
 

Rapport till Familj och Individ samt Socialtjänsten 
 
 

Sammanfattning: 
6-7 november - Mångsbo: Familjehem. Promenader, samtal och övernattning. 

7 november - Kungsberg: Skidparadis. Stängt. 

7-8 november - Gävle: Övernattning på hotell. Besök på fängelset och gokart. 

8-9 november - Älvkarleby: Promenader vid forsen och samtal. Övernattning. 

9 november - Forsmark: Besök på kärnkraftverket. 

9 november - Norrtälje: Besök på fängelset i Norrtälje. 
 
 

6 november (fredag): 
Vid 11-tiden den 6 november for Christoffer och jag iväg mot Östervåla och Mångsbo 
Familjehem. Väl framme mötte behandlingschefen Kenneth Olsson upp. Vi inledde 
kontakten med en lång promenad med hundarna (Maia och labradoren Nicke). Un-
der promenaden samtalade Kenneth sonderande med Christoffer och kände av situa-
tionen. 
 
Kenneth, Christoffer och jag pratade vidare sedan vi kommit hem. Vid femtiden bör-
jade de fem pojkarna som bodde på behandlingshemmet att anlända. Vi åt middag 
tillsammans och Christoffer anslöt sig därefter till pojkarna och TV-spel. Vid 18-tiden 
åkte vi i karavan till den stora sporthallen. Christoffer och jag åkte hem tidigare. Ken-
neth kom efter en stund och plockade med sig Christoffer på en bilfärd som avsluta-
des med att pojkarna hämtades hem från sporthallen. Kenneth och jag samtalade i 
enrum om Christoffers framtid och förutsättningar. Framtidsutsikterna är inte goda. 
Vi bestämde oss för att åka till Kungsbergets skidparadis dagen därpå. Vid 24-tiden 
gick vi alla till sängs. 
 
 

7 november (lördag): 
Christoffer och jag åkte från Mångsbo Familjehem vid middagstid för att uppleva det 
stora skidparadiset i Kungsberg. Efter många timmar och en del felkörningar kom vi 
till sist till vårt mål. STÄNGT! 
 
Christoffer ”ruttnade” och blev irriterad. Jag å min sida blev lite desperat. Vi måste 
först fixa ett boende, dagen började skymma. Christoffer tyckte att vi kunde bo i bi-
len. Vi åkte därför till Gävle och tog in på hotell Vinn eftersom inget annat alternativ 
fanns. Vi hade ju hunden med oss. Därefter gick vi till hotellrestaurangen för att äta 
middag. Christoffer var sur och irriterad och ville inte äta. Jag beställde in fisk och 
Christoffer tog in hjortronglass med hallonsylt. Vi tittade på TV och pratade lite. Se-
nare på kvällen blev Christoffer hungrig, så vi gick till McDonalds. Vi gick till sängs 
vid 24-tiden. 



 

 
 

8 november (söndag): 
Jag lät Christoffer sova länge. Under ett par morgontimmar ringde jag frenetiskt och 
letade konstruktiva aktiviteter. Efter frukost åkte vi till fängelset i Gävle. Vi fick ett 
specialtillstånd. Centralvakten tog hand om Maia och en vakt tog hand om mig och 
Christoffer. Mötet var så positivt att vakten kallade på en intagen, Peter. Vi samtalade 
om konsekvenserna av kriminalitet. Peter satt inne på ett 4-årigt straff för knarkin-
nehav. Peter, vakten och jag gick på Christoffer rätt hårt. Vi samtalade om attityder, 
kriminalitet och kompisgängets inflytande under två timmar. Peter fick 300 kronor. 
 
Efter fängelsebesöket behövde Christoffer lite avkoppling. Vi åkte därför till en go-
kartbana. Christoffer fick köra sig fullständigt utmattad. Därpå åkte vi till Älvkarleby 
vandrarhem. Christoffer blev alldeles förstummad av forsen. Han hade aldrig sett en 
riktig fors som full av vrede vräker sig utför fallet. Vi tig en promenad runt Laxön och 
förbi den stora G8:an (den nya turbinen som fångar in hela den stora Dalälven). När 
vi återkom till vandrarhemmet somnade Christoffer redan 18:30. Han var alldeles 
slut. 
 
 

9 november (måndag): 
Det var stressigt på morgonen. Christoffer fick sova till dess dagens planeringen var 
klar. Först skulle vi till det stora kärnkraftverket Forsmark och titta. Därefter skulle vi 
till Norrtälje fängelse på specialbesök. Eftersom vintern hade slagit sina klor i norra 
Uppland gick färden långsamt. Det var mycket halt på sina håll och snön yrde. 
 
På Forsmark fick vi åka upp i det höga utkikstornet och se hela den stora kärnkrafts-
anläggningen ovanifrån. Jag förklarade vad som syntes. De tre reaktorerna, lagu-
nerna för spillvarmvatten och sälhägnet. Vid marknerkomsten blev Christoffer hung-
rig och fick läsk kakor och bullar. 
 
