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TV-fotograf kedjade fast sig i protest
En SVT-anställd tv-fotograf kedjade i morse fast sig vid tv-
husets huvudentré.

Den 62-årige mannen använde betongblock för att spärra fast 
sig – i protest mot företagsledningen.

– Han är missnöjd med hur han behandlats av SVT.  
Som många av oss, säger en kollega till aftonbladet.se.

Tidigt i morse slog vakterna vid SVT-huset på Gärdet i Stockholm 
larm. En man hade kedjat fast sig vid en säkerhetskontroll inne på 
företagets lobby.

Han stod i en svängdörr där alla SVT-profiler passerar varje 
morgon. Mannen var upprörd och vägrade att flytta på sig.

– Han har använt sig av betongblock för att han inte ska kunna 
flyttas, säger ett vittne.
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Två polispatruller anlände till tv-huset vid sextiden i morse. När de 
försökte flytta mannan gjorde han motstånd och skrek högt.

Bröt samman
Minst fyra polismän höll fast mannen, medan kollegor klippte 

loss 62-åringen med bultsax. Arbetet pågick under stor dramatik i en 
halvtimmes tid. Först därefter hade polisen lyckats fängsla mannen.

I det läget bröt mannen samman. Med tårar i ögonen sa han att han 
genomfört protestaktionen på grund av den behandling han utsatts 
för av SVT.

Uppgifter till Aftonbladet gör gällande att mannen legat i fejd 
med SVT en längre tid. I veckor ska mannen – som i 34 år haft en 
betydelsefull tjänst – ha försökt göra sin röst hörd hos SVT-ledningen.

– Han sa till mig att han är besviken och har ledsnat på allt, säger 
en av mannens kollegor.

Boken var förnedrande
Enligt polisen ska tv-fotografen ha velat annonsera sin nyskrivna 

bok i SVT:s interntidning ”Vipåtv”. I boken – som är en biografi – 
beskriver mannen allt från sin uppväxt till de många åren på SVT, där 
det bland annat handlar om företaget och dess anställda.

Bland 62-åringens uppdrag finns program med många av landets 
ledande och mest kända personer. Dessa förekommer också i boken.

Först vid halv sjutiden var dramat över.
Den 62-årige mannen har arbetat medan han skrev sin bok och har 

inte tidigare gett några signaler om att han skulle rikta en så våldsam 
protest mot förhållandena på företaget.
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DE UNDERBARA TVÅ FÖRSTA SMÖRGÅSARNA på mörkt bröd, en med ost och en med 
skinka, gjorda vid 18-tiden och serverade av den unga gulliga sjuksköterskan  

Mikaela, smakade perfekt den andra dagen på avdelning 52, rum 6. Doften av 
kaffe stärkte mig i min förvissning om att jag inte hade tappat smaken och känslan 
efter gårdagens cyniska, grymma polisvåld mot mig, då jag demonstrerade för min 
pressfrihet på grund av att SVT-ledningen och mina chefer ville omplacera mig att 
klistra etiketter någonstans i källaren. Där finns tusentals och åter tusentals gamla 
arkiverade filmer, och man vill med denna omplacering till nya arbetsuppgifter 
bestraffa mig under de två och ett halvt år som jag har kvar till pensionen och 
förnedra mig för alltid. För då försvinner mitt stolta yrke som fotograf och i stället 
tituleras jag etikettexpeditör.

Ledningen tycker att jag är frispråkig och besvärlig. Min tjänst som fotograf 
försvinner ur deras kvotering, men arbetet på Sportspegeln, Nyheterna, Rapport 
och Aktuellt kvarstår och tilldelas frilansare eller någon av ledningens favoritguld-
gossar i det sammansvetsade gänget. Det är inte brist på jobb och jag har varken 
stulit eller felat i mitt arbete. Tvärtom är jag väletablerad, eftertraktad och utför 
mitt yrke mycket väl, och jag demonstrerade för samma rättigheter som alla SVT-
anställda har. 

Min fysiska hälsa och min kropp blev söndersmulade av de grymma poliserna.
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Dag 1

SÄNGLIGGANDE OCH I CHOCKTILLSTÅND bad jag från första stund att bli grundligt 
undersökt och att man skulle anteckna mina skador och synliga blåmärken och 
röntga och fotografera min sargade kropp.

Grannpatienten hjälpte mig att gå på muggen. Han tog mig under vänster axel 
och jag stödde mig med höger hand på möbler och den vita väggen till toaletten. 
På vägen berättade min granne Gunnar att han hade varit här på psyket på S:t 
Görans i 13 år, men han hade glada ögon och det finaste leende jag har upplevt 
hos en (enligt läkarna) psykiskt störd patient. Med sin melodiska röst reciterade 
han sin älsklingsdikt för mig.

Intuitionen är äkta, i dina ögon finns solnedgångens ljus placerat,
din mun säger orden utan att andas, genom intuition,
fåglarna kvittrar genom lövens brus, tänk ett tag,
det tappas blad, var noga med att värdera lövens guld,
på en tanke som slår igenom. 

Vilka underbara ord av min intelligenta granne Gunnar på denna psykavdelning. 
Mina tankar var: Här kommer han att tillbringa resten av sitt liv, för han får väl 
aldrig chansen till något bättre än att varje morgon hämta tidningen City och Metro 
till de inspärrade på vårdavdelningen, för ansvariga politiker och myndigheter har 
systematiskt infört tvångsintagning till psykiatriska sjukhus för alla medborgare 
som yttrar sig fritt och högt, och alla dessa unga, begåvade patienter får bära stäm-
peln koko/galen under resten av sitt liv. Med tiden blir dessa patienter snälla som 
lamm med hjälp av lämplig medicinering.

Med min svaga röst fick jag kontakt med Gunnar genom toalettdörren. Med 
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sin förstörda 45-åriga kropp hjälpte han mig tillbaka efter att jag suttit på den 
vita toastolen. Jag tryckte ofta på signalknappen med vackert röd färg, men varje 
gång jag tryckte på den och den började blinka blev man bemött med blickar 
och följande ord från sjuksköterskor och annan vårdpersonal: Om du visste hur 
besvärligt det är! Därför var jag glad att ha Gunnars hjälp, för han förstod bättre 
än alla vårdare, sköterskor och välutbildade läkare att psykiskt tvångsintagna kan 
ge bästa kamratliga hjälp till varandra.

När jag hade blivit inskriven på sjukhuset transporterades jag genom de 
enorma, gamla, slitna, långa underjordiska gångarna till psykavdelning 52. Jag 
fick en gammal sliten men duglig säng. De ansvariga bedömde det väl som så 
att jag också var en gammal sliten gubbe och motsvarade sängen. Mina smärtor 
plågade mig ordentligt, så jag kunde inte undgå vårdpersonalen och alla läkare. 
Jag frågade efter en säng som gick att fälla upp, för det skulle lindra mina plågor. 
Jag var mycket tacksam när Rolle meddelade mig att han per telefon fått tag i 
min sambo Tasani och förklarat att hon var välkommen att besöka mig. Jag kan 
tänka mig hur chockad hon blev när hon tog emot samtalet. Rolle var en bra och 
sympatisk skötare som lyssnade till mina problem; efter ett dygn kom han med en 
modernare säng. Jag kan inte klaga på den serviceinriktade vårdpersonalen, för 
jag var inte den enda patienten på det enorma psyket. Men jag var i behov av att 
snarast möjligt genomgå en grundlig undersökning av min sargade, misshandlade 

kropp. Jag bad personalen minst tre 
gånger att få tala med den välutbildade 
överläkaren på avdelning 52, jag behövde 
hennes hjälp. Med all respekt tror jag att 
de framförde min vädjan. Tänk om det 
ändå funnits en nummerlapp, för då skulle 
jag vetat när det var min tur.

Det kritvita rummet nummer sex hade 
ett mycket stort fönster med ett brett pano-
rama som jag såg liggande i min säng. Jag 
var så nedbruten av misshandeln att jag 
måste vara sängliggande. Mitt yrke är foto, 
så från min moderna säng betraktade jag, 
genom fönster som var ordentligt säkrade 
med lås, delar av skyskraporna Expressen, 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 
Duktiga journalister i ett demokratiskt 
land med fri press, välkänd i hela världen.
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I över tre decennier har jag arbetat 
med alla dessa stora och små samhälls-
kritiker. För media, radio, TV och tid-
ningar. Med journalister som är så kära 
i sig själva och som lägger sina smutsiga 
näsor överallt i skiten. Med sitt falska 
beteende förmedlar de mest osanningar 
till folket. Det är inte alls märkligt att 
de har förbisett denna händelse. För 

även om de betraktar sig som gudomliga, har de fått sina munnar täppta. Med 
all säkerhet med ”order” uppifrån att tysta ner denna hemska händelse i samband 
med min demonstration för pressfrihet och mot omplacering. Alla dessa journalis-
ter är och får stora nollor i betyg – 0. Sanningen kommer alltid fram på något sätt, 
förr eller senare. Alla dessa sniffande näsor nosar fram händelser utanför andras 
dörrar, men tystnar när händelserna finns på trappan framför den egna dörren. 
Jag skulle kunna påstå att det är mina kollegor, men jag avstår. Vi borde hjälpas 
åt, särskilt i svåra situationer, och dessutom får vi läsa om alla skandaler i värl-
den, men vem bryr sig om det egna lan-
dets skandaler? Inte en enda tidning har 
någonsin nämnt min 34-åriga smärta på 
SVT eller den grymma, brutala polis-
misshandeln, för det är gentlemän, unga, 
starka, välutbildade, kraftiga poliser med 
svarta handskar som har misshandlat 
mig så grymt och släpat mig ut ur mitt 
älskade SVT. Jag slängdes in i bilen av 
sex poliser som en hund. Förlåt, jag vet 
att hundar och djur blir väl behandlade i 
detta demokratiska land.

Precis när jag njöt av den vackra ut-
sikten från mitt rum, avbröts jag av två skötare. Jag skulle flyttas till rum 10 på 
avdelning 52. Det var ett samtalsrum, ett permanent långkörarrum. Vilket sam-
tal jag hade när jag träffade den högfärdiga, arroganta, omänskliga överläkaren 
Margareta! Jag var i chocktillstånd när jag pratade med henne, dessutom hade 
hon inte så mycket tid att tala med mig. Jag kommer ihåg att hon lovade mig en 
grundlig undersökning, men hon tillade att jag bara var här för att vila. Jag visade 
mina enorma blåmärken från polisernas hårda händer. De galanta, välutbildade 
poliserna hade bara utfört sitt beordrade, smutsiga jobb och med våld fört bort 
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mig från tv-huset för att ingen skulle få reda på hur ruttet det är där inne hos vd-
härskarinnans klan. 

De två skötarna flyttar mig till rum 10, avdelning 52. Förvirrad börjar jag fun-
dera. Har överläkaren Margareta ändrat sig? Eller vad är det som händer? Jag 
drar mig till minnes att det sagts att mina smärtor efterhand blir mindre samt att 
alla blåmärken kommer att anta en gulaktig färgton och därefter så småningom 
försvinna, bli osynliga.

Jag försöker vända mig i sängen och så helt plötsligt återkommer dessa hemska, 
förfärliga smärtor som plågar mig. Jag stönar högt. I samma rum finns ännu en 
säng. Min nya granne hälsar på mig. Just nu saknar jag min förra granne Gunnar och 
hans dikter. Jag saknar också den glamorösa utsikten mot de välsignade, lyxiga 
skyskraporna med de stora bokstäverna SvD – DN – Expressen som jag kunde 
vila mina ögon på. Jag talar lite med min nya granne innan jag sjunker ner i mina 
egna tankar.

På något sätt förstår jag den överbelastade överläkaren Margareta – för mig 
är hon mest psykiskt sjuk av alla oss här på avd. 52 – som dagligen hör alla psyk-
patienter, som blivit sjuka på grund av samhället, beklaga sig. Det måste vara 
tröttsamt att lyssna på psyksjuka hela tiden. Jag är själv en ”sådan” patient just nu. 
Om hon lyssnade på mig skulle jag berätta följande:

Den 13/9 2004 kl. 04:30 lastade min kära kinesiska in de förberedda sakerna 
i bilen. Lady Tasani – den bästa, finaste och härligaste kvinnan, mitt eget guld-
hjärta, den enda person som finns i mitt liv sedan vi blev tillsammans. Därefter 
satte jag mig vid ratten och körde bilen. Jag tittade sorgset på hennes snövita an-
sikte. Hela hennes kropp darrade av rädsla. Hon kände till min plan och hade 
oroat sig, försökt övertala mig att låta bli att sätta den i verket. 

Men hon hade talat för döva öron; jag måste fortsätta min kamp för pressfri-
het samt kampen för att behålla mitt älskade jobb som fotograf. Jag har skrivit 
en bok, ”Bakom kameran”, som handlar om min barndom och vägen till Sverige, 
samt om mitt arbete som anställd på SVT under 34 år. Boken fick först ett fint 
mottagande men efter några dagar fick jag besked att det var olämpligt att an-
nonsera den i SVT:s personaltidning ”Vipåtv”, trots att redaktionen flera gånger 
skrivit i personaltidningen att man som anställd på SVT fick annonsera gratis.

Detta gjorde att jag sökte tillstånd hos polisen att demonstrera för pressfrihet 
på Mynttorget här i Stockholm. Torget ligger centralt, innan man kommer från 
Västerlånggatan till Riksdagshuset. Där har jag filmat alla våra politiker många 
gånger. Framför allt minns jag en riksdagsdebatt om mänskliga rättigheter som 
jag filmade vid ett tillfälle. Mänskliga rättigheter, det är det detta handlar om.
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Tasani, min sambo, hjälpte mig att 
ordna med rekvisitan. Hon fyllde en 
skål med karameller för att bjuda intres-
serade, medan jag delade ut kopior om 
innehållet på tavlan. Den första timmen 
ville ingen stanna, folk tittade nedlåtan-
de på Tasani på grund av hennes asiatis-
ka utseende; de tolkade det som att det 
handlade om något slags porrdemonstra-
tion, för under hela 80- och 90-talet har 
media dagligen öst på om hur Thailand lever på prostitution och att sex är så bil-
ligt, och därför har vanliga medborgare kommit att betrakta Thailand som prosti-
tutionens ledande land i världen. Jag har varit i landet ett trettiotal gånger, både 
privat och med jobbet. Thailand är världens vänligaste, finaste, vackraste land, det 
finns inget vänligare, snällare och rarare folk, de ställer upp i alla situationer, med 
kärlek och känslor, och ordnar upp de största problem. Thailändarna är alltid gla-
da och Thailand är det vackraste landet att tillbringa en avkopplande semester i. 
Jag kommer alltid att älska detta fantastiska land, människorna där. Hur kan ni 
journalister med 0 i betyg förvränga verkligheten? De naiva medborgarna i Sve-
rige går på era falska skriverier. Hur kan de tro på alla dessa lögner?

Jag pratade med Tasani och sa att det kanske var bättre att jag fortsatte kampen 
ensam. Vi placerade oss under gatuskylten Mynttorget 2. Ensam började jag dela 
ut kopior på förstasidan av ”Vipåtv”, en kopia på att SVT-anställda får annonsera 
”gratis”, samt den text där Sif-klubben först rekommenderade boken, men 10 dagar 
senare meddelade att de ändrat uppfattning.

Nu när jag var alldeles ensam var intresset helt annorlunda. Det var många 
som stannade och talade med mig. På så sätt fick jag berätta min sorgliga historia. 

Polisens tillståndsbevis

Här på Mynttorget delade jag ut kopiorAnnonser i personaltidningen
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Mina vänner på TV hade i solidaritet hjälpt mig att tillverka en tavla där alla do-
kument satt snyggt och prydligt så att alla kunde läsa själva och förstå att det jag 
berättade var sant. Alla muntrade upp mig: Vad håller de på med där i tv-huset? 
Jag är oerhört tacksam mot mina kamrater som på sin fritid fixade rekvisitan. De 
kommer alltid att finnas i mitt hjärta.

Roffe är en mycket trevlig arbetskamrat och vän som jag känt i 34 år. Vi spelade 
ofta ”Kille” tillsammans på rasterna och några gånger vet jag att han ”la sig” för 
att jag skulle få vinna i kortspelet. Det betraktar jag som mycket hedrande. En 
fin handling gentemot mig, så att jag också skulle få vara vinnare någon gång i 
kortspelet och inte bara förlorare. Roffe är en av de allra bästa chaufförerna på 
SVT. Nu senast blev han utsedd att vara vår vd:s privatchaufför. Han säger ofta: 
Jag håller väl ut ett tag till, man måste ju jobba. Jag har känt Roffe ända sedan jag 
började på SVT. Han läste min bok och berättade att han tyckte så mycket om 
den att han var tvungen att läsa boken varje ledig stund. Jag blev glad när han 
berättade detta för mig.

Den snälle Thompa, en ung, begåvad kille, arbetar även han på SVT. Vi skäm-
tar alltid när vi träffas. Han läste också min bok och gillade min busiga, tuffa 
barndom på Belgrads asfalt. Han bjöd in mig på sitt rum när jag förklarat min 
situation och sagt att jag tänkte protestera, och han hjälpte mig solidariskt och i 
den mån han kunde.

– Fy fan, Cvetan, kör på bara!
– Härskarinnan ska inte få mig på fall och förnedra mig med en omplacering 

till källaren. Tänk dig, Thompa, om hon skulle bli omplacerad och behöva tvätta 
kläderna i kostymförrådet, stryka dem fint till nästa tv-pjäs; det finns även tvätt-
stuga i tv-husets källare.

– Herregud, Cvetan, så kan du väl inte tänka om en så mäktig, intelligent kär-
ring.

Gud, vad vi skrattade. På väggen bakom Thompas skrivbord finns en Europa-
karta i guldram, och jag visade honom var Belgrad ligger.

– Du, Cvetan, vi har gott om tid, klockan är bara tio på förmiddagen. Kan du 
inte berätta om ditt liv, från barndomen och fram till nu, jag har alltid velat lyssna 
på dig ”live”.

– Okej. Min far Blagoje hade lämnat Kavadarci, en ort i Makedonien som var 
berömd för sitt vin och företaget Tikveß. Där föddes han, växte upp och lärde 
till bagare. Han ansågs vara en av de bästa burekbagarna i staden. Burek är en 
populär rätt i hela Jugoslavien och görs av mycket tunna degplattor, som penslas 
med grisfett och lagras på varandra, med ost, köttfärs eller äpple emellan lagren. 
Den gräddas sedan i ugn i runda former. Det är en mycket kaloririk och fet rätt 
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och man äter den oftast stående på ett bageri, mestadels som frukost och gärna 
med naturell yoghurt till. Far var flitig och utförde sitt arbete med kärlek, särskilt  
under det andra världskriget. En dag dök en ung kvinna från Pirot upp och  
beställde en burek, utan att bry sig om kön. Det var kärlek vid första ögonkas-
tet. Far gifte sig med den unga Todora Sotirov, för de trodde på den gemen-
samma lyckan. Kriget kom under de här åren allt närmare. Förstörelse och döda 
människor överallt. Inte heller min familj skonades. 1942 träffade en bomb famil-
jen Slepçevs bageri i Kavadarci. Far blev invalid. Han förlorade höger ben nedan-
för knät.

Jag föddes 1942 i Sofia, en stad som jag sedan inte har besökt. Bara några måna-
der efter min födsel bestämde de sig nämligen för att ta sig till Niß. Där bodde vi 
hos min fars släkt, och stannade till 1945. Det fanns emellertid ingenting att göra 
där för mina föräldrar, och inte heller hade de några sparade medel från bageri-
verksamheten. När jag blev större lät mor andra människor passa mig på dagarna, 
så att hon kunde arbeta som hembiträde. De sparade pengar för att kunna försörja 
sig och därefter flytta till Belgrad. Tillfället infann sig på hösten 1945.

– Floden Sava var mitt andra hem. Det tysta, rena, mörkblå, närmast pupur-
färgade vattnet fick vårt blod och vår ungdom i svallning. Jag tillbringade dock 

den mesta tiden på stranden, för jag kunde inte simma. På sommaren spelade vi 
fotboll hela dagarna. På morgnar och kvällar tittade vi på roddarna som gled fram 
över vattnet.

– Som tioåring tränade jag förutom fotboll även boxning och lite brottning. Jag 
tränade på ängen bakom vårt hus, med improviserade tyngder. Jag hade gjort dem 
av konservburkar som jag fyllt med betong. Jag tränade varje morgon och kväll, 

Min far, jag och min mor



16

för att om möjligt bli lika stark som Maks, 
min bästa kompis. Maks tillhörde samma 
brottningsgeneration som bröderna Mar-
tinovi≤, Cuciç, Varga, Çupi≤. Han var stolt 
över sin första mästartitel i kategorin upp 
till 87 kilo och platsen i Jugoslaviens lands-
lag, och särskilt över mästartiteln från 1977 
i tungviktsklassen upp till 100 kilo. Han var 
redan då en legend i Jugoslavien och Ser-
bien, men särskilt i Belgrad. Han var min 
bästa kompis. Hans riktiga namn är Miroslav 
Çitakovi≤ – Çita.

