
livet

–Vi venter på at

Fengselet er det  
beste som kunne 

skjedd meg.
Linda Ville Marie Ruud

De langtidsinnsatte på 
Ravneberg fengsel 
finner trøst og støtte 
i hverandre. Ville, 
Monica og Lisa lengter 
etter en ny start på livet.

tips!
Sett «Orange is the 
new Black»? Les de 
norske fortellingene 

om livet i fengsel.
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Du kan gjøre oppholdet til 
noe negativt, eller du 
kan velge å utvikle deg 
som menneske. Det er 
opp til deg hvordan du 

vil forholde deg til å være i fengsel, sier 
Lisa Craft (48) fra USA. 

Hun sitter i varetekt på ellevte måneden 
på Ravneberget fengsel utenfor Sarps-
borg. Selv om hun ikke har vært innesper-
ret før, er hun fullstendig klar over 
hvordan fengsel kan være. I andre land.  
I hjemlandet.

– Her får vi muligheten til personlig 
vekst. Til å lære oss nye ting,  
sier hun.

Hun venter på dom i saken som kommer 
opp i høst. Imens tilbringer hun tiden 
sammen med 40 andre kvinner på det hun 
kaller «girls camp». Fengselet er ett av tre 
for kvinner i Norge, og er kategorisert 

som et såkalt lavsikkerhetsfengsel. Ingen 
blir låst inn på celler, men de må stille seg 
opp daglig for å telles. Den siste tellingen 
skjer på rommene om kvelden. De 
innsatte har også arbeidsplikt, og på 
fengselsområdet sysler kvinner i rødt 
arbeidstøy med ulike oppgaver. Kløyver 
ved. Spar jord. Luker i grønnsakhagen. 
Noen bretter origamibokser med  
små fingre. Krokete fingre. Fingre  
med giftering. 

– For my husband! Ler en og holder opp 
sin aller første boks i papir. Mer latter og 
prat på fremmede språk. Besøkende blir 
alltid møtt med en viss interesse.

– You speak romanian? No? 
Italian? No? Spanish? NO?!

Latter igjen. Om lag halvparten av de 
innsatte her er av utenlandsk opprinnelse. 

– Vi grupperer oss etter nasjonalitet. Det 
er ikke bare bare å sette seg på feil plass  

i spisesalen, for å si det sånn, forteller 
Monica Evenrud (50). 

Hun har sonet seks måneder av en dom 
på et og et halvt år for kjøp og salg av 
narkotika. Nå holder hun seg mest 
sammen med jentene oppe i «det hvite 
hus». Det er her innsatte med et ruspro-
blem holder til. Her følger de et eget 
rusprogram lagt til rette av Ravne
berget fengsel og Sykehuset Østfold 
HF ved Sosialmedisinsk poliklinikk 
(SMP) i Sarpsborg. 

Monica bor blant annet sammen med 
Linda Ville Marie Ruud (40) fra Askim. 
Begge er med på programmet til rusmest-
ringsenheten, og sammen prøver de  
å peppe hverandre opp. Ville har sittet  
i varetekt i seks måneder og venter på 
dom. Hun er tiltalt for besittelse av falske 
penger, og holdes inne på grunn av 
gjentagelsesfare. Siden februar i år har 

De får ikke gjort om på fortiden. Men bak murene 
planlegger Ville, Monica og Lisa livet utenfor..
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livet skal  
begynne!

–Vi venter på at
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hun skrevet dikt. Lange dikt om livet, om 
ting hun har opplevd. Ting hun tenker på. 
I mai ble hun ferdig med sin første 
diktsamling, som hun nå prøver å få utgitt. 

– Fengselet er det beste som kunne  
ha skjedd meg, sier Ville. 

Hun står i døråpningen til det hvite 
huset. Øynene er skøyeraktige og levende,  
og munnvikene hennes ser ut til å ville 
oppover hele tiden. Hun har på seg en 
dress hun har designet og strikket selv. 
Striper i rødt og brunt. Påsydde lapper 
med dødninghoder. Moren sender 
henne garn. 

