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Prolog

KlOcKan var strax före 10 på förmiddagen den 23 augusti 1973. Himlen 

var mulen, men det var ändå en ganska varm höstdag. Sommarsemestern 

var slut sedan länge, skolorna hade börjat och valrörelsen pågick för fullt. 

Det var många människor i rörelse redan på morgonen. Det kändes nog 

som en vanlig torsdag för de allra flesta.

Jag gick över torget mot Sveriges Kreditbank för att ta gisslan och krä-

va Clark Olofsson i utbyte. Ett brott som aldrig tidigare hade genomförts 

i Sverige.

På väg in mötte jag en gammal tant som jag höll upp dörren för. Jag 

sköt en salva i taket direkt inne på bankkontoret för att sätta mig i respekt. 

Kunder och personal slängde sig ner på golvet. Dramat hade börjat. 

Jag visste inte då att det skulle bli sex våldsamma dygn inne på banken. 

Sex dygn som förändrade livet för mig själv, för gisslan och för övriga som 

var inblandade. Det blev också sex dygn som skakade Sverige och som 

kanske också delvis förändrade landet. 

Och jag själv skulle bli Sveriges mest kände brottsling.

Men det fanns också en väg till Norrmalmstorg. Det som hände var 

ingen slump. Det fanns ett förspel och en planering. Det fanns också ett 

långt liv innan, en människa bakom rånaren. På samma sätt fanns det en 

väg tillbaka från Norrmalmstorg för min del. Jag valde ett annat liv än det 

kriminella efter mitt långa straff.

Jag har aldrig någonsin berättat hela min historia. Den här boken är 

sanningen om dramat. Och det är historien om mitt liv före och efter de 

direktsända dagarna på Norrmalmstorg.
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Torsdagen den 23 augusti 1973

Jag SOv oroligt natten mot torsdagen och vaknade flera gånger. Jag gick 

upp vid 8-tiden. Jag åt inte mycket till frukost den morgonen. Det var kaffe, 

två mackor, mjukt bröd med pålägg. Jag var rädd för att en full och nervös 

mage skulle göra att jag blev skitnödig när det var dags att gå in i banken.

Jag sa till Ingalill, Clark Olofssons flickvän, som jag bodde hos de här 

dagarna, att hon skulle ge sig iväg en halvtimme innan jag tog mig ner 

till torget. Jag föreslog att hon kunde sätta sig i Palmhuset, ett litet fik på 

Norrmalmstorg, så att hon hade första parkett och kunde se vad som skul-

le hända och det gjorde hon också.

Jag lämnade hennes lägenhet i Ulvsunda med min bag och gick en bra 

promenad innan jag satte mig på en bänk utanför biblioteket vid Alviks 

torg och väntade på en taxi. Den tog mig ända ner till Norrmalmstorg och 

stannade mellan banken och kafé Palmhuset.

Jag betalade taxin, gick sen en sväng runt hela kvarteret för att kolla lä-

get och se att inget konstigt var på gång. Det var lugnt, en vanlig dag i stan. 

Men försiktighet har alltid varit en dygd i mitt jobb.

Det fanns en liten Pressbyråkiosk på torget, jag la en krona i låset på 

den toalett som fanns på baksidan, gick in och stängde om mig. Jag sat-

te ner min väska där jag bland annat packat ner sprängdeg, stubintråd, en 

transistorradio, rep, smink, en liten spegel och rakgrejor. Jag hade en mo-

rakniv i fickan.

Jag tog upp brunkrämen och smorde in mitt ansikte, satte på mig lös-

mustasch, en svart peruk och mörka glasögon. Jag tittade i spegeln och såg 

en helt främmande person som stirrade tillbaka med ett litet småleende. 

Jag pissade, satte ett magasin med trettiosex skott i min k-pist och häng-

de den runt halsen. Jag försökte gömma k-pisten under min stängda jacka 

men halva pipan stack fram ändå.
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Jag drog på mig de tunna, svarta begravningsvantar som jag alltid bar 

när det handlade om att begå brott, tog ett långt och djupt andetag och så 

öppnade jag dörren. Några personer utanför tittade undrande på mig.

Jag började gå mot bankens ingång. Jag var inte nervös, men kände en 

kall rysning just när jag steg ut från toaletten. Jag förstod att det skulle bli 

hårda tag, det skulle krävas mycket mod för att genomföra min plan. Jag 

var lite spänd och försökte koncentrera mig på vad som skulle ske.

Klockan var då strax efter 10 på förmiddagen.

Ingen annan brottsling i Sverige hade någonsin gjort något liknande. 

Det var en planerad gisslantagning. Jag förstod att det skulle skapa kaos 

hos polisen. Jag visste inte hur situationen skulle utvecklas mer än att jag 

Nu börjar partyt! Jag ställde ner väskan, sköt en salva i taket och hoppade över 
disken för att ta gisslan. Rekonstruktion av Polisen.
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räknade med att vara ute ur banken och på flykt framåt kvällen tillsam-

mans med Clark och en massa miljoner.

Det var cirka 15 meter från Pressbyrån till Svenska Kreditbanken som 

låg på hörnet av Norrmalmstorg och Hamngatan. Banken hade två in-

gångar åt vardera hållet. Jag valde entrén mot själva torget. När jag när-

made mig banken och tog tag i dörren var det en gammal dam som var på 

väg ut efter ett besök. Jag öppnade artigt för henne. Hon log och tackade 

mig. Jag nickade tillbaka.

När jag kom in såg jag att det fanns en del kunder på plats redan i den 

stora och vackra lokalen som hade marmorerade pelare och högt till tak. 

Sammanlagt fanns det cirka trettio personer där inne. Den första jag såg 

var en kontorist precis till höger om ingången. Hon tittade konstigt på 

mig men jag vinkade avvärjande till henne. Hon reagerade inte på min 

klädsel eller att jag bar handskar.