Idrottandet hade gjort min kropp snygg. 
Snygga, manliga kroppar lockade alltid 
till sig blickar från flickorna vid Sava. På  
jobbet, det vill säga på textilfabriken Ivan 
Milutinovi≤ där jag lärde till elektriker, ett 
yrke som jag hade börjat tycka om, föreslog 
kompisarna från barnhemmet Vasa Staji≤ att 
vi skulle vara statister i filmen Svarta ädel-
stenar. Det var då jag såg en filmkamera för 

Floden Sava

Maks och jag på träningsplatsen  
vid floden Sava
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första gången.
Filmfotograferna gjorde ett sällsamt intryck på mig. Jag förstod att det var de 

som var den viktigaste länken. Det var de som registrerade alla de detaljer som 
man sedan fogade samman till en bild, och på det sättet skapade en film. Jag insåg 
att det var det här jag ville syssla med. Det var då min dröm föddes.

I början av Knez Mihajlogatan, på höger sida mot Kalemegdanparken, låg  
Industriskolan och Elevhemmet. Vi brukade gå dit för att lyssna på musik och 
spela bordtennis. Elevhemmet blev med tiden den populäraste samlingsplatsen för 
Belgrads ungdom, och Knez Mihajlogatan favoritstället för promenader. Vi kallade 
den helt enkelt för ”stråket”. Stråket var Belgrads högtalare, för vid sjutiden på 
kvällen började radiostationen sända, och då kunde man höra nyheter från kvällen 
innan: vems bil som hade stulits och vart man kunde gå på fest. De huvudsakliga 
underhållarna på stråket var bland annat överklasskillarna från Dedinje; där låg 
Titos residens, Vita huset.

Några dagar efter det att jag hade gått ut yrkesskolan blev jag inkallad till 
mönstring. Jag ville till varje pris undvika att göra lumpen, trots att farsan ofta 
sa: ”Efter lumpen blir du en man.” Maks rådde mig att ansöka om ett pass och ta 
mig över gränsen på lagligt sätt. Jag gjorde som han sa. Det var lätt att få visum, 
tack vare en internationell konvention som Tito hade skrivit på. Jag fick visum till 
Sverige och visade det för Maks. Han sa: ”Sverige är det enda landet för dig. Kvin-
norna jagar en på gatorna. På tågen dricker man mjölk i stället för vatten. Ett land 
som i sagorna.” Maks hade med sitt lag ⁄elezniçar i åratal deltagit i den traditio-
nella brottningsturneringen Klippan Cup. Han nämnde sina svenska kollegor S. 
Davidsson och Pelle Svensson. Han hade sett Sverige och känt att det var ett fint 
land, med få utlänningar. Ett tryggt land.

Från perrong nummer 7 på Belgrads järnvägsstation åkte jag med ”Simplon 
Orient Express” mot en total ovisshet. Tåget skulle gå till Trelleborg via Österrike, 
Ungern och Östtyskland. Hela vägen fram till den österrikiska gränsen fruktade 
jag för konduktören, för jag hade inte gjort lumpen. I Slovenien, när tåget stannade 
för polisens och tullens sista rutinkontroll, fick jag nästan hjärtslag. Jag tänkte: 
nu lyfter de av mig och sedan raka vägen till armén. De tog mitt pass och tittade 
länge på mig. Jag höll på att dö av skräck. Men polisen lämnade tillbaka passet 
och sa adjö. Tåget satte sig i rörelse. Jag blev förbluffad och imponerad när hela 
tågsättet åkte in i en enorm färja som skulle ta mig till Sverige.

Vilken upplevelse. Timmarna på sjön rusade iväg som ett nafs. Jag anlände till 
Sverige, till Trelleborg. Där steg jag på en andraklassvagn i ett svenskt tåg. Kom-
forten i kupén var sådan att jag undrade om jag inte hade tagit fel klass och hamnat 
i en superlyxig vagn. Sådant här kunde man bara se i amerikanska filmer. Jag satt 
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i timmar på toaletten och beundrade lyxhygienen.
Jag kom till Sverige i januari 1965 en riktigt lång och kall vargavinter. Jag hade 

tur och började efter fem dagar jobba som kopparskurare på Grand Hotell, det 
mest exklusiva hotellet i Stockholm. Jag fick det tyngsta jobbet som man kan få 
i ett kök: att diska stora kopparkastruller med ett tjockt lager av stelnade, vid-
brända matrester.

Det enda jag visste om Sverige kom från geografiboken i skolan – att det var ett 
land i norra Europa med strängt klimat – och från Maks berättelser om det fantas-
tiska drömlandet Sverige. Efter det ansträngande arbetet kom även min första lön. 
Som minne ville jag köpa något fint till mig själv. Vad kunde passa bättre än ett eget 
halsband, som jag alltid önskat mig, med en berlock som påminde om den här delen 
av Europa? I ett skyltfönster fick jag syn på ett guldhalsband med ett vikingaskepp.

Min första månadslön 1965 var 385 kronor, och halsbandet kostade 350. Jag hade 
lämnat tillbaka ett lån på 150, betalat nästa månads hyra och hade 85 kronor kvar 
för allt annat utom mat; jag hade vant mig vid att äta gratis på Grand Hotell. Jag 
förklarade för butiksbiträdet vad jag önskade, och hon föreslog att jag skulle köpa 
det på avbetalning. Halsbandet tog jag direkt, och hon antecknade mina upp-
gifter: passnummer, arbetsplats, bostadsadress. Vilket förtroende, tänkte jag. Jag 
lämnade 40 kronor; berlocken skulle jag få när jag hade betalat resten. Jag gick 
ut ur affären visslande – jag hade på mig ett eget halsband, som jag köpt för min 
första lön. Vilken lycka!

Jag hade börjat lära i livets första, riktiga skola. Jag lärde mig att arbeta, vara 
disciplinerad och ordningsam, så jag blev befordrad och sågs som en av de bästa 
arbetarna på Grand Hotell, och detta med ett av de tyngsta jobben på hotellet. Jag 
fick även ett erkännande från chefen. Jag var en stolt kopparskrubbare. Jag hade 
tänkt på min kära far en natt när jag gick hem från jobbet längs Strandvägen i 30 
minusgrader. Tänk vad glad han skulle ha blivit om han nu kunde se mig spatsera 
längs stranden, med en bit bröd, i trettio minusgrader.

Mitt bästa, snabbaste och mest verkningsfulla sätt att lära mig språket var att på 
fritiden gå runt på varuhus och matbutiker, men mest på gator och torg, och gå 
fram till kvinnor, unga, gamla, snygga, fula, och på det viset lära mig ett par nya 
ord varje dag.

Thompa skrattade: 
– Fortsätt!
– Många förstod det och hjälpte mig med några nya ord. Jag lärde mig rekord-

snabbt att tala bra svenska. Anpassningen till Sverige måste med nödvändighet gå 
snabbt. Det gällde att anamma deras livsstil och uppföranderegler så fort som möjligt. 
Det var inte lätt. Men det man måste är inte svårt, som man säger hos oss.
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På den tiden rådde stor arbetskraftsbrist och det behövdes folk för att hålla den 
svenska industrin i gång. I början jobbade alla, liksom jag, på de tyngsta arbetena, 
de som svenskarna inte ville ha. Tack vare utlänningarna utvecklades alla indust-
rier. Ryktet spreds snabbt om det fantastiska drömlandet Sverige, så det kom en 
invasion av utbildade människor, horder av arbetare från Turkiet, Grekland, Po-
len, Rumänien, och till och med från Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, 
Schweiz och andra länder. De kom till norra Europas rikaste land som om de 
ville kontrollera alla fantastiska historier de hört om de arbetsvillkor och den höga 
standard som landet erbjöd.

En dag när jag promenerade på Jungfrugatan på Östermalm, gick jag förbi en 
filmstudio som hette Omega Film. Jag gick ner för trappan och frågade receptio-
nisten om jag kunde få tala med chefen. Chefen kom fram och sträckte ut handen: 
”Jag heter Kåge och är chef här.” Jag frågade honom nervöst om det fanns något 
jobb, utan att ens presentera mig först. Kåge sa att de faktiskt var i behov av en 
person och frågade när jag kunde börja. Förbluffad över det oväntade och positiva 
svaret sa jag: Genast. Medan han stoppade sin pipa sa han att jag skulle komma 
nästa morgon klockan sju. Jag skrek av lycka och märkte inte att folk tittade kon-
stigt på mig, ända tills jag krockade med en äldre dam som var ute och gick med 
sin vita pudel: ”Vad är det med er, unge man!” Jag klappade pudeln, bad om ursäkt 
för krocken och fortsatte springa. Bakom mig hörde jag pudeln skälla.

Min första kontakt med filmens värld, 
Omega Film

Skådespelerskan Bibi Anderson
– mitt livs första foto, i Omegas studio

– Nu stod jag alltså obegripligt nog mitt i en filmstudio och mitt i förberedel-
serna för en inspelning. Helt otroligt. Av lycka och upphetsning ville jag göra 
allt, jag var överallt trots att jag inte visste något om jobbet som filmpassare. Min 
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nybörjartur visste inga gränser. Trots att jag inte hade någon erfarenhet av film-
inspelning, förstod jag hur mycket energi, tålamod och lagarbete det krävdes för 
en enda lyckad scen. Med viljans kraft, i önskan att lyckas på det här jobbet, an-
strängde jag mig till det yttersta. Jag sög in varenda småsak, försökte lägga var-
enda detalj på minnet och såg vilket stort ansvar varenda enskild medlem i teamet 
hade. Sedan jag hade korsat Sveriges gräns, under den där stränga vintern, bör-
jade mitt liv först nu få en mening, tänkte jag och tog i trä.

Jag hade funnit min plats på drömjobbet och lärt mig en hel del, men nu skulle 
jag för första gången åka utomlands, till Afrika dessutom. Det var en samproduktion 

mellan Omega Film och Calpeni Film 
från Nigeria, och man skulle göra en 
långfilm om en revolutionär som var 
motståndare till militärdiktaturen. Fil-
men var skriven av Wole Soyinka, nobel-
pristagare i litteratur 1986, som själv 
spelade huvudrollen.

– Tiden på Omega Film, som senare 
gick i konkurs, var mycket lärorik, efter-
som jag fick arbeta med så skickligt yr-
kesfolk som Thore Skogman, Carl-Gus-
taf Lindstedt, Mile Smith, Kåge Gimtel, 
Gunnel Broström, Allan Edwall, Mikael 
Ekman och hela den svenska eliten, plus 
all personal på golvet. Det har berikat 

På lastbilen under filminspelningen i  
Nigeria – A-foto Åke, Lasse, Chris och jag

Filmskaparna: regissören Ossi Davis och 
Femi Johnson, Soyinkas bästa vän

Wole Soyinka, nobelpristagare i litteratur
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Vilken ära! Han var en stor kämpe för rättvisa och beskyddare av de svaga och var 
mycket omtyckt av folket.

– Vilket sagolikt jobb jag hade, att få träffa alla dessa kända och populära per-
soner världen över. Nästa resa var till Jugoslavien, när Sveriges statsminister Olof 
Palme skulle åka på officiellt besök, på inbjudan av Tito. 

– Från att i min ungdom ha varit en brutal och vild kille från Sava, hade jag 
blivit en man. Jag är lycklig och stolt över min fattiga och tygellösa ungdom vid 
Savas badplatser och Donaus vilda 
stränder. Jag hade lyckats förändra mig 
– mest tack vare mitt privilegierade ar-
bete och min önskan att anpassa mig 
och anamma den svenska kulturen och 
det svenska samhället – och bli någon 
som kunde känna och värdesätta olika 
saker.

Jag hade jobbat ett tiotal år på TV 
som ljustekniker. Efter en ständig 

mitt liv kolossalt. Jag hade drömt om ett sådant här jobb, särskilt efter de tre åren 
av fantastiska filmupplevelser. En gång film – alltid film. Jag kände att jag omöj-
ligt kunde överleva om jag skulle behöva syssla med något normalt jobb, så jag sa 
till mig själv att min enda utväg i så fall var kriminalitet. Min pojkdröm att bli 
fotograf stärktes när jag segervisst läste ett svarsbrev från SR:s personalchef Bertil 
Andersson, där det stod att jag var välkommen till jobbet som ljustekniker. Jag 
gladdes som ett spädbarn åt bröstet. Detta var i september 1970, man hade nyligen 
startat sändningar i TV2 och behövde fler kvalificerade filmarbetare.
I slutet av 1970 träffade jag för första gången dåvarande statsminister Olof Palme. 

Kvällsöppet: jag, Palme och  
Shirley MacLaine

Med SR:s teambil i Europa

Olof Palme och kamrat Tito, jag i skugga
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kamp med mina chefer och tv-ledningen fick jag genomgå en ljudteknikerkurs, 
som jag klarade galant, och nu klättrade jag alltså upp på det tredje trappsteget, 
där jag måste tillbringa ett tiotal år. Till min pojkdröm, jobbet som fotograf, åter-
stod bara ett trappsteg, det högsta. En vacker dag skulle jag väl nå toppen. Den 
tiden tycktes mig fruktansvärt lång, men nu hade en tredjedel av den gått ganska 
fort. Det kändes som om jag hade börjat i går.

Mitt första självständiga uppdrag som ljudtekniker var med programledaren 
Ulf Larsson, ett barnprogram på Slottet, med drottning Silvia. Vilken ära att få 
vara i sällskap med drottning Silvia. Hon sträckte ut sin eleganta hand och sa med 
utdragen röst: ”God dag!” Jag svarade med att stirra på hennes vackra, mänskliga, 
personliga ansikte.

Varje ny arbetsuppgift på sagolika platser som Trinidad, Barbados, de exotiska 
öarna i Karibiska havet, Argentina, Egypten, Europa, Nordamerika, Asien, Afrika, 
var en utmaning och en stor, fantastisk, otrolig upplevelse för mig.

Varje lördag satt jag och tittade på engelsk fotboll på tv med en tipskupong i 
handen. I halvtid var det lottodragning. En gång ringde telefonen: ”Hej, det är 
Lasse. Har du en minut? En man som jobbar på TV i Malmö har på grund av 
sjukdom dragit sig ur kursen för fotografer, så det finns en ledig plats. Kursen 
börjar om två veckor och är den sista sexmånaderskursen på den här nivån. Säg 
till om du är intresserad.” Min chef Lasse hade inte behövt ställa en så dum fråga. 
Jag hoppade upp av lycka, som om jag blivit utslungad av en katapult. Var det möj-
ligt! Helt otroligt, fantastiskt! Jag hade inte tråkigt en enda sekund under utbild-
ningen. Jag gjorde mitt allra bästa för att bli så bra som möjligt. Kursen förflöt i en 
fantastisk stämning, det var som en lek.

Jag hade fått mitt diplom, ”min guldmedalj”. Trots att jag var en gammal erfa-
ren knegare i filmens värld, gav man inte stora och dyra projekt till en ”nybörjare”. 
Jag hade trott att det skulle gå lättare. Först nu kände jag det stora motståndet mot 
mig hos de högst uppsatta cheferna. Jag behandlades som en svarthårig utlänning. 
Jag förstod att det enda sättet att lyckas på var att själv göra reklam för mig. Mitt 
namn hade dittills förekommit i olika program som ljustekniker och ljudtekniker 
– och nu även som fotograf. Jag var stolt när jag såg mitt efternamn i slutet av 
program. Och jag glömde aldrig bort mina rötter: varifrån jag var och vilka som 
var mina föräldrar. Det hade gått ett år efter min fotoutbildning, som jag klarat 
galant, och trots att jag ställde upp i alla väder, nätter, helger, morgnar, och gjorde 
alla skitjobb, samt fick lovord för det, hade jag inte fått fast tjänst som tv-foto-
graf. Jag förstod att det skulle bli mycket svårt att komma in i det sammansvetsade 
gänget.

Mina reportage var korta och uppskattade, men trots dessa erkännanden fun-
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derade inte ens mina chefer på att officiellt göra mig till fotograf, eftersom de stora 
stjärnorna ville ha det på det sättet. Tiden gick och eftersom det inte hände något 
fick jag nog av att bli skickad hit och dit hela tiden. SVT:s vd Sam Nilson var en 
seriös man. Vi sågs ibland utanför hans kontor där det fanns en skoputsningsma-
skin. Jag brukade gå och putsa skorna en gång i veckan. Varje gång jag såg ho-
nom frågade jag om det fanns någon liten kassa där jag kunde lämna en slant för 
putsningen och om jag behövde hans tillstånd för att putsa mina skor. ”Det räcker 
med att jag ser dig, för jag är chef här och du är den ende av de anställda som 
använder den”, svarade han en gång. Nästa gång vi sågs drog jag ut min sko ur 
maskinen och frågade om han hade tid för ett kort samtal. Han bad mig stiga in 
på kontoret. Jag vände mig till Sam Nilson och sa: ”Pappa, du är vd för detta fina 
TV-hus, men du vet säkert inte att mina chefer diskriminerar och trakasserar mig 
och nedvärderar mitt arbete och mina ansträngningar. Inte ens efter så många år 
här har jag blivit en tjallare eller lismare, och så tänker jag fortsätta. Men de har 
lärt mig att man ska slicka deras röv, och att det går bättre för dem som gör det. 
Jag tänker inte slicka någons röv för att få fast fotografjobb, men jag tänker bevisa 
med svett och arbete att jag förtjänar att få det!” Jag räknade upp några program 
jag medverkat i, och han sa att han hade sett en del av dem. Jag fortsatte: ”Jag ber 
er att prata med dem så att de tillämpar samma kriterier mot alla, för jag anser att 
jag är underskattad och klassad som enstöring. Tack!” ”Pappa” Sam sa att diskri-
minering, bestraffning och förolämpningar inte fick förekomma på SVT så länge 
han var vd. Tack vare den förstående vd:n fick jag tre veckor senare fast fotograf-
tjänst. Därmed hade min pojkdröm förverkligats officiellt, fast det tog mig 20 år 
till min guldmedalj. För en chefslismare som inte är invandrare tar denna process 
normalt 3 år, utan kompetenskomplettering och fotoutbildning.

Jag märker att min vän Thompa sitter bekvämt tillbakalutad i sin stol med föt-
terna på sitt galanta planeringsbord och njuter av min berättelse, så jag fortsätter.

– Jag blev blind av mitt älskade jobb och fotoyrket. Visst har jag också felat, 
men jag gav allt för det. Jag såg ingenting annat och för det fick jag betala ett väl-
digt högt pris privat: två kraschade, misslyckade äktenskap – och några händelser 
på grund av det orättvisa svenska samhället som hade kunnat sluta med katastro-
fala följder för mitt liv – två fantastiskt intelligenta och söta döttrar, som detta 
samhälle har skrämt till den milda grad att de har bytt sitt ovanliga, utländska 
efternamn och med detta avsagt sig varifrån de härstammar, sina rötter, i hopp 
om att livet skulle bli bättre med det nya svenska efternamnet. Min egen räddning 
var jogging, gymnastik och friluftsaktiviteter som gav mig mental styrka till ett 
mycket lyckligt och sagolikt liv.

– Vid en reportageinspelning på en asiatisk kulturell manifestation på en am-
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Bakom kameran på fältet
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Planeringsväntan

Lunchpaus på paradisön Barbados

Med en transvestit i Singapore 
– bara på bild

Hos en frisör i Trinidad

Hos Danmarks stadsminister Jörgensen

Första mötet med drottningen



26

Med gatubarn i Litauen

Förberedelse för en intervju med  
Argentinas president Raoúl Alfonsín

Med kungaparet på statsbesök  
hos Egyptens president Mubarak

Träning på en av Thailands  
fantastiska stränder

Kampen om vatten i Afrika

Bakom kameran med SVT:s Katarina 
Sandström och statsminister Göran Persson
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Med drottning Silvia och hennes  
bror Walter i Düsseldorf

Med kung Carl Gustaf på en testbana  
i Italien

Med somaliska flyktingar mitt i öknen

Hos Carl Bildt

Ingvar Carlsson tar min kamera

Jag gjorde med stolthet en dokumentär 
om min mor som visades i SVT
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bassad i Stockholm kom en underbar kvin-
na in i mitt liv. Hon hette Tasani, vilket 
i översättning betyder trevligt utseende. 
Hennes far var kines och hade flytt under 
den kinesiska revolutionen till det mest 
fantastiska landet i världen, Thailand, med 
det vänligt skrattande folket. Där värderas 
monarkin högt av folket. Alla besökare 
som traditionsenligt håller sig lugna och 
ler finner snart många öppna dörrar i alla 
situationer. Thailändarna bekänner sig till 
buddhismen, något som präglar vardagen. 
Enligt traditionen är det så att tänker man 
gott och gör positiva saker, får man tillbaka 
detsamma. Tänker och skriver man nega-
tivt drabbas man i livet av detsamma.

Plötsligt hoppar Thompa upp, telefonen 
ringer. Jag lyssnar.

– Ja, god dag, det är Thompa. Ja, ja, sva-
rar han väldigt allvarligt, det ska jag ordna 
på bästa sätt. Det kommer att se så snyggt 
och prydligt ut, jag sätter igång med det-
samma.

