
20  MAGASINET | 1. SEPTEMBER 2018

FENGSELSBLUES

SCENEFANGET: Finn 
Erik Jørgensen (t.v.) 
og Jan Arild Haaven 
i Simplex Brutus, 
husbandet til Hof 
fengsel, var to av 
fangene som slapp 
løs under Notodden 
Blues Festival.
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FENGSELSBLUES Blues Factory lærer norske fanger 
å spille mens de sitter inne.  
Noen blir så hekta at de ikke vil ut igjen. 

TEKST: TOMMY HALVORSEN | magasinet@dagbladet.no | FOTO: ANITA ARNTZEN
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Finn Erik Jørgensen (46) var i ei lei knipe. Han 
satt i Hof fengsel i Vestfold og talte dagene til 
han skulle løslates. De fleste fanger er glade 
for å slippe ut på prøve, men for vokalisten i 
fengselsbandet Simplex Brutus kunne det ikke 

ha passet dårligere. Han bestemte seg for å søke til 
ledelsen om å få være innelåst en stund til.

I søknaden skrev han: «Jeg anser faren for ny krimi-
nalitet når jeg slipper ut som svært høy».

– Finn er sannsynligvis den eneste som noensinne har 
søkt om å få slippe å bli løslatt, sier bandkompis Jan Arild 
Haaven (37).

– Ja, men faen heller, sier Finn.  
– Jeg sto i fare for å miste en spillejobb i juni, og hele 

opplegget her på Notodden.

«Opplegget på Notodden» er Notodden Blues Festival, 
der Finn, Jan og de andre i Simplex Brutus seinere på 
dagen skal på scenen. Medlemmene i bandet er blant de 
500 norske fangene som har deltatt i rehabiliteringspro-
sjektet Blues Factory. Prosjektet startet opp for åtte år 
siden, og går ut på å gi mestringsopplevelser til innsatte 
og løslatte fanger ved å lære dem å spille blues. Blues 
Factory tilbyr fast musikkundervisning i fem fengsler i 
Sørøst-Norge, og har en løsere avtale med ytterligere sju. 
Atten instruktører er tilknyttet prosjektet. 

Finn Erik Jørgensen fikk ikke innvilget søknaden sin 
om å få bli værende i Hof fengsel, og i slutten av juni ble 
han løslatt. Likevel får han være med under festivaluka, 
som inkluderer plass ved Little Steven’s Blues School.

– Vi kan kalle det en gjesteopptreden. Jeg venter på å 
sone en annen dom, så snart gjenforenes vi bak murene, 
sier Finn.

Sist gang satt han inne i to og en halv måned.
– Biltyveri med påfølgende politijakt. Var vel sjette 

gangen. Hjernen min slutter å funke når jeg er rusa.
Nå har Finn holdt seg unna narkotika i flere måneder.
– Det takker jeg musikken for. Jeg har hatt fokus mot 

denne uka. Det er viktig å ha mål, noe man brenner for, 
sier han, og tar en god slurk av Farris-glasset.

En av instruktørene ved Blues Factory er Trond 
Ytterbø (62), musiker og nestleder for prosjektet.

– Det er lett å bruke store ord, men dette er veldig stort. 
Ingen andre steder i verden kan vise til et liknende 
opplegg, så vidt jeg vet, sier Ytterbø. Han var selv med å 
starte Blues Factory i 2010. 

– Vi ble, med rette, møtt med skepsis fra ledelsen i 
fengslene. Men heldigvis var det folk som trodde på oss.

Ytterbø forteller at noen av de innsatte som deltar i 
prosjektet er dyktige musikere med erfaring utenfra, 
mens andre er helt ferske. 

– Målet er ikke at alle skal bli rockestjerner. Det viktige 
er å skape en arena for mestring og engasjement. I tillegg 
er det god læring i å få noe til å fungere som gruppe.

Og deltakerne i prosjektet har vist seg tilliten verdig, 
sier Ytterbø.

– Siden starten har fengselsband tilknyttet Blues 
Factory hatt mer enn 250 spillejobber utenfor murene, 
uten ett eneste regelbrudd. God selvjustis har vært helt 
avgjørende. Alle har visst at med én negativ hendelse ute, 
så vil det være over.

Ytterbø er fast innslag hver onsdag fra klokka åtte til 
elleve i Skien fengsel, en av anstaltene med høyest 
sikkerhetsnivå i Norge. Han sier at han aldri har følt seg 
utrygg på jobb bak murene. 

