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han redan börjat sniffa thinner och 
lim. Nu fortsatte han med hasch-
rökning, för att som femtonåring 
övergå till amfetamin, som skulle 
bli hans favoritdrog. 

– Jag minns när jag tog det första 
gången. Jag sprang runt och kam-
made mig sjutton gånger och und-
rade varför inte alla tog sånt.

DÄREFTER KRETSADE ALLT i Martins 
liv kring knark och kriminalitet 
och när han var 19 hade han samlat 
på sig tillräckligt många förseelser 
för att hamna på Tidaholmsanstal-
ten. Under en lång period åkte han 
sen in och ut på fängelser.

– I början längtade jag in på kå-
ken för att få visa upp mig på den 
arenan och lära känna andra krimi-
nella. Att sitta i fängelse blir snabbt 
en livsstil; man lär sig om ny brotts-
lighet och lever som i en bubbla. 

Efter att ha misshandlat en med-
fånge hamnade Martin på Kumla; 
en anstalt med den högsta säker-

hetsklassen. Samtidigt började 
han tröttna på droger och det kri-
minella livet. 

– Jag hade försökt sluta knarka 
tidigare, för mamma, för flickvän-
nen, för barnen och för soc, men 
aldrig för min egen skull, säger 
han. Jag var 35 och det enda jag 
ägde hängde i ett plåtskåp i källa-
ren på Kumla. Jag hade ingen själv-
känsla och inuti mig var det kaos. 
Utan droger vällde starka känslor 
fram likt ett vulkanutbrott: skuld, 
skam och självförakt. Och ilska, 
som är den lättaste känslan att 
hantera för den blockerar de andra.

DEN FÖRSTA TIDEN på anstalten var 
Martin väldigt arg, men sen hände 
flera avgörande saker. 

Han fick plötsligt besked från 
Nereby pojkhem att hans 14-årige 
son satt där.

– Jag hade haft en drogfri period 
då, så det var en käftsmäll! Det 
sociala arvet slog till; det här var 

alltså den mansbild jag lämnade 
efter mig. 

Sen ringde hans mamma och var 
ledsen. 

– Hon undrade om jag var farlig 
och sa att ”din storebror säger att 
du kan skada mig.” 

Martin som aldrig hade varit hot-
full mot mamman blev först arg, 
men bestämde sig sen för att ta itu 
med sitt liv och börja lämna urin-
prov. Inte ens en kriminalvårdares 
kommentar att ”det bestämmer vi 
och inte du”, fick Martin att ge upp. 
I stället lyckades han byta kontakt-
man och fick lämna sitt prov. 

MARTIN HADE OCKSÅ turen att i den 
vevan träffa en fängelsepastor, som 
han vågade prata öppet med efter-
som hon hade tystnadsplikt. 

– Hon sa många bra saker, bland 
annat att ”du nämner inte att du 
vill sluta knarka för din egen skull. 
Men om du gör något som är bra för 
dig, så mår du bra och det får dina 
anhöriga också glädje av.” 

Martin tog fasta på hennes ord. 
Han fick bra kontakt med de soci-
ala myndigheterna och lyckades få 
vårdvistelse de sista tre månaderna 
av sitt straff. Den 20 juni 2003 fri-
gavs han villkorligt.

– Jag var livrädd när jag kom ut 
från kåken. Jag hade ingen utbild-
ning och ingen arbetslivserfaren-
het. Men på ett möte träffade jag 
en person som startat Villa Solberg. 
Han blev lite av en plastfarsa för 
mig och jag fick flytta in där som 
första klient.

Samtidigt började Martin jobba 
ideellt på Kris med att städa toalet-
ter och diska. I början vågade han 
inte ens svara i telefon, men undan 
för undan växte självkänslan och 
efter tio månader blev han verk-
samhetsledare i Göteborg. 

TILL HANS NUVARANDE arbetsupp-
gifter hör anstaltsbesök, där han 
berättar för klienterna om vad Kris 
kan erbjuda och poängterar vikten 
av att bli drogfri.