Thompa lägger på luren, vänder sig mot 
mig och säger leende:

– Vilken tur att hon ringde och inte kom 
direkt hit till mig. Det var vd Jutterström. 

Hon ville att jag skulle designa fint i studion, för hon ska berätta hur fritt SVT är 
i detta demokratiska land. Vilken fantastisk, otrolig livshistoria. Tack för att du 
berättade den.

– Det är jag som ska tacka dig för att du lyssnade på den.
– Du, Cvetan, hoppas du fortsätter med ”storyn” någon annan gång.
Thompa är en intelligent ung man och jag tycker att han mycket väl kunde 

vara nästhögsta designchef på NK, men han har ett trivsamt arbete som designer. 
Det är han mycket nöjd med.

Tasani, min älskade kinesiska, hade dekorerat ett litet bord med dokument och 

Kinesiskan Tasani, Thailands pärla
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placerat en skål med karameller som jag kunde bjuda förbipasserande på, där jag 
stod på Mynttorget. Jag märkte efterhand att de timmar jag tillbringade på Mynt-
torget under de tre dagarna inte gav något gehör för mina rättigheter, pressfrihet 
och mot min omplacering. Slutligen gick det upp för mig att jag måste göra något 
dramatiskt. En skandal. Åtminstone något som väcker stor uppmärksamhet för 
min kamp för pressfrihet i till exempel media. Min lilla demonstration på Mynt-
torget gav ingen utdelning, trots att Sverige är ett av världens mest demokratiska 
länder där varje medborgare alltid slår vakt om frihet och rätten att tycka och 
tänka både högt och ljudligt, i ord och ibland i handling. 
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Dag 2
UNDER MIN ANDRA DAG på Psykiatriska Sjukhuset dök äntligen överläkaren dr 
Margaretas högra hand upp, den mycket intelligenta avdelningssköterskan. Hon 
presenterade sig som Duva. Ett passande namn till hennes utseende. Hon var 
vacker, hade kokosnötfärgad hud och ett varmt leende. Jag frågade varifrån hon 
kom. Svaret blev Colombia. 

Jag begärde på en gång att få tala med en läkare. Min önskan var att få mina 
skador undersökta och dokumenterade och att få undersöka varifrån mina hemska 
smärtor kom. Jag berättade också varför jag var på sjukhuset. Hon lyssnade och re-
kommenderade smärtstillande tabletter och lovade att göra sitt bästa för mig, men 
också att hon måste gå vidare för att tala med de övriga tvångsintagna patienterna. 
Hon gav mig en fin blick och lämnade i fotomodellstil mitt rum, nonchalant.

När man är sängliggande så här har man tid till analys och funderingar. Colombia 
är inte något vidare demokratiskt land. Det praktfulla namnet på avdelningssköterskan, 
Duva, bekräftade mina tankar att hon tyckte om mycket makt. Jag upptäckte att 
alla tvångsintagna på avdelning 52 hade stor respekt för henne. Jag undrar bara 
vilken sorts medicinering hon använder.

Slutligen återkom den vackra, välsminkade colombianskan till mitt rum och 
hon berättade att överläkaren dr Margareta inte hade tid att prata med mig, trots 
att hon hade lovat detta dagen innan. Jag bad sjuksköterskan Duva att anteckna 
mina smärtor och blåmärken på ett rapporteringspapper, eftersom hon var ansvarig 
på avdelningen. Jag frågade Duva om jag hade rätt till en kopia av denna skrivelse 
och Duva svarade ja. Hon antecknade snabbt och underströk att hon hade ont om 
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tid, hon skulle dela ut medicin till alla patienter på avdelningen. Därefter var hen-
nes arbetsdag slut.

I all hast antecknades de viktigaste smärtorna. Jag bad henne titta på mina blå-
märken, vilket hon gjorde. Innan hon elegant lämnade rummet lovade hon att 
skriva rent allt. När hon gått fick jag tid att fundera över vad jag hade glömt att 
säga. Jag antecknade efterhand det jag kom på. Min kropp var svårt sargad, mina 
muskler ömma och smärtorna i bröstet och magen kom och gick. Jag hade stän-
digt återkommande kramp i höger och vänster vadmuskel från de tunga slagen 
från bultsaxpolisen. Senare fick jag lämna tillägget till Duva.

När Duva hämtade tillägget sa jag följande till henne:
– Du ser ut att vara en mycket välvårdad kvinna, ren och fräsch. Jag önskar att 

någon skulle fråga mig om jag med någons hjälp kunde få ta en dusch eller ett 
bad, för under normala förhållanden duschar jag varje dag och bastar efter mina 
träningspass. Nu efter två dagar nästan förlamad och sängliggande på psyket bör-
jar jag lukta illa. Jag har svettats mycket på grund av nervositet och smärtor.

Duva svarade mig inte. Jag känner mig väldigt skamsen över att lukta illa när 
alla skötare och vårdare är rena och fina. Vad de får stå ut med, ”illaluktande 
patienter”. Jag vill tacka dem alla för att de orkar utföra sina sysslor under dessa 
omständigheter.

Strax innan klockan fyra på eftermiddagen öppnades dörren till mitt rum och in 
klev min kära kinesiska. Jag såg ett efterlängtat ansikte som med ett mjukt, varmt 
leende kom emot mig. Hon hade med sig mat. Exklusiv kinesisk Thai-mat som 
hon lagat hemma hos oss efter arbetets slut. Kyckling på Thai-sätt, vilken lyx för en 
tvångsintagen patient. Jag fick även efterrätt: olika sorters frukt, bland annat pas-
sionsfrukt och röda, söta vindruvor. Min kära kinesiska är så rädd om mig. Hon 
till och med varnade mig för att ta emot medicin här på sjukhuset. Hon sa:

– Man vet ju aldrig vad de ger dig. Du kanske blir riktigt galen efter detta så 
att du får stanna här i evighet. Jag älskar dig, Cvetan, och därför säger jag som jag 
tänker. Här har du två flaskor rent Lokavatten, så att du inte dricker vad som helst 
när du blir törstig.

Vad skulle jag göra utan henne och hennes omsorg om mig? När jag hade ätit 
hjälpte min kära kinesiska mig till toaletten. Sedan hjälpte hon mig till duschen 
och därefter tog hon rakhyveln och rakade mitt skäggiga, fårade ansikte. Sedan 
tillbaka till sängen, betydligt värdigare.
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Dag 3
DEN TREDJE DAGEN på psyket var en mycket händelserik dag. Reaktionerna från 
den grymma polismisshandeln hade spridit sig. Aftonbladet hade en bra skriven 
artikel om händelsen på sin hemsida. Många kunde läsa om tv-fotografen som 
kedjat fast sig i tv-husets entré. Tv-anställda var intervjuade i artikeln. 

Bara några timmar senare kom någons order, antagligen från högre ort, och 
artikeln togs bort. Men som tur var hade en vän till mig sett den och skrivit ut 
den, så jag har den i min ägo. Snabbt och effektivt åkte artikeln väck. Precis som 
när polisen körde mig ut till psyket. Misshandlad och omtumlad hamnade jag här, 
snabbt och effektivt. Jag tänkte att det var tur att ingen kan stoppa den naturliga 
processen, så om några dagar var jag åter på benen. Skadorna läker och blir osyn-
liga för ögat, allt tystas ner, men inom mig kommer de att finnas livet ut. Men 
Gud ska ge mig kraft att bära detta som en man.

Därefter började min mobil ringa och många av mina vänner som hunnit läsa 
artikeln på Aftonbladets hemsida, innan den hastigt togs bort, hörde av sig för att 
önska mig ett snabbt tillfrisknande. I en sådan här situation visar det sig alltid vil-
ka vänner man har och jag är dem evigt tacksam för deras stöd och uppmuntran.

En av mina gamla vänner är Anna-Maria P. Den mest schysta och intelligenta 
kvinna jag känner; hon arbetar inom rättsväsendet. Min glädje var stor när hon 
kom på besök. Vi pratade en kort stund med humor om min situation. Jag fick 
några tips om vilken väg jag måste gå för att hävda mina rättigheter och för att 
hela historien snabbt skulle komma fram. Jag litar på henne till hundra procent. 
Hon kunde inte förstå den grymma misshandeln som jag blivit utsatt för, men 
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tillade att det inte var något ovanligt. Min kära Tasani var också närvarande. 
Anna-Maria och Tasani hade träffats i hissen upp till avd. 52. Tasani blev mycket 
förtjust i Anna-Maria. 

Den allra första vännen jag talade med, den första dagen jag låg här på psyket, 
var min kompis på SVT. Han är en mycket duktig, intelligent ung man som jag 
och många andra ”jugoslaver” är mycket stolta över när vi ser honom i TV-rutan 
i olika program. Han hörde av sig för att försäkra sig om att jag var vid liv. Ingen 
av de andra makthavarna inom SVT, eller någon av mina chefer, hörde av sig till 
avd. 52. 

Man brukar säga att skammen aldrig visar sig. Helena A., personalchefen på 
Fiktion, och klanen runt henne, eller den lokale Sif-ordföranden Tony E., vars 
skyldighet det är att efter beslut av diskrimineringsombudsmannen och efter 
överenskommelse med centrala Sif-kansliet lösa mitt problem så snart som möjligt 
och på bästa möjliga sätt, hade inte tid att höra av sig för att ta reda på hur det gick 
för mig, en långvarig Sif-medlem. Skäms, du som är ordförande (i Sif-klubben) på 
SVT, det är med våra medlemspengar som du får din lön varje månad.

Överläkare Margareta S. och hennes högra hand, den perfekta översjuksköter-
skan Duva, förlåt, jag ändrar uppfattning om det fina namn hon har. Den kokos-
bollfärgade kvinnan passerar mig och tittar med högdragen min på mig, för jag 
har sagt vad jag tycker om henne. Men jag har ännu inte fått säga vad jag tycker 
till den märkvärdiga överläkaren Margareta S. Hon har inte tid att besöka mig, en 
frisk tvångsintagen patient som nobbar all slags medicinering.

Mina tankar skingras av Hasse, skötaren som har ett örhänge i örat. Normalt 
tycker jag illa om män med örhängen, men av någon konstig anledning passar 
örhänget Hasse perfekt. Han ger mig en lapp som det står planeringssamtal på. 
SVT:s fackliga representant, SVT:s nyutnämnda fiktionschef Eva Hamilton, per-
sonalläkare Göran Lundberg och den märkvärdiga överläkaren Margareta Siden, 
ska träffa mig på måndag 20/9 kl. 15:00 här på sjukhuset.

Detta är en glad nyhet, för då får jag möjlighet att berätta om denna cyniska, 
märkvärdiga överläkare och därefter fråga vem som beordrade överläkaren att 
mörklägga hela historien från första stund.

Mina kläder var sönderslitna efter att polisen släpat mig till polisbilen. När vi  
sedan kom fram till sjukhuset släpades jag in förbi en bemannad reception med 
människor som måste ha iakttagit hur de två svartklädda poliserna med stora 
svarta handskar hårdhänt förde mig till ett mottagningsrum på akuten. Vid ett 
tillfälle gick en kvinnlig sköterska bakom oss och såg hur jag dunkades mot det 
hårda stengolvet. Jag fick en kraftig hjärnskakning när ansiktet slog mot de kalla 
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plattorna. Min näsa började blöda, varpå en av poliserna 
sa till kvinnan att torka bort invandrarskiten, alltså blo-
det som rann ur näsan. Kvinnan lyssnade till polisens 
order och trots min vädjan och mina gallskrik att inte 
lyda befallningen, tog hon en bunt servetter och torkade 
”skiten”. Jag tog mina sista krafter till hjälp, fick tag på 
en av de blodiga servetterna och stoppade den i fickan 
på min rödrutiga skjorta. Den skjortan hade jag fått av 
min kinesiska på 62-årsdagen. Skjortan, min fina skjorta 
var söndersliten, flera knappar var borta. Hjälplös tog 
jag mig på något sätt till det hemska rummets dörr. Gallskrikande av smärtor bad 
jag om hjälp, att en läkare skulle undersöka min kropp grundligt.

Herregud. Jag vaknar på det kalla stengolvet och försöker se mig omkring, men 
jag ser knappt något alls. Allt flyter ihop och är suddigt och dimmigt. Mina ögon 
känns grusiga och torra. Så kommer tankarna till mig, jag flyter upp mot ytan. 
Jag tänker på den 100–150 meter långa sträcka som de två hänsynslösa polismän-
nen sadistiskt släpade mig, släpade min söndermosade kropp full av smärtor. De 
ansvariga kunde väl ha ordnat min väg till sjukhuset på ett annat sätt än att släpa 
mig dit. De kunde till exempel ha hämtat en rullstol eller en säng och transporte-
rat mig på det sättet, i stället för att släpa en skadad person. Även om jag var på 
väg till en ”psykavdelning”, så ska alla människor få en värdig behandling. Vi är 
alla lika inför lagen, heter det; vissa, inte alla, har jag lärt mig nu.

I mitt röriga chocktillstånd efter den brutala misshandeln snurrar tankarna 
runt, runt. Jag drar mig till minnes att jag vid ett tillfälle filmade ett reportage 
för Göteborgs morgonprogram. Jag filmade den första provflygningen med det 

Inte precis den plats jag skulle vilja  
hamna på

Polisen kastar ut mig på asfalten  
utanför psyksjukhuset

En av de blodiga  
servetterna
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svenska flygets stolthet, Swedish Air Force No 1. Ett flygplan som bara några få 
betydelsefulla människor får resa i, det så kallade Regeringsplanet. Om jag vid 
detta tillfälle fått ”resa” i en rullstol i stället för att bli släpad, skulle det ha innebu-
rit samma lyx för mig med tanke på det tillstånd jag befann mig i.

Som alla vet sändes Regeringsplanet till Guantanamo-basen på Kuba, ett ame-
rikanskt fängelse för politiska fångar och misstänkta terrorister, för att hämta hem 
en terroristanklagad svensk. Alla behandlas inte lika; enligt lag ska vi behandlas 
likvärdigt och få hjälp i nöd- och katastrofsituationer. Personligen hade jag upp-
skattat, och blivit mycket lycklig, om jag hade fått en värdig behandling på min 
väg till mottagningsrummet, i rullstol eller säng. De ansvariga i samhället slår an 
tonen och klassar folket, medborgarna, på ett mycket sorgligt och cyniskt sätt.

Jag har några gånger filmat i olika reportage hur en undersökning går till och 
därför fortsatte jag att skrika på hjälp. Undersök min sargade kropp, skrek jag. 
Polisen har kastat ner mig på plattorna som en stor köttbit så att jag förlorade 
medvetandet. Hjälp, jag vill ha hjälp! Undersök min sargade kropp ...

Så här var det, enligt läkarutlåtandet: (Se nästa sida.)
Under rubriken ”Aktuellt” i läkarjournalen har SVT-ledningen erkänt att min 

bok i detta fria demokratiska välfärdssamhälle haft förödande konsekvenser för 
mig och att makthavarna och läkaren, dr Arthur Holger, beslutat att mörklägga 
sanningen på det heliga tv-huset. Och under rubriken ”Psykisk status” skulle jag 
ha fått, vilket jag hela tiden krävt, den akuta första hjälpen, med dokumentation, 
men i stället låg jag i detta hemska rum till klockan 13, hjälplös och utan en droppe 
vatten. Det är bara Gud och jag som vet i vilket tillstånd, sargad, slaktad, med 
smärtor i kroppen, synliga och inre skador, jag låg här i sju timmar utan åtgärder, 
men ändå kunde inte styckmästaren dr Arthur Holger helt dölja dessa skador, så 
han noterade småsaker för sig själv, inom parentes. Han fullföljde ”ordern från 
högre makt”, men som doktor har han väl också sin yrkesstolthet. Läkaren skulle 
ha hjälpt mig i stället för att tillsammans med SVT-ledningen smida att jag bara 
skulle vila mig här på psyket, för att jag var så besvärlig för dem. Med detta tysta-
des hela händelsen med boken och vädjandet ner. Hur kan en professionell läkare 
som dr Arthur Holger få order per telefon om vad som ska stå i mitt läkarutlå-
tande? Han känner dem inte, men jag låg framför honom med synliga skador, 
först hjälplös på de kalla marmorplattorna och sedan på sängen, och dr Arthur blev 
påverkad av högre makthavare så till den milda grad att han lögnaktigt förvrängde 
skrivelsen i sin journal.

Jag låg och slumrade i min säng när Hasse, den sympatiske Hasse med örhänget, 
överraskade mig denna min tredje dag på sjukhuset. Han kom in i rummet och 
med sig hade han en fyrhjulig rollator som jag skulle få använda, för att på egen 
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hand börja klara det nödvändigaste: ta mig till toaletten eller till duschen. 
Jag drog mig till minnes när min kära mor var döende. Då köpte jag en rollator 

och tog med den till Belgrad så att hon kunde lära sig att gå på nytt. Hon hade fått 
en propp och vistades på sjukhus. Nu var jag själv i samma situation, att börja lära 
mig gå igen. Därför blev jag oerhört glad över att Hasse tänkte på vad jag skulle 
behöva för hjälpmedel. Hasse såg hur överraskad och glad jag blev över hans in-
sats att lindra mina plågor. Att vara sängbunden är minsann en plåga. Att vara 
beroende av andras hjälp. Att behöva ringa i en klocka för att få hjälp med att gå 
på toaletten. Nu kunde jag med rollatorns hjälp stå på egna ben denna kväll.

Jag kämpade mig upp ur sängen, tackade åter-
igen Hasse, som skulle sluta sitt skift och gå 
hem, tog tag i rollatorn och släpade mig ut i 
korridoren. En trafikant i korridoren med ofatt-
bara 0,05 km i timmen. Jag sporrade mig själv 
och låtsades att korridoren var en motorväg där 
ingen hastighetsbegränsning fanns: Kom igen, 
upp med farten. Jag gasade på med full kraft 
och stödde mig på rollatorn, min ”Rolls-Royce”. 
Jag hasade mig långsamt fram trots att jag hela 
tiden peppade mig själv.

Jag hade klarat av en god bit av korridoren 
när jag upptäckte att det fanns ett tv-rum inom 
räckhåll. Min nyfikenhet drev mig framåt och 
därinne i rummet satt ett gäng tvångsintagna 
och tittade på en serie. Jag är själv så trött på 
alla ”såpor” som finns i det heliga tv-huset, så 
jag vände min ”Rolls-Royce” och återvände till 
min säng. Jag räknade ut att jag masat mig fram ca 260 meter och den motionen 
behövde jag verkligen för att stärka mina svaga muskler. Jag somnade omedelbart 
i min säng efter ansträngningen.

Drömmen tog tag i mig, eller rättare sagt mardrömmen. Återigen upplevde 
jag släpandet av min kropp, smärtorna när min kropp slog mot det kalla stengol-
vet. Rösten som tilltalade mig långt, långt bortifrån. Res dig upp eller försök sitta 
upp. Det var jourhavande läkaren som talade till mig i drömmen. Berätta vad som 
hänt! Berätta kort, för jag ska snart hem, mitt pass är över. Återigen upprepade 
jag: Undersök min kropp, hjälp, polisen har misshandlat mig. Jag grät i drömmen 

och vaknade med kinderna våta av tårar. 

Tack för rollatorn, Hasse
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Dag 4
MIN ”ROLLS-ROYCE”-ROLLATOR stod parkerad vid sänggaveln. Jag steg mödosamt 
upp, stel i hela kroppen. Mina muskler var fortfarande ömma. Rollatorn har fyra 
hjul och det är därför jag tänker på bilkörning när jag skall förflytta mig med den. 
Jag har kört bil i många år, inte minst när vi har åkt ut på reportage både inom 
och utom Sverige. Efter mycket pustande och stånkande kom min fyrhjuling i 
rullning och på svaga ben och med långsamma steg styrde jag Rolls-Roycen ut i 
korridoren och mot toaletten. Det tog en och en halv minut att gå 5 meter.

Jag lyckades öppna toalettdörren, och kände lite motstånd från framhjulen. 
Jag såg att det var uppförsbacke och försökte med en extra puff från mina nästan 
brutna armar köra över hindret. Framhjulen gick över tröskeln och jag släpade 
mina tunga ben framåt. Detta var första gången jag tog rollatorn med till toalet-
ten. Sakta låste jag sen dörren, kastade en blick i spegeln och såg ett magert, spök-
likt ansikte. Jag såg så förfärlig ut att jag inte kunde låta bli att skratta åt mig själv. 
Trots allt kändes det bra att klara sig själv. Jag satte mig ner på toalettstolen, en 
handikapptoalettstol med armstöd på sidorna. Det var krångligt att dra ner kal-
songerna mot knäna, men hur det än var så ordnade det sig. Ett hårt tryck och jag 
kände hur magen arbetade och jag tömde innehållet i tarmarna ner i toavattnet. 
Herregud vad skönt det var! Äntligen skulle jag fungera som en vanlig människa 
igen! Jag blev sittande på stolen och tänkte igen på händelsen som var orsaken till 
att jag befann mig här. 

