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Ögonblick

som förändrar livet
”Ögonblick som förändrar livet” är en bok av Annika Östberg som handlar
om hennes liv och de val hon har gjort. En vårdag 1981 skar ett snitt i ödets
väv när två män mördades av pojkvännen Bob Cox. Om sin medverkan i
brotten, om fängelsetiden och de val hon gör idag, handlar boken. I höst
kommer hon till Österhaninge församling för att berätta sin livshistoria.
Alla tycker någonting om Annika
Östberg. Hennes namn väcker känslor
och tankar som följs av kommentarer
som pendlar mellan ”Jag tror att det
var hon som fick pojkvännen att skjuta
polismannen” till ”Vad bra att hon
har fått upprättelse och fick komma
hem till Sverige igen. Det var ju inte
hon som gjorde det.”
När hon är ute i landet, på biblio
tek, i församlingar och inom kriminal
vården – och berättar om sitt liv och
ögonblicken som förändrade det, drar
hon fulla hus. Det är många som vill
höra hennes historia med egna ord. Se
den långa, tuffa blondinen som fick ett
28årigt fängelsestraff i kaliforniskt
fängelse men under de åren lärde sig
att leva under begränsade förhållan
den, och när hon passerat livets halv
lek kommit ut som en fri, mogen
kvinna.
– Jag var inte alls beredd på den här
uppmärksamheten, säger Annika som
är 58 år idag och har varit fri sedan
förra våren. Jag tror att den har flera
nivåer. Många som träffar mig har
följt mitt liv genom tidningsartiklar,
tvdokumentärer och nu vill de höra
historien från personen själv. Så visst
fi nns det en nyfi kenhet. Men jag tror
att det går djupare än så.
Alla har sina svårigheter som de
kämpar med under livet och jag är
någon som har gått igenom ännu
värre saker och kommit ut på andra
sidan, säger Annika.

Hon talar med lugn och klar röst med
en amerikansk accent och utstrålar
tydlighet, eftertänksamhet och
stringens. Hennes formuleringar är

både direkta och poetiska, så har hon
också skrivit under hela livet.
I boken Ögonblick som förändrar livet
skriver hon med stor nykterhet om sitt
liv, hur det var, hur det blev och vad
det var som egentligen hände. Det
fi nns ingen tendens att romantisera
eller lägga till rätta.
Hon berättar om den harmoniska
uppväxten i Hässelby, där hon levde
i samklang med sin mamma och de
närmsta släktingarna, och hur känslan
av samhörighet bröts när hennes
mamma gifte sig med amerikanen
Braxton och de flyttade till New York.
Annika kände sig annorlunda
och lyckades aldrig bli en del
av den nya världen.

Styvfadern Braxton tyckte mest att
hon var i vägen och försökte kon
trollera henne med regler och psykisk
misshandel. När hon var 13 år rymde
hon hemifrån och sedan följde ett liv
med droger och relationer med krimi
nella män. Den stora kärleken under
den här tiden, var hennes son Sven,
som föddes 1970 när Annika var
16 år.
Åren i fängelset har gett henne möjlig
het till ett kritiskt granskande, att gå
igenom kedjan av val och händelser
fram till den ödesdigra vårdagen 1981
då två människor miste livet. Joe
Torre och polismannen Richard Hel
bush. Båda sköts till döds av Annikas
pojkvän Bob Cox.
I sorgearbetet och bearbetningen av
händelserna kom ångesten i form av
frågor om varför hon inte hoppade av
redan efter det första mordet och var
för hon inte gjorde andra val. Mordet
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på polismannen Richard Helbush har
förföljt henne. Särskilt minns hon
bilden av honom i dödsögonblicket.
– Det går inte att sammanfatta i
några ord. Men den överväldigande
känslan var ”horror”, det fi nns inget
riktigt bra ord för det på svenska. Det
är en sjuk känsla som både innefattar
skräck, sorg och rädsla.
– När man ser en människa dö är det
någonting som händer i universum.

Allting tar stopp, plötsligt är det ett
vakuum där det har varit ett liv och
allting håller andan. Och sedan sugs
världen in i ”super speed”. Men den
känslan, i den nanosekunden, går inte
att förklara och det är något som jag
har försökt att förstå och levt med.
Det har också bidragit till min tro. Att
livet är mer än vad vi gör här och nu.
Annika säger att hennes bok handlar
om val och hon liknar kedjan av val
vid en rörelse som bildar en domino
effekt. Det ena leder till det andra och
ett tillsynes obetydligt val kan längre
fram få ödesdigra konsekvenser.
– Men bland kommer du till väg
korsningar med möjlighet att välja en
annan väg. Då gäller det att stanna
upp, vilket är svårt, för då måste du
erkänna för dig själv att du gjorde fel
och kliva tillbaka och börja om.
Ibland kan det vara enklare, i stunden,
att bara fortsätta.
Hennes livs tuffaste ögonblick, som
bildade ett brott i livets väv, gläntade
på dörren till en tro. I samma ögon
blick som hon kom i kontakt med
livets värde öppnade det långsamt upp
för en Gudstro.
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– När man är mitt uppe i hemskheter
och ondska kan man undra om det är
värt det. Men det du ger ut, får du
tiofalt tillbaka. Både på gott och ont
och jag har sett det fungera. Det kom
mer inte alltid i den form som du hade
tänkt dig, men det händer saker.
Genom samtal med en fantastisk
fängelsepräst, Leif Eliasson, och tolvstegsprogrammet, öppnade jag mig
långsamt för möjligheten att det finns
en högre makt som bryr sig om mig.