– Och det är kriminalvårdens 
ansvar att jobba med klienternas 
problem i stället för att medicinera/
droga ner dem.

Martin skäms inte för sin bak-
grund. I stället använder han den 
för att hjälpa andra. 

– Min ryggsäck är öppen varje 
dag, säger han.

Numera har han goda relationer 
till sina barn och trots det sociala 
arvet har det gått bra för dem.

– Och mamma behöver aldrig 
mer oroa sig. Jag finns för henne 
nu och tar ansvar. 
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L
ivet har förvandlats till en känslomässig berg-och-dal-
bana. Jag kastas mellan hopp och förtvivlan, glädje och 
sorg – och mellan känslan av att allt är som vanligt till 
att jag ligger utslagen i soffan eller sjukhussängen.

Som när jag ena dagen lyckligt rusar från möte till möte och 
känner mig nöjdast i hela världen. För att nästa dag vakna och 
känna att allt är fel. Jag har feber, kan inte andas och har svårt 
att röra mig.

Eller när jag är inlagd på sjukhuset för att hela lungsäcken 
fyllts av vätska och läkaren säger att cellgiftet inte längre biter. 
Då ramlar jag ner i det svarta hålet för jag vet att det inte finns 
så många fler mediciner kvar. Bara för att några dagar senare få 
beskedet att cellgiftet visst tar. Och så några veckor senare på 
nytt ett negativt besked.

Varje gång jag ska träffa läkaren för att höra vad de senaste 
proverna visar på cancerskalan är det som att gå på skör is. Har 
cellgiftet klarat att trycka ner de elaka cancercellerna eller har 
de vunnit? Jag vet inte om isen bär eller brister. Om jag ska 
gråta av glädje eller sorg när jag lämnar läkarens rum.

Men sån är vardagen som cancersjuk. Det är bara att gilla 
läget och göra det bästa av det som gäller – här och nu. En sån 
kontrollfreak som jag får kapitulera och inse att kontrollen 
ligger långt utanför min kontroll. ”Vad har jag för val?” svarar 
jag på frågan hur man kan vara glad fast man har cancer. Jag 
har bara två val. Att lägga mig ner och dö för att jag snart ska 
dö. Eller att leva varje dag jag lever.

Berg-och-dalbanan tvingar mig att vara flexibel. Varje nytt 
besked, gott eller ont, tvingar mig att acceptera det som just 
nu gäller och dra upp en ny strategi. Ett positivt besked får 
mig att göra planer. Ett negativt tvingar mig att fokusera på 
det jag kan och orkar här och nu. Uppgjorda planer får ställas 
in.

Inte ens mina kloka läkare kan ge några svar på vad de elaka 
cancercellerna ska hitta på nästa gång – och om, när och hur de 
ska slå till. Jag får lita på att läkarna har koll på mediciner och 
behandlingar. Själv får jag behålla kontrollen över mina tan-
kar så att de inte skenar iväg åt fel håll.

J
ag gillar när det händer saker, men jag skulle vara glad 
att slippa den här berg-och-dalbanan. Fast jag minns 
mest topparna. När jag mår bra, då tror jag att det är så 
här det är hela tiden. När det har vänt och jag har rest 

mig efter ännu en käftsmäll, så har jag snabbt glömt hur dåligt 
jag mådde när jag låg och kippade efter luft. 

Även om jag precis fått det allra tuffaste beskedet av min lä-
kare, så kan jag inte låta bli att planera för våren. För mitt i allt 
det absurda som händer i min kropp är mitt fokus att behålla 
mitt normala jag i tanken. Jag ska leva så länge jag lever. En 
dag i taget.

Jag ska leva så 
länge jag lever

M i t t  i  VA rd AG E N

”Även om jag precis fått det allra 
tuffaste beskedet av min läkare, så 
kan jag inte låta bli att planera för 
våren.”
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I den olåsta trappuppgången står 
skyltar med Kris logga i svart, rött 
och gult. ”Hederlighet, drogfrihet, 
kamratskap och solidaritet” är hon-
nörsord och budskapet ”Genom att 
hjälpa andra hjälper man sig själv.” 