Återigen är tankarna tillbaka till chocken från misshandeln. Varje gång jag 
tänker på den kommer olika minnesbilder. Ibland starkare, ibland svagare. Just 



39

nu minns jag en sträng röst. Res dig upp eller stå upp eller gå till sängen så att vi 
kan prata. Det är din doktor. Jag ser några fötter men inte kroppen eller läkarens 
ansikte, för jag ligger hjälplös på magen. Jag svarar att jag inte orkar röra mig. 
Jag har så ont i hela kroppen. Kan någon hjälpa mig till sängen. Den stränga, be-
stämda rösten upprepar orden igen. Hjälp mig, undersök min sargade kropp. Det 
är därför jag är här. Jag lägger ner ansiktet på de kalla plattorna igen. 

Jag känner några händer under mina armar och det gör fruktansvärt ont av de 
hårda nyporna i mina armhålor. Min kropp vänds och jag beordras att hjälpa till 
så att jag står på mina ben igen. Jag orkar inte men min kropp fångas upp innan 
den når golvet och därefter får jag hjälp till sjukhussängen.

Den högfärdiga, långa doktorn med glasögon med ett sällskap omkring sig tit-
tar på mina papper och frågar: Jaha, du är serb eller jugge? – varpå jag som vanligt 
börjar storgråta av smärtorna i hela kroppen men försöker samla mig till ett svar 
och upplyser om att jag är svensk sedan 38 år tillbaka, men att namnet är mitt, 
min fars och min mors. Jag brister ut i en ny gråtattack och ber: Snälla doktorn, 
undersök mig, jag orkar inte med mina smärtor längre.

Jag ser sällskapet i suddiga konturer samtidigt som jag hör den märkvärdige 
läkaren med den stränga rösten berätta för sällskapet vad som har hänt. Han för-
sökte uttala mitt namn, men det blir fel och jag är förkrossad. Jag blir inte tagen 
på allvar och fortsätter gråta. Läkaren reser sig upp och säger till mig att han åter-
kommer, tar sällskapet med sig och går sin väg. Jag är tyst och ligger hjälplös i min 
säng. Mitt huvud är proppat och stort som en ballong. Vilken tur att huvudet inte 
spricker av dessa enorma påfrestningar som jag varit utsatt för. 

Jag kastar en blick på min gråhåriga bröstkorg som andas tungt. Jag älskar alla 
delar av min kropp ännu mera nu när den är så svårt sargad. Jag älskar också mitt 
perfekta liv. Jag har alltid kämpat för att ha det bra. Speciellt vill jag att min kära 
kinesiska också ska ha det bra tillsammans med mig. Jag hoppas att vi någon gång 
ska kunna genomföra allt vi planerat tillsammans och att vi båda så småningom 
får njuta av det goda i livet. Jag är medveten om att jag har ställt till det och ställt 
henne i en mycket pressande situation genom min kamp för pressfrihet och mot 
omplacering och förnedring. Är vi tillsammans, så måste vi gå igenom denna svåra 
situation båda två. Jag känner hennes känslor och hennes oro i mitt hjärta. Jag har 
alltid försökt förklara för henne så att hon kan förstå mina handlingar. Jag vet att 
hon gör det, men hon är så rädd att någonting ska hända mig. Förlåt mig, min 
kära China Lady. Jag känner att allting kommer att ordna sig.

Nu är det färdigt med allt skitande på toaletten. Det var underbart att skita och 
sitta länge på toaletten utan att besvära någon vårdare om hjälp. Jag anstränger 
mig med stor möda att stå på huk för att torka bort resterna från avföringen med 
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höger hand. Pappret har jag redan förberett i handen. Jag klarar med nöd och 
näppe att stå upp i denna ställning för att torka bajset och slänga skiten, som poli-
sen sa när jag kom hit, givetvis för att undanröja bevis.

Innan jag slänger den torkade skiten kastar jag en blick på toapappret och upp-
täcker blod. Mycket mörkfärgat blod men ändå lysande rött. Jag tar nytt papper, 
torkar igen och tittar efter med skarpa, nu utvilade ögon. Tjockt, mörkt blod. 
Otäckt. Nu börjar jag förstå varför mina hemska smärtor har kommit. Någonting 
har hela tiden varit fel i min kropp. Det visar sig nu, men vem skulle tro mig om 
jag berättade det för någon här på sjukhuset. Jag spolar ner eländet. Känner mig 
otroligt orolig. Just då knackar det på dörren. Ganska uppfordrande knackningar, 
för jag har tillbringat lång tid på toaletten. Jag kvicknar till, får bråttom men måste 
skynda långsamt. Jag kastar en blick på SVT:s presentklocka med SVT-loggan 
och ser att den är 11:30. När den stränga doktorn lämnade mig var klockan ca 9:15.

Jag tittar på mitt bröst som är täckt av gråa hår. Tigertanden, min maskot, 
hänger på höger sida. Bredvid tigertanden hänger vikingaskeppet i sin kedja, 
smycket som jag köpte för min första lön i Sverige, lönen från Grand Hotel.

På Grand Hotel hade jag det tyngsta och smutsigaste jobbet som finns på ett 
lyxhotell. Kopparskurare var jag då. Nuförtiden, i det vackra Sverige med svensk 
orättvisa, i början av 2000-talet, finns det förutom mig tusentals svenskar med 
utländsk bakgrund, från hela jordklotet, med olika syn på livet. Vi var med un-
der och har stor del i blomstringsperioden mellan 1960- och 1990-talet, åren då 
Sverige med sina rikedomar och framgångar var välkänt och omtalat som den 
finaste, bästa, vackraste, mjölkrikaste världskossan. Det har nu mjölkats så till den 
milda grad att alla bidrag försvunnit.

Gud, vad skönt det är att sitta på muggen, speciellt nu när jag har tid, för jag 
är ju ”tvångsintagen patient på psykavdelning 52”, bara här för att vila mig. Så jag 
tänker på en av mina joggingrundor:

Jag har just passerat en av Sveriges modernaste och mest välbesökta konsertbygg-
nader, Berwaldhallen i Stockholm, som ligger insprängd i ett litet berg. Härifrån 
har jag ett av mina allra finaste minnen, så min blick blir varm när jag ser den 
fashionabla byggnaden. För många år sedan fick jag personligen och tillsammans 
med flera andra SVT-anställda, som alla tjänstgjort i 25 år på företaget, mottaga 
en gåva ur vd Sam Nilsons hand. Till vår stora glädje hade många av mina kolle-
gor inbjudits att närvara och följa den högtidliga ceremonin. Uppslutningen var 
stor. Jag fick en jättesnygg vinfärgad plånbok i oxläder med mitt namn ingraverat. 
Den innehöll en extra månadslön. Plånboken använder jag varje dag, så gåvan jag 
fick uppskattar jag verkligen.

När jag viker in på Nobelgatan, uppkallad efter den världsberömde Alfred Nobel, 
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har jag på min högra sida de gröna träden som speglar sig i kanalens vatten. På 
min vänstra sida ligger många stora diplomatvillor med välvårdade trädgårdar. 
De är täckta av hundratals tulpaner i regnbågens alla färger, allt mellan färgerna 
vitt och svart. De växer stolt tätt intill varandra. Tulpanerna är vackra levande väsen. 
Kan de månntro tala med varandra där de står? Det märks tydligt att de trivs i 
sina rabatter, som är deras ”hem”. Jag tänker på oss nya svenskar, vi som flyttat hit 
från världens alla hörn. Varför tillåter och inser inte alla nordbor att vi finns här 
nu? Acceptera oss och låt oss känna att vi med våra olikfärgade ansikten är en del 
av ”trädgården”, låt oss blomma i alla våra vackra färger och stå lika prydliga och 
stolta som tulpanerna i regnbågens alla färger. Visa hänsyn och visa oss vägen till 
era hjärtan, för ni svenskar älskar också tulpaner.

Jag löper vidare förbi Djurgårdsbrunns värdshus. Där sitter folk och dricker 
kaffe i den 20-gradiga värmen. Jag svänger till vänster in på den lilla gångstigen 
mellan kanalen och den asfalterade allmänna gatan Prins Bertils väg. Jag andas 
djupt och fyller mina lungor med de härliga dofterna från träden, buskarna och 
vitsipporna som täcker en stor del av marken. Även kanalens friska vatten har en 
doft, jag njuter och tänker att inte ens den dyrbaraste av alla dyrbara parfymer 
som köpts på Champs-Élysées i Paris kan mäta sig med dessa naturens egna dof-
ter. Utan dessa gratis naturrikedomar och den enastående och oersättliga naturens 
egna dofter, som ”medicinering”, skulle Sveriges befolkning ha varit sjukare.

I slutet av Prins Bertils väg ligger ett par gäss och vilar. De är så tama att när 
jag passerar dem säger de kvack, kvack, kvack. Jag svarar: ”Ta det lugnt, ingen 
fara.” Då vänder de sina näbbar mot två just utblommade gula maskrosor. Jag 
lämnar den vackra gatan och tänker på att prins Bertil var mycket intresserad av 
friidrott, precis som många andra i hans släkt.

Fy fan, Cvetan, din svartskalleinvandrare, hur kan du tänka så här, eller pratar 
du med dig själv. Men jag är tacksam att jag har lärt mig av svenskarna att prata 
med mig själv, för det dröjer väl lång tid innan jag blir kapabel att börja jogga 
igen. Vafan, jag sitter ju på toa på psykavdelning 52. Jag trycker på knappen och 
hör vattnet spola bort skiten, men för säkerhets skull kontrollerar jag att det inte är 
någonting kvar. Gud, vad skönt.

Återigen kastar jag en blick på klockan, öppnar beslutsamt toalettdörren och 
skjuter med stor möda ut min rollator i korridoren. Stänger dörren och tar mig 
långsamt fram till mitt rum. Oj, oj, oj, vilken rollator. Jag börjar gilla dig, min 
fyrhjuling. Inne på mitt rum vänder jag 180 grader och går med rollatorns hjälp 
till matsalen. 

Jag är jätteglad över att själv kunna servera mig mat denna fjärde dag på sjuk-
huset. Jag satte mig på första bästa plats och småpratade med en annan patient.  
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I matsalen fanns vårdare och de tittade konstigt på mig. Säkert för att jag fått lite 
liv i mig och blivit lite aktivare med rollatorns hjälp. 

När jag ätit upp min mat, tackade jag artigt för den goda maten och för trevligt 
sällskap. Tog min rollator och förberedde min övningskörning med fyrhjulingen. 
Jag svängde vänster från matsalen mot direktörens kontor. Ute i korridoren (mo-
torvägen) var det lite livligare denna tid på dagen. Det var som på Kiviks mark-
nad, för medicinkärran var på ingång. Jag stannade till och såg en vacker kyrka 
genom fönstret. Gunnar, min före detta granne, var också ute på tur, så jag frå-
gande honom vad kyrkan hette. Han svarade Sankt Görans.

Det är en mycket vacker liten kyrka mitt i stan vid Sankt Görans plan. Jag 
älskar alla sorters kyrkor. Varje lördag eller söndag går jag och min China Lady 
i kyrkan. Vi brukar tända var sitt ljus. Sedan sätter vi oss ner och njuter av den 
vackra, stillsamma omgivningen, tänker på våra kära som inte är närvarande och 
finner ro i våra själar. Just nu, här på Psykiatriska sjukhuset, kan jag inte besöka 
kyrkan, men jag vet att min China Lady besöker kyrkan varje dag för att få nya 

krafter efter vad hon fått gå igenom 
på grund av mig.

Så småningom försvinner den fina 
utsikten med kyrkan när jag drar 
min rollator framåt. I stället skymtar 
jag byggnadsställningar. Jag frågar 
diktaren Gunnar om det nya bygget 
jag ser ska bli ett nytt psyke. Gunnar 
skrattar och säger: Nej, det ska bli bo-
städer. Jag blir glad för det och tänker 
att när jag lämnar detta hemska ställe 
ska jag ta en bild och dokumentera 
bygget, som kommer att skymma en 
vacker utsikt. Det är ju helt uppenbart 
att tvångsintagna patienter inte ska 
få ha en vacker utsikt. Och jag lovar 
mig själv att så snart jag kommer ut 
härifrån är det första jag ska göra att 
gå till Sankt Görans kyrka och tända 
ett ljus och tacka Gud att jag överlevde 
den våldsamma polismisshandeln.
Mina ben börjar darra och jag känner 
att jag ansträngt mig för mycket och 

Sankt Görans kyrka, utsikt från avd. 52
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måste vila. När jag svänger till höger är det nära att jag krockar med sjukhusets 
första hjälpen-vagn. Jag märker att mina reflexer har återkommit en smula, jag 
tvärstannar. Medicinsjuksköterskan Lisa kommer gående med sin vagn. När jag 
träffade henne första gången kom hon in på mitt rum. Stannade vid min säng och 
frågade vad jag hette. Hon kollade i sin lista. Mitt namn fanns inte med där, så jag 
behövde inte ta några tabletter som hon hade med sig i små bägare med namn på. 
Jag tittade upp och såg att det låg olikfärgade tabletter i de små bägarna. Medicin 
som mina olycksbröder på psyket måste stoppa i sig flera gånger om dagen. Tur att 
jag inte krockade med Lisa. Vilken otrolig röra det skulle ha blivit om medicinen 
åkt ut på golvet. 

Trött efter maten och förmiddagens aktivitet på toaletten drar jag mig tillbaka 
till mitt rum. När jag ska parkera min rollator vid sängen kommer en vårdare med 
en digital stillbildskamera och ska plåta mina skador. Han tar bilder på märkena 
från de handbojor jag burit samt på de blåmärken som nu har blivit gulaktiga och 
nästan är borta men finns kvar på min kropp efter fyra dagar på psyket.

Jag var djupt chockad över att det tagit så många dagar innan jag fick den doku-
mentation jag hela tiden bönat och bett om sedan min ankomst till psyket. Patrik 
hette vårdaren och jag sa till honom: ”Bättre sent än aldrig”. Han tog kameran och 
gick. Efter en halvtimme kom han tillbaka och visade mig bilderna. Jag ringade 
med en svart tuschpenna in de blåmärken som var synliga på fotografierna. Det 
hade förflutit fyra dagar sedan jag blev misshandlad och helt naturligt var vissa 
märken borta. 

När min kära Tasani kom på besök tittade hon också på fotografierna. Kassa, sa 
hon. På toaletten hjälpte hon mig av med kläderna och med röd penna streckade 
hon och ringade in de områden på min kropp där jag hade mina hemska smärtor.

Nu i efterhand tänker jag på en viktig detalj. Den där med skiten blandad med 
blodklumpar på toalettpappret. Naturen har sin naturliga gång genom att släppa 
ut det blod som mina inre organ gett ifrån sig efter det att poliserna systematiskt 
knäade mig så till den milda grad att mina inre organ blödde av skadorna eller det 
tryck de utsattes för. Men vad hjälper det mig nu när läkarna inte ville röntga min 
kropp vid ankomsten till sjukhuset.

När den tredje läkaren kom berättade jag åter min historia och pekade på min 
kropp där mina smärtor fanns. Ingen lyssnade på mig, trots att jag grät av smärta. 
Läkaren avslutade samtalet med att jag skulle få vård på avdelningen och att grab-
barna snart skulle föra mig dit. ”Du är tvångsintagen för att vila ...”
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De inre smärtorna kan aldrig streckas 
och tvättas bort – toan på rum 6, avd 52

Tasanis idé att markera smärtorna
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Dag 5

DEN FEMTE DAGEN kom jag körande med min kära rollator i korridoren på väg till 
mitt rum, då jag hörde någon ropa bakom mig: ”Hej Cvetan!”

Jag fick stopp på min kärra med handbromsen och försökte vända mig om för 
att se vem det var som hälsade på mig. Jag hade fortfarande våldsamma smärtor, 
speciellt på halsen och skuldrorna men även under armhålorna och på hela ryggen 
ner till ryggslutet, samt runt midjan, bröstkorgen och knäna. Jag kunde inte vrida 
huvudet utan måste vända hela kroppen för att kunna besvara hälsningen och se 
vem det var. Det var en glad kvinna som hälsade på mig och presenterade sig som 
Margareta.

– Läkaren som undersökte dig när du kom till avdelningen första dagen.
– Jag kände varken igen ditt eller någon annans ansikte när jag kom in i chock-

tillstånd, men jag har under många år arbetat med ljud så jag känner svagt igen 
din röst. Jag kommer ihåg att du tilltalade mig.

Hon sa att det var hon som hade tagit av mig min skjorta och tittat på min 
kropp.

– Var det något att se i det tillståndet som jag var i, skojade jag.
– Lite fläckar såg jag, svarade hon med ett fint leende. Hon hade blont hår, 

glasögon och vackra ögon, och som helhet uppfattade jag henne som en mänsklig 
figur.

– Varför tog du inte fotografier och röntgade min sargade kropp som var så 
misshandlad av poliserna? frågade jag dr Margareta.
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Hon presenterade en ung tjej som skulle anteckna allt nu. 
– Jag hjälper dig gärna till ett samtalsrum, sa dr Margareta, som var mycket 

vänlig, sympatisk och glad just nu, för hennes behandlingsplan hade lyckats, tack 
vare min vila. 

Hon tog mig under armen med ett stadigt grepp och bad mig släppa vänster 
hand från rollatorns broms. Du klarar dig utan den, du ser så stark och fysiskt bra 
ut, sa hon till mig.

Jag höll min hand på bromsen och sa till henne att skenet bedrog.
– Du vet inte hur ont jag fortfarande har, för du har inte sett mina blödande 

inre skador som på naturlig väg kom ut vid mitt besök på toaletten. 
Hon försökte trösta mig:
– Släpp nu vänster hand från rollatorn och försök hänga med till rummet.
Jag lydde makthavaren, så som jag alltid har lytt makthavarna på min älskade 

arbetsplats SVT under 34 år och släppte bromsen, men höll ut armen så att jag 
skulle kunna greppa handtaget i nödfall. När hon skulle hjälpa mig att gå till 
rummet vek sig mina ben och jag var på väg att falla mot golvet när jag fick tag 
i rollatorn som hejdade mitt fall. Dr Margareta märkte att det var bättre att jag 
fortsatte till rummet med min rollator som stöd.

Tjejen som var med läkaren presenterade sig som Veronica, läkarkandidat, och 
sa att hon skulle prata med mig. Dr Margareta gick sin väg. Hon hade andra ar-
betsuppgifter som väntade.

I rummet satte jag mig ner på en bred soffa. Veronica hade inga papper, inget 
anteckningsblock, men hon sa att hon skulle undersöka min kropp. Dessförinnan 
ville hon att jag skulle berätta om allt som hände den 13/9 2004. 

– Jag parkerade min bil utanför tv-huset på Oxenstiernsgatan strax efter över-
gångsstället. Det fanns inga andra bilar där, beroende på att det varit städning på 
gatan under natten. Min älskade China Lady som var helt vit i ansiktet steg ur 
bilen och hjälpte mig att bära min guldinramade tavla, och jag tog det lilla ställ 
som tavlan skulle stå på och min grå SVT-väska som jag fått i julklapp för många 
år sedan. Jag föreslog för min kära kinesiska att vi skulle ställa grejorna under 
kameran som finns där och är riktad mot SVT:s entrédörr för att utifrån bevaka 
ingången. Dessutom ville jag inte väcka uppmärksamhet hos vakterna. Jag bad 
henne vänta där. Hela helgen hade jag förberett mig och planerat tidpunkt och 
väg.

Min kära lilla söta kinesiska kände till hela min plan i detalj. Efter min miss-
lyckade demonstration på Mynttorget för personlig pressfrihet, och mot ”nya jobb”, 
som SVT:s vd kallade det. Min kinesiska stod stilla i denna vackra gryningsmor-
gon och tittade efter mig. Jag vände mig om för att se efter så att hon var kvar där 



47

jag lämnade henne och inte hade svimmat eller ramlat, för hon var mycket nervös 
och orolig. Jag bad Gud om förlåtelse för att jag ställer till det för henne, denna 
renliga, duktiga arbetsmyra som i alla år gett mig stöd och älskat mig. De senaste 
åren har varit fulla av problem, problem som SVT:s ledning förärat mig med så 
att jag nästan drivits till vansinne av vanmakt. Min kära kinesiska var den som 
hela tiden lyssnade, som grät tillsammans med mig under många sömnlösa nätter. 
Gud, vad jag tycker om henne.

Lugnt och med raska steg går jag uppåt mot kontorshusets entré. Det är bara 
jag som är ute. Allt är lugnt och stilla. Jag tar fram mitt tjänstekort, lägger det mot 
kortläsaren och slår in min kod, 9755. Dörren klickar till, jag får grönt ljus, tar i 
handtaget och öppnar. Jag styr stegen mot den vänstra dörren framför receptionen, 
lägger mitt passerkort mot kortläsaren som finns där, slår ånyo in min kod och 
passerar. Inga människor, allt är tyst och stilla. Jag svänger till höger och på min 
vänstra sida ligger toaletten. På höger sida finns en stor allmän anslagstavla. Där 
hänger det massor av affischer och andra reklamblad. På denna anslagstavla hade 
jag så sent som igår kväll hängt upp en stor snygg fotoaffisch som talar om att min 
”skandalbok” Bakom kameran är utgiven och finns att köpa exklusivt endast på 
NK bokhandel. Ocensurerad.

