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Ett ovanligt jobb

Jag satt i en bekväm stol i ett rum som liknande en biosalong. Salong var fullsatt för alla var 
förväntasnfulla på att få möta en livs levande bankrånare. Nej, han var inte aktiv nu, som tur var, 
utan hade ett eget sätt att betala tillbaka till sina "rånoffer" av människor som han mött i sin 
rånkarriär. Det han gav tillbaka var hela gaget 50.000:- som han fick för ca 3 timmars föreläsning 
fördelat på två föreläsningsdagar. 

Hela upplägget var bra vilket nog dom flesta i publiken tyckte. Det är lämpligt att berätta att alla i 
publiken arbetade på bank. Bankrånaren som på den tiden var känd som Gorbyrånaren berättade 
hur han rent praktiskt utförde ett rån. Han berättade vidare om ett liv med mycket pengar, fester och
droger. Ett liv som många tror är ett lyckligt liv bara för att man har mycket pengar. Men som svar 
på det svarade rånaren med att säga att det bara var under den tiden han var som mest olycklig och 
ville flera gånger avsluta det. Inget av dessa rån han utförde åkte han någonsin fast för. Men pga 
något annat brott senare fick han ändå en tid senare tillbringa en tid innanför fängelsemurar. Om du 
läsare undrar varför han inte fick för bankrånen också är svaret att dessa redan var preskiberade.

Här kommer något som jag tyckte var mycket intessant, eftersom jag är väldigt intresserad av 
männikors beteenden. Den före detta rånaren berättade att när han kom till fängelset blev han 
attackerad av vakter som misshandlade honom svårt.
I pausen kom det intressanta som var en frågeställning bland min grupp kollegor;
- Var det rätt att vakterna misshandlade rånaren?
Några tyckte att det var helt rätt eftersom han aldrig åkte dit för rånen, medans andra tyckte 
misshandlen var helt fel för det har inte vakterna tillåtelse att göra. Vad tycker du? kära läsare...
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