Mitt i banksalen fanns ett trapphus som ledde upp till direktionsvå-

ningen. Runt själva trapphuset var det ett antal kassor för utlandsärenden 

och lån. Längst bort i lokalen, rakt fram från dörren räknat, låg en stor 

disk för kassaärenden. Där satt fyra anställda. Bakom den fanns en min-

dre disk för inlåning och växlar. På min vänstra sida fanns ett större bank-

valv, ett depositionsvalv för kunderna. Det låg en halvtrappa upp från själ-

va banklokalens golv. Valvet hade mycket kraftiga dörrar.

Jag gick rakt in i banklokalen, passerade trapphuset och gick fram mot 

den stora kassadisken. Log lite för mig själv när jag tänkte på vad som 

skulle hända några sekunder senare. Jag ställde mig i en kö på tre-fyra per-

soner och satte ner min bag på golvet, öppnade jackan och fällde upp stö-

det för k-pisten och riktade den snett upp mot taket och sköt en salva på 

fem, sex skott. 

Jag skrek:

– The party starts! Down on the floor!

Det låter som en replik från en deckare. Den var inte inövad utan kom 

spontant. Avsikten var förstås att inte visa vem jag var. Att prata engelska 

skulle förvilla både personal och polis, trodde jag.

Det var en stor och pampig banklokal. Skotten ekade brutalt där inne 

och det slog lock för öronen. Jag såg att alla först hoppade till, sen stod de 
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En skiss över banklokalen som visar kundvalvet högst upp till vänster. Den så kalla-
de snacketrappan syns i mitten och har markerats som ”trappan”. Foto: Polisen
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som förstenade på golvet. Jag gick snabbt bakom disken och beordrade 

ner alla på golvet. Några hade redan slängt sig ner på golvet i rädsla. 

Jag sa nu åt fyra stycken i personalen att resa sig upp från golvet, det var 

tre tjejer och en man. Jag bad mannen att hämta linan i min väska som 

stod kvar på bankgolvet och binda ihop de tre flickorna och sa till dessa 

att sätta sig ner på golvet. Jag pekade på killen med min k-pist och såg till 

att han band både fötter och armar på dom. 

Polisen fick larmet från banken 10:06. Bara några minuter senare dök 

det plötsligt upp en vanlig radiopolis inne i banken. Jag såg honom som 

hastigast genom ena ögat och slängde iväg några skott mot en glasdörr 

mot Hamngatan där han stod. Snuten försvann snabbare än blixten. Trod-

de jag. Men han hade bara gömt sig under disken.

Det blev tyst i tio minuter. Jag hade nu rest flickorna från golvet. Jag 

hade dom bredvid mig som skydd. Det skulle jag sedan ha hela tiden när 

jag rörde mig i banklokalen. Plötsligt skriker en av tjejerna i gisslan till, 

mycket högt. Jag ser en man med pistol i handen som siktar på mig från 

cirka sju meters håll. Jag frågar honom:

– Are you a Swedish policeman?

Han säger, på knagglig engelska:

– Yes, I am.

Just då trodde jag att denne kriminalinspektör, Ingemar Warpefelt, som 

han hette, var en pellejöns. Han riktade en liten Walter-pistol 7,65 mm 

mot mig och de tre banktjänstemännen. Detta när jag själv hade en fullad-

dad k-pist runt halsen. Men jag såg att han menade allvar och blev riktigt 

rädd för att bli skjuten av honom.

Jag svepte undan flickorna, la an och sköt ett skott vid sidan om ho-

nom. Jag siktade sedan mot hans högra hand och träffade där med, precis 

som jag ville. Han tappade sin pistol och försvann bakom hörnan, upp i 

trappan till direktionsvåningen igen. 

Det var den här trappan som senare kom att kallas snacketrappan, där 

jag hade alla kontakter med polisen i början.

Jag sa till flickorna att det var dags att flytta in i själva depositionsval-

vet. De tre gick före mig och bakom den kraftiga disk som var i midjehöjd. 

Bankvalvet var inte stort, drygt fyrtio kvadratmeter. Det fanns cirka sex-
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hundra kassafack där inne. Det kändes som ett säkert ställe. Jag fick nu 

veta att flickorna i min gisslan hette Kristin, Birgitta och Elisabeth.

Jag sa åt den manliga banktjänstemannen att gå runt och kolla om det 

fanns fler poliser i lokalen. Jag siktade på honom med k-pisten under ti-

den. Jag sa sen åt honom att gå upp i direktionsvåningen och be dom 

skicka ner en obeväpnad polis som jag kunde få prata med. Runt halv elva 

kom så denne snut, Morgan Rylander, som han hette, ner i banken och 

stannade där i flera timmar. Banktjänstemannen blev kvar på övervåning-

en och kom aldrig tillbaka. Jag förstår honom.

Rylander frågade mig om jag bara pratade engelska. Jag svarade:

– What do you think?

Jag sa åt honom att jag ville ha tre miljoner kronor och att Clark Olofs-

son skulle föras från fängelset i Norrköping till banken Jag ville också ha 

ner ett högre polisbefäl till banksalen, någon som jag kunde förhandla 

med. Rylander framförde mina krav till polisledningen. 

Morgan Rylander sa nu att det fanns en hjärtsjuk kvinna bland dom 

som låg bakom disken. Han undrade om hon fick resa sig upp och gå däri-

från? Jag röt till alla i lokalen att de skulle försvinna, och det gjorde de ock-

så. En dam hade fått kramp och var livrädd.

– Ta det lugnt och ta den tid som behövs, sa jag åt henne.

Jag bad nu polisen om att fixa cigaretter och dricka till gisslan. Det kom 

nästan omgående: röka, öl och juice.

Jag satte upp min transistorradio på kunddisken för att kunna lyssna på 

nyheterna och höra vad polisen hade för sig. Jag låtsades inte förstå svens-

ka utan bad flickorna översätta åt mig. De spelade musik i radion. Jag sa åt 

Morgan Rylander att sjunga med i Lonesome Cowboy där han satt i en få-

tölj. Jag skruvade inte upp radion på full volym. Då hade jag inte hört vad 

polisen tog sig till runtomkring mig. 

Det var sen lugnt i minst en timme innan jag hörde en röst, som tillhör-

de Sven Thorander, poliskommissarie i Stockholm och chef för våldsro-

teln. Han sa vem han var och att han skulle komma fram bakom hörnan 

och inte ville bli skjuten. 