Så bar då färden vidare mot Norrtälje fängelse. Väl utanför porten ser Christoffer den 
yttersta konsekvensen av kriminellt beteende. När porten slås upp för oss är Chris-
toffer inte så kaxig, eftersom porten bullrande dånar igen bakom oss. Vi är omgär-
dade av högt Gunnebostängsel som krönts av spiralvirad taggtråd. Efter att ha passe-
rat två grindar står vi utanför Centralvakten. Efter lite mankemang blir vi insläppta i 
en sluss av galler och pansarglas och får vänta. 
 
Efter en stund kommer vaktchefen och hämtar oss. Vi sätter oss i ett litet rum och 
pratar. Kort därpå reser sig vaktchefen och ber Christoffer följa med. Efter ett par 
minuter kommer vaktchefen tillbaka till rummet helt ensam: ”Var är Christoffer frå-
gar jag?”  ”Han är inlåst”, blev svaret. 
 
Vaktchefen och jag diskuterar under c:a 15 minuter om syfte och mål med besöket. 
Därpå hämtas Christoffer som nu är lite blek om nosen. Vi talas vid under en halv-
timme och beslutar oss för att ta oss djupare in i fängelset. Efter ytterligare några 



 

gallerdörrar och portar är vi ute på fängelseområdet på väg mot skolan. Där möter en 
annan vakt upp och låter oss komma in i skolbiblioteket. En intagen hårding, Janne, 
kommer in. Vi samtalar med Christoffer om livet på kåken. Där finns ingen romantik, 
bara vanmakt och låsta dörrar överallt. Vi konstaterar att Janne suttit inne lika länge 
som Christoffer är gammal, med andra ord 15 år. 
 
Under vårt samtal kommer en ny vakt in till oss. Han tittar på mig och säger frå-
gande. ”Jag känner igen dig?” Efter lite presentation och snack om vad som hänt mig 
efter mitt avslutade straff, lämnar vakten oss. Jag tror att Christoffer förstod att jag 
inte bara snackat skit, när jag pratat om fängelse och andra konsekvenser med ho-
nom. Helt plötsligt stod han inför den yttersta konsekvensen av att inte sköta sig. 
 
När vi lämnade Janne fick han 280 kronor i föreläsningsarvode. Därpå började den 
krångliga vägen ut ur fängelset. Larmade stängsel, taggtråd och låsta gallerdörrar. 
Murar som avskärmar människor från livet. För oss två gick det bra att komma ut. 
 
Kravspecifikation gällande ekonomiska utlägg kommer att sammanställas så snart jag 
hinner. 
 
Tisdag 10 november 1998 
Max Hobstig 



 

Räkning till Familj och Individ samt Socialtjänsten 1998 
     
Nr Affär Ort Vara Pris 

 Fickpengar till Christoffer   200,00 kr 

1 Hotell Winn Gävle Mat 215,00 kr 

1 Statoil Sthlm Bränsle 62,50 kr 

2 TDM FOOD AB Sandviken Mat till C 80,00 kr 

2 TDM FOOD AB Sandviken Mat till M 77,00 kr 

3 Fängelse Norrtälje Arvode 280,00 kr 

3 McDonalds Gävle Mat 102,00 kr 

3 Konsum Östervåla Mat & diverse 118,50 kr 

4 Gokarthall Gävle Gokart till C 360,00 kr 

5 Hotell Winn Gävle Logi 750,00 kr 

6 Hotell Winn Gävle Diverse 216,00 kr 

7 Hotell Winn Gävle Telefonkort 120,00 kr 

8 Hotell Winn Gävle Solarium 35,00 kr 

9 Statoil Norrskedika Bränsle 413,00 kr 

9 Fängelse Gävle Arvode 300,00 kr 

10 AUTO Biluthyrning Sthlm Hyrbil 1 700,00 kr 

11 Konf- och Turisthotell Älvkarleby Telefon 63,00 kr 

11 OK Årstagatan Uppsala Godis & Div 219,50 kr 

11 Konf- och Turisthotell Älvkarleby Mat 270,00 kr 

12 Konf- och Turisthotell Älvkarleby Telefon 20,00 kr 

12 Konf- och Turisthotell Älvkarleby Kaffe & kaka 34,00 kr 

12 Statoil Norrskedika Diverse 57,50 kr 

12 Brukshandel Gysinge Diverse 74,00 kr 

13 Konf- och Turisthotell Älvkarleby Telefon 16,00 kr 

13 Vandrarhem Älvkarleby Logi 350,00 kr 

13 OK Globen Sthlm Bränsle 154,00 kr 

13 AB Soth Friberg (?) ? Snask 55,50 kr 

14 Kiosk Skebobruk Mat 62,00 kr 

14 Hydro Krysset Älvkarleby Mat & Diverse 236,00 kr 

     
   Summa Totalt 6 440,50 kr 
 