Gång på gång, dag efter dag, har avundsjuka personer som nämns i boken tagit 
ner mina affischer. Ingen har reagerat till mitt försvar eller ens brytt sig. Sorgsen 
passerar jag denna plats där min exklusiva färgaffisch har hängt och går vida-
re mot slutet av korridoren där entrén till personalrestaurangen ligger. Där inne 
har jag och många av mina arbetskamrater diskuterat SVT:s ledning och deras 
omänskliga, förnedrande beteende mot sin trogna personal.

Den väl synliga anslagstavlan Den hatade affischen och boken
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Jag passerar en dörr i slutet av korridoren, tar en liten trappa ner till höger och 
kommer ut i den långa korridoren N1 som förbinder Radiohuset till höger med 
tv-huset till vänster. På min högra sida finns en utställning av TV:s historia, med 
tekniska saker som har använts under alla år. Bandspelare, mikrofoner, kameror, 
åkvagnar. De värdefullaste prylarna är placerade på ett podium. På min vänstra 
sida, på väggen, hänger porträtt av de toppchefer och makthavare som tidigare 
styrt och ställt i tv-huset.

Jag går förbi den sista tavlan och ser att det inte finns något porträtt av vår allra 
senaste vd ännu, av dagens grymma, hänsynslösa härskarinna. SVT har fått en 
mycket mäktig, intelligent kvinnlig vd, Christina Jutterström. Innan hon kom till 
SVT var hon anställd på olika platser inom media där man var i stort behov av att 
sparka folk – rationalisera, som det så vackert heter. Hon införde sina egna lagar. 
Hon var känd för att ha städat bort folk förut. Detta är första gången i SVT:s 50-
åriga historia som en vd sparkar sina trogna medarbetare – vi på golvet försvinner, 
men vårt yrke och våra jobb kvarstår, och vi ersätts av frilansare. Om man trivs 
och älskar sitt yrke ska man straffas för detta.

Vd-grymheten har jag kallat henne i min första bok ”Bakom kameran”. Jag är 
helt övertygad om att hon har beordrat”underhuggare” att ta ner mina affischer, 
som bland annat innehöll en stor bild av mig, ”Cvetan Slepçev”, författare, och 
en bild på bokens framsida där Drottning Silvia finns med. Bilden togs under en 
intervju på Kungliga slottet i Stockholm, där jag står och håller i min kamera och 

Jag är stolt över attt min bok stod bland 
andra kända böcker på NK

Svenskarna är så känsliga och tål inte 
sanningen– vid min bok i bokhandeln
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filmar Drottningen under en intervju 
om pedofiler. Detta var ett av mina 
många uppdrag som tv-fotograf.

Jag går framåt och undrar varför 
vd Juttans porträtt inte hänger bland 
de andra porträtten på väggen i kor-
ridoren ännu. Om det gjorde det, vad 
skulle hon känna inom sig om det lyf-
tes bort från sin plats? Oh, mama mia 
... Jag vågar inte tänka på den reaktion 
som skulle drabba oss anställda.

Strax efter denna museiaktiga kor-
ridor svänger jag till höger där min garderob ligger. Den som jag förvarade min 
fotoutrustning i. Där förvarade jag även mina tjänstesaker och böckerna. Här finns 
en toalett och jag går in på muggen, drar ut min snopp och tänker att om jag nu 
misslyckas med min plan är jag medveten om att detta kanske är sista ”pisset” på 
Juttans allmänna toalett. Därefter stoppar jag omsorgsfullt in min snopp, så att led-
ningen inte ska se den, och kollar hur den mår. Den får sin plats i mina kalsonger. 

Jag tvättar mina händer med tvål så att de blir rena och fina efter alla dessa 34 
år på SVT. Rena efter all samlad smuts och skit och piss som ledningen i ett de-
mokratiskt land och i detta samhälle med pressfrihet har fäst på mina händer. Jag 
tvättar och tvättar och kollar att mina händer är rena, men jag kan aldrig tvätta 
bort den skam och smuts som solkat min yrkesstolthet: nedvärdering, omplacering, 
trakasserier. Det sitter djupt inne i min kropp, för jag kan inte och vill inte spola 
ner det jag varit utsatt för, det är otvättbart och förnedrande.

Jag torkar mina händer på min rena, rödrutiga skjorta som jag med all säker-
het vet är ren, för min kära kinesiska Tasani sköter om vår hygien på ett utomor-
dentligt sätt. Jag stoppar skjortan i byxorna. Klara, färdiga, gå ...

Jag öppnar dörren till mitt skåp. Det är tomt nu. För några dagar sedan var 
det fyllt med exemplar av mina böcker. Mina arbetskamrater var helt vilda efter 
boken och på 10 dagar sålde jag över 200 stycken till självkostnadspris. Cheferna 
köpte den på Sif-klubben.

Det går inte att sälja vad som helst på detta ställe, det ska gudarna veta. Ryktet 
om bokförsäljningen nådde ledningen och jag måste tystas till varje pris. Jag tar 
den enda sak som ligger kvar i skåpet och låser. Det ser ut som en jämntjock 
platta, cirka 60 cm, jag ”lånade” den i lördags från dekorkillarna. De är ovetande 
om hur detta lån ska användas och de kommer sannerligen att sakna den senare. 
Jag tejpade den med SVT:s svarta tygtejp. I filmbranschen brukar vi alltid säga: 

Jag hittar inte den intelligenta vd:ns porträtt
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utan tejp, ingen inspelning. Det är till hundra procent sant. Det har jag lärt mig 
och därför har jag använt denna värdefulla tejp som hjälpmedel.

Jag lämnar omklädningsrummet och svänger till höger. Lugnt och kyligt går 
jag till änden av korridoren, stannar vid ett räcke och ser den stora dekorgatan 
som sträcker sig från studio 1 till studio 5. Denna vanligtvis livliga gata vilar nu 
i tystnad. Här ligger ett tjockt, tungt, mörkt moln av oro och rädsla. Det svarta, 
tunga molnet svävar över hela koncernen. Längtan efter arbetsglädje och små-
trevligt tjafs polare emellan, samt längtan efter trevliga timmar med ”Kille”, är  
obeskrivligt stort. På något sätt har den hjälplöse Blatten överlevt alla speltrick 
och deltar nu tillsammans med alla övriga i detta tunga moln. Saknaden efter den 
gamla tidens arbetsglädje är oerhört stor hos alla. Jag svänger till vänster och stäl-
ler ner plattan framför svängdörrarna vid utgången. Jag går tillbaka några meter. 
I hastigheten kastar jag en blick bakom mig och ser en tom anslagstavla där min 
affisch tidigare suttit.

Jag är helt lugn. Jag tittar mig omkring, allt är stilla. Jag sätter in järnplattan 
under min vänstra armhåla och ställer de två tunga platta 30-kilospundare som 
jag förberett kvällen innan på plats. Dessa har jag burit upp från dekorkorridoren 
och tillfälligt ”lånat” från dekorgrabbarna och deras chef ”Rosa”. En snäll man 
som jag tackar för hjälpen, trots att han och de andra inte vet hur de lånade tingen 
ska användas.

I mitt yrke som fotograf måste man planera allting noggrant om allt ska funge-
ra. Den lärdomen har jag nytta av nu. Jag är helt säker på att alla klantskallar i 
Juttans klan inte har en aning om planering. Vad de gör är att prata, resa, bo på 
lyxhotell och äta dyra middagar under sina resor. Jag hittar inte på, de har ingen 
vilja att lära sig vad den duktiga personalen på SVT arbetar med och hur mycket 
planering som ligger bakom alla direktsända program som så perfekt hittar hem 
till varje svensk familj som har sin tv på. Vi på golvet har lärt oss mycket och tar 
stort ansvar och håller stolt SVT-ledningens ansikten rena och fina genom våra 
ansträngningar att genomföra perfekta live-sändningar. För väl utfört arbete har 
inte SVT:s personal ens gratis kaffe. Usch! Fy fan! Det känns i alla fall skönt att 
kunna skriva ner vad jag tycker här på avd. 52.

Jag bär ut de två platta 30-kilostyngderna och går försiktigt genom svängdör-
rarna, ställer dem till höger om dörren på det kalla marmorgolvet några centimeter 
från dörren. 30-kilospundarna och järnplattan är tunga att bära, men det känns inte 
tungt, egentligen lätt, för jag har planerat och är mentalt förberedd för denna min 
demonstration för pressfrihet och mot omplacering – mina mänskliga rättigheter.

Sekunderna rinner iväg och klockan är strax 05:00. Med lugna, värdiga steg 
passerar jag övervakningskameran som hänger på den första stora stolpen i det 
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fina tv-husets foajé. Jag passerar den stora svängdörren mot utgången och ser min 
kära kinesiska skakande av rädsla gå fram till entrédörren. Mycket försiktigt och 
varsamt bär hon min guldinramade tavla, med allt material uppsatt, som omtalar 
alla turer som varit kring min bok ”Bakom kameran”. Breven som bevisar vad jag 
varit utsatt för. Jag öppnar sidoentrédörren genom att trycka på en knapp på insi-
dan där jag står. Det klickar till och jag öppnar dörren med min högra vältränade 
fot, tar emot den vackra tavlan och ställer försiktigt ner den på golvet. Min kära 
kinesiska ger mig ställningen till tavlan och min grå SVT-väska som jag en gång 
fått i julklapp, med förberedda prylar i och två välgjorda affischer i olika storlekar 
med motiv från materialet till detta planerade tillfälle. Jag visar min kära kvinna 
att hon kan stå inne till höger om entrédörren vid växterna bakom stolpen, lite 
gömd, och vänta tills jag är helt klar med förberedelserna.

Jag tar ställningen och väskan och ställer dessa saker intill de två platta 30-kilos-
pundarna. Min vackra guldtavla ställer jag mellan pundarna och dörren så att den 
inte ska halka iväg på det hala marmorgolvet. Allt ser ut som en del av rekvisitan 
till en filminspelning. Men bara jag och min kära kinesiska vet att detta är min 
välplanerade demonstration för mänskliga rättigheter. 

Nu återstår endast den sista förberedelsen, den viktigaste när jag nu ska sätta 
min plan i verket. Galant tar jag min väska med SVT-loggan och går till toaletten 
som ligger bakom foajén. Jag går förbi tv-butiken som säljer berömda program, 
souvenirer, filmer, CD-skivor, planscher med kändisar och andra affischer med 
berömda svenskar. Jag tänker att denna souvenirshop aldrig kommer att sätta upp 
min affisch eller sälja min dagbok nr. 1 ”Bakom kameran”. 

Efter butiken ligger en cafeteria. Den har öppet 8–16, måndag till fredag. Tv-
fiket kallas lokalen, som är mycket trevlig och har ett urval och sortiment som är 
mycket uppskattat. När jag arbetar och passerar caféet sitter ofta några av de när-
maste anställda intill makthaverskan på SVT och kommenterar hennes lednings-
planering. 

Jag har passerat cafélokalen och är nu framme vid mitt mål. Jag går in på toa-
letten och låser dörren bakom mig, öppnar min gråa sportväska, som numera, på 
grund av flitigt användande, är sliten precis som jag. Gammal, men ser ändå bra ut. 

Läckert, tänker jag och drar upp blixtlåset på väskan, sticker ner mina båda 
händer, tar ett grepp om den punkt jag markerat som mitten på den stora, tunga, 
åtta meter långa, grova kättingen. Det rasslar till ordentligt när jag drar upp den 
ur väskan. Nu får jag oerhört bråttom. Jag måste skynda mig tillbaka till entré-
dörren så snabbt som möjligt. Jag gör en stor ögla och sätter kättingen om min 
hals med ett hänglås. Den ena änden hänger över höger axel, den andra hänger 
över vänster axel. Jag korsar den stora kraftiga kättingen över min bröstkorg, drar 
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den sedan runt min mage så att det blir en dubbel knut på min mage. Kättingen 
är mycket tung och tynger neråt mot mina ben. Jag spänner den runt magen som 
en rem och sätter i ett stort hänglås som jag låser. Resten av den åtta meter långa 
kättingen tar jag i ena handen och stoppar fyra hänglås i fickan. De är öppna och 
nycklarna har jag kastat. Jag tar också med min SVT-väska och låser upp toalett-
dörren. Jag kastar en blick på mig själv i spegeln innan jag går ut i korridoren. 
Kedjorna hänger runt min kropp på det sätt som jag tänkt mig. Faktiskt blev det 
bättre än vad jag hade föreställt mig. Med snabba steg skyndar jag fram mot entré-
dörren och kastar en blick på vändplatsen och fram till rondellen som ligger fram-
för tv-huset. Allt är lugnt och stilla. Jag reser skyndsamt ställningen och sätter upp 
min guldinramade affischtavla på den. Den pryds av följande skrifter:

Sif-ordförandens mail med rekommendation om boken till medlemmarna; här hos 
ordföranden har många chefer köpt boken
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Svar från vd:n om omplacering till nytt jobb

Mail från vice ordförande i Sif-klubben som förnekar ordförandens mail
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Tvåsidig skrift med fredsduvan
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Svar från statsminister Göran Persson
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Allt fungerar som jag tänkt mig. Jag ger min tavla en kyss. Jag är faktiskt stolt 
över den och tacksam för den hjälp jag fått av min kinesiska kvinna. Resten av 
den kraftiga kedjan lägger jag ner på golvet. Jag tar tag i den tunga järnplattan, 
ställer den under mina fötter och sätter en 30-kilospundare under vardera foten.

Det gick jättesnabbt och lugnt, precis som jag tänkt mig. Ändarna på kättingar-
na som ligger på golvet tar jag upp och trär under handtagen på de platta 30-
kilospundarna och låser med hänglåsen. Jag tar upp kedjan som hänger på min 
vänstra sida. Från midjan trär jag den genom handtaget på svängdörren, tillbaka 
till midjan, låser den med hänglås och lindar den runt mitt vänstra ben, trär den 
genom handtaget på den platta 30-kilospundaren som jag står på med min vänster-
fot, låser den och kontrollerar att båda fötterna är fastkedjade vid tyngderna. Jag 
är fastkedjad.

Jag vänder mig om och ser mig omkring. Min guldtavla med rubrik glänser på 
sin ställning i morgonljuset i denna heliga foajé i tv-huset, som är så ruttet däruppe 
i ledningen att det liknar svarta, ruttna bananskal, där även innehållet av bananen 
ruttnat och har förvandlats till en tjock flytande illaluktande massa som droppar 
ner på marmorgolven och efterlämnar stora svarta fläckar. Ingen vill köpa stora 
svarta fläckar. Ingen godkänner sådana bananer. De är värdelösa. Jag jämför den 
nuvarande SVT-ledningen med ruttna bananer. De kära licensbetalarna bör veta 
att i detta hus är det vd-härskarinnans egna lagar som gäller.

Jag böjer mig långsamt ner, fäster det sista hänglåset och hör dess klick, reser 
mig upp och ställer den stora affischen under min guldinramade tavla framför 
ställningen och den mindre affischen framför mina fötter så att den täcker de platta 
pundarna och fötterna.

Jag ger tecken till skräckslagna, bleka, svimfärdiga Tasani som snabbt tar denna 
bild, därefter trycker hon på den automatiska dörrknappen och går skakande ut. 
Det är första gången som jag inte hinner ge henne en varm puss, för normalt sett 
när vi träffas eller skiljs åt ger jag henne två pussar som betyder respekt och kärlek 
till denna min älskade lilla kvinna. Denna välplanerade demonstration kräver att 
jag har hjälp och det har hon gett mig trots att hon gång på gång försökt avråda 
mig. Dörren stängs automatiskt, men dessförinnan hinner hon säga:

– Lycka till!
Jag ser med mitt proffsfotografiska öga min kära kinesiska försvinna i morgon-

gryningen den 13/9 2004, gående till fots tillbaka till vår bostad på Gärdet. Jag 
säger högt för mig själv: ”Jag älskar dig av hela mitt hjärta.”

Nu demonstrerar jag mot min omplacering och för pressfrihet därför att jag 
på min arbetsplats har blivit nekad att få annonsera min bok i personaltidningen 
”Vipåtv”, som i sina nummer skriver att SVT-anställda får annonsera gratis. 
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Jag kastar en blick på klockan. Den är 05:15. Allt jag har uträttat har tagit cirka 
tjugo minuter. Jag är medveten om att jag nu står i blickfånget på tv:s digitala 
kamera som är fastmonterad på den första stolpen när man kommer från entrén 
utifrån och som registrerar allt dygnet runt. Snart blir jag upptäckt. Jag är mycket 
glad över att väktaren på nattskiftet inte har upptäckt mig. Jag väntar på att per-
sonalen som ska arbeta med Rapport Morgon ska anlända till sin arbetsplats och 
passera mig.

Så kommer studiovärdinnan Eva in genom dörren. Så här tidigt på morgonen 
är huvuddörren till tv-huset officiellt inte öppen. Därför är entrén på morgonen 
en mindre sidodörr där endast personal med passerkort kommer in. Själva foajén 
har s.k. nattbelysning. Vid denna tidpunkt tränger det perfekta, fina, klarblå gry-
ningsljuset in med sina vackra strålar i foajén, så mina arbetskamrater kan se mig 
fastkedjad. Jag väntar på kamrater med yrken så som sminkör, producent, scripta, 
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programledare, ljudtekniker, studiopersonal i kontrollrummet. Personal som jag 
själv, som alltid gör sitt yttersta för att sändningarna ska fungera så perfekt som 
möjligt. Vi ger ”järnet” ... Det är alltid underbart att träffa alla dessa fina kollegor 
och få vara en del av arbetsteamet när vi har våra pass tillsammans.

Den fina, söta Eva, som sjunger i kör, kommer chockad och nästan gråtande 
fram till mig, med sin mycket mjuka röst, som i det ögonblicket påminner mig 
om min kära bortgångna mor, som alltid var så rädd om mig. Eva talar så rart till 
mig, samtidigt som hon ser sorgsen ut.

– Cvetan, säger hon med sin mjuka röst, jag är så orolig för vad som kommer 
att hända dig. Gud, vad hemskt, fortsätter hon, jag ber för dig.

Halvgråtande inom mig ber jag henne lämna mig och gå upp och sprida vad 
hon sett. Normalt kokar hon glatt kaffe och ordnar med fika och förbereder smör-
gåsar så att morgonens arbetskamrater kan fika i grupp så att de piggnar till or-
dentligt innan morgonens sändningar går ut i etern.

När jag planerade min demonstration tänkte jag noga igenom min situation: att 
vara kedjad vid entrédörren under en för mig okänd tidsperiod. Därför hade jag 
inte ätit någonting sedan klockan 12.00 på söndagen. Innan jag lämnade mitt hem 
på måndagsmorgonen hade jag besökt toaletten och verkligen tömt min mage där. 
För att vara på den säkra sidan hade jag på apoteket köpt en blöja som äldre bru-
kar använda när så behövs och stoppat blöjan i mina kalsonger för den händelse 
jag inte skulle kunna ”hålla tätt” under min demonstration. Vid samma tillfälle, 
när jag besökte apoteket, gick jag upp på Claes Olsson på Gallerian och köpte fem 
stycken tunga kraftiga hänglås, de som jag nu använt att låsa kättingarna med. 
Även kättingen köpte jag vid samma tillfälle.

 Nästa person som passerar mig är Ilona, en sminkös i det proffsiga sminkteam 
som gör våra programledare till söta dockor. När hon får syn på mig blir hon 
chockad. Normalt när vi ses, brukar vi hälsa på varandra med en mjuk vänskaplig 
kram, men vem tänker på det i en sådan här situation. Hon blir chockad av synen 
framför sig: – Vad nu då! Så synd, hur kommer det att gå för dig? Jag ber henne 
gå upp och sprida vad hon sett.

Min mobiltelefon, en gammal Eriksson SH 888, har varit min trogna tjänare 
genom åren och den kommer jag att använda så länge den håller. Jag är fäst vid 
den, precis som jag nu är fastkedjad i tv-husets entré. Jag har förberett telefonen, 
tejpat fast batteriet, förprogrammerat telefonnumren till Aftonbladet, Expressen, 
TV4 och Dagens Eko, som ska säga att en tungt kedjad man står i tv-husets entré-
dörr. Med all säkerhet vet alla journalister att detta betyder en demonstration för 
pressfrihet. 

Jag vet inte hur många gånger jag var tvungen att byta ställning i soffan under 
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min berättelse för Veronica. Smärtorna är kvar i min kropp. Många klunkar vat-
ten får jag ta, för jag blir så torr i munnen av allt prat. Min röst börjar bli hes av 
ansträngningen. Vattnet tar slut och den vänliga läkarkandidaten Veronica reser 
sig upp, tar glaset och går för att hämta mera vatten åt mig. När hon återvänder 
fortsätter jag att berätta för henne om min upplevelse av sjukhuset. För en stund 
vill jag byta ämne. 

Jag berömmer mina tvångsintagna kamrater på avd. 52. De är fantastiska, vän-
liga och hjälpsamma. Jag är mycket glad över att alla vill prata med mig. Jag berättar 
om Gunnars dikter och hur han hjälpte mig till toaletten och väntade på mig tills 
jag var klar. Därefter följde han mig tillbaka till mitt rum och såg till att jag kom 
i rätt säng. 