Jag sa till honom att det var bara att kliva på. Han gick mycket försik-

tigt. Jag stod då bakom den tjocka muren vid kassadisken och hade en av 
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tjejerna framför mig. Jag behövde inte tala om för honom vad han skul-

le göra utan han svängde själv runt och lyfte på sin skjorta för att visa att 

han inte var beväpnad. 

Han undrade vad jag ville. Jag ställde då samma krav som tidigare: tre 

miljoner kronor plus Clark Olofsson. Jag förtydligade mig om lösensum-

man och sa att hälften skulle vara svenska pengar, hälften utländsk valu-

ta. Det skulle vara använda sedlar, inte nya ”funny money” som var lätta 

att spåra. Thorander sa att han skulle se vad han kunde göra och försvann 

uppför trappan igen. Nu hade det gått mellan en och en och en halv tim-

me och klockan närmade sig tolv. 

Flickorna var givetvis livrädda och nervösa. De trodde väl inte på mig 

just då när jag sa att jag inte hade för avsikt att skada någon av dom. Jag 

förklarade att jag bara ville ha ut Clark för att ge mig iväg med honom och 

miljonerna snabbast möjligt. Thorander frågade också mig om jag var be-

redd att byta ut gisslan mot Clark. Jag sa nej.

Thorander ordnade nu så att jag fick prata med Clark själv på telefon 

från banken. Klockan var 11:45. Jag trodde ju helt klart att Clark var så va-

ken att han hade fattat att det var jag som talade i telefonen.

– Detta är bandat, säger Clark.

– Vill du komma upp på ett party jag har på en bank i Stockholm, frå-

gade jag.

Det var ett kort samtal där jag använde de arabiska fraser som Clark 

hade lärt mig på Kalmarkåken. Jag var helt övertygad om att han då skul-

le förstå vem som var i andra ändan av luren. Men så hörde jag att han lät 

lite tveksam och bara svarade ”ja”.

Då blev jag själv osäker på om han fattade hur det hängde ihop. Jag sa 

inte mycket mer för jag visste ju att också polisen lyssnade. Jag ville inte 

att de i så tidigt skede skulle få veta att det var Janne Olsson som pratade 

med Clark. 

Thorander kom ner igen vid 13-tiden och sa att han hade framfört det 

hela, men att det måste upp till regeringsnivå för att förankras där. För-

handlingar skulle ske mellan Kurt Lindroth, polismästare i Stockholm och 

justitieminister Lennart Geijer. Sedan gick han igen.

Jag lånade cigaretter av Thorander. Och fick även en tändare. Den skul-
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le komma till användning senare för att få fyr på en sprängladdning.

Efter ytterligare två timmar kom Thorander med beskedet att Clark 

var på väg upp i en polisbil från Norrköping och snart skulle vara i ban-

ken. Det var justitiedepartementet som bestämt att Clark skulle flyttas 

från fängelset i Norrköping till Kronobergshäktet i Stockholm i ett för-

sta skede.

Det finns nu minst fyra poliser med skottsäkra västar, hjälmar med 

uppslagna visir och skarpladdade k-pistar inne i banklokalen. Utanför lu-

rade krypskyttarna. Det var en spänd och upptrissad stämning och jag 

började redan bli trött på att ha en massa stirriga snutar så nära mig. Hela 

situationen gjorde mig mycket nervös. Minsta lilla misstag hade i det här 

läget kunnat skapa ett blodbad inne i banken.

Jag var förstås inställd på att det skulle bli förvirring i polisleden. Den 

svenska polisen hade ju inte varit med om något liknande förut. Det skulle 

sätta press på polismästaren i mina förhandlingar. Men att det skulle vara 

Clark Olofsson anländer till Norrmalmstorg. Foto: Aftonbladet
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rena cirkusen inne i banken hade jag inte räknat med. Olika poliser kom 

och gick som de ville. De kröp bakom kassadisken och smög på mig. 

– Skjut inte! Jag har två barn där hemma, skrek Birgitta rakt ut.

Jag sa åt Morgan, som var civilklädd och nu hängde på kassadisken, att 

ta itu med poliserna inne i lokalen och be dom gå, vilket de gjorde. En av 

dom sträckte upp armarna i luften. Jag hörde hur filmkamerorna gick för 

fullt i taket på banklokalen. De lät som mindre tröskverk.

En dryg timme senare, klockan var då 16 på eftermiddagen, såg jag en 

förvånad Clark som stack fram sitt huvud bakom hörnan vid trappan och 

drog tillbaka det igen. Det gick väl en tio minuter till så kom en lite dar-

rande Clark mycket sakta gående mot den lilla trappa som ledde upp till 

avsatsen mot bankvalvet där jag stod med en av tjejerna.

Man måste förstå honom, han visste inte vem jag var och det visste inte 

polisen heller. Jag fick höra i efterhand att de trodde jag var en arabisk 

terrorist. Allt detta hade också Clark fått veta. Undra på att han var skit-

rädd!

Jag kände det här som en delseger. Jag hade tagit gisslan, framfört mina 

krav och hade fått gehör. Givetvis var det en speciell känsla inom mig. Jag 

vet inte om det var av makt eller något annat. Det var i alla fall jag som 

hade fått loss Clark. Det kändes inte illa att lilla jag kunde få den svenska 

polisen och regeringen att dansa efter min pipa. Ett visst lyckorus infann 

sig. Men inte på det sättet att jag direkt ville gå ut i pressen eller i någon te-

lefonintervju och säga: Se på mig vad jag kan åstadkomma!

Jag vinkade nu till mig Clark och sa till tjejen framför mig att gå in i val-

vet, vilket hon gjorde. Jag tog då tag i ett av hans öron, drog honom mot 

mig och viskade: 

– Känner du inte igen mig, Slöffsen?

Han var stel som en planka i hela kroppen, men slappnade nu av och 

kramade om mig och viskade tillbaka:

– Janne, va, fan är det du, detta ska du inte ha gjort för inte.

När flickorna sedan fick träffa Clark så blev det lite lugnare stämning. 

