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� Ni missade väl inte sommarens actionsåpa,
när Tony Olsson och grabbarna rymde från
Hallfängelset utanför Södertälje. Återigen gick
jakten längs SCS:s cykelleder, denna gång Ny-
näsleden och Kustlinjen. Man försökte lägga
skulden på semestervikarierande anstaltsperso-
nal och det förekom t o m spekulationer att SCS
kunde vara inblandat, men detta är helt fel enligt
vår  källa inom polisledningen (som vill vara 
anonym).

Motivationen skulle vara att Tony Olsson
med kumpaner, senast det begav sig för tre år
sedan, flydde längs Vättern–Sommenleden i
Östergötland med den tragiska konsekvensen
att två polismän mördades utanför den lilla
orten Malexander vid sjön Sommen. Här finns
nu en liten minnesplats alldeles intill leden.
Tony Olsson åkte sedan fast i Costa Rica där
SCS hade en funktionär tillfälligt stationerad.

Kvällspressen entusiastisk

Men sommarens ”rymning” hade en helt annan
bakgrund. Tony Olsson hade en längre tid varit
på dåligt humör p g a trängsel på anstalten,
allmän resursbrist och bristande service. Och

det vet ju alla att sådant leder till otrivsel på
arbetsplatsen. En initiativrik kraft inom an-
staltsledningen kom därför på ett genialt upp-
lägg för att sätta fokus på fångvårdens akuta
önskemål. Han kontaktade Tony (inget pro-
blem, alla på Hallanstalten blir ju efter en tid
kompisar) som var med på noterna.

Sedan var det polisledningen nästa, givetvis på ett
diskret sätt. Inga problem här heller – man tyckte att
detta var ett utmärkt övningstillfälle och att kom-
mendera ett 50-tal poliser att avbryta sin semester
skulle inte vara svårt. Här gillar man lite action (utan
att det blir farligt) och att vakta fotbollsmatcher.
Polisen åtog sig att kontakta kvällspressen som blev
eld och lågor. Man hade nyss kramat ur det sista ur
Knutbyhärvan och befann sig i tillfällig nyhetstorka.
Och alla inblandade lovade naturligtvis största dis-
kretion.

Och så drog man i gång. En nyckelknippa till
anstaltsdörrarna ”kom bort”. Tony fick tag i ett
vapen (oklart om det var laddat) och mobiltele-
fon. Han rekvirerade en medhjälpare som dök
upp i rätt tid med en stulen brandkårsröd Saab
(för att man skulle hitta den lättare). Man stack
ut genom huvudingången och lämnade gisslan
i vakten. Och drog ner över Södertörn och

cykelturistlederna.
Södertörn är ju en stor återvändsgata, men

man skulle ju inte vara ute så länge och ville
kanske minimera polisens sökområde. Man kun-
de smita vidare längs Sverigeleden och Näslan-
det, men då riskerade man 30 minuters väntan på
färjan över till Mörkö och det var väl inte någon
höjdare under en riktig rymning. I stället drog
man alltså ner till badplatsen vid Grindsjön och
parkerade Saaben där. Denna hittades ett dygn
senare tillsammans med en utmattad rymling
under en bro.

Bättre konditionsträning

Man undrar verkligen hur Hallanstalten sköter
fångarnas konditionsträning. Att bli fysiskt utmat-
tad efter två mils bilkörning verkar lite magstarkt.
Man hade visserligen ingen mat med sig, för man
skulle ju inte vara ute så länge, men i alla fall.

Polisen hade samtidigt största möjliga pådrag
och plockade in den ena rymlingen efter den andra
inom samma område. Tony satt på loftet till Tegel-
vretens gård, där för övrigt en annan av SCS:s
funktionärer bor i närheten. Men SCS skall slltså
inte ha varit inblandat, enligt vår talesman (som
fortfarande vill vara anonym).

Summan av det hela blev att polisen fick en
välbehövlig och realistisk övning, man fick sola
sig i medierna och fick massor av beröm. Kvälls-
pressen fyllde en hel veckas lösnummerförsälj-
ning, anstaltsledningen kommer att få ökade
resurser och Tony får enkelrum, vilket är rimligt
krav för alla fångar i 2000-talets Sverige. Nästa
reform är enkelrum inom långvården, men man
får ju ta en sak i sänder.

Justitieministern var helt ovetande – han var
på semester. Moderatledaren försökte givetvis
ta några poäng på detta – det var fel att vara på
semester när det händer något, det var fel att vara
ovetande – eller hur han nu fick ihop det. Och
själv var han ju felinformerad, vilket denna
artikel avslöjar.

Alla var alltså nöjda och glada. Även Tonys
mamma, som inte alls ville ha sonen i närheten
av bostaden. Han ansågs tydligen kunna ha då-
ligt inflytande på sin syster, som just skulle ta
examen. Allmänheten ringde in mängder av tips
till polisens akuttelefon som förstås var av-
stängd. Man visste ju var Saaben fanns och hade
dragit in bemanningen. De enda som möjligen
kunde vara missnöjda med det hela var väl vi,
d v s den stora allmänheten, som får betala kala-
set. Men å andra sidan – vi fick god underhåll-
ning under några dagar.

Miljövänligare flyktmetoder

SCS tycker, så här med facit i hand, att det hade
varit mer sport om man valt cykel som flyktmed-
el. Lederna är ju väldigt välskyltade, man hade
haft större chans att klara sig undan (än i den
brandkårsröda Saaben), man hade förbättrat sin
kondition och varit allmänt miljövänliga.

Tänk på det nästa gång det blir aktuellt. Om
det nu blir några fler tillfällen? Thomas Bod-
ström aviserar nya superfängelser med ännu
bättre service och då finns det ju liksom ingen
anledning alls att rymma. Bättre motion på an-
stalten måste man tänka på, kanske ännu bättre
käk och någon form av utvecklande sysselsätt-
ning under fängelsetiden. Fast då får man ju
ytterligare ett problem – att anstalterna blir så
populära att fångarna vill tillbaka dit så fort de
blivit frigivna. ❏
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