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Nu ser Melinda Norberg framåt. Hon har påbörjat gymnasiestudier och hoppas senare
FOTO: HELENA KARLSSON
kunna studera juridik. Men det förgångna är hela tiden närvarande.

Melinda Norberg kort efter inlåsningen på Folåsa 2007. En elvaårig flicka som rycktes upp
från hemmiljön och placerades bland äldre ungdomar med missbruksproblem och kriminaFOTO: LARS BAGGE
litet.

”Det känns som om hela livet är borta. Man får
– Jag var chockad. Under
de första åtta-nio månaderna stod jag emot väldigt bra. Men
sedan blev man ju precis likadan.
Man piercade sig, gjorde hemmagjorda tatueringar som jag nu tagit
bort. Hela atmosfären på Folåsa
gick ut på att man skulle vara tuff
och hävda sig mot allt.

Är du fortfarande präglad på
något sätt av detta?

– Nej. Jag var det fram till 2010.
Men under åren som jag var på
flykt var jag så himla isolerad från
allt. Jag fick mycket tid att reflektera över mina värderingar och vem
jag var och vad jag ville. Jag ville
få bort den där bilden av mig som
publicerats på Tv3:s Efterlyst; en
Folåsaplacerad tjej med piercingar
som såg helt död ut i princip.

Syskonens vistelse på Folåsa kommer att vara i två och ett halvt år.
Socialnämnden i Filipstad lägger
ut runt 8 000 kronor per dygn, så
det hinner bli ungefär sju miljoner kronor. Med stöd från barnens
mamma har man satt upp fyra huvudmål för behandlingen: Barnen
ska inte kunna rymma. De ska gå
i skolan. Pappans inflytande ska
brytas. Mamman ska ges en plats
i Daniels och Melindas liv.
Bortsett från en sporadisk skolgång - som i Melindas fall resulterar i en ej avslutad nionde årskurs
- uppnås ingenting av detta.
I september 2007 rymmer Melinda från Folåsa för första gången.
Hon är tolv år, och det får fasansfulla följder.
– Jag har fått friheten att cykla till
Vikingstad som ligger ungefär två

kilometer från behandlingshemmet. Så jag tar cykeln dit och sedan
pendeltåget in till Linköping. Där
lägger jag mig och sover i en buske
bakom centralstationen.
- Jag vet att en av killarna på den
andra avdelningen ska på permission den helgen. Jag vågar inte åka
hem till pappa i Nordmark, för då
skulle polisen vara där och ta mig,
det är liksom självklart för mig.
Hon träffar killen med permis
och tillsammans kliver de på ett
tåg till Malmö. Melinda är utan biljett. Men den äldre killen har ju en,
och konduktören tror på henne när
hon säger att hon tappat sin.
Pojkens mamma bor i ett höghus
i stadsdelen Rosengård. Han presenterar Melinda som lillasyster
till hans flickvän Sofia (namnet är
ändrat) som också vistas på Folåsa.
I bostadsområdet träffar de killens
kompisar. En av dem har en kamphund som heter Ganja – ett annat
ord för hasch eller marijuana.
Gänget brukar röka hasch i en stuga på en av lekplatserna.
– Det är jointfimpar överallt i
stugan, så det syns att det är ett
sånt ställe. Ungar leker runt omkring, gungar och så. Det är helt
normalt.

Sista dagen (skulle det visa sig) i
Malmö följer Melinda med gänget
till ett omklädningsrum utanför en
bastu i ett av bostadshusen. Killarna
har bestämt att de ska dricka sprit.
Han som har permis och en till ger
sig ut för att köpa alkohol. 12-åriga
Melinda lämnas kvar i omklädningsrummet tillsammans med tre
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NWT den ”Fat
tar ni
16/11 2007 det är mig inte,
Nästa helg invigs
Filip-Spa i det gamla
lasarettet
i Filipstad.

FILIPSTAD: Flickan
s berättelse om tiden

Ska du gå på spa
nu när det finns i
stan?