– Jeg har møtt mange ulike mennesker i disse åra, og 
reglene tilsier både sikkerhetskurs og bæring av alarm. 
Men til dags dato har jeg ikke opplevd en eneste ubeha-
gelig situasjon, sier Ytterbø.

– Jeg blir tatt imot som om jeg skulle ha vært en bror.

Finn og Jan i Simplex Brutus ble kjent i fengselet. 
– Jeg hadde allerede sittet inne en stund da Finn kom. 

Vi fant tonen umiddelbart, og sammen fikk vi blåst nytt 
liv i husbandet, sier Jan.

Han soner en dom på 19 måneder for lovbrudd som 
ligger flere år tilbake i tid, blant dem gjengrelatert vold. 
Fra før av har han sju dommer som involverer post- og 
bankran.

– Jan har norgesrekord i raskeste bankran. 26 sekunder, 
sier Finn. 

Innehaveren av den tvilsomme rekorden trekker på 
smilebåndet, men blir raskt alvorlig.

– Jeg var i bikermiljøet i femten år. Outlaws i tolv, og 
Mongols i tre.

Jeg venter på å 
sone en annen 
dom, så snart 
gjenforenes vi 

bak murene.
FINN ERIK  

JØRGENSEN, 
VOKALIST

MUSIKKTERAPI: – Nå har jeg klart å 
holde meg borte fra dop. Det betyr  

mye å ha noe å brenne for, sier  
Finn Erik Jørgensen.  

PUDDEL OG BLUES: Jan Arild Haaven 
drev med hip-hop i yngre alder, nå er 

det puddelrock og gammel blues 
som står hjertet nærmest.

BLÅTONER:  – De andre  
gutta har fått meg til å  

oppdage blues-genren, sier  
Chris S. Johansen.
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GOD STEMNING: Applausen stod i telttaket 
etter guttas opptreden. Trond Ytterbø (t.h 
nederst.) har vært med i prosjektet Blues 
Factory helt fra starten. – Fengselsbandene 
holder godt musikalsk nive, sier han. 
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De to motorsykkelgjengene har utspring i USA. Både 
amerikanske myndigheter og norske Kripos anser dem 
som kriminelle organisasjoner. 

Jan hadde vært på rømmen i utlandet i nesten to år  
da han ble fengslet. Han er fast bestemt på at denne 
soningen skal bli hans siste.

– Jeg har kuttet kontakten med MC-miljøet helt, selv 
om det var en vanskelig prosess å rydde opp i omgangs-
krets og tidligere ugjerninger, innrømmer han.

Rydde gjør han også i fengselet, bare på en litt annen 
måte. 

Klokka halv åtte står han opp av senga på enecella. Et 
kvarter seinere begynner dagens første økt med kost og 
vaskebøtte. Jan har ansvar for å rengjøre 18 rom, felles-
rom, dusj, en gang og ei trapp. Etter middag venter kaffe 
og røyk, og mest sannsynlig en liten lur, før det er trening 
fra klokka seks til halv ni. Den siste timen av kvelden, 
samt ettermiddager i helgene, brukes i musikkrommet. 
Det var der han utviklet vennskapet med Finn.

For Finn har det musikalske engasjementet bak murene 
bidratt både til nye vennskap og en nykter soning.

– Jeg har en lang rushistorie. Den siste soningen er min 
første som rusfri. Det er takket være musikken og Jan. 
Han soner rusfritt, så da var vi plutselig to. 

Finn nikker mot kameraten.
– Du er jævlig flink og omsorgsfull, sier han, og fort-

setter:
– Blues Factory har betydd mye. Uten musikken er det 

stor fare for at det hadde gått til helvete.

De to kameratene innså at det ikke ble rare husbandet 
med bare to medlemmer. Derfor prøvde de iherdig  

å verve flere, både blant veteraner og nykommere i feng-
selet. De fant ingen trommeslager, som sto aller høyest 
på ønskelista. Men en gitarist meldte seg.

Før Chris S. Johansen (25) havnet bak lås og slå i Hof 
fengsel, hadde han brukt fingrene til noe helt annet enn 
å klimpre fram toner fra elgitaren.

– Du kan si jeg drev som gartner, sier han. – Jeg hadde 
en sånn marihuana-plantasje …

Gutta småflirer.  
– Angrer dere på de kriminelle handlingene dere har 

begått?   
– Det er klart jeg angrer, sier Jan.
– Jeg skulle gjerne gjort ting annerledes, men i stedet 

for å irritere meg over det, velger jeg å se framover. Jeg 
har et helt annet perspektiv på livet. Nå har jeg både 
samboer og bolig. Jeg har de tingene i livet som jeg vil 
ha, sier Jan.