Nu hade jag ju Clark som mellanhand mellan mig och poliserna. Det var 

en lättnad för alla. 

Clark berättade nu för mig att polisen talat om för honom att om han 
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avrättade mig så skulle han gå helt fri från påföljder. Han hade också fått 

löfte om att få begå ett bankrån utan att polisen skulle jaga honom för 

detta. De skulle också se till att hjälpa in honom på Journalisthögskolan, 

eftersom han hade antytt att han ville bli journalist. De hade också lovat 

honom nåd från sitt fängelsestraff bara han hjälpte till att lösa gisslantag-

ningen. Men vem som gett alla löften blev aldrig klarlagt i kaoset.

Jag var ju rätt vältränad och hade brottats med Clark på Kalmarkåken 

så han visste att jag kunde ta vara på mig själv. Han hade aldrig kunnat 

övermanna mig. Han hade heller inga tankar på att göra vad polisen så 

gärna ville att han skulle göra. Nämligen döda mig på ett eller annat sätt.

Jag hade nu också börjat prata svenska igen. Det var fyra förvånade an-

sikten som vändes mot mig när de hörde min skånska dialekt. Det lätta-

de upp stämningen lite grann när de förstod att jag kunde tala med dom 

som vanligt. 

Jag hörde nu Clark skrika till lite till höger om mig och tittade snabbt 

mot ett blankettvalv som låg vid sidan om. Clark vinkade och fram kom 

en mycket rädd kille som visade sig heta Sven Säfström. Han hade gömt 

sig där inne redan när jag drog av första skottsalvan i taket fem timmar ti-

digare. Sven skulle bli nummer fyra i gisslan. 

Jag skojade lite med Sven och sa att han kunde gå ut och köpa tidning-

ar i Pressbyrån och sen komma tillbaka. Sven fick ett par mackor och någ-

ra öl som vi nu fått in. Han blev lugnare och berättade att han alternera-

de mellan Kreditbankens olika kontor. Han sa att det var en himla otur att 

han skulle vara just på Norrmalmstorg den här dan. Det kunde jag hålla 

med om.

Jag förtydligade nu också mina krav till polisledningen. Förutom peng-

ar och fri lejd tillsammans med två ur gisslan ville jag även ha två pistoler.

Transistorradion stod på hela tiden och gav mig all information om vad 

polisen höll på med. Vi hörde nu att polisen identifierat rånaren som en 

Kaj Robert Hansson, en gammal polare till Clark Olofsson. Denne Hans-

son var inte världens smartaste grabb vilket han visat vid flera tillfällen. 

Clark och han hade gjort ett bankrån i Göteborg tidigare under året. Ef-

ter kuppen försvann de båda åt olika håll. Clark gömde sig på ett hotell i 

Uddevalla. Men Kaj Robert Hansson ringde dit, frågade efter Clark, läm-
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nade sitt eget hemtelefonnummer i växeln och bad Clark höra av sig. Poli-

sen hade sen bara att plocka in Hansson hemma i Lund. Båda dömdes. 

Hansson satt på Tidaholmskåken ett tag innan han rymde. Nu skulle 

han på ett eller annat sätt betala tillbaka till Clark, gissade polisen. Det var 

i och för sig inte en orimlig tanke i det läget. Hansson pratade skånska vil-

ket jag också gjorde. Detta hade förmodligen förvirrat Clark en del.

Jag hade räknat med att min gisslantagning skulle kunna genomföras 

utan något våld. Att polisen satte hårt mot hårt fanns inte med i min be-

räkning. Det var ett riktigt stort misstag från min sida.

Jag väntade nu bara på polisens motdrag. Jag visste inte vad de skul-

le hitta på. Storma banken, skjuta mig med ett närskott? Jag visste förstås 

att det fanns prickskyttar runt om banken: i Berzelii park och på husta-

ken mittemot. Polisen värnade om gisslans liv – inte mitt. Vid första bästa 

tillfälle skulle de avlossa dödande skott mot mig. Och varför skulle de inte 

skjuta mig? Jag hade tagit mig rätten att använda hot och våld mot oskyl-

diga människor.

Jag var helt oskyddad där inne i banken vid flera tillfällen och det kän-

des som en lek med döden. Men för det mesta hade jag en gisslan som en 

sköld framför mig när jag röde mig inne i lokalen bakom de stora glas-

fönstren. 

Jag hade under dagen sett en del poliser komma fram bakom diskarna 

för inlåning och växlar. På något sätt måste jag missat att det fanns en dörr 

även där. Jag pratade med tjejerna i gisslan och de berättade om en skjut-

dörr. Jag bad Clark rigga ett alarm med några glasflaskor så att vi skulle 

höra om någon försökte ta sig in den vägen.

Framåt kvällen sa jag åt Clark att gå runt och länsa kassorna. Vi hade 

inga bra verktyg för att bryta upp lådorna, men Clark skrapade ändå ihop 

runt hundratusen kronor. Jag brydde mig inte om att räkna dom utan bad 

flickorna. Det var ju deras jobb i vanliga fall. Jag gömde pengarna bakom 

bankfacken i valvet för att kanske på något sätt få ut dom senare. Men när 

sen polisen hittade min bunt var det bara nittioniotusen kronor. Någon 

polis som snattade? 

Jag hade nu också fått in halva lösensumman. Det var polisläkaren Nils 

Bejerot som på darrande ben kom ner med dom. Det visade sig dock vara 
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just funny money, helt nya och värdelösa sedlar för min del. Lite senare el-

dade jag och Clark upp en del av dom för att visa vad vi tyckte.

Sven och jag satt nu för oss själva och pratade en stund. Jag frågade ho-

nom om han gjort militärtjänstgöring, vilket han hade. Jag frågade lite om 

hans vapenutbildning. Jag osäkrade sedan k-pisten och vände den om och 

satte den i hans händer. Jag förde hans pekfinger till varbygeln och satte 

mynningen mot min mage. Jag sa:

– Vågar du trycka av? 