Den fjärde dagen flyttade personalen mig till olika rum. Först till rum nummer 
6, därefter till rum nummer 10. När jag vilat en stund efter förflyttningen kände 
jag en kittlande känsla under ena foten. När jag tittade upp stod Gunnar där med 
ett brett leende på sina läppar. Han sa att det var lunchdags för oss intagna. Med 
ett härligt leende tackade jag honom. Jag är så tacksam mot alla på avdelningen 
som hjälpt mig, talat med mig, lyssnat på mig. Ibland har jag känt att jag kanske 
besvärar dem, men en av vårdarna, den jättetrevlige Sandor, som ursprungligen 
kommer från Ungern, granne till mitt hemland Jugoslavien, var jättetrevlig. Vi 
drog historier om det legendariska fotbollslandslaget och Ungerns hittills bästa 
fotbollsprestation. Jag började rada upp namn: Djulaj, Puskas, Hidekuti, Grocis, 
Kocitt Sandor ... Han sa bara: ”Du kommer minsann ihåg de gamla lirarna.”

På sjukhuset pratade jag i timmar med bibliotekarien, en intelligent brittisk 
man. Jag bjöd honom på frukt som min kära Tasani gett mig. Tasani kom på 
besök varje dag och köpte med sig mina älsklingsfrukter. Fikon, vindruvor och 
mango, söt och mogen. Hon uppmanade mig att bjuda mina kamrater på avdel-
ningen. Ty på psyket tror jag inte att man får så mycket frukt. Engelsmannen 
smakade på en passionsfrukt. När han skulle gå skrev han en kort dikt till mig 
som tack, och sa att man måste kunna tolka och förstå den.

Behovet att berätta finns hos oss alla. Själv hade jag svårt att ställa frågor till de 
andra på psykavdelningen. Ofta har många långtråkigt. Det skulle finnas olika 
aktiviteter såsom sport, roliga timmen, motion och fritidsaktiviteter, som skulle 
vara obligatorisk friskvård i dess bästa mening. På så sätt skulle alla intagna må 
bättre. Bara på tre dagar har tre personer gjort självmordsförsök genom att skära 
sig med rakblad. Så hemskt, men för överläkaren är detta vardagsmat. Det ska 
inte vara som nu, man bara går omkring och väntar på medicinvagnen för att få 
sin ranson av nödvändiga och bedövande tabletter, som gör patienten inaktiv och 
trött. Resultatet blir vila på sängen. När medicinvagnen anländer är det rena jul-
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afton och allting är så tyst; nattsömnen kommer mycket tidigt.
Den korta dikt som jag fick av engelsmannen njuter jag av att läsa ...

Etcetera, aborter, bättre
debatteras dag efter lag
efter jag
Frivilligt tvångsintagne engelsmannen Edwin R.

Läkarkandidaten Veronica återvänder efter att ha hämtat vatten till mig. Jag tar 
en stor klunk och fortsätter sedan att berätta om händelsen på SVT:

– Det började röra på sig ordentligt denna tidiga måndagsmorgon. Rapport 
skickade en fotograf för att dokumentera händelserna i husets foajé. Säkert inte för 
att senare visa filmen i tv. Fast om en liknande händelse inträffat någon annanstans 
i världen och handlat om mänskliga rättigheter och demonstration för pressfrihet, 
då skulle den ovanliga händelsen omedelbart kablas ut till landets alla tv-tittare. 
Men skammen och sanningen ska inte ut från detta heliga hus.

Fotografen Lasse Andersson är min kollega. Jag känner honom väl. Just nu 
befinner vi oss båda i det ruttna tv-husets entré på det kalla stengolvet i foajén. Jag 
känner mig givetvis obehaglig till mods. Lasse är här på betald arbetstid och utför 
det jobb han blivit beordrad att göra. Vad han känner inför det vet jag inte. Han 
låter filmen rulla. 

Lasse och jag gottade oss en gång i tiden när vi arbetade med olika program. 
Lasse arbetade med nyheterna och med den kände reportern Bo Holmström och 
jag med tv-producenten för det mycket populära programmet ”Ett år med Kung-
afamiljen”. Jag minns att Lasse och jag under en längre paus i arbetet satt på pool-
kanten. Det var 35 grader varmt i luften. Vi svalkade oss med kalla drycker. Lasse 
med gin & tonic, jag själv med Coca Cola. Jag är nykterist och dricker inte alkohol. 
Vi hade en skön stund vid poolen på det exklusiva hotellet Gazira Sheraton som 
låg på en liten konstgjord ö. Under tiden vi drack våra drycker snackade vi om 
gamla tider och vårt arbete. Vi började båda två en gång i tiden som ljussättare 
på SR. Denna dag tillbringade vi vår rast på det glamorösa hotellet med utsikt 
över Nilen, Agatha Christies favoritflod. Långt borta i horisonten skymtade den 
berömda egyptiska mytologin, Gisapyramiderna.

Lasse kastade en blick på mig och jag sa till honom: ”Detta är något annat än 
Egypten, eller hur?” Innan folk började samlas kunde Lasse registrera allt om sin 
kollega Cvetan på Betatape genom sin okularsökare. Närbilder på mina kedjor, 
helbilder, halvbilder. Min guldtavla filmades. Kameraögat fångade hela situationen. 
Lasse hann precis filma hela händelsen innan jourhavande väktare anlände. Jag 
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uppmärksammade att det nu hade samlats mycket folk utanför tv-husets stängda 
entré. Där fanns pressfolk, journalister och förbipasserande som stannat upp av 
nyfikenhet. En skandal på SVT, ”man kedjad i entrén”. Men egentligen är det 
ingen större överraskning. Skandaler händer då och då på detta bygge. 

Jourhavande vakt bad om legitimation. Lugnt och stilla gav jag honom min 
legitimation, det omtalade ”presskortet” som mina chefer inte hade för avsikt att 
förnya när giltighetstiden gått ut. Den nyvakne väktaren som någon ringt efter 
och berättat för honom om den kedjade mannen i entrén hade om han varit upp-
märksam redan tidigare kunnat se på monitorn, som är kopplad till kameran i 
TV-foajéns entré, att något var galet. Den är riktad mot dörrarna och registrerar 
allt dygnet runt.

Väktaren sa till mig: ”Du ställer mig i en mycket besvärlig situation”, varpå jag 
svarade: ”Jag blandar mig inte i ditt jobb, så sköt ditt jobb!” Där tog Lasse den av-
slutande sista bilden på den guldinramade tavlan med alla dokument där det klart 
och tydligt stod: ”Demonstration för pressfrihet”. Lasse vet att närbilder är mycket 
effektiva. När jag jobbade på nyheterna såg jag mycket ofta Lasses namn passera 
på textremsan. Foto: Lasse Andersson. Jag måste ge honom en stor eloge. Han är 
en mästare på att ta närbilder. 

Den nyvakne väktaren kvicknade helt plötsligt till och sa strängt och bestämt 
till proffsfotografen: ”Du får inte filma detta, jag kan vittna om det skulle behö-
vas.” Den kloke, intelligente fotografen vill inte vika sig, utan sa till vakten: ”Jag 
har jobbat i 30 år och har aldrig hört att någon förbjuder mig att filma i eget hus.” 
”Det spelar ingen roll hur länge du eller vi har jobbat och utfört jobbet perfekt. 
Har vi fått en sådan order att inte filma här, men det finns en annan möjlighet till 
hands: att filma på andra sidan entrén.”

Lasse drog sitt passerkort och gick till andra sidan och ställde sig strax bakom 
min rygg. Fotokursens instruktioner = byt vinkel = Lasse är inte dum. Han vet 
att bilder tagna från den andra sidan, med 180 graders vinkel, är viktiga ifall man 
skall använda klippbilder till reportage.

Den numera klarvakne väktaren var upptagen med sin mobiltelefon. Han tog 
emot bestämda order på hur han skulle agera mot mig och fotografen Lasse. Han 
hade oss båda under sträng bevakning. Alla utanför tv-huset vände blickarna mot 
entrén med den stängda dörren och iakttog oss uppmärksamt.

Plötsligt märkte jag att några polisbilar snurrade runt på vändplanen. Än så 
länge var jag nöjd med den uppmärksamhet jag fått. Att jag lyckats överraska och 
genomföra min plan. Jag kände mina egna hjärtslag inom mig och min puls hade 
vid det här laget nått en normal nivå. 

Jag ser fyra till sex vältränade poliser, muskelknuttar, unga, välutbildade grabbar, 
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iförda oklanderligt rena, svarta uniformer med välputsade skor och med stora 
svarta handskar på händerna, komma in genom entrédörren. Vilka grabbar ... de 
var redo att agera på given signal och order, ty de är som blodtörstiga hundar. Väl-
tränade, ser snälla ut, men de är vana att lyda order. Sitt! Anfall! Stopp! Duktig 
vovve! Men de här poliserna är inte hundar, de är ännu värre än så. De tar sina 
händer, ben och knän till hjälp. Dessa grabbar har inget i huvudet, utan endast sin 
råa styrka att tillgå. Det såg jag på dem. De väntade på någon form av order. De 
närmade sig mig från höger. En av dem satte sina händer sheriffaktigt på livrem-
men kring midjan och sa cyniskt: ”Ha, ha, reklam för en bok, din jävel. Vem vill 
läsa din bok? Du är helt okänd.” 

Om den där polisen slutade tjafsa och istället gjorde sitt jobb och inte provo-
cerade mig med elaka ord. Det oroade mig oerhört. Förklaringen till varför jag 
demonstrerar för pressfrihet finns på tavlan på höger sida om mig, och på de två 
planscherna, en framför tavlan och den andra som täcker min fötter och pundarna.

Han kommer närmare mig, ler och säger ”Du ska bort härifrån, död eller le-
vande, och det snarast. Vi har fått order uppifrån.”

”Nej, ni tänker väl inte använda våld? Sex man mot en gammal skruttgubbe, 
fastkedjad från topp till tå, med en extra ögla runt halsen?”

Jag vänder huvudet lite och ser bakom min vänstra axel att det står mer folk 
nere vid dörren inne i tv-husets gång. Folk som egentligen ska arbeta och inte 
stå där, men de vet att jag kämpar för pressfrihet. Jag hade delat ut skriften som 
förklarar allt för dem. Jag lade häftet i deras postlådor här på SVT i förra veckan. 
Jag kopierade under flera nätter för att kunna lämna dem den information som är 
så viktig för förståelsen av hur fruktansvärt förnedrad, och hotad med omplace-
ring, jag blivit av tv-ledningen. Men självklart är jag glad över att ha publik, fastän 
ingen ger mig något stöd. Jag hade önskat att någon hade vågat komma fram till 
mig och säga: ”Tjänare Cvetan, jag har sett allt, förstår allt.”

Flera av oss badar bastu varje dag i SVT:s motionslokal. Det är fritt fram för 
alla anställda att bruka motionshallen. Ingen ifrågasätter det. Det är en självklar 
sak. Några av bastuansiktena är här. I personaltidningen ”Vipåtv” står det klart 
och tydligt att vi anställda har gratis annonsering. Alla vet om det och har läst 
det. Men det är en bluff, denna annons gäller inte för alla anställda. Inte för mig. 
Därför är det stor uppståndelse omkring mig nu när jag hävdar min rätt för lika 
behandling, för mänskliga rättigheter.

Lasse, fotografen, är rätt placerad. Han kan sitt yrke. Han står bakom mig om 
något skulle hända och kan ta bilder. Den stora helheten får han gratis. Han behö-
ver inte byta position. Digitalkameran på stolpen som bevakar och registrerar allt 
är fast, styrs automatiskt och är välplacerad. Cyniskt närmar sig de galanta, stora, 
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starka poliserna med armarna hängande ner mot benen. 
Trots att jag är lite äldre, reagerade jag blixtsnabbt när jag hörde någons anfalls-

signal, ty jag förväntade mig deras attack. De var så lugna, så jag tänkte: lugnet före 
stormen. Jag tog kättingens ögla vid halsen med högra handen. Jag drog åt kedjan 
så jag nästa ströps. Den hämningslösa, grymma polisen tog tag i mina handleder, 
axlar och började bryta, vrida, nypa och slå. Jag blev chockad och började ropa på 
hjälp: ”De slår ihjäl mig!”

De grep tag i mig och höll mig hårt och de försökte bryta mina armar sam-
tidigt som de systematiskt knäade mig i magen och runt omkring. Jag höll hårt 
om den tunga kättingen runt halsen. De tog mig runt halsen och försökte få ög-
lan över mitt huvud. Jag började känna mer och mer smärta av det systematiska  
knäandet mot min kropp, så till slut började jag gallskrika av smärta. Jag ropade: 
”Sex man mot en kedjad gammal gubbe!”, varpå en svarade: ”Du är så stark och 
gör motstånd.”

Poliserna började misshandla mig mer och mer. De slet i mig och tagen blev 
hårdare och hårdare. Då hjälpte inte mina gallskrik och rop på hjälp på grund 
av den obeskrivliga smärtan från polisernas våld. Jag började andas tungt, för de 
drog och slog den tunga kättingen mot min bröstkorg genom att trycka sina hän-
der mot kättingen, som nu nästan hade borrat sig in i min kropp. Jag bara skrek 
och skrek av svåra smärtor och tappade nästan andan på grund av kättingen som 
jag dragit så hårt om min hals och av de hårda nyporna och systematiskt dolda 
slagen. Jag var fastkedjad vid dörrhandtaget. Det gick inte att ta bort mig. Jag bör-
jade hosta och kippa efter andan och var svimfärdig, när knän med våldsam kraft 
slogs in i min mage och de fortsatte tackla mig ytterligare. 

De starka poliserna släpper mig plötsligt. Jag gråter av smärta. Min kollega 
Lasse filmar allt. Han kan inte ha missat någonting, för han fick fotoutbildning på 
SVT. Nu får han en bra inledning på en billig dokumentärfilm – hur sex poliser 
misshandlar en gammal trogen tv-fotograf, anställd i 34 år. 

Lasse måste filma och sköta sitt jobb för att återgälda SVT eftersom företa-
get betalat hans utbildning. Jag tänker på de stora namnen på SVT:s dokumentär-
redaktion som med enorma resurser gör en dokumentär om året. Kostnaderna för 
deras projekt är skyhöga. En som umgås mycket med hästar är Tom A., som har 
dessa förmåner med sin ständiga, långa och tjocka fotograf till följeslagare. Den 
klantige tjockisen är en gammal erkänd SF-fotograf. De två tillsammans hinner 
bara göra en dokumentär om året. Björn H. och Tom A. samlar ett enormt film-
material. Alla tycker att bilderna är bra. Till hjälp har de en ljudtekniker, kaxige 
Robban H., som ville ta mig i örat för att jag kämpade och demonstrerade för 
pressfrihet och mot min omplacering. 
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Egentligen är det otroligt, med dagens pressade ekonomiska situation, att tre 
man får hålla på i ett helt år med inspelningen av en enda dokumentär. De borde 
ta lärdom av fotografen Lasse som på nolltid gör en ny dokumentär. Den kan-
ske aldrig blir visad på SVT, men Lasse har en stor kamera, så allt ryms i den. 
Kanske blir denna händelse som filmas av Lasse visad någon gång – om inte de 
höga makthavarna lägger beslag på den. Men vad kan Lasse göra, han är styrd av 
makthavarna på redaktionen och måste också lyda order – filma.

Jag håller fortfarande mina händer i öglan på kedjan som ligger runt min hals. 
Den första attacken mot mig varar cirka fem minuter. Under den tiden har det 
stått några stora vältränade poliser, som ska upprätthålla lag och ordning, och 
pucklat på mig och sargat min kropp så svårt att jag måste gallskrika av smärta. 

Jag undrar vem som har beordrat denna fruktansvärda polismisshandel. Sex 
poliser mot en tungt kedjad man som är 62 och ett halvt år gammal. De skulle 
avlägsna mig snarast möjligt från entrén till det härliga tv-huset klockan 05:10 den 
13/9 2004, död eller levande, i ett så kallat välfärdssamhälle som är unikt i värl-
den. Sverige har alltid utmärkt sig som något speciellt i världen. Det är tre symbo-
ler som Sverige lever med utomlands. Symbol nummer 1: demokrati? Mänskliga 
rättigheter är en av symbolerna, men den misshandel jag blev utsatt för visar inte 
att Sverige är emot våld och för demokrati. Med denna misshandel har Sverige 
nu lanserat ett perfekt, modernt, klassiskt diktatursamhälle som går tvärt emot 
alla internationella regler för mänskliga rättigheter. Det laglydiga svenska samhäl-
let har blivit de laglösas samhälle. På svarta marknaden kan man köpa explosiva 
bomber och vapen av olika modeller och sorter. Aldrig i hela mitt liv hade jag 
kunnat föreställa mig att dessa eleganta svartklädda poliser som ska skydda män-
niskor och upprätthålla lag och ordning skulle misshandla mig nästan till döds. 
Det är tur att jag inte tidigare visste att det kan gå till så här. Vem vet, kanske 
skulle jag då besökt svarta marknaden och köpt saker för att ha i självförsvar.

Plötsligt ser jag de stora starka poliserna närma sig långsamt efter den korta dis-
kussion de haft emellan sig. På ett givet tecken kastar de sig på mig som hungriga 
bullterrier. En fruktansvärt våldsam attack efter några minuters vila och rådslag. 
De behövde tydligen samråda för att kunna krossa en tungt kedjad äldre man, för 
ensam gör jag säkert så våldsamt motstånd att dessa attacker blir befogade när de 
ska avge sin rapport efter fullbordat uppdrag. Men jag undrar om det där även 
kommer att stå skrivet vem som beordrade denna polismisshandel.

Jag gallskriker av det tunga knäandet på och omkring magen. Det känns att 
blodkärlen spricker och inre blödningar uppstår inne i kroppen. Det är mycket 
plågsamt. Jag skriker på hjälp och att dom vill döda mig, författaren till boken 
”Bakom kameran”. Man får inte skriva om den sanning som jag upplevde i ett 
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demokratiskt välfärdssamhälle.
Jag skriker av obeskrivliga smärtor när de håller och nästan bryter mina axlar 

och handleder för att få loss mig från den tunga kättingen som jag håller kring 
min hals. Våldsamt och systematiskt knäar de mig i magen. Vi står ansikte mot 
ansikte för att min rygg är skyddad av den ena glasdörrens vinge. Jag kan inte 
falla till golvet, några av dem håller mig och andra misshandlar mig med allt hår-
dare slag. Kedjan runt magen sitter fast i dörrhandtaget; om de släpper mig bryts 
jag av på mitten.

Jag är väldigt chockad men ser ändå vad som händer framför mig i tv-foajén. 
Många nyfikna, press, radio, SVT-medarbetare. Från entrén kommer en mycket 
kraftig och grymt leende man mot mig. Han ser skrämmande stark ut och i sina 
händer har han en stor bultsax. Med dess hjälp ska han befria mig från kedjorna. 
Jag är förmodligen så våldsam mot de tjänstgörande poliserna därför att jag gall-
skriker på hjälp och ber dem sluta misshandla mig.

Mannen med saxen böjer sig och slår mig mycket våldsamt med den tunga 
saxen på mina kraftiga underben, flera gånger, lika systematiskt som poliserna i 
sitt tjänsteuppdrag gjort. Jag får kramp i vaderna. Hela tiden knäar de mig och 
försöker ta bort mina händer från den kättingen. Samtidigt känner jag många 
starka händer och nypor på min kropp. De håller mycket hårt under mina armhå-
lor, både på höger och vänster sida. De trycker, nyper och slår med all sin kraft på 
mina underarmar så att jag tror att mina muskler där ska explodera och spricka. 
Saxmannen missar låset, slår återigen våldsamt hårt med bultsaxen på mina vader. 
Jag drabbas av kramp i höger och vänster vad, gallskriker och börjar gråta högt 
av dessa obeskrivliga smärtor och slag och allt nypande på mina axlar och armar. 
Saxmannen är som en terminator. Han slår mycket hårt så att vaderna domnar av 
smärta. Samtidigt klipper han bort de två hänglåsen på fötterna som är kedjade 
till pundarna.

Plötsligt känner jag att kedjan är befriad från dörrhandtaget. De grymma po-
liserna rycker mig cirka två meter bort från dörren. De svarthandskade polisböd-
larna kommer nu åt mig bakom min rygg. Jag har kedjorna runtom min kropp. 
Nu känner jag tungt knäande på hela min rygg, men snart känner jag inte längre 
av smärtorna, för de slår mig medvetslös. Jag minns inget. Jag minns inte hur lång 
tid det tog innan dom svartklädda poliserna från specialstyrkan tog bort kedjan 
från min kropp, men det vindlade i huvudet när jag strax innan slog mitt ansikte 
mot det kalla golvet och någon sa: ”Det blir ingen bokrecension i Rapports mor-
gonsoffa med Magnus Utvik och Morgan Olofsson, för du är ingen ny Jan Gillou, 
Marie Jungstedt eller Stig Fredriksson” – den före detta kommunistkorresponden-
ten som inte vet hur mycket värde det finns i ett givet löfte.
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Jag slår ansiktet mot golvet och jag hinner skrika och gråta av smärta. Jag skri-
ker att jag vill ha en läkare som grundligt ska dokumentera och undersöka min 
sargade kropp. Röntga och fotografera mina skador. Jag upprepar detta och väd-
jar högt så att alla närvarande kan höra vad jag säger. Samtidigt tar poliserna ett 
stenhårt tag om mina armar, bryter och vrider dem bakåt på min rygg. Under 
tiden känner jag någons fötter trampa och slå systematiskt på mina ben och på 
min rygg. Det gör fruktansvärt ont. De övriga poliserna lyckas utföra sitt smutsiga 
jobb perfekt och sätta på mig handbojor. Jag hör en röst säga: ”Nu har vi honom, 
mannen som gjort våldsamt motstånd mot oss poliser.” Jag, som var mycket tungt 
fastkedjad vid dörren och dessutom kedjad till två stycken 30-kilospundare. Hur 
kan en sådan man göra våldsamt motstånd? Nonsens!