– Jeg skulle gjerne tatt en del andre valg, men da hadde 
jeg kanskje ikke vært den jeg er i dag, sier Finn.

– Jeg er blitt mer bevisst mitt eget ansvar. Jeg vet at 
hjernen min ikke fungerer når jeg tar amfetamin, men 
nå som jeg er avruset, kan jeg ta nye valg. Jeg velger i stor 
grad selv hvordan dagen min skal bli, uavhengig av om 
jeg sitter i fengsel eller er fri. 

Gitarist Chris har følgende tilnærming til temaet:
– Jeg prøver å ikke angre, men heller se hva jeg kan 

lære. Nå tok jeg feil valg. Så gjelder det å velge anner- 
ledes neste gang.

Statistikken viser at deltakerne i Blues Factory har 
langt lavere tilbakefallsprosent etter endt soning enn 
snittet av den norske fangebefolkningen. Av nærmere 

MØTEPLASS: På 
siste øving satt alt 
som det skulle for 
guttene i Simplex 
Brutus – forsterket 
med to musikere 
uten fangebak-
grunn. 

Du kan si jeg 
drev som 

gartner. Jeg 
hadde en sånn 

marihuana- 
plantasje.

CHRIS S. JOHANSEN, 
GITARIST
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SKRIVEKLØE: Jens S. 
NYstein fra Skyldig 
som faen, soner en 
dom for drap. Han 

bruker musikken som 
egenterapi. 

MOTIVASJON: Hvert år tas 
deltakere fra Blues 
Factory imot ved Little 
Steven’s Blues School i 
Notodden. De innsattefår 
innsatte får instruksjon fra 
blant andre Steven Van 
Zandt selv.

hundre innsatte som har bodd på Blueshuset i Bastøy 
fengsel og deltatt i husbandet Skyldig som faen i  
perioden 2011-2018, har bare fire prosent havnet tilbake 
i fengsel etter løslatelse. Ifølge tall fra SSB er det gene-
relle tilbakefallet for fanger i Norge nesten ti ganger så 
høyt.

Ledelsen ved Nordre Vestfold fengsel, avdeling Hof, 
der gutta i Simplex Brutus soner, er fulle av lovord om 
Blues Factory.

– Det er ubetinget positivt at motiverte og engasjerte 
innsatte, som har kommet tilstrekkelig langt i straffegjen-
nomføringen, får mulighet til å delta med vårt eget feng-
selsband på Notodden Blues Festival. Dette har vært 
gjennomført i fem-seks år, blant annet takket være et 
meget godt samarbeid med Blues Factory. Vi har aldri 
opplevd at innsatte har brutt vilkårene i permisjons- 
vedtakene i løpet av åra med festivaldeltakelse, sier  
fengselsleder Eirik Bergstedt.

– Mange innsatte har gjennom livet hatt en stor taps-
historikk. Da blir det ekstra verdifullt å få oppleve mest-
ringsfølelse innen musikkens verden. Dette er positivt i 
rehabiliteringsarbeidet, bidrar til engasjement i fengselet, 
samtidig som det skaper en fin atmosfære internt når 
bandet holder konserter, sier fengselslederen.

Trond Ytterbø i Blues Factory er ikke i tvil om at pro- 
sjektet er samfunnsnyttig.

– Jeg mener vi driver forebyggende sikkerhetstiltak på 
høyt plan, sier han.

For mange av deltakerne er besøket i Juke Joint Studio 
et høydepunkt under uka på Little Steven’s Blues School. 
Her får de spille inn en egen låt, de heldigste under kyndig 

veiledning av sjefen selv, Steven van Zandt, gitarist i Bruce 
Springsteens E Street Band.

– Vi setter deltakerne i nye bandkonstellasjoner, og  
det er utrolig å se hvor raskt de fungerer sammen, sier  
Van Zandt. 

– Nivået er høyt. Faktisk er det mange her som spil-
ler bedre enn band som har vært sammen i årevis.

I sirkelen rundt artisten plukkes mobilkame- 
raene fram. Det er mange som ønsker seg en selfie 
med stjerna.

For Finn Erik Jørgensen i Simplex Brutus er det 
derimot noe annet i rommet som vekker større 
interesse: En Auditronics miksepult som har tilhørt 
Stax Records’ studio i Memphis. Mange av verdens 
største artister har spilt inn plater i det legendariske 
Stax-studioet – inkludert Elvis Presley, som Finn har 
oppkalt sønnen Aron etter.