Han tittade på mig, log sedan ett lite stilla leende och skakade på sitt 

huvud och gav mig vapnet tillbaka som jag då säkrade. Det hade räckt att 

han hade tryckt lite på avtryckaren, så hade jag haft en kulsvärm i magen 

och med etthundra procents säkerhet dött efter några minuter. Men han 

valde att ge mig vapnet tillbaka. Som tur var för mig. Jag antar att han 

hade blivit helgonförklarad om han hade skjutit. 

Jag har många gånger i efterhand suttit och tänkt på denna händelse 

med Sven. Vad var det som gjorde att jag gav honom k-pisten? Var det för 

att visa mig tuff, eller var det för att jag mer eller mindre redan visste att 

spelet var förlorat? Jag hade inget svar då och inget nu heller, bara att det 

var idiotiskt att göra så. 

Flickorna var kissnödiga och sa att de skulle gå på toaletten ute i bank-

lokalen. Den låg bakom polisernas front. 

– Ja, sa jag. Gå en i taget, tänk på era kompisar. 

Jag lösgjorde först Kristins rep och hon for iväg, och kom tillbaka. Se-

dan fick de andra flickorna gå i tur och ordning. Jag har efteråt funderat 

på varför Kristin inte stannade hos poliserna, varför kom hon tillbaka? 

Och det var samma sak med de andra tjejerna.

Jag skulle tro att Kristin tog mitt lilla förtäckta hot på riktigt allvar. Hu-

ruvida jag hade gjort hennes två kompisar något eller inte om hon inte 

hade kommit tillbaka är ju historia just nu. Vad som länder henne till he-

der är ju att hon tänkte mer på dom än på sig själv. Att sedan Birgitta och 

Elisabeth också kom tillbaka tror jag bottnar i att de inte ville vara säm-

re än Kristin.

Jag gav nu också Clark order om att går runt i banken och förstöra alla 

filmer från bevakningskamerorna. Han plockade ur filmerna och elda-

de upp dom på golvet. Jag ville inte att polisen senare skulle få se vem jag 

var, vi var fortfarande helt övertygade om att vi skulle vara på fri fot un-
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der kvällen.

Plötsligt, runt 18.30, kröp det några poliser vid trapphuset. De var på 

väg ut i banklokalen. Deras syfte var det ingen tvekan om. Jag fick syn på 

dom när Clark skrek till. Jag sköt tre skott direkt utan att träffa dom men 

det stänkte murbruk överallt. De kröp tillbaka och försvann. Men det var 

en varning för mig. Och för dom. Jag måste vara på min vakt hela tiden. 

Ingen skulle få döda mig.

Jag insåg nu med full kraft att jag var ett lovligt byte både för poliser-

na inne i banken och för prickskyttarna utanför. Jag förbannade mig själv 

för att jag inte tagit med ett stort lakan som jag hade tänkt. Om vi alla gick 

under lakanet ut mot flyktbilen så skulle inte polisen se vem som var vem 

där under och därmed inte kunna skjuta mig.

Polisen ville ge oss en Volvo. Men Clark ville ha något häftigare, en Ford 

eller BMW. Vi fick en fulltankad blå Ford Mustang som polisen körde 

fram och parkerade framför banken.

Det hade nu börjat bli kväll och vi fick lite att äta och dricka. Det var 

bredda mackor och läsk. Vi behövde mat och det här smakade gott. Jag sa 

till tjejerna att de skulle gå in i valvet och försöka att få lite sömn. Jag själv 

hade med mig små tabletter med efedrin som jag köpt i Spanien och som 

gjorde att jag höll mig vaken de första tre dygnen utan att sova. Jag höll nu 

vakt tillsammans med Clark. 

Det fanns nu inget mer att göra för att kunna komma iväg redan första 

kvällen som jag planerat. Det enda skulle i så fall vara att skjuta eller såra 

någon i gisslan. Men jag hade inte en tanke på att göra dessa fyra i gisslan 

något illa. Det enda jag kunde göra var att vänta, att försöka att trötta ut 

de styrande hos polisen så att de gav efter för mitt krav att få fri lejd till-

sammans med Clark och två av flickorna. 

Jag kände mig en aning fångad redan den första kvällen i banken. Jag 

fruktade att vi skulle få sitta där tre veckor, tills valet var över i septem-

ber. Jag hade på känn att regeringen måste göra något för att framstå i bra 

dager. Gisslan måste ut levande, om sedan jag dog spelade förmodligen  

mindre roll.
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Jag möter clark

Jag TräffadE Clark Olofsson för första gången på kåken i Kalmar våren 

1973. Jag satt och lagade postsäckar nere i verkstaden när han kom dit. 

Han fick en cell vid sidan om mig och vi sågs varje dag  – fängelset där är 

inte så stort. Clark hade inga kompisar, så jag tyckte på ett vis synd om 

honom. Han hade heller ingen som kom och hälsade på honom den för-

sta tiden. 

Clark var 26 år gammal då vi möttes, jag var 32 år. Clark hade dömts 

till sex års internering den 4 maj 1973 för grovt rån i Göteborg. Jag hade 

en dom på tre år att sitta av. Ingen av oss hade egentligen varit på fri fot de 

senaste åren – utom då vi rymt.

Jag visste förstås inte då att det här var ett möte som för alltid skul-

le förändra mitt liv. Hade vi inte träffats i Kalmar hade jag heller inte ta-

git gisslan på Norrmalmstorg. Å andra sidan: om jag hade jag lyckats fri-

ta Clark från fängelset i Kalmar som planerat hade jag aldrig behövt gå in 

i banken.

Hur mitt liv hade sett ut om jag inte träffat Clark Olofsson vet jag inte. 

Men det hade varit annorlunda på ett eller annat sätt. Det är i alla fall sä-

kert.

När jag bestämde mig för att frita Clark handlade det enbart om att jag 

var imponerad av honom och att jag kände för honom. Det fanns inga 

pengar inblandade. Det var heller inte en fråga om att Clark skulle få vara 

på fri fot när hans barn skulle födas i slutet av augusti. Jag ville helt enkelt 

bli Clarks gangsterkompis.