Slutligen känner jag att allt rämnar omkring mig. Mina krafter håller på att ta 
slut på grund av de obeskrivliga smärtorna. Jag tappar återigen medvetandet. När 
jag kvicknar till återkommer dessa obeskrivligt hemska smärtor. När jag försöker 
titta mig omkring är allt suddigt men jag ser folk utanför det stängda tv-husets 
entré. Min blick nuddar vid en kvinna som har iögonfallande kläder på överkrop-
pen. Jag känner smärtor i min mun. Mitt huvud är nertryckt mot det kalla sten-
golvet. En hård fot håller fast min kind mot golvet.

Jag inser att när de slängde ner mig på plattorna måste jag ha fått ett mycket 
kraftigt slag på käken, för min tandbrygga hoppar ur sin ställning i munnen och 
ställer sig på tvären ner mot halsen så jag knappt kan andas, plus att jag känner 
smärtor i stötar överallt i min kropp. Bröstkorgen smärtar och när jag nu försöker 
skrika på hjälp igen blir det med mindre styrka för att tandbryggan hindrar mig, 
och jag orkar inte mer.

Jag kan föreställa mig att det säkert kommer att stå i polisernas rapport att 
jag fortfarande gör starkt motstånd, trots att jag är nertrampad av tunga ben och 
mina armar sitter fast i handbojor på ryggen som sitter så hårt att jag känner hur 
den vita metallen borrar in sig i händerna. Ont, fruktansvärt ont. Det gör så fruk-
tansvärt ont i min krossade, hjälplösa kropp. Trots allt är det min goda fysiska 
kondition som gör att jag klarar av denna våldsamma polismisshandel. Jag tackar 
Gud för det.

Jag gallskriker och gråter ljudligt och ber om läkarhjälp. Jag vill bli undersökt 
och få hjälp mot smärtorna som plågar min kropp. Jag tror att jag återigen tappar 
medvetandet av yrsel och tungt tryck mot min kropp. Jag försöker säga till poli-
serna: ”Snälla, snälla, sätt tillbaka min tandställning på plats. Det känns som om 
jag håller på att kvävas – snälla!” Jag känner återigen tunga fötter trampa på min 
rygg. Troligtvis är de rädda att jag ska rymma. Jag, med söndersmulade axlar, 
fingrar, handleder och underarmar och med ansiktet mot betongen. Jag släpas som 
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ett djur till trappan som leder till den gata som sträcker sig mellan studio 1 och 5.
Flera stycken bär mig nedför trappan. Återigen ber jag att någon ska hjälpa mig 

med min tandställning för det gör så fruktansvärt ont i munnen och jag kan knappt 
andas. Jag andas tungt med ljudliga andetag. Ingen hör min vädjan om hjälp. Nå-
gon säger: ”Nu har du blivit tillräckligt fotograferad och alla dina arbetskamrater 

har sett hur våldsamt du gjort motstånd 
mot oss poliser. Där fick du på nöten.” 
Jag svarade mumlande att de bara hade 
gjort ett bra, smutsigt jobb. 

Nu drar de mig med sina sadistiska, 
systematiska nypande händer som är 
täckta med svarta handskar för att det 
ska vara snyggt och prydligt. Inget blod 
på dessa händer inte. Sedermera lägger 
de mig i den polisbil som kommit bak-
vägen och in på dekorgatan som sträcker 
sig mellan studio 1 och 5, så att de slipper 
uppmärksamhet från dem som samlats 
framför tv-huset. Bilen står på tomgång 
och är klar för avfärd. Dörrarna stängs 
och bilen kör iväg. Suddigt ser jag min 
kära, långa dekorgata vid studio 1, som 
jag ofta jobbade i, liksom i studio 2 och3 
med programmen Agenda, Sportspe-
geln och Lilla Sportspegeln.

I bilen ber jag att de ska låsa upp och 
ta av mig handbojorna så att jag själv 

Polisbilen körs in bakvägen, Gärdets 
grind, vid tyska ambassaden

Här på dekorgatan utanför studio 1 
backade polisen in bilen för att undvika 

uppmärksamhet

Här utanför tv-husets huvudentré var 
mycket folk samlade
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ska kunna rätta till tandställningen. Jag har mycket svårt att andas. ”Jag kan inte 
och ska inte rymma. Snälla, lås upp handbojorna.”

”Förstår ni vad jag ber er om?” 
Föraren som kör polisbilen svarar mig cyniskt: ”Du ska få den läkarvård du 

begär.”
Polisbilen passerar Gärdets grind och svänger till vänster. Vid vakttornet ser 

jag på min högra sida, vid ett stort stenblock som egentligen hindrar infarten till 
USA:s ambassad, samma kvinna som stod utanför tv-husets entré i sällskap med 
en man. Föraren av vår bil kör med hög hastighet. (Vilken tur att de inte blir stop-
pade i en poliskontroll!)

Jag känner yrsel och ser helt plötsligt alltmer dimmigt. Jag ber återigen om hjälp 
med min tandbrygga, men det är tyst i bilen. Jag får inget svar och ingen hjälp. Jag 
sitter bak i bilen med enorma smärtor som kommer från min svårt misshandlade 
och sargade kropp. Bilen saktar ner farten och svänger till höger. Jag känner inte 
till vägen men jag ser och känner igen samma kvinna som står till vänster i kur-
van med en man. Jag drömmer inte utan är helt säker. Mitt fotografiska minne 
sviker mig inte.

Jag har gått filmfotoutbildningen precis som fotografen Lasse. Att arbeta som 
fotograf är också ett tungt arbete. Man kan jämföra det med polisens arbete. Att 
vänta, spana, vara alert, kraftsamla, och sedan utföra en given order.

Bilen stannar och snutarna öppnar dörrarna. De grymma poliserna fortsät-
ter sin våldsamma behandling och misshandel mot min redan så misshandlade 
kropp. De kastar ner mig från bilen på asfalten; handbojorna sitter fortfarande 
på mina handleder, så jag har ingen möjlighet att skydda mig eller minska stöten 
mot asfalten. En av dem säger cyniskt: ”Här har vi fått order att lämna dig. På 
psyket kommer du att få vila. Sådana galningar som du borde vara på psyket på  
S:t Görans.”

Det måste ha funnits tillgång till rullstolar eller andra redskap att frakta mig i 
eller på, men de fortsatte att dra och släpa mig, våldsamt och hämningslöst, cirka 
100–150 meter till ett rum där de bankade mitt huvud mot golvet.

Jag rör på mig i soffan, byter ställning och fortsätter min berättelse för den unga 
läkarkandidaten Veronica. Min långa berättelse tar sin tid och jag ser att hon tittar 
på klockan utan att säga något alls. Jag förstår att jag inte har så lång tid till mitt 
förfogande och skyndar mig att fortsätta att berätta.

SVT:s härskarinna Jutterström pratar och skryter om hur fri televisionen är i 
detta demokratiska land. Men vid sidan av ger hon order om att med omänskliga 
metoder (där även misshandel ingår) tysta ner sin egen tv-fotograf i det egna huset. 
Vad jag önskar att jag nu hade haft tillgång till alla dokument där uppgifterna om 
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min tvångsintagning på psyksjukhuset finns. Dessutom undrar jag mycket över 
om någon sett och hört mina böner att få hjälp med tandbryggan, hjälp att utreda 
och omedelbart dokumentera mina skador. Det kvinnliga vittnet som jag såg vid 
tv-huset och ambassaden när jag satt i polisbilen, samt någon person som måste 
ha öppnat grindarna när vi kom till S:t Görans. De skulle kunna berätta på vilket 
sätt jag behandlades när jag anlände med poliserna till sjukhuset.

Kvinnan som torkade mina blodfläckar och röjde undan mina blodspår kan 
också berätta om händelsen. Den duktige fotografen Lars Andersson har filmat 
hela händelsen och givetvis den fruktansvärda misshandeln i tv-husets entré. Även 
SVT:s digitala bevakningskamera som jag stod framför har hela händelsen doku-
menterad. Jag hoppas att någon som läser detta har möjlighet att påverka så att Lars 
Anderssons film visas i TV. Händelsen i sig är unik och bör tillhöra alla tv-tittare 
som betalar licens. De har bidragit till Lars Anderssons lön och arbetsmaterial. 

På psyket har jag talat med många som liksom som jag är tvångsintagna pa-
tienter. Kamratliga samtal där jag fått mycket stöd. Skåningen Kenneth berättade 
om sin fantastiska upplevelse. Efter 17 år med knark träffade han sin drömpartner 
här på psyket. Han är nu en helt annan människa. Det berättade han med lysande 
ögon som uttryckte stor glädje över det nya livet med kärleken. Kenneth hade fullt 
förtroende för mig. Han sa att han var så lycklig över att någon hade tid att lyssna. 
Jag är också mycket rörd över att han varje gång vi talades vid erbjöd mig att 
lyssna på hans CD-spelare: jazz och Beethoven.

Jag måste ta en klunk vatten, för munnen är alldeles uttorkad av allt prat rik-
tat till läkarkandidaten som vill höra klart min berättelse. Hon säger att hon vill 
undersöka mig efter 5 dagar på sjukhuset. Det är fredagen den 17 september idag 
och äntligen tar hon itu med en lättare undersökning. Hon börjar trycka på de 
punkter som jag anvisar. Det gör fortfarande mycket ont. Jag berättar om den 
inre blödningen när jag bajsade blod på toaletten. En röntgen när jag kom in hade 
med all säkerhet visat skadorna inuti min kropp.

Med mjuk röst lovar hon mig att allt jag sagt, och hennes uppfattning efter den 
här undersökningen och vårt samtal, ska antecknas i min journal och i hennes 
läkarprotokoll. Jag tackar henne och nu kan jag artigt sträcka fram min hand som 
hej då. Jag är nöjd med att den unga läkarkandidaten Veronica har lyssnat på min 
berättelse och lovat anteckna det hela.

Min Rolls-Royce-kärra, rollatorn, låter som en speldosa nu när jag gasar på för 
att gå en träningsrunda i korridoren. Med något högre hastighet än tidigare rullar 
jag glatt iväg på min körsträcka som är 110 meter härifrån till överläkarens rum 
och tillbaka till rum 3. Jag gör övningen tio gånger fram och tillbaka. Det blir 
sammanlagt en sträcka på 2200 meter. 
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Vilken grej, härligt! Jag känner mig lite lättare till mods efter att ha fått berätta 
det mesta för Veronica. Det ger mig kraft att envist släpa mig fram genom korri-
doren. Två gånger har jag stannat och tittat på den vackra kyrkan, Sankt Görans. 
Då har jag stått stilla några minuter och tänkt på Gud som gett mig allt. Det 
första jag kommer att göra när jag blir 
utsläppt härifrån är att gå till kyrkan, 
tända ljus och tänka på mina närmas-
te som inte finns i denna värld längre. 
Inandas atmosfären i den underbart 
vackra miljö som en kyrka erbjuder och 
tacka Gud att jag överlevde.

Den andra gången jag stannade kas-
tade jag en blick genom det hemska 
fönstret, säkrat med tunga lås, på den 
gröna gräsmattan som finns till vänster 
om kyrkan. Plötsligt såg jag något slags 
rörelse i skymningen lite längre bort. 
Det var en gullig liten kanin i frihet, 
med stora öron som stod rakt upp. Ka-
ninen var vänd mot mitt håll. Jag kunde 
nästan se den söta kaninens rödaktiga 
ögon titta på mig. Jag betraktade den 
en stund och såg när kaninen med dar-
rande små läppar bet i det gröna gräset 
med utsträckta små morrhår på sidan 
om läpparna. Jag viskade tyst för mig 
själv, och orden var riktade till den söta 
kaninen: ”Gud, vad söt du är på din 
egen lilla gröna ranch i friheten.” Jag 
såg hur den nickade, den lilla söta ka-
ninen bet i gräset två gånger i rad och 
nickade belåtet. Jag stod där och tittade 
på kaninen tills den försvann, mätt och 
belåten. Jag vinkade när den nästan var 
utom synhåll och sa: ”Hej då, Sötis.” 
Kaninen gav mig nya krafter och nya 
tankar att utveckla under min träning 
i korridoren.

Det hemska fönstret

En söt kanin i friheten
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Hissklockan ringde och jag såg en underbar skymt av min käraste. Min kine-
siska var vänd med ryggen mot mitt håll, för hon visste inte att byråkraterna hade 
flyttat mig igen till ett annat rum. Hon spanade efter mig. Jag använde mig av ett 
ljud som jag skulle beskriva som ”ps, ps, ps”. Kinesiskan vände sig om och jag fick 
ett strålande leende när hon upptäckte mig. Jag kände mig så glad. Tasani bar på 
en väska. Hon hade tagit med sig rena kläder och en hel del exotiska frukter, som 
kanske inte lindrar min smärta men sprider värme och kärlek i min kropp. Jag 
kramar om den söta lilla tösen och våra läppar möts i en varm kyss. ”Hej Tasi ...” 
Jag känner mig snurrig i huvudet så jag måste ha min Rolls-Royce till hjälp och 
stöd. Jag är ännu inte tillräckligt stark. Benen viker sig. Min kropp är ännu svag 
och jag får ofta kramp i vaderna.
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Dag 6
DET FÖRANLEDER MIG till ett beslut på den sjätte dagens morgon, att jag måste 
träna upp mina muskler och min balans och få min kondition att återvända. Där-
för beger jag mig ut i korridoren denna lördagsmorgon. Jag tänker gå den sträcka 
jag tagit mig fram med rollatorns hjälp tur och retur, alltså 220 meter; även om det 
skulle ta flera timmar, ska jag envist gå korridoren fram och tillbaka. Jag älskar 
ju mitt rika liv som rörlig i alla former och är medveten om att jag själv måste 
träna upp mina krafter för att så småningom försöka glömma och lämna denna 
händelse bakom mig. 

Jag tar mig fram och tillbaka, och på slutet, innan jag når tillbaka till mitt rum, 
är jag nära att svimma av ansträngning. Men jag klarar det och når mitt mål. Nu 
är det skönt att lägga sig på sängen och vila en stund. Jag vet att jag kommer att 
klara mig och lösa upp mina känslor, ta mig ur det chocktillstånd som jag fortfa-
rande befinner mig i, men det kommer att ta mycket lång tid. En stor anledning 
till att jag vill påskynda mitt tillfrisknande är att Tasani för mig är det viktigaste 
av allt i resten av mitt liv. Jag har förstått att vi behöver varandra för alltid. 

Precis på avtalad tid kom min barndomsvän Nikola Janic Kokan för att besöka 
mig, kl. 14:15 lördagen den 18/9 2004. Han hade läst Aftonbladets hemsida och 
även sett bilden som publicerades på mig, liggande på marken med handbojor. 
Runt omkring mig stod specialstyrkans välutbildade poliser. Det man inte kunde 
se på bilden var den grymma polismisshandel som skett tidigare, när jag på mitt 
eget sätt, för att nå ut, demonstrerat för pressfrihet på ett fredligt sätt.

Jag var glad över att få besök av min barndomsvän och traditionsenligt hälsade 
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vi på varandra kind mot kind tre gånger. Kokan, Anna-Maria P. och min kära  
kinesiska är de enda som hälsat på mig här på sjukhuset. Några besök från Sif-
klubben eller mina arbetskamrater har jag inte fått. Ej heller några telefonsamtal. 
Så här i efterhand kan jag tänka mig att ingen vill besöka någon på en psykavdel-
ning där alla intagna förutsätts vara ”koko”. 

Men en av mina kamrater från SVT är undantaget. Det är Katarina Sandström. 
Hon har personligen ringt till Helene Axelsson-Sahlin, den  arroganta personal-
chefen på Fiktion, och omtalat för henne att Cvetan är den bästa, tryggaste och 
noggrannaste fotograf de har på nyheterna och att hon älskar att arbeta med mig 
på kamera 2 när jag är i tjänst. Vilket fint erkännande hon gav mig, Katarina 
Sandström. Tack för de fina orden till personalchefen, som inte vet, precis som de 
övriga makthavarna på SVT, hur bra personal de har, utan är kvicka att nedvär-
dera alla så fort de kan.

Tack än en gång lady Katarina Sandström, du är det bästa ansiktet som SVT 
någonsin fått visa i svensk TV, och självklart är du Sveriges intelligentaste och 
proffsigaste nyhetsuppläsare. Det har alltid varit en stor ära när du innan smink-
ningen hälsar glatt med din utsträckta hand och jag stolt ger din hand en liten 
kyss. Så frågar du leende med din melodiska röst: ”Cvetan, jobbar du idag?” ”Yes, 
lady”, svarar jag och du ler och säger: ”Vi ses”, varpå jag svarar: ”Ciao, Bella.” Hur 
ska jag någonsin glömma det? Jag är stolt över mitt fotografyrke och vill inte bli 
förnedrad av tv-ledningen.

Min gode vän Kokan sa efter min kortfattade berättelse om vad som hänt mig: 
– Det är bra att bilden på dig och poliserna publicerades i Aftonbladet.

– Det var den kvinnliga journalisten som jag såg på tre olika platser som tog 
bilden och sen skrev artikeln. Ett bra vittnesbevis. Hon fick aldrig höra sanningen 
om varför jag demonstrerade från mig. Troligtvis var det någon av mina kollegor 
som berättade det eftersom det i artikeln står: Han kämpar för pressfrihet och mot 
omplacering. Titta vad han får tillbaka. 

– Fantastiskt, säger min vän Kokan. Hon (som skrev artikeln) kanske någon 
gång kan berätta hur poliserna behandlade dig i SVT:s entré och hur du fördes 
med handbojor till S:t Görans psykiatriska avdelning.

Men varken Kokan eller Anna-Maria kunde fatta att sådant kan hända i en 
välfärdsdemokrati. Det var härligt att få besök av en klarsynt person som ville se 
möjligheter som var till min fördel. Jag befarar hela tiden att ingen tror på mig. 
Vi pratade i över två timmar och vårt samtal berörde många minnen från vår 
uppväxttid i Belgrad vid floderna Sava och Donau. Kokan fick min första bok, 
”Bakom kameran”. Där finns mycket att läsa om vår uppväxttid i Belgrad, Jugosla-
viens huvudstad. I bådas hjärtan finns den tiden gömd. Där finns våra rötter, vår 



75

ungdom, våra föräldrar, syskon och vänner förankrade för alltid. Jag kommer 
att förbli mitt gamla hemland trogen och kommer alltid att slå vakt om mitt ur-
sprung. Jag är ”Jugge”, men i mitt hjärta ryms också mitt svenska medborgarskap 
i mitt nya hemland, som gav mig möjligheterna och framtiden. 

Sveriges symbol nr. 1 ute i världen är demokrati och kampen för mänskliga 
rättigheter, för alla människor. Men hur är det inom det egna landet? Vi kom på 
symbol nr. 2 som utmärker Sverige ute i världen: Vapen – vapenexport! Sverige 
har medverkat i bombningarna av Jugoslavien genom att stödja alliansen för befriel-
sen av Kosovo. Där användes även den svenska granatkastaren Carl Gustaf och 
svenska staten och svenska företag kan leva gott på att tillverka och sälja vapen 
och sprida död och förintelse i många delar av världen, även om exporten kallas 
”försvarsmateriel” i stället för ”krigsmateriel”. Detta är inget annat än djupt skam-
ligt. Och vad har världssamfundet skapat av Kosovoprovinsen? Ett oerhört insta-
bilt protektorat kantat av skandaler med sexhandel och droger. Kokan kan det där 
med politik.

När Nikola Janic Kokan skulle iväg sa vi: ”Zdravo”, hej då. Återigen använde 
vi den traditionella hälsningen kind mot kind tre gånger. Kokan sa: ”Krya på dig, 
kompis” innan han gick. Min kära kinesiska, som var närvarande under hela be-
söket, sa till mig: ”Vilken gentleman han är Kokan.”

Symbol nr. 3 som utmärker Sverige ute i världen: Den blonda, vackra svenska 
flickan med respektlös sexfrihet. I detta sexfixerade land står det dagligen att läsa 
på tidningarnas löpsedlar om fria sexhändelser, som för det mesta är banala PR-
historier arrangerade i dokusåporna, om kärlek utan känslor. De ledande kvälls-, 
dags- och veckotidningarna framhåller t.ex. ”Malenas bok om kärlek och sex”, 
”Naken-Janne”, ”Filmstjärnornas vilda sex” eller att ”kronprinsessans pojkvän tog 
henne på bröstet”. Skäms. Numera är symbol nr. 3 
som Sverige omtalas för utomlands: Bögarnas para-
disland.