– Hva synes hun om at du er her? 
– Hun er sjeleglad. Hun skulle bare 

ønske det hadde skjedd mye tidligere. 
Villes munnviker peker oppover igjen. 
– Hvorfor det?
– Hun håper vel at det skal få meg på rett 

kjøl, sier Ville.
– Gjør det det da? 
– Ja. Jeg er bestemt på å få det til. Jeg har 

vært på behandlingsinstitusjoner. Det 
lengste jeg har vært rusfri tidligere var i et 
og et halvt år. Jeg gjorde det for dem rundt 
meg. Men det holder ikke i lengden. Du 
må ville det selv. Og det gjør jeg nå. 

– Hva er det som er annerledes nå?
– Jeg er blitt bestemor. Datteren 

min ble mor. Jeg vil så gjerne se 
barnebarnet mitt. Men det får jeg 
ikke hvis jeg fortsetter med rus,  
sier Ville. 

Hun har vært misbruker siden hun var 
14 år. Flyttet hjemmefra da hun var 15. 
Oppveksten var turbulent og preget av 
vold. Hun husker ikke så mye før hun ble 
konfirmert. Nå er hun 40. 

Snart, snart skal livet virkelig begynne. 

Fengselsbetjent Linda Gjølstad har 
arbeidet både i manns- og kvinnefengsel. 
Hennes inntrykk er at kvinner som soner, 
har med seg mer bagasje enn menn. 
Mange kommer fra hjem med lite ressur-
ser, og spesielt rusmisbrukerne har 
opplevd mye negativt.

– Det er kort avstand mellom rusmisbruk 
og psykiske lidelser. Det er mange triste 
skjebner. Vår viktigste oppgave er å gjøre 
dem mer rustet for livet etter fengsel, og gi 
dem noen positive opplevelser av mestring 
under oppholdet, sier Linda. 

På Ravneberget tilbys undervisning på 
grunnskole- og videregående nivå. Noen 
høyskolefag kan også tilrettelegges. Kurs  
i datakortet og norskundervisning finnes 
også. Linda er overbevist om at positive 
opplevelser under soning vil gi kvinnene 
et bedre utgangspunkt når de kommer ut. 
Men ressursene er små. 

– Den største utfordringen vår er at vi 
ikke kan tilby de samme valgmulighete
ne som menn får i fengsel, sier Linda. 

Kvinnelige innsatte er en liten gruppe 
sammenlignet med menn. Bastøy er også 
et lavsikkerhetsfengsel, men tilbyr 
undervisning på høyskolenivå og har 
enkeltrom til de innsatte. På Ravneberg 
må opptil fire personer dele rom. Det fører 
til mange konflikter. 

– Knut Storberget sa at nå hadde de 
avskaffet alle firemannsrom i fengsel. Men 
de glemte visst oss, sier Linda. 

Ville likte dårlig å være på firemannsrom 
og er glad for det beskjedne rommet hun 
har nå. De innsatte som følger program-
met til rusmestringsenheten har mulighet 
til å lage sin egen mat, de har tv-stue og 
tilgang til telefon. I andre etasje holder 
betjentene til. 

Utenfor kjøkkenvinduet kvitrer fuglene. 

For dem som følger 
serien Orange is the 
New Black, er håret 
til Monica 
påfallende likt 
karakteren Reds.
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I frihet. En bie kommer seg inn. Monica 
slipper den ut. Til friheten. 

– Vi skal aldri tilbake igjen hit. Vi har  
store planer og skal møtes på utsiden.  
I mellomtiden må vi finne en måte å le på. 
Hvis ikke gråter vi bare, sier hun.  

Det aller verste er lengselen etter 
familien. Det kan være hardt. Flesteparten 
av kvinnene har barn. Å være uten dem 
kan føles tøft. Da er det godt å ha noen 
som trøster og oppmuntrer. 

– Det er mye kjærlighet mellom oss,  
sier Monica. 