Detta har hänt

2007

Våren: Familjerätten i Linköping utreder placeringen på
Folåsa och går på barnens
linje. Utredaren anmäler fallet
till länsstyrelsen.
September: Melinda rymmer

Emma Henriksen,
18 år, Spångbergsgymnasiet,
Filipstad
– Nej, jag tror inte
det. Jag har aldrig
gått på spa och det
skulle vara roligare
att testa någon annanstans.

Jennifer Ekroth,
17 år, Spångbergsgymnasiet,
Filipstad
– Nja, kanske. Men
jag åker nog hellre
till en större stad
och går på spa där.

– Ja, det är klart.
Man ska nyttja
småföretagandet
i
kommunen. Det
kommer nog att bli
jättekul och utbudet verkar bra.

Kerstin Kristoffersson
, 61 år,
sjukpensionär, Filipstad
– Ja, det tror jag
nog. Bara det inte
blir för dyrt. Allt
nytt som kommer
till Filipstad är positivt.

KARLSTAD

KARLSTAD

Snattande kvinna
polisanmäld

 En 23-årig kvinna
greps på
tisdagskvällen på
Åhléns i
centrala Karlstad,
där hon
försökt lämna varuhuset
med obetalda varor.
Kvinnan
hade stoppat på
sig parfymflaskor för över
1 000 kronor.
Hon misstänks
för stöld.

GRUMS

Försökte köra
på poliser – häktad

 Den man i 30-årsåldern,
som på onsdagsnatte
n ska
ha försökt att köra
på två polismän i Grums,
begärdes på
torsdagen häktad.
Mannen
är misstänkt för
försök till
grov misshandel
och
vårdslöshet i trafik. grov

KARLSTAD

Polisen får
betala trasig dörr

 En Karlstadsbo
får
kronor i ersättning 7 000
för skador på dörren till
sin lägenhet. Skadorna uppkom
när
polisen kände sig
tvungen
att slita upp dörren
i samband med ett ingripande.

GUNNARSKOG

Polisen får ersätta
skador på moped

 En Gunnarskogs
bo ska få
5 000 kronor i ersättning
för
att dennes moped
skadats efter att den varit
i beslag hos
polisen.
Mopeden beslagtogs
i samband med en poliskontroll


För Melindas del tar rymningen
slut i Norrland.
– De ungdomar jag är hos har till
slut ingenstans att gömma mig.
De pratar med ett jourhem som tar
hand om mig. Där läser personalen
tidningar – bland annat NWT – och
förstår vem jag är. Jourhemmets
föreståndare ringer till socialchef
Kristina Steijner i Filipstad, och
det slutar med att polisen kommer och hämtar mig och kör mig
tillbaka till Folåsa.
Från och med nu beslutar sig
syskonen för att ändra taktik. De
får hela tiden höra att de är hjärntvättade av pappan och de blir nästan alltid korrigerade när de säger
något positivt om uppväxtåren i
Nordmark.
– När jag kommer tillbaka från
rymningen så känner jag att jag
måste ut från Folåsa. Jag förstår att
om jag fortsätter att vilja ha kontakt med pappa så kommer det här
bara att fortsätta till jag bli såpass
gammal att de inte kan behålla mig
längre. Så jag säger att jag inte vill
träffa honom.
Taktiken lönar sig.

I april 2008 beslutar socialnämnden att pappan inte får ha
någon kontakt med barnen. Melinda flyttar i december 2008 till
ett familjehem i Linköping. Hon
går i skolan och får en hund - en
collie - som hon fortfarande har
hand om.
I januari 2009 skrivs barnen
slutligen ut från Folåsa och i samma veva får mamman ensam vårdnad om dem. Melinda har fyllt 14 år
och är fortfarande omhändertagen
och tvångsplacerad på familjehem.
Hon har bara träffat mamman en
enda gång sedan 2005 - vid ett kaosartat möte på Folåsa några månader tidigare. Och hon säger att
hon aldrig vill se henne mer.