Clark kunde vara ganska charmig när han ville, och det ville han verkli-

gen när han satt på Kalmarkåken. Alla hans skrönor om vad han gjort och 

vad vi två skulle göra tillsammans imponerade på mig. Han hade ju varit 

med om en massa riktigt grova saker. Vilket jag inte hade.
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Jag själv och de flesta med mig kände samma sak inför Clark Olofsson: 

vi var storögda av beundran. Han verkade mycket kunnig och hade svar 

på det mesta. Han var en riktig gangster och såg ut som en sådan med: 

långt, rufsigt hår och skägg. Han var också en medial kändis. En spännan-

de person med stor karisma som plötsligt kom inklivande i det annars så 

trista livet på fängelset i Kalmar. Det var inte så konstigt att man föll för 

honom.

Clark och jag pratade om allting inne på kåken. Jag kommer ihåg att 

jag frågade honom varför han inte tränade och höll sig i någorlunda trim. 

Jag försökte få honom att börja med skivstång. Han sa att han inte orkade. 

Han gick lite inåt med sina fötter och hade ingen hållning alls så jag bör-

jade kalla honom för Slöffsen. Det gillade han inte, men han vågade inte 

säga något. Jag var vältränad och han hade inte en chans mot mig rent fy-

siskt. Jag brukade väcka honom varje morgon genom att kliva upp i hans 

säng och hoppa på honom tills han gick upp.

Clark var bra på att spela gitarr, han hade en 12-strängad med sig till 

kåken. Ibland sjöng jag när han spelade. Hela bottenvåningen var full med 

fångar som lyssnade. Stor succé.

Han var en lysande berättare och var rätt öppen om sig själv. Clark be-

rättade utförligt för mig hur han gjorde för att kunna suga av sig själv. Han 

berättade att detta brukade imponera på folk. 

– Men om du berättar för någon så förnekar jag det, log han.

Där har vi Clark i ett nötskal.

Vi satt alltid inne i hans cell och pratade. Först om alldagliga saker, men 

vi kom snart in på brott som man gör på alla kåkar. Han snackade mycket 

om sitt ”Bejan”, Beirut, och alla hans kontakter där vad det gällde knark. 

Han var ju på rymmen i Libanon under ett år. Jag förklarade för honom 

att knark inte alls var aktuellt för mig. Han tittade forskande på mig när 

jag förklarade och gjorde klart att jag inte var sugen på de stora pengar 

som ju ändå fanns i knarkbranschen. Jag uppfattade hans snack om knark 

mest som drömmar och fantasier om det stora klippet, sånt som hör till 

vardagen på en kåk.

Riktigt intresserad blev jag däremot när han började prata om att han 

och jag tillsammans kunde specialisera oss på att råna små postkontor och 
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mindre banker runt om i landet. Det skulle då räcka med att det bara var 

vi två.

Vi bestämde oss helt enkelt för att bli partners, arbetskamrater. Sam-

tidigt lovade jag att frita honom från Kalmarkåken, så att vi kunde börja 

jobba tillsammans. Vi var de allra bästa vänner på den här tiden.

Långt innan Clark kom till Kalmar hade jag lagt in om en 48 timmar 

lång permission för att åka till Helsingborg och hälsa på min mycket sju-

ka mor som hade hjärtproblem. Anstaltschefen i Kalmar var då en ung 

streber som själv skulle få bestämma om min permission. Han sa nej. Jag 

överklagade beslutet till Kriminalvårdsstyrelsen. De svarade att anstalts-

chefen bestämde. Men han sa nej igen.

Jag förklarade då för honom att om han hindrade mig från att besöka 

min mor och om hon skulle dö under tiden, ja, då jävlar. Jag hotade med 

att dela honom på mitten. 

Jag väntade sedan en längre tid med att söka permis igen. Då hade Clark 

kommit till fängelset. Nu fick jag min permis. Min mor var då mycket bätt-

re. Jag hälsade i alla fall på henne först, sedan var det dags att frita Clark.

Jag hade då redan visat Clark hur han skulle spränga sig ut. En kille 

från Stockholm hade smugglat in dynamiten via en gammaldags ventila-

tionslucka, en sådan med kedja man drar i från insidan. Nu hade duvorna 

byggt bo i ventilen och ingen ville ta bort dom. Killen bara hoppade upp 

via staketet och la in dynamiten åt Clark.

Jag visade honom också var han skulle placera sprängdegen och att han 

kunde sitta på sidan om i ett annat fönster. Det var nästan metertjocka 

väggar och ingen risk att han skulle komma till skada. Han nickade och sa 

att han förstod. När jag gick på min permis hade vi en stridskassa på fyra 

tusen kronor – pengar vi tillsammans sparat ihop inne på kåken.

Jag åkte aldrig tillbaka till fängelset i Kalmar där jag skulle ha inställt 

mig igen den 5 augusti. Istället köpte jag de saker vi behövde för fritag-

ningen. Jag hyrde också en Albin-kryssare, en diesel, utanför Karlskrona. 

Den skulle Clark och jag gå med till Mörbylånga på Öland. Där skulle min 

bror Åke vänta på oss.

Den 7 augusti blåste det upp så fruktansvärt när jag var på väg ut mel-

lan skären att jag var tvungen att söka nödhamn på en liten ö. Jag låg där 
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tills det värsta hade gått över och satte sedan kurs på Mörbylånga. Det var 

en färd som jag inte vill göra om. Jag trodde flera gånger att båten skul-

le kapsejsa, det var stora vågor och jag hade en flytväst på mig. Men jag 

kom fram efter cirka åtta timmar och min bror var på kajen och vänta-

de på mig.

Jag minns att när jag gick upp på kajen så gungade den under fötter-

na på mig. Åke hade en bil med sig som jag hade beställt. Jag körde till 

Kalmar med den och parkerade bakom en stor gammal byggnad ett par 

hundra meter ifrån fängelset. 

Jag plockade fram en stor slokhatt, ett målarstaffli och en liten stol och 

satte mig vid ena hörnan av byggnaden. Jag försökte föreställa en måla-

re som satt med sina kolstift och ritade av just fängelset. Jag kan varken 

måla eller rita. Om det kommit någon som förstått sig på konst hade den-

ne snabbt insett att jag var en knäppgök. Jag satt där bara för att vänta på 

Clarks signal. 