Fengselsbetjent Linda bekrefter dette. 
Hun ser det ofte mellom de langtids
innsatte. De blir venner for livet. 
Konfliktene er størst mellom dem som 
soner korte dommer. Med så mange 
kvinner på ett sted kan det lett bli gnisnin-
ger. Men bare sjelden tys det til vold. 

– Er det noen som har rømt noen gang?
– Vi har tidvis noen som kommer seg 

over gjerdet. Det er gjerne rusmisbrukere 
med abstinens. Men vi vet hvor de skal  
og finner dem fort igjen, sier Linda. 

Hun har sett serien «Orange is the New 
Black», og ser visse likheter med fengsels-
livet slik det er framstilt i serien. 

– Selv om det er store forskjeller mellom 
amerikanske fengsler og norske, er det 
også mye ved serien som er tatt på kornet, 
sier Linda.  

Blant annet den evige tellingen. Gruppe-
ringene i henhold til nasjonalitet. Og på 
kjøkkenet jobber en dame med rødt hår. 
Men hun kaller seg ikke «Red» eller 
snakker gebrokkent russisk. Det er Monica 
fra Oppsal som er her. Som får en ny sjanse. 
Hun holder nemlig på med mat- og 
restaurantfag og kommer til å ha fagbrevet  
i lomma når hun kommer ut av fengsel. 

– «Maten skal være næringsrik, dog 
ikke velsmakende.» Det står i regle
mentet, smiler hun. Hun bestemmer 
likevel sine egne menyer og lager spennen-
de retter – til betjentenes kantine. 

– Men jeg lager såpass mye at vi får  
en del til overs til kveldsmaten vår,  
blunker hun. 

Det er som om hun blomstrer opp 
mellom kasseroller, krydder og blanke 
kjøkkenflater. Hun har alltid likt å lage 
mat. Når hun kommer ut er planene klare. 
Hun skal starte delikatessebutikk i Oslo. 

– Jeg skal det, bedyrer hun. 

Og vi tror henne. Selv om hun mer eller 
mindre har vært rusmisbruker siden hun 
var 13 år, og sittet inne hele sju ganger 
tidligere – er hun overbevist om at dette er 
siste gang. 

– Hvorfor? 
– Det har noe med modning å gjøre. Jeg 

er 50 år. Og så er jeg blitt bestemor. 
Barnebarnet mitt betyr alt for meg, og jeg 
vil ikke gjøre noe som kan hindre meg 
i å se ham igjen. 

Hun har tre døtre. De har hatt en  
broket oppvekst og bare delvis bodd 
sammen med moren sin. De har vært bitre 
på henne. 

– Var ikke barna dine stor nok motiva-
sjon til å bli rusfri tidligere?

– Jo. Men jeg greide ikke. Jeg har grått 
blod og skulle gjerne ha gjort for
tiden om igjen. Men det kan jeg ikke. 
Jeg har fortalt døtrene mine alt. I dag tror 
jeg de har tilgitt meg. 

Monica setter fram hjemmelaget 
potetsalat, dressing og ratatouille. Neste 
helg skal hun ha permisjon. Hun gleder 
seg til å se barn og barnebarn igjen. 

– Det er noe med familie. De finner deg 
alltid. De gir deg ikke opp. Og denne 
gangen skal jeg ikke svikte. 

Damene legger planer for framtiden. De 
skal reise. Leve livet. Selv om de er godt 
voksne kvinner mellom 40 og 50 er det 
fremdeles så mye av livet som føles ulevd. 
Men, du vet hva de sier? 40 is the new 20! 
Det betyr at vi fortsatt har mange år 
fremfor oss.
redaksjonen@kk.no

Det er noe med  
familie. De gir deg ikke 

opp. Denne gangen 
skal jeg ikke svikte.

Monica Evenrud

Ville og Monica steller 
grønnsakene i hagen som om 
de var deres barn.  – Men nå er 
det blitt så mye planter her at 
jeg tror vi må bortadoptere 
noen, smiler Monica.
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