Ett år senare, våren 2010, ser Melinda ljusare på framtiden. Hon
pluggar för sitt slutbetyg i nian och
hon söker in på hundgymnasiet i
Forshaga.
– Jag tänker att jag kan ta med
mig min hund till skolan och bo på
internat tillsammans med andra
ungdomar. Detta är något jag verkligen drömmer om.
I och med att Melinda flera
gånger uttryckligen sagt att hon
inte vill träffa pappan så har det
lättats på kontaktförbudet. Det
finns inte längre något hindrande
LVU-beslut. Inför påskhelgen 2010
kan hon bestämma själv - och väljer att åka hem till Nordmark och
återse pappan som hon inte träffat
på flera år. Daniel är också där. Det
blir en känslosam återförening.
Men efter bara tre dygn smäller
det till igen.
– En socialsekreterare från Filip-

på Folåsa

det handlar om”

Ensamma veckoslut
när ”alla
andra” åkte hem
till sina familjer.
Bevakade promenader
i bara
tofflorna för att hon
inte skulle
rymma.
Ett litet hopp om
att domstolarna skulle lyssna.
Så beskriver den
tolvåriga
flickan året på Folåsa
– ett år
som slutade med
att hon rymde.


från Folåsa och grips
tre dagar senare i
Rosengård, Malmö.
September:
Syskonen rymmer.
Melinda är borta till
den 23 januari 2008,
Daniel till den 9 april 2008.
Sökte jobb med
manipulerat betyg

Folåsa. Det är också nu som syskonen en kort tid bor hos en tidigare
miljöpartistisk kommunpolitiker
i Stockholm. Denne funderar på
att gömma barnen hos nunnorna
i Alsicke kloster, och han tar hand
om ett skakande brev från Melinda
som publiceras i NWT i november
2007.
Barnen försvinner dock utan
förvarning från miljöpartistens
lägenhet innan han hinner göra
något mer.

Patrik Lindgren,
33 år, väktare,
Lesjöfors

TEXT & FOTO: MARJA
WÄNGSTAM

 En 20-årig man
misstänks
för urkundsförfa
lskning,
efter att ha blivit
polisanmäld för att han
sökt
med ett manipulerat jobb
grundskolebetyg. Mannen
ska ha
gjort ändringar
i betygsdokumentet för att
framställa
sig själv i bättre
dager.
Jobbansökan hade
gjorts
till Räddningsve
rket.

eller fyra pojkar i övre tonåren.
Det som händer där vill hon inte
berätta närmare om. Det är enda
gången under den fem timmar
långa intervjun som Melinda har
tårar i ögonen.
Några timmar senare hämtas
hon av polisen. Killens mamma har
berättat i telefon för personalen på
Folåsa att Sofias syster befinner sig
i Malmö. Personalen lägger ihop
två och två och förstår att det måste
handla om den förrymda Melinda.
Även killarna som gjort henne illa
utanför bastun har tipsat polisen.
Troligtvis för att ställa sig själva i
bättre dager om det skulle bli polissak av det som skett.
Men Melinda har inga planer på
att göra polisanmälan.
– Dels är det så att den här flickvännen Sofia bodde på min avdelning, och hon har knivhotat en av
de andra intagna. Och den andra
killen som var med, det var hans
kompisar som gjorde det, och han
sitter på den andra avdelningen på
Folåsa. Så jag visste, eller trodde,
att jag skulle få ett helvete om jag
anmälde.
Hon övernattar i chock på hotell
Scandic i Malmö bevakad av vakter
och körs dagen därpå i en väktarbil
från G4S tillbaka till Folåsa.
Bara några dagar senare rymmer
Melinda igen, denna gång tillsammans med Daniel. De blir borta i
fyra respektive åtta månader och
sover i trappuppgångar och hos
bekanta på olika platser i landet.
I början håller de ihop men skiljs
senare och fortsätter på olika håll.
Fallet uppmärksammas i riksmedia. Melinda säger till en reporter på
Tv1:s Rapport att hon hellre sover i
en trappuppgång än återvänder till

och sattes på ett
släp för
transport till förvaring
hos
polisen i Arvika.
Under
transporten ska
mopeden ha
vält och fått flera
skador.