Martin Johansson, verksam-
hetsansvarig på Kris, kriminellas 
revansch i samhället, tar emot på 
sin arbetsplats. Sen 13 år tillbaka 
är han en drogfri och hederlig 
samhällsmedborgare, men vägen 

dit har varit allt annat än enkel. 
Martin växte upp i Biskopsgår-
den och efter att föräldrarna skilt 
sig, tog mamman ensam hand om 
honom och hans två äldre bröder. 
Hon hade flera jobb samtidigt och 
Martin höll mest till på gården med 
sina kompisar.

– Jag skyller inte på nån. Men jag 
var ett känsligt barn med mycket 
spring i benen och jag hade behövt 
nån som sa till, säger han. 

MARTIN VAR KLASSENS bråkstake 
och mamman, som hade respekt 
för auktoriteter, gick därför med 
på att flytta honom till en annan 
skola, bättre lämpad att ta hand 
om problembarn.

– Där fäste sig mitt utanförskap. 
Jag fick vara ensam med en lärare 
och kände mig ledsen och besvi-
ken. Men utåt agerade jag med att 
skämta eller vara aggressiv. 

När Martin i början av högsta-
diet placerades i obs-klass, hade 

Martin Johansson har tillbringat sju år av sitt liv innanför mu-
rarna. I dag är hans främsta uppgift att hjälpa andra ur missbruk 
och kriminalitet.
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Nu kan Martin 
stödja andra 
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16 FEBRUARI
I dag har Julia och Julius namns-
dag. Julia, den kvinnliga formen 
av det romerska släktnamnet 
Julius, kom hit i början av 
1700-talet och har blivit vanligt 
de senaste årtiondena. Omkring 
35 600 heter Julia, cirka 27 400 
kallas så eller har det som för-
sta förnamn. Julius har latinskt 
ursprung och var som vanligast 
kring förra sekelskiftet. Omkring 
6 000 heter Julius, cirka 2 200 
har det som tilltalsnamn eller 
första förnamn.

DAGENS CITAT

”Pappa var ett stort 
barn som jag hade 
när jag var liten.”
Alexander Dumas den yngre, 
fransk författare, 1824-1895

DET HÄNDE DÅ
* För 35 år sedan, 1981, inledde 
journalisterna vid bland annat 
Aftonbladet och Expressen en 
strejk sedan förhandlingar mel-
lan tidningsföretagen och journa-
listförbundet om upphovsrätten 
brutit samman.
* För 45 år sedan, 1971, såldes 
det svenska kaffemärket Gevalia. 
Då stod det klart att Victor Eng-
vall & Co med dotterbolagen Ge-
valiarosteriet och kryddföretaget 
Kockens AB skulle säljas till den 
amerikanska koncernen General 
Foods.
* För 70 år sedan, 1946, medde-
lade Kanadas premiärminister att 
1 700 sovjetiska spioner i Kana-
da hade avslöjats av den avhop-
pade sovjetiske militärattachén 
Igor Gusenko. Antalet framstod 
som närmast osannolikt. Bland 
annat skulle 23 av spionerna ha 
arbetat inom landets atomenergi-
forskning.

FÖDELSEDAGEN
* För 49 år 
sedan, 1967, 
föddes medie-
personen Klara 
Zimmergren. 
Hon slog ige-
nom som komi-
ker tillsammans 
med Mia Skäringer, först i radio 
sedan i tv med serien Mia och 
Klara. Sedan dess har hon bland 
annat varit programledare för 
Djursjukhuset och domare i Vi 
i femman. Hon har även skrivit 
boken Längtan bor i mina steg 
om barnlängtan.

NAMN VI MINNS
För 110 år sedan, 1906, föd-
des journalisten och författaren 
Eva von Zweigbergk. Hon skrev 
barnboksrecensioner och kul-
turartiklar under 40 år i Dagens 
Nyheter och även barnböcker 
som Johans jul samt Oskar Katt 
och stod bakom antologierna 
Barndomslandet i flera band. 
Hon avled 1984.