Det kom fram en gammal gubbe med en liten hund. De tittade på mig 

och gubben undrade vad jag höll på med. Jag sa att jag ville sitta för mig 

själv och han gick småmuttrande iväg. Clarks signal kom: han var klar. Jag 

lyfte på hatten som svar. Jag gjorde mig beredd att packa ihop mina saker 

och förväntade mig att få se Clark i full karriär över stängslet till prome-

nadgårdarna.

Jag visste att det skulle bli en bra smäll, sprängdegen som han hade fått 

in var mer än tillräcklig för att spränga branddörren i ett av de tre fönstren 

i korridoren. Men jag hörde bara en puff och tittade mot kåken. Inget syn-

tes. Jag undrade vad som stod på. Jag hade sagt till Clark att om det skulle 

gå fel någonstans, så hade han bara ett att göra och det var att springa ner 

till den stora rastgården, där promenaden just hade börjat och så häva sig 

upp på nätet och kasta sig över.

Jag fick nu se Clark komma som en sengångare och försöka klättra 

upp på staketet, men när han kommit ett par meter upp skakade plitarna 

bara ner honom hur lätt som helst. Clark var lika smidig som en säck ce-

ment.

Plitarna hade nu också upptäckt en konstig figur i stor slokhatt utanför 

fängelset och pekade på mig. Jag kunde höra alarmet och polisbilar som 
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tjutande var på väg. Jag hade bara att packa ihop och dra därifrån snab-

bast möjligt.

Jag fick veta efteråt att Clark hade blivit rädd och i stället för att sit-

ta som jag sagt till honom, så hade han gått in i en cell vid sidan om och 

dragit igen dörren efter sig och då följde trådarna med till den elektriska 

sprängkapseln och den detonerade utanför. Det var klantigt så det förslog, 

men jag förstår honom så här i efterhand. Han var livrädd för sprängdeg.

Jag körde tillbaka till båten, packade ihop och ringde uthyraren och sa 

att min fru halkat på däcket och troligen brutit armen. Jag undrade om jag 

kunde få några pengar tillbaka? Det fick jag naturligtvis inte. Men de lova-

de att skicka upp ett par killar som skulle hämta båten.

Jag låg kvar några timmar i båten och tänkte på vad jag kunde göra nu 

för att få ut honom. Jag förstod att han skulle skickas upp till disciplinan-

stalten i Norrköping efter fritagningsförsöket. Han skulle hamna på den 

avdelning där man sitter i ensamceller och det är inte precis lätt att ta sig 

ut därifrån. 

Min bror körde mig samma kväll från Mörbylånga till tåget i Alves-

ta. Jag åkte nu till Stockholm och hade redan tagit kontakt med Ingalill, 

Clarks tjej, som om några veckor skulle föda deras barn. Jag hade träf-

fat Ingalill som hastigast på kåken i Kalmar när hon var där och besök-

te Clark. 

Ingalill mötte mig på Centralen. Hon var i åttonde månaden och såg jät-

testor ut på grund av att hon var så liten i kroppen. Vi tog bussen hem till 

hennes etta i Ulvsunda som ligger i Bromma, en bit utanför själva Stock-

holm. Där sov jag på en madrass på golvet vid sidan om hennes säng.

Jag bodde två veckor hos Ingalill och lärde känna denna lilla trevliga 

och söta tjej rätt bra. När vi pratade om henne och Clark sa hon att det 

nog inte skulle bli något mellan dom. Jag mer eller mindre tvingade hen-

ne att gå en lång runda med mig varje dag runt en liten insjö, jag visste att 

lite motion skulle vara bra inför hennes stundande födsel. Ibland besök-

te vi en faster eller om det var moster till henne. En klämmig tant som jag 

började tycka mycket om. Hon sa vid ett tillfälle till Ingalill:

– Varför tar du inte Janne istället för den där typen Clark?

Jag kommer ihåg att jag tänkte ungefär samma sak. Jag skulle mycket väl 
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kunnat ha sällskap med Ingalill, även om barnet hon bar på var Clarks.

Det minsta jag ville under de här dagarna var att visa mig ute på stan. Vi 

gick heller aldrig på bio som sagts. Vid ett tillfälle träffade vi på en plit från 

fängelset i Norrköping. Helt otroligt! Det var i en fotoaffär inne i Stock-

holm, men jag lyckades dölja mitt ansikte. I samma stund hörde vi sirener 

ute på gatan och det var lite skräckartat. Vi gick därifrån med andan i hal-

sen. En påminnelse om att jag måste vara uppmärksam.

Den 9 augusti, dagen efter mötet med pliten, föddes min konkreta plan 

för att få Clark fri. Jag hade funderat på olika idéer, men ingen var klock-

ren. Nu insåg jag att det allra enklaste var att på något sätt ta gisslan och 

sedan tvinga de styrande att släppa Clark. Få honom serverad på ett sil-

verfat. Jag hade inte studerat några exempel på hur man kunde göra för 

att ta gisslan. Ingen hade heller berättat något för mig om hur det kunde 

gå till. Jag sa inte så mycket till Ingalill om detta, jag tyckte det var onödigt 

att hon kände till mina planer.

Det fanns absolut inget kriminellt nätverk med i förspelet. Allt det där 

om att jag samarbetade med olika ligor är bara fria fantasier från poliser 

och journalister. Inte ens Clark visste om vad jag planerade. Han och jag 

var heller inte på något sätt i maskopi om upplägget. Clark hade dock i ett 

annat sammanhang gett mig namnet på en av hans kompisar i Stockholm 

som kunde hjälpa mig att skaffa vapen. Ingalill kände också denna kille.

Hon ringde upp honom och han kom på kvällen. Jag hade gömt mig 

inne på toan och gick ut när han var inne i köket. Han blev rädd och tog 

ett stort askfat i glas som stod på en hylla och höjde detta mot mig. Ingalill 

sa då snabbt att jag hette Janne och var en kompis till Clark. Jag förklarade 

då att jag behövde en k-pist och ett magasin med trettiosex skott och han 

sa att det gick att ordna och att det skulle kosta mig åttahundra kronor. Jag 

ville också ha fem lösa skott, de går både att skrämma och döda med.