HAGFORS

Testdag
– inte katastrof

KARLSTAD

Misstänkt
brand var solen

 Räddningstjä
nsten i Karlstad fick på torsdagsmorg
onen larm om en
misstänkt
brand i en vindsvåning
Rudsvägen, Norrstrand.på
Flera räddningsbil
ar åkte
till platsen, bara
för att konstatera att det var
förmiddagssolen som spelat
några
förbipasserande
ett spratt.
– Det är inte första
gången
vi får larm och
det visat sig
vara något sånt
här. Men det
är bra att folk är
uppmärksamma. Det är bättre
att
man ringer när
det inte
brinner än inte
ringer när
det brinner, säger
räddningstjänstens
informationschef Lars Wendel.

GRÄNSEN

Köttsmugglare
fast två gånger

 En man har stoppats
den norska Örjetullen av
för
köttsmuggling
två gånger på
en dryg månad.
Den 59-årige
mannen fastnade
i en kontroll i måndags
med 472 kilo
kött i bilen. Förra
gången
var fordonet fyllt
med 700
kilo kött.
Nu har både mannens
och körkort beslagtagits,bil
skriver tidningen
Smaalenens Avis.

2008

kontakt med barnen.
Juni: JO konstaterar att
Januari: Melinda byter Nordmarksbarnen utsattes
taktik och säger att
för olaga frihetsberövande två
hon inte längre vill ha
år tidigare i Hjortkvarn, men
kontakt med pappan.
socialnämnden slipper åtal.
April/maj: Beslut om
December: Melinda flyttas till
att pappan inte får ha någon
familjehem i Linköping.

