tystas.  

 
Vid ett antal tillfällen har detta medfört att jag, antingen självmant, eller på någons initiativ blivit inlagd 

på psykisk avdelning, och det då det varit en mental härdsmälta i mitt inre, och jag var en fara för mig 
själv, den känsla av totalt nederlag detta medförde för mig, har förstärkt den känsla av ”ingenting värde” 

jag alltid haft, och det betydde alltid att jag fick börja från början om och om igen.  
 

Jag har som följd av mina misstankar mot allt och alla, utsatt mina nära och kära för påfrestningar som 

är väldigt stora, och som jag i mitt tillstånd inte kunde styra över, jag levde  under lång tid  i en slags 
värld där allt var ologiskt och underligt, detta berodde till stor del på den ”hjälp” jag fick av de som var 

experter på människans psyke och de saker som kan försigå där. 
 

Men det gjorde mig bara mer och mer värklighetsfrånvarande, relations problem, som i vanliga fall inte 

skulle medföra mer än normal sorg ett tag, blev till kaos och katastrof för mig, då jag aldrig kunde se 
bortom min egen horisont, jag var så inne i mitt eget ”lidande” att jag inte för en sekund tänkte på 

omgivningen, utan trodde att alla var mig emot hela tiden, detta får jag nu, sedan länge dagligen brottas 
med, och det gör mig ont, och det gör mig ledsen att allt detta hänt, mycket ledsen. 
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När det gäller mina biologiska föräldrar, så kan jag säga, Pappa, ja han var en skitstövel, speciellt när han 

var full, vilket var ofta, men det var ändå en skitstövell som ibland tänkte på mig, men min, jag mår 
nästan illa när jag tar tänker på ordet, mor…hon hade inte den lasten, hon har aldrig visat något som en 

normal mor visar sina barn, absolut ingenting, henne kommer jag definitivt inte att sakna hon är 
ingenting för mig, och hon förtjänar ingenting, inte ens det hat jag faktisk känner när jag tänker på hur 

hon aggerat.  

 
 

 
 

Nu sitter jag här, 2012 och försöker sammanfatta mitt liv en smula, under tiden jag växte upp, sa man 
alltid till mig, att du kommer inte att bli annat än ett jätteproblem för alla, du kommer att sluta som 

bankrånare eller mördare, du kommer att sitta i fängelse hela ditt liv, du kommer inte att duga till något, 

och min styvmor hade till och med bestämt sig för att min närvaro var farlig för hennes och pappas egna 
barns utveckling.   

Jag var ju en idiot, som hon tillsammans med dr Brita Mannerheim beslutat sig för att kategorisera som 
sådan, med tre mycket allvaraliga skador av ”diffus natur” detta också något som min ”riktiga mamma” 

inte hade några invändningar emot. 

 
 Avliva mig gick ju inte, och den näst bästa planen, var då att idiotförklara ”gossen” och det var ju det 

man gjorde, det primära var ju att bli av med ”gossen” allt annat var ointressant, minst av allt ”gossen”. 
 

 
En “bråkstake”med vattenskalle, som på ett utstuderat sätt terroriserar sin familj och alla i sin omgivning. Gossen 

har, efter nogrann undersökning, som givit vid handen, tre mycket allvarliga skador av “diffus natur”, dessa skador 

är ärftliga och farmodern uppvisar liknande symptom. Det man menar är idioti, något som jag hörde ofta, och att 

det då var en beskrivning av mig. 

 
Det här, är vad denne ”Doktor” har skrivit, man kan inte undgå att förundras över hur det kan komma sig att en tre fyra åring, som 
dessutom har tre MYCKET ALLVARLIGA skador, överhuvudtaget kan ....på ett utstuderat sätt....komma fram till någonting 
överhuvudtaget, men ingen tyckte det såg underligt ut, minst av allt min ”mor”.  
Dessutom har den här s.kallade läkaren mage att påstå att min farmor, som var en av de mest förstående och underbara människor 
som funnits, skulle lida av samma symptom, det är ju uppgifter som  hon fått av min styvmor eller min ”mor” ingen annan, men 
egentligen tror jag nog det kommer från min ”mor” då fingret pekas mot den sida av min släkt där hon inte representeras, för om 
det omvända vore aktuellt, ja då skulle det bli ett herrans liv. 
 
Den s.k doktorn har aldrig talat med min farmor, än mindre träffat henne, så det belyser ju i allt vesäntligt hur ”proffesionellt och 
sakligt” det här läkarundret verkligen var. Nu är ju hon död, och tur är väll det, Gud vet hur många barn likt det jag en gång var, 
som hon förstört livet för.  
 

Min  biologiska ”mor” kunnde med ett knäpp med fingrarna stoppat allting, men valde att låta mig 

genomleva detta som du läst, och det bara för att jag inte passade in i hennes planer, ingenting av det 
som hänt mig, hade behövt hända, om hon tagit sitt ansvar för det barn hon faktiskt satt till världen, 

ingenting, för det var inga fel på mig, jag var bara ett tråkigt resultat av en stund i sängen för mina ”kära 

föräldrar”, en olycka som aldrig skulle bli född, men barnbidragen för mig i alla år, ja dem har hon glatt 
och skyndsamt hämtat ut.  

 
Hon tog gärna emot dr Mannerheims ”medicinska dokument” och accepterade det rakt av, för det 

passade hennes planer perfekt, nu kunde hon ju ”gå vidare” utan dåligt samvete, hon hade ju papper på 

att ”gossen” var en idiot, som var bäst att ha på dårhus, något som hon definitivt inte tänkte ifrågasätta, 
då det passade hennes planer som hand i hanske. 

 
 

 
 

Hon struntade i mig, och vad som hände mig var henne fullständigt likgiltigt. 
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Jag blev Lokförare på SJ, och det var jag i nästan 30 år, så jag skämms inte för vem jag var och inte 
heller för den jag senare blev.  

 
 

 
 

En av de största anledningarna jag har för att göra detta, och att skriva detta brev, är nog att jag har en 

önskan om att det kanske kan föra något gott med sig, och att det kan hjälpa politiker och andra att ”se 
med barns” ögon en smula, och utifrån det kanske lagstifta om regler och annat som förhindrar de 

hemskheter jag och många med mig fått genomleva, dessutom skulle det kännas en smula lättare för 
mig att leva om mina erfarenheter kanske kunde förhindra att pedofiler och andra våldsverkare likt dem 

som utnyttjade mig och andra likt mig, kan ta sig in och jobba så nära barn, som inte har samma skydd 

som barn i en familj där de är önskade.  
 

Det är egentligen mer ett rop på hjälp för alla barn, precis som det barn jag var en gång, de behöver 
kärlek i massor, och om de inte får det, så kommer det ofelbart att skada dessa barn, och de kommer att 

bli lika sökande och villrådiga som jag varit i hela mitt liv, inte känna sig behövda eller älskade av någon, 
är det värsta som kan hända en liten flicka eller en liten pojke, så om du kan, tänk på det barn du ser, 

som om det vore du själv, hur skulle du vilja att den stora människan som just nu stirrar på dig uppförde 

sig, eller gjorde mot dig?  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Tack för att du tog dig tid att läsa detta. 
Lennart  Johansson 