Han fick pengarna och gav sig iväg och sa att han skulle ringa dagen ef-

ter. Han kom som bestämt den 11 augusti, och jag fick en ihoprullad säck 

nere på gatan. Jag gick in till Ingalill med denna och drog ner rullgardinen 

i köket, och tog fram k-pisten. Den var förmodligen stulen från något mi-

litärt förråd, slutstycket hörde inte ihop med själva vapnet. Jag monterade 

isär den och smorde in den och såg att allt löpte som det skulle, laddade 
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de två magasin som följde med och la tillbaka den i sin säck igen. Ingalill 

såg vad jag gjorde. Hon frågade inget.

Det var nu dags att på allvar börja planera för gisslantagningen.

Först gällde det att hitta en lämplig bank. Jag hade klart för mig att det 

var just en sådan jag var ute efter. Eftersom jag skulle kräva lösensumma 

var det praktiskt. Pengar fanns redan på plats. En bank skulle också kun-

na ge mig bra skydd, där fanns förmodligen fina möjligheter att gömma 

både mig själv och gisslan, vilket var viktigt. Banken skulle ligga i centra-

la Stockholm. Det är enligt min erfarenhet lättare att fly i en stad än på 

landsbygden, där det inte är så mycket folk och långt att köra på ensliga 

vägar. 

Centrala Stockholm erbjöd flera alternativ.

Ingalill och jag började rekognosera på allvar den 15 augusti. Vi tog 

bussen från Ulvsunda in till city. Vi var inne i sju olika banker där jag låt-

sades vara kund och växlade till mig lite pengar. Ingen av de här banker-

na kändes lockande.

Den 21 augusti fastnade jag för Sveriges Kreditbank på Norrmalmstorg. 

Den hade ju sitt bankvalv ett par, tre trappsteg upp från själva kontorsgol-

vet och hade en bred mur vid kassadisken som man kunde stå skyddad 

bakom. Jag kunde ha ryggen fri och dölja mig. Det fanns också en trappa 

upp till direktionsvåningen. Jag fattade mitt beslut. Det var helt enkelt en 

bra bank för mina ändamål.

Jag tittade inte så mycket på kvarteren runt omkring. Det fanns ett antal 

flyktvägar, men dessa skulle förstås täppas till av polisen. Det fanns ändå 

möjligheter för oss att åka därifrån om vi fick en flyktbil. 

Jag såg Pressbyråns toalett och tänkte att den skulle fungera för mig att 

byta om i. Den låg nära banken och det kostade bara en krona i entré.

Nu höll jag mig inne i Ingalills lägenhet och finslipade mina planer. När 

vi var i Stockholm dagen innan köpte jag de saker som jag behövde, bland 

annat en väska, smink och hårfärgningsmedel för att förändra Clarks ut-

seende, rep och en transistorradio. Vi handlade det mesta på PUB. Jag 

hade med mig två peruker och en kniv som jag köpt i Helsingborg. Jag 

hade även med mina gamla walkie-talkies.

Jag fokuserade nu helt på kuppen. Jag tyckte inte att det var någon ga-
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len idé, utan det hela började kännas mer och mer genomtänkt. Jag räk-

nade med att Clark och jag skulle vara ute och på flykt framåt kvällen den 

första dagen. 

Jag hade i det här läget inga som helst tankar på att göra mig ett namn 

i den kriminella världen genom en spektakulär gisslantagning. Det hand-

lade inte alls om det.

Den 22 augusti, dagen innan jag hade planerat att gå in i banken, ring-

de jag en journalist jag kände, Gunnar Wesslén på Aftonbladet, för att be-

rätta om mina planer. Han var visst utomlands på något uppdrag. Synd 

Gunnar, vill jag säga så här i efterhand, annars hade du som journalist haft 

ett riktigt scoop.

Sedan försökte jag bara slappna av inför torsdagen. Jag måste erkänna 

att jag var lite nervös, men inte rädd. Det som skulle genomföras krävde 

mod. Det skulle bli hårt. Det var jag säker på.

Givetvis hade jag också planerat vad som skulle hända efter att vi fått 

pengarna och flyktbilen. Det var ju själva poängen med kuppen: Clark 

skulle bli fri, vi skulle ha en påse pengar och sen börja jobba tillsammans. 

Jag skissade en flyktväg som gick från Norrmalmstorg, Birger Jarlsga-

tan en kort bit, sen uppför Kungsgatan, Fleminggatan, S:t Eriksgatan och 

ut mot Ulvsundasjön via Drottningholmsvägen. Jag kände till Ulvsunda 

och ett båthus där rätt väl sedan alla mina promenader med Ingalill runt 

sjön.

Tanken var att gisslan skulle släppa av mig och Clark vid båthuset och 

sedan fortsätta med flyktbilen norrut på E4 i mycket hög fart för att lura 

polisen att följa efter dom. Det här skulle ske på kvällen, det skulle vara 

mörkt och mycket besvärligt för polisen att följa flyktbilen. Det skulle 

Clark och jag dra nytta av. Jag hade förstås räknat med att polisen på ett 

eller annat sätt skulle placera sändarutrustning i bilen.

Vi skulle sedan ta oss till en plats ganska långt från Stockholm där vi 

skulle ligga och trycka. Vi kunde utnyttja en del av pengarna för att göm-

ma oss med hjälp av Clarks kontakter. Det hade ju naturligtvis varit mer 

än hetluft då, så vi hade varit tvungna att ligga verkligt lågt och inte visa 

oss ute på ett bra tag. Senare skulle vi med hjälp av en segelbåt ta oss ner 

längs den västsvenska kusten till kontinenten. En del av pengarna skul-
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le användas för att genomgå plastikoperation utanför Marseille. Jag hade 

kontakter där sedan tidigare turnéer i Europa. När allt var lugnt hade vi 

tänkt åka till Sverige igen för att fortsätta råna.

Planen att fly ner på kontinenten, få ihop en bra slant och sedan ändra 

om våra ansikten, hade Clark och jag redan snackat ihop oss om på Kal-

markåken inför den misslyckade fritagningen.
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