Berättelsen börjar
i juli
2006 när hon och
brodern grips
och förs med
buss till behandlingshemmet Folåsa
i Östergötland. Den slutar
den 26 september i år, några
veckor
”Mitt förtroende
gemensamma flykten. efter den
för myndigheter
är helt bortblåst”,
flickan. ”Jag har
skriver
väldigt svårt att
Avsnittet från
tro på vuxna människor”. den tolvåriga
sommaren och på Folåsa förra
hösten.)
hösten 2006 berättar
(Bilden togs
om hårda
restriktioner på
FOTO: PRIVAT
grund av en tidigrar mig allt värt
gare rymning:
att leva för!”
låg på nattduksbor
I november var
”Jag fick höra
att jag bara
fallet uppe i
det. Hela
kammarrätten.
jag skakade.”
skulle vara där
Resultatet där
i två veckor
blev att en del
fram till LVU-förhan
Enligt flickan ledde
restriktioner togs
vårdkonfedlingen. bort.
rensen inte till
Jag kom inte
därifrån. Fick
några förbättringar av hennes
bara träffa min
”Efter fyra månader
villkor på Folbror i 15 mifick
jag
gå utanför dörren
åsa.
nuter tillsammans
utan persomed två nal.
personal. Vi fick
”Jag orkade
Det kändes helt
inte mer. Jag
inte vara utotroligt! kände
Att liksom kunna
omhus tillsammans
det i hela min
.”
gå
kropp
ut
och själ. Jag
och
känna frisk luft
”Dagarna gick.
var i stånd att
Fick inte konutan någon
göra
som stod bredvid
vad som helst,
takta någon utom
bara
och bevakade
min advokat
en...”
vara kvar på Folåsa.”jag slapp
och socialtjänsten
. Jag fick åka
ut en gång, till
”Det blev vinter.
Hon rymde. Greps
Bergs
Jag var fruknere i Malmö. Och rymde
slussar
och
tansvärt trött
en gång till.
äta
på
Dom sista att
glass.”
”Och här är jag
vara där. På att
nu. FRI! Mår
bättre än jag
”När det gäller
se alla andra
gjort på över
månaelåka år.”
ett
everna så kom
på hemresor
jag derna
vainnan jag
snabbt in i ”gänget”
Barnen har nu
renda helg, se
varit på rymalla
så att säga.
prata med sina men från Folåsa i två och en halv
Alla rymde skar jag
tyckte synd om
föräldrar obegrän- månad.
mig mig
mycket.
som hamnat där
Jag sat och utan att ha
när
jag bara var 11
en vakt vid sidan
år. har cirka 27 ärr
Text
Ingen kunde
ARNE SKORUP
om.”
förstå på
kroppen.
varför. Allra
054-19 96 13
minst
Hon beskriver att
arne.skorup@nwt.se
jag själv.”
hon allt
kade med personalen,oftare bråEn bit in på
hösten behandanvände
ovårdat språk och
lades omhändertag
BAKGRUN D
fick avdrag på
andet i länsveckolönen.
rätten i Värmland.
Brodern var
med vid förhandlinge
”Jag
n. Flickan sköta orkade helt enkelt inte
 I en vecka vistades
skriver:
mig. Varför
de förrymda
Nordmarksbarnen
sköta mig liksom? skulle jag
”Min bror fick
hos ”miljöparåka, men inte
tisten” i Stockholm.
sabbade mitt liv.” Alla bara
jag, Jag var
för ung för det.
Sedan fortsatte de flykten på
Jag satte verkligen
Julhelgen 2006
egen hand.
tillbringade
mitt hopp syskonen
till länsrätten.
Den tolvåriga flickan
på Folåsa.
Jag
en 27-sidig handskriven lämnade
ändå liten – chans såg en – om
”Alla dom andra
berätfick prata
att slippa med
telse till mannen.
ur helvetet och
sina föräldrar.
Det är en redofå komma hem.
Jag fick ingörelse för vad hon
te ens prata med
Jag hoppades
och hoppades.”
känt och upppappa
levt under tiden på
afton, vilket resulteradepå julLänsrättsdomen
det statliga
som kom nåi att
behandlingshemmet
jag grät och
gra veckor senare
mådde fruktansFolåsa.
betydde
satt utvidgat omhändertag fort- värt dåligt.”
– Hon bad mig att
sprida berätande –
telsen så att fler fick
och placering utan
”Dom sista månaderna
veta hur hon
tidsgräns på
innan
haft det, säger miljöpartisten.
jag rymde skar
Folåsa. Flickan
skriver:
jag mig mycket.
Jag har cirka 27
Dokumentet har ett
”Jag blev fruktansvär
ärr
allmäninpå
kroppen.
t led- Alla skar
tresse. Det ger en
sen. Jag hade
sig på min avdelning.
bild av hur ett
hoppats och önav Nordmarksbar
Personalen märkte
skat så mycket
nen upplevt tidet men gjoratt kanske,
den före rymningen,
de inte så mycket
kanske skulle
jag kunna få
åt det.”
i ett ärende
där hittills bara experter
åka hem till pappa.
Den 29 augusti
i år skulle hen--- Min ad- nes
och barnens sins emellan
vokat Ingalena
situation behandlas
stridande förälBjellman ringpå en
drar kommit till tals.
vårdkonferens
de. Hon berättade
på Folåsa. Mamatt jag bara
man var inbjuden,
skulle få prata
NWT återger några
med pappa 15
korta avmen pappan
snitt ur de delar som
skulle inte vara
minuter en gång
med. Flickan behandlar om
i
flickans upplevelser
närvaro av personal”.veckan i skriver sin upprördhet:
av omhändertagandet.
”Fattar ni inte?
”Jag flög upp
Det är MIG det
från stolen
handlar om. Det
och gick in på
Berättelsen står oemotsagd,
är mitt LIV ni ramitt rum och
eftersom sekretessen
serar totalt. Jag
smällde igen
dörren, Sparär en MÄNNIShindrar Folåsa och socialtjänsten
KA!!! Ni bryter
kade omkull stolen
ner mig, ni förväfrån att
vid skrivuttala sig i ärendet.
bordet och rev
ner saker som

 Under torsdagen
var det
ovanligt många
ambulanser
som åkte omkring
i Hagfors.
Men det var inte
fråga om
någon katastrof
utan
tingets ambulansver landsksamhet som förlagt
sin testdag
för vikarier till
Hagfors. En
dag med körprov,
simtester i
Älvstrandsbadet
och
prov på vårdcentrale bärn
blivande vikarierna. för de

Nordmarksbarnen

2009

Januari: Barnen skrivs ut från
Folåsa
9 januari: Mamman får ensam
vårdnad om barnen.

2010

Våren: Melinda söker till
hundgymnasiet i Forshaga.
27 mars: Melinda åker hem
till Nordmark för att fira påsk
med pappan och Daniel.