Jag är så dum, tänker jag. Har ingen aning om 
verkligheten. Är tvångsintagen på psyket, avd. 
52. Och ni i medierna med noll i betyg, som ger 
en felaktig bild av verkligheten, av Sveriges stolt-
het kungafamiljen – som på ett enastående fint, 
galant, beundransvärt, värdigt sätt representerar 
Sverige ute i världen – ni kan titta på det mycket 
populära fingertecknet. Respektera dem framför 
allt som normala människor med normala behov 
av känslor, värme och gemenskap. Det populära tecknet
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Mina tankar återkommer till annonsen i personaltidningen på SVT. Där står 
det klart och tydligt att alla anställda på SVT har rätt att annonsera gratis. Men 
det verkar som om jag har missförstått det hela, för det står inte namngivet vilken 
boks innehåll man kan annonsera. Just nu är jag förvånad och frågande inför att 
ha blivit utestängd från att annonsera min bok i ”Vipåtv”. Jag är inte importör  
eller exportör eller vapenförsäljare, utan fast anställd på SVT och skulle givetvis 
ha rätt till en annons. Orättvis behandling. Det är ju tur att jag inte kom på en 
sådan dumhet att be att få annonsera om vapenförsäljning i ”Vipåtv”. Att be om 
en annons för en bok måste väl vara oskyldigt jämfört med vapen som används till 
att döda människor. 

”Fy fan, Cvetan”, säger jag till mig själv. Hur kan du tänka så dåligt och fritt på 
ett sånt här exklusivt ställe, avd. 52 på psyket? Hur kan jag göra det egentligen? 
Jag är ju tvångsintagen. Men om jag demonstrerat eller kedjat fast mig på en all-
män plats, då hade jag väl i alla fall knappast hamnat här, på psyket. Vilken dum 
sextiotvå och ett halvt år gammal gråhårig ”gubbe” jag är. ”Fy fan igen, Cvetan, 
du ligger riktigt illa till”, småpratar jag med mig själv. Ett sätt att samla kraft för 
att åter resa mig upp och ta tag i verkligheten. 

Vilken tur att det nu är lunch så att jag kan försöka ta mig till matsalen utan 
rollator. Den ligger bara ett tiotal meter från mitt rum. Där möter jag många  
andra intagna som snackar om vardagliga saker, så jag kan rymma från mina 
egna tankar och min kamp för mänskliga rättigheter. Jag går in i matsalen och 
hälsar som vanligt högljutt på alla: ”God dag, kamrater, smaklig måltid.” De ned-
böjda huvudena vänder sig mot mig och svarar försiktigt: ”Detsamma.”
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Dag 7
SÖNDAGEN FÖRFLÖT LUGNT och skönt. Min sjunde dag på avdelningen. Min kära 
kinesiska kom åter på besök och som alltid tröstade hon mig. Hon tror att jag 
snart ska få lämna detta ställe och komma hem, för alla vårdare, systrar och läkare 
här på avd. 52 anser att jag inte hör hemma här. Överläkaren säger att jag har  
varit här på observation och lagt in mig frivilligt, och i mina papper står det frivil-
ligt tvångsintagen. Jag tycker att det är absurt. Detta är det sista ställe jag skulle 
vilja komma till frivilligt.

Aha, nu förstår jag varför många kallas frivilligt intagna: många av dem som 
återkommer hit har gjorts medicinberoende av samhället. De måste ta medicinen 
två gånger om dagen när de har skrivits ut. Psykpatienterna har inte råd att köpa 
medicinen, för den har blivit så dyr, och när de kommer tillbaka till avdelningen 
får de gratis medicinransoner, plus två gratis måltider, lunch och middag, och de 
blir kvar här på psyket i åratal; vart ska de stackarna ta vägen? Arbete är ju svårt 
att få på grund av att de är livstidsstämplade som koko. Vilken tur att det i min 
journal från första dagen, på raden för medicinering, står: 0.

Den sjunde dagen är totalt lugn och stilla och min fysiska styrka har efter om-
ständigheterna börjat återkomma och jag kan röra mig någorlunda utan stöd. Den 
sista veckan har skadorna, som tidigare såg för jävliga ut, blivit bättre. Stora blod-
utgjutningar på och under armarna och armhålorna. Stora röda märken på min 
kropp och ryggen efter slag och tramp, som överläkaren kallade: ”Detta är väl 
ingenting, när du har vilat dig några dagar blir det gulaktiga fläckar.” Smärtorna 
och alla mina blåmärken har förändrats, men fortfarande har jag ont i magen, ont 
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under armarna och i armhålorna. De viktigaste kroppsdelar som tagit stryk är 
låren, knäna, fingrarna, fotlederna och fötterna. Minst tre gånger om dagen får 
jag kramp i höger och vänster lår. Jag har fortfarande känningar i ansiktet, pan-
nan, ena ögonlocket och armarna. Armhålorna var mycket utsatta när poliserna 
drog mig till bilen. Jag känner smärtor till och från vid halsen och nacken. Mina 
ögon är mycket svaga, en förändring som inträffade i samband med misshandeln. 
Jag känner mig så skör och naturligtvis mycket deprimerad eftersom jag inte har 
fått den läkarvård och de undersökningar som jag hela tiden efterfrågat. Varför, 
varför har jag inte fått den hjälpen? Vem beordrade det?
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Dag 8
DEN ÅTTONDE DAGEN, måndagen den 20/9 2004, förberedde jag mig för det pla-
nerade mötet. Det möte som vårdaren Hasse med örhänget berättat om för mig 
några dagar tidigare.

Jag bytte sjukhuskläderna till mina privata, eleganta gentlemannakläder, det 
vill säga till de kläder jag alltid visade mig i när jag arbetade på golvet i SVT och 
stod bakom kameran. Min kära kinesiska kom till psyksjukhuset och lämnade en 
nystruken, mönstrad skjorta med små gråaktiga kvadrater och nypressade svar-
ta byxor. Nya, rena, fina jearseyunderkläder, svarta strumpor och blankputsade 
svarta skor. Innan jag klädde om tog jag en dusch och använde ett välluktande 
schampo. Allt för att känna mig fräsch och ren och redo för mötet. 

Jag tittar på klockan. Den är redan kvart över tre. En syster passerar mitt rum 
och jag frågar henne: ”Hade jag inte ett planeringsmöte klockan tre?” Systern sva-
rar: ”Visst, snart. Vilken herre!”

Jag har aldrig kommit för sent till min arbetsplats på alla dessa 34 år på mitt 
älskade SVT. Att passa tider är viktigt och det är jag väldigt noga med, för jag har 
lärt mig disciplin. Tänk om jag inte kommit i tid till en sådan viktig intervju som 
när en mycket känd reporter från Göteborg, B.M., och jag skulle möta statsminis-
ter Göran Persson i Rosenbad för några år sedan. Då skulle jag ha legat riktigt illa 
till hos mina bokare, planerare och makthavare. Jag och många av mina arbets-
kamrater vet att jag är väldigt disciplinerad och alltid kommer en kvart före för 
säkerhets skull.

Det är en makthavare från SVT, fiktionschefen, samt företagsläkaren och  
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Sif-ordföranden som ska delta i planeringssamtalet. De är samma sorts människor, 
de arbetar tillsammans och för varandra, de är inte alls till för en mångårigt fack-
ansluten medlem. Tjugo minuter över tre kommer Hasse, vårdaren med örhänget, 
och säger till mig: ”Cvetan, det är dags för planeringssamtalet.”

Jag tar min Rolls-Royce-rollator som jag behöver som hjälp, ty jag kan ju svim-
ma på vägen på grund av den yrsel jag har i huvudet och kvarvarande osynliga 
skador och smärtor. Jag tittar mig i spegeln, rättar till min kroppshållning och går 
iväg till mötet med så stolta steg jag kan åstadkomma.

Den förste jag hälsar på när jag kommer in i rummet är den mäktige Tommy 
Eklund, den lokala Sif-klubbens facklige ordförande. Vi skakar hand och han 
säger: ”Vad trevligt”. Men inte just här på psyket, avdelning 52, tänker jag, som 
många gånger tidigare haft många diskussioner med honom. Företagsläkaren 
Göran Lundberg skakade jag också hand med. Hos honom har jag klagat många 
gånger på ledningens beteende mot mig. Han har sjukskrivit mig några gånger på 
grund av nervösa besvär och för att jag skulle vila upp mig i några veckor. Ingen 
skulle orka med orättvisorna på mitt arbete. Han kan intyga detta. 

Sist hälsar jag på den nya chefen på fiktionsavdelningen som jag tidigare bara 
mött i nyhetskorridoren där vi glatt har hälsat, ”Hej, hej”. Vi skakar hand och jag 
tänker att hon vet en del om mig genom att ha lyssnat på andras prat, men hon 
känner mig inte egentligen. Eva Hamilton är nu inte samma glada kvinna som 
jag mött i korridoren utan visar upp ett dystert ansikte. Men hur som helst hälsar 
hon. Det vore väl oartigt att inte göra det i detta sällskap.

Hasse stänger den lyxiga konferensdörren. Efter någon minut anländer läkaren 
Per och överläkaren Margareta. Det är tyst i någon minut. Alla tittar på mig. Vad 
jag har ställt till med. Normalt skulle de inte bry sig om att säga ”hej”. 

Jag vill inleda samtalet och det får jag för en gångs skull. Alla lyssnar på mig. 
– Ni tog mig mycket snabbt till detta ställe, på rekordtid. Det har tagit hela 

åtta dagar innan jag får framföra att jag önskar att snarast möjligt få lämna detta 
ställe, för jag hör inte hit!

Den välsminkade, mäktiga överläkaren på psykavdelning 52 svarar:
– Vi ska diskutera lite och sedan får vi se ...
Göran betonar att läkarmottagningen är fristående. Eva Hamilton anfaller 

mig direkt för den kaotiska händelse som jag ställde till med på SVT när jag de-
monstrerade för pressfrihet och mot omplacering. Dessutom har Göran sjukskri-
vit många i personalen på SVT sedan de läst min bok ”Bakom kameran”. De har 
känt sig knäckta och kränkta. Många har varit hos Eva Hamilton för att protes-
tera mot det jag skrivit i boken. De undrar hur jag kunde skriva så.

– Efter 34 år av tortyr från ledningen och cheferna på SVT mot mig, säger jag 
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sanningen i boken, en sanning som har upprört dem som känner sig skyldiga. 
Vem tvingar någon att läsa den? Vi lever i ett demokratiskt, fritt samhälle där alla 
ska kunna komma till tals. Det kallas yttrandefrihet, så därför kan man skriva 
precis som det är i verkligheten.

Nu tar härskarinnan på detta psyke till orda och vill säga sitt. Men när hon 
börjar tala om sitt perfekta arbete med mig, att låta mig vila i åtta dagar och inte 
alls behandla mina smärtor från den tunga och grymma polismisshandeln, så av-
bryter jag henne. Jag berättar i korthet hur hon tillsammans med SVT-ledningen 
har beslutat att inte dokumentera händel-
sen utan i stället mörklägga allting. Och så 
detta med hygienen de två första dagarna 
på avdelning 52.

Hur mycket bryr hon sig om sina tvångs-
intagna patienter? Därefter avslöjar hon 
sig själv genom att stadigt titta ner i gol-
vet, helt stumt, varpå Eva Hamilton, min 
nya chef, snabbt tar över. 

– Vi vet alla, Cvetan, att du är en mycket 
duktig fotograf och att du är väletable-
rad, men denna händelse som du ställt 
till med när du kedjade fast dig är inte 
acceptabel och boken du har skrivit provo-
cerar vissa på SVT. Din bok har upprört 
många SVT-anställda och med anledning 
av den inträffade incidenten under sep-
tember månad 2004 är företagets samlade 
bedömning att det inte är lämpligt att du 
återkommer till SVT. Detta med hänsyn 
till övriga medarbetare inom företaget. 
Säkerhetsavdelningen har av denna an-
ledning spärrat ditt passerkort tills vidare, vilket innebär att du inte har och inte 
kommer att få tillträde till SVT:s närområde. Det är ett skyddsområde. Dessutom 
blir du förbjuden att besöka personalläkaren G. Lundberg. Du har inte gjort nå-
got kriminellt. Vi kan inte säga upp dig, för du har inte stulit eller misskött ditt 
jobb. Men boken, varför skrev du så?

Vilken demokrati, att Eva Hamilton, min chef, förbjuder mig att vistas på all-
männa platser runt SVT:s närområde, men jag förstår hennes direktiv till mig, för 
hon har lärt sig på sina korrespondentjobb i arbetet för SVT i diktatoriska länder, 

Hygienen var botten – badrum och 
toa på avd. 52,  för fem patienter



82

så hon vet hur man förbjuder och sätter stopp för hederliga medborgare. 
Den välutbildade företagsläkaren Göran tillägger att på grund av Eva Hamil-

tons förbud kan han inte ta emot mig på sin lyxiga läkarmottagning inom SVT:s 
område och därför föreslår han att vi kan träffas, om jag behöver företagsvård, på 
någon närliggande, tyst kaffeservering, en lugn restaurang, eller varför inte i det 
kalla, kyliga fackföreningsrummet, för en läkarundersökning. Vilka intelligenta 
ord av en väletablerad doktor. Jag har aldrig varit med om något liknande förslag 
av en läkare.

Den pladdrige, ostabile facklige ordföranden har inte mycket att tillägga, förut-
om att han inte kan företräda mig för händelserna med boken och fastkedjandet, 
min kamp för pressfrihet och mot omplacering. Men han kan företräda mig och 
diskutera arbetsfrågor och ställa upp på att tömma mitt privata klädskåp i sällskap 
med säkerhetsvakten eftersom jag är portad. 

I åratal har jag bett om hans hjälp angående mina arbetskonflikter med led-
ningen. ”Det är på gång ... jag förhandlar... det kommer ...”, men några papper på 
förhandlingar fick jag aldrig. Detta stärkte mina tidigare misstankar om att den 
lokala fackordföranden är köpt av företaget och att de självklart jobbar ihop och 
att han bara jobbbar för sitt bästa, inte för oss medlemmar. 

Jag, den tvångsintagne patienten på psyksjukhuset som fortfarande har kvar 
sviter av smärtor och yrsel efter den svåra polismisshandeln, fick en ny chock efter 
detta som skulle vara ett planeringsmöte, inte ett bestraffande avsättningsmöte.

Jag svarade denna cyniska trojka i SVT:s ledning att jag trodde att de kommit 
till mig på psykavdelning 52 för att hälsa på en trogen anställd på SVT, för alla 
anställd är värda att man förhör sig om hur de egentligen mår. Läkaren Per och 
vårdaren Hasse med örhänget är vittnen till det välplanerade talet från trojkan. 

Sedan tar överläkaren Margareta ett A4-paper och läser:
– Beslut att tvångsvården upphör, paragraf 27. I samband med utskrivningen 

avskrives patientens tvångsvård på psykavdelning 52 och han blir definitivt utskri-
ven omgående. Dessutom ska patienten betala vistelse med brukad vård och be-
handling på avd. 52, 8 dagar à 60 kr = 480 kr, ingen moms.

Jag är övertygad om att min sammanfattade läkarjournal, på grund av mycket 
bra samarbete mellan SVT-ledningens och S:t Görans makthavare, förutom 
tvångsintagen patient till psykavdelning 52, kommer att kompletteras med: All-
varlig psykisk störning, tolkas som paranoida psykotiska inslag, patienten har 
haft mångårig problematik av närmast haveristisk karaktär, har lyckats göra sig 
själv så pass oumbärlig att SVT inte har lyckats bli av med honom på arbetsplat-
sen, trots ihärdiga försök till detta. Ger mycket dålig formell kontakt, vaken, klar 
och orienterad, dålig formell och emotionell kontakt på grund av att han är svår 
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att avleda, inga tecken på pågående ångest eller psykos. I överenskommelse med  
SVT:s ledning och dr Sidén läggs den tvångsintagna patienten in på avd. 52 för att 
vila, ingen medicinering är insatt.

Herregud, vilken tur att jag inte är ung längre, för med detta läkarutlåtande 
har man ingen framtid i detta systematiska samhälle. Sanningen om mig har de 
på det torra. Gud, vad skönt, men jag är fortfarande här på avd. 52, och under de 
sista minuterna hinner jag tänka på samhällets vardagsmeny: skaka hand, väl-
kommen, hur är läget, hur är vädret, vi gör inte så i Sverige, vi svenskar är ärliga, 
ej kriminella, inte mördare, icke tjuvar, ej falska, vi har felat i utredningen, vi 
ber om ursäkt, ja, du har felat, ingen ursäkt, paranoid, tvångspsykintagen, mycket 
samhällsfarlig, helst medicinering, ej samarbetsvillig, vila, utskriven, under lång 
tid framåt, översyn icke offentlig, apatisk, ingen framtid, tack och hej då, utan att 
skaka hand.

Ojojoj, vilket hemland Sverige är, vilka jävla tankar jag har. Som tur är är det 
de sista sekunderna på psykavdelningens markområde. Jag andas djupt och mina 
lungor tar in mängder av frisk luft.

Därefter säger de till mig att jag är frisläppt och kan gå. Vilket svineri av SVT-
trojkan, men av glädje reser jag mig, tar min rollator och tackar för besöket och 
det chockerande samtalet. Jag säger till Eva Hamilton, denna makthaverska som 
inte skiljer sig från det övriga chefspacket på SVT:

– Som författare till boken ”Bakom kameran” vill jag förära dig med ett exemplar.
Hon svarar:
– Okej, men det vete fan om jag vill läsa den.

Varsågod Eva Lycklig lämnar jag denna byggnad, psykavd. 52  
på S:t Görans sjukhus
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Väl ute i friheten tar jag mig på mina skakiga, darrande, ostabila ben och med 
smärtor i kroppen till Sankt Görans kyrka. Jag tänder ett ljus och tackar Gud att 
jag lever.

En timme senare får jag återse min kära kinesiska i en taxi. Vilken glädje! Alla 
mina varma känslor för henne rusar runt i min kropp där vi tillsammans sitter i 
taxin. Jag är fri! På väg hem!

I det heliga SVT-huset finns studio 1–5. Ettan och tvåan är några av Europas 
modernaste tv-studior. Under mina 34 år på SVT har välkända politiker, artister 
och många andra storheter passerat och kommer åter att visa sig i dessa berömda 
lokaler. Innan de går in i studion måste de bli sminkade, pudras och förberedas 
väl inför sina framträdanden. De måste sitta i gästfoajén bakom studio ett och två, 
där det finns soffor utplacerade. De största stjärnorna tilldelas små mörka loger 
där de kan vila, vara ensamma och koncentrera sig. Dessa är enkelt utrustade rum 
med en säng, en stol, nattduksbord med spegel samt dusch och toalett. 

Mitt liv har kantats av många, många intima äventyr. Jag älskar kvinnor och 
de har upptagit en stor del av mitt liv. Vissa omständigheter har gjort att jag ofta 
har lånat någon av dessa loger i tv-huset. Jag kommer att sakna dessa mörka, spar-
tanskt möblerade loger utan fönster som jag och mina älskarinnor besökt i smyg 
på kvällarna för att älska. Nu behöver jag inte smyga mer, ty resten av mitt liv 
kommer jag att ägna mig åt min kära, söta, älskade kinesiska – Tasani. 

Jag vet att min tid på mitt älskade SVT går mot sitt slut, men jag vill inte bli så 
totalt förnedrad – att bli omplacerad till SVT:s källare och avsluta min anställning 
i fotoyrket som etikettklistrare. Min stolthet har ett pris och det får jag betala på 
något sätt. Jag lämnar bygget som är så ruttet och styrs av inkompetenta, okunniga 
människor. Jag är väldigt stolt över att jag hävdade min rätt och demonstrerade för 
pressfrihet och mitt älskade yrke som fotograf. Jag kommer självklart att sakna 
mitt andra hem, SVT.
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Tidigt på morgonen, kl. 8:00 den första dagen i frihet, polisanmälde jag misshandeln.
Samma dag på eftermiddagen kom detta beslut:
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Jag gnäller inte på de underbara människorna i min närhet eller alla dem som jag ar-
betat med. Inte heller på mitt fantastiska, sagolika liv. Jag har haft det mycket bra, fast 
med mycket slit, svett och tårar bakom det goda. Men jag vill inte ge bort eller avstå 
från gällande lagar för mänskliga rättigheter, utan bli behandlad enligt dessa lagar i 
detta välfärdssamhälle Sverige, med världens modernaste demokratiska diktatur.
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Regeringens tillgång och resurs, Swedish Air force No 1, lyfte aldrig från Arlanda 
med destination Asien, till det katastrofdrabbade Phuket, Thailand, för att bistå 
och hämta hem de många svårt skadade och chockade julfirande svenskarna. 
Barn vars föräldrar spolats bort för alltid av den enorma tsunamin, flodvågen som 
bildades efter jordbävningen på havsbotten.