– Genom tolvstegsprogrammet gjorde
jag också en djupgående självrannsa
kan där jag konfronterades med mitt
liv, de val och handlingar jag har
gjort. När det väl var gjort kom en
skön känsla av att börja bli bekväm
med sig själv.
Annika får ofta frågan om hon har
försonats med sin del i brottet. Och
hon beskriver det arbetet både utifrån
en mänsklig och en andlig nivå.
– På en mänsklig, personlig nivå
har jag försonats med brottet. Jag har
suttit 28 år i fängelse och på en andlig
nivå tror jag mycket på förlåtelse, men
det kräver ett arbete. Inom den
evangelikanska kyrkan i USA är det
vanligt att man via andedopet som
vuxen, anser sig vara rentvättad och
fri från sina skulder. Men jag tror inte
att det är så enkelt. Kan jag leva med
jag har gjort idag? Ja, absolut. Men
kan jag säga att allt är betalt? Nej, det
tror jag inte. Om mitt liv ligger i ena
vågskålen, och alla skador jag har till
fogat i den andra, så har jag ett arbete

kvar att göra för att skapa mer balans.
Det jag gör nu, att berätta om mitt liv
och förmedla hopp till kvinnorna som
sitter på Hall och Hinseberg, är mitt
sätt att betala tillbaka.
– Kvinnorna som jag mötte i fängel
set i Kalifornien, deras ansikten, kom
mer för alltid att vara en del av mitt
liv. Våra liv har flutit ihop under åren
som har gått, vi delade samma livsvill
kor och de blev min familj. Där fanns
Diane, som en gång varit en vanlig
hemmafru, och som mördade sin make
efter många år av misshandel. Där
fanns Leslie, som var en av ”Manson
kvinnorna” och så Anne, en av mina
första cellkamrater, som satt inne för
inbrott.
När man lever med en person så
nära inpå sig, utan några som helst
avskildheter, skapar det en väldigt
speciell vänskap.

När min son Sven var 15 år, dödades
han i en bilolycka av en berusad föra
re, och h
 ennes kärleksfulla stöd hjälp
te mig genom de fruktansvärda dagar
na. Det är en sorg som jag fortfarande
inte har orkat bearbeta, säger Annika.
– Vi kvinnor gav varandra
styrka och hjälpte varandra
att hålla hoppet levande.

Vi använde vår humor, det blev m
 ycket
galghumor… Man måste kunna skrat
ta och hitta det roliga i eländet för att
överleva. Från vänskapen hämtade jag
det mesta av min kraft, lärde känna
mig själv och uppskatta den jag är.

Det var 3000 kvinnor som var intagna
på anstalten, så det var aldrig lugnt,
det var alltid någonting som pågick
och det fanns ingen neutral plats att
gå till så kvinnorna gav varandra
utrymme på det sätt som var möjligt.
– Våra korridorer var långa, och
när någon gick förbi var det en oskri
ven regel att aldrig titta in i någons
cell. Kanske klädde rumsgrannen på
sig. Det var vårt sätt att ge varandra
space där det egentligen inte fanns
något.
Hur har fängelsetiden förändrat dig?

– Jag har vuxit upp och mognat som
människa. Jag har levt ett annorlunda
liv med annorlunda upplevelser och
lärt mig att uppskatta det som är
esoteriskt viktigt. Att inte investera i
saker, för allt som du ägde kunde tas
ifrån dig. I stället investerade jag i
personer och relationer.
Jag har lärt mig att se på saker
ur ett annat perspektiv och
värdesätta nuet. Titta på fåglarna
som hoppar omkring och förundras
över naturens skiftningar.

Idag bor hon i en tvårumslägenhet i
Basta arbetskooperativ i Nykvarn.
Utanför fönstret ser hon röda stugor
och naturen i sin prunkande försom
marskrud. Här lever hon med Golden
retrievern Tasha.
Hur är det att vara tillbaka
i ett liv i frihet?

– Det är väldigt svårt att sammanfatta
i några ord. Men jag tar ingenting för
givet. Allra mest uppskattar jag natu
ren och att vara ute i skogen med
Tasha. Det finns egentligen ingen rik
tigt tystnad någonstans, men det är
underbart att bara vara omgiven av
naturliga ljud!
När Annika inte är ute och berättar
sin ”lifestory” skriver hon på en ny
bok. Om vad som har hänt i Sverige,
sedan hon lämnade fosterlandet. Och
då tänker hon inte på de yttre för
ändringarna i första hand.
– Jag har varit borta från Sverige och
den globala världen i 30 år och för
söker skildra vart vi är på väg med
mina ögon.