– Skjønner du?
Finn viser fram armene.
– Å fy faen, nå reiser håra seg igjen!

En annen fange som har fått plass ved Little Steven´s 
Blues School er Jens S. Nystein (46). Han er veteran i 
Blues Factory og medlem av Skyldig som faen, husbandet 
i Bastøy fengsel. Jens soner en drapsdom på 17 år.

– Det var et jævlig trist utfall, sier Jens.
– Men du ble dømt for overlagt drap? 
– Ja, jeg skal ikke sitte her og hevde at jeg er uskyldig. 

Jeg må stå inne for det jeg har gjort, og ta straffen min, sier 
han.

Jens forteller at livet hans gikk utforbakke da kona ble 
alvorlig syk. 
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– Hun ble gradvis verre over flere år, før hun døde i 
2004. Det er knalltøft å se den du elsker bare visne hen. 
Da hun døde, følte jeg at jeg ikke hadde mer å leve for. 
Jeg havnet på kjøret. Brukte heroin for å komme meg 
gjennom dagene. Ikke så lurt, konstaterer Jens.

Han fikk drapsdommen i 2011.
– 17 år er lenge. Enten kunne jeg gi opp, eller forsøke 

å gjøre noe med livet. Jeg valgte det siste.

«Jeg var kriminell i en haug med år
nå sitter jeg på cella og slikker mine sår
Alt jeg eide var bøffa rundt omkring
Egentlig eide jeg ingen verdens ting
Ingen verdens ting»
(Fra sangen «Alt er bare feil». Tekst: Jens S. Nystein)

Jens har brukt mye tid på musikk bak murene, både 
som bandmedlem i Skyldig som faen og som låtskriver.

– Jeg er en kreativ sjel og har mye som må ut. Ikke kan 
jeg tegne og ikke male, men jeg kan spille musikk og 
skrive. Jeg skriver rett og slett dritten ut av kroppen. Det 
er sånn jeg overlever hver dag, sier han.

«Jeg går ikke mer på horehus
Flyter ikke rundt i sus og dus
Musikken er min nye rus
Jeg lever ut min egen blues»
(Fra sangen «Sus og Dus». Tekst: Jens S. Nystein)

At han i tillegg får lov til å opptre, betyr ekstra mye.
– Jeg vrenger sjela mi på scenen. Det er jævlig vondt. 

Og så er det jævlig godt, hvis du skjønner. 

Jens humrer. Om ikke lenge er han klar for å vrenge 
sjela si nok en gang, foran fulle seterader på Notodden 
Blues Festival. Han og de andre i Skyldig som faen skal 
spille rett etter Simplex Brutus.

Det er en av disse fine, varme sommerkveldene da 
gensere og jakker er dømt til å bli værende i garderobe-
skapet. Blå himmel over festivalbyen, applaus og jubel-
rop fra publikum. Fengselsbandet Simplex Brutus, med 
et par uskyldige forsterkninger på trommer og gitar, skal 
snart innta utescenen i sentrum av byen.

– Når du er vant til å spille på åtte kvadrat, er det 
ganske stort å komme hit, sier bassist Jan.

Vokalist Finn har sett fram til konserten med blandede 
følelser. Det er ikke lenge siden han var inne på tanken 
om å trekke seg, fordi han mente han ikke var god nok.

– For to dager siden var nervene klin gærne. Nå føler 
jeg vi har kontroll. 

Finn fisker fram tobakk og papir. Med rullings og 
sixpence ser han ut som innbegrepet av blues.

– Jeg skulle bare ha vært litt mer «moody», men det er 
umulig å være trist nå.

Han går opp på scenen sammen med kompisene. 
Svetten pipler i takt med applausen. Finn føler seg 
høyere enn han noensinne har vært på amfetamin. På 
den siste nyskrevne låta glemmer han deler av teksten, 
men improviserer så bra at tilhørerne ikke merker noe. 
Og der står Trond Ytterbø med et stort smil under blanke 
øyne. 

– Noen kommer inn i fengselet uten å kunne en dritt, 
bortsett fra å gjøre faenskap. Så går de ut med en gitar på 
ryggen. Det er en stor forskjell, det, sier han. •

ROCKE-PRINCE: I framtida kan fengselsmusikerne søke seg til det nystartede bluesstudiet på Notodden. Blues Factory har inngått et samarbeid med 
Universitetet i Sørøst-Norge, som står bak tilbudet.

Jeg vrenger  
sjela mi på 

scenen. Det er 
jævlig vondt.
JENS S. NYSTEIN, 
BANDMEDLEM OG 

LÅTSKRIVER


