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3 VÅGADE   LIVET

n Alcatraz. 
Amerikas mest 

hårdbevakade  
fängelse.
n Mytomspunnet, 
fruktat – och omöj-
ligt att rymma ifrån.
n  Men en natt i juni  
1962 tog sig tre 
fångar ner till vatt-
net och försvann 
utan ett spår.
n  Fyrtioåtta år se-
nare jagas de fort-
farande av polisen.
Klarade de sig?
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V
akten som snart ska få sitt 
livs chock heter Lawrence 
”Sarge” Bartlett.

Morgonens gong-gong 
ekar innanför de tjocka 

murarna på Alcatraz, och Sarge är trött. 
Han har räknat fångar hela natten och ska 
snart gå av sitt pass. Nu går han från cell 
till cell och prickar av männen i cellblock 
B en sista gång. Fångarna gnuggar söm-
nen ur sina ögon och gör sig redo för fru-
kost och ännu en dag på Amerikas mest 
ökända fängelse.

Alla utom tre stycken.
Sarge går förbi cell nummer 138 och ska-

kar på huvudet. Den tillhör Frank Morris, 
en tystlåten bankrånare från Washington 
D.C. som inte brukar vålla vakterna några 
problem. Ändå ligger han kvar under sin 
filt och ser ut att sova djupt.

”Morris! Dags att vakna!” ropar Sarge, 
men han bryr sig inte om att stanna.

Det gör han däremot utanför cell num-
mer 152, som tillhör Clarence Anglin. Cla-
rence och hans ett år äldre bror John Wil-
liam är fängelsets Piff och Puff; högljud-
da, kaxiga och – enligt Sarges åsikt – gan-
ska irriterande. John William bor granne 
med Clarence. Båda bröderna ser ut att 
sova lika djupt som Morris gjorde några 
celler bort.

”Hey, Clarence”, muttrar Sarge och slår 
med sin batong mot gallret. ”Vakna nu!”

Men Clarence Anglin vaknar inte. Det 
gör inte hans bror heller.

Sarge Bartlett lutar sig fram och stop-
par in en hand mellan stängerna. En dask 
i huvudet borde göra susen, tänker han.

Det lätta slaget gör att Clarence Ang-
lins huvud lossnar från axlarna och rull-
lar ner på golvet. Sarge skriker högt och 
börjar blåsa i sin visselpipa. Andra vakter 
rusar till. Sarge tar en närmare titt på John 

William Anglin i cellen bredvid. Hans hu-
vud är gjort av något slags papier-maché. 
Sarge lyfter på täcket. Det han hela nat-
ten har trott var Anglins sovande kropp 
är hoprullade filtar.

Han rusar över till Frank Morris cell. 
Samma sak där.

”Vad är det, Sarge?” frågar en vakt. ”Vad 
är det som har hänt?”

”De är borta”, svarar Sarge fast han 
vet att det han sä-
ger är en omöjlig-
het. Vart skulle de 
ha tagit vägen?

En vaktkollega 
rusar iväg och ger 
order om att akti-
vera sirenen som 
signalerar flykt-
försök. Ett öron-
bedövande vrål 
ljuder snart från 
fängelset; män-
niskor över he-
la staden vaknar 
och vänder för-
vånat blicken mot 
den hemlighetsfulla ön ute i San Francis-
co Bay.

Klockan är 06.47 på morgonen den 
12 juni 1962. Den sensationella nyheten 
kommer snart att kablas ut över hela värl-
den: tre män har gjort det omöjliga.

De har lyckats fly från Alcatraz.

D
jävulsön. 

”The Rock”.
Hellcatraz.
Kärt barn har många 

namn; fruktat barn likaså.
Vid en första anblick kan det vara svårt 

att förstå hur den oansenliga ön ute i San 

Francisco-bukten kunde skrämma slag 
på generationer av amerikanska gang-
sters. Med en areal på strax över sjutti-
osextusen kvadratmeter är Alcatraz Is-
land en liten ö. Landskapet är fridfullt 
men kargt; inte mycket växer i den vä-
derbitna granitens revor förutom snåriga 
buskar och en och annan vildbjörk. Fäng-
elset – en gång så fruktat och respektin-
givande – ser i dag moloket och sorgset 

ut. Den vitmålade be-
tongen har gulnat med 
åren och vittrat sönder 
på sina ställen. När tu-
risterna har åkt hem för 
dagen sänker sig still-
heten över det tomma 
cellhuset och den öde 
rastgården. På natten 
är Alcatraz numera li-
ka tyst som det bruka-
de vara i århundraden.

F
ram till 
1859, för att 
vara exakt.

Då kom 
armén. På 

grund av öns strategiska läge – bara en 
och en halv kilometer från San Francis-
cos hamnstråk – byggde försvaret ett fort 
på Alcatraz som skydd mot utländska in-
kräktare.

Några sådana kom aldrig, och 1909 
insåg den militära ledningen att ön var 
bättre skapad för ett helt annat ändamål. 
Under ledning av major Reuben Turner 
inleddes byggandet av en rektangulär, 
ultramodern koloss av betong som in-
rymde fyra cellblock, kök, matsal, biblio-
tek, sjukhus, duschrum – allt under sam-
ma tak. För att kunna få plats med 600 
fångar gjorde man cellerna i cellblock A, 

B och C klaustrofobiskt små – de mätte 
endast 1,5 x 2,5 meter.

Fängelsebyggnaden stod klar 1912, 
men än skulle det dröja länge innan Alca-
traz blev en djävulsö. De följande tjugo-
två åren var den ett hem för vapenvägra-
re och desertörer. Harmlösa män, jäm-
fört med dem som snart skulle befolka 
de trånga cellerna.

A
lcatraz moder var Den Sto-
ra Depressionen.

När börserna kraschade 
1929 fick en ny sorts laglös-
het fäste i USA. Den orga-

niserade brottsligheten spred sina ten-
takler in i varje vrå av det amerikanska 
samhället, och stiligt klädda maffialeda-
re styrde över brottssyndikat som hota-
de att ta över hela städer. 

Polisen svartlistade de mäktigaste 
brottslingarna och kallade dem ”Public 
Enemies”, men det skapade bara folkhjäl-
tar av män som Al Capone, Pretty Boy 
Floyd och Machine Gun Kelly. Som gang-
ster på 30-talet hade man långt mera makt 
än polisen.

På FBI:s kontor i Washington satt den 
unga direktören J. Edgar Hoover och la-
de pannan i djupa veck. Han hade hört 
talas om ett litet militärfängelse på en ö 
i San Francisco Bay och i slutet av -33 be-
stämde han sig. Det var dags att sätta hårt 
mot hårt.

När Alcatraz gick över i federal ägo 
den 1 januari 1934 matade Hoover pressen 
med information om hur strikta rutiner-
na skulle vara på det nya superfängelset. 
Hur omöjligt det skulle vara att fly, hur 
hårt fångarna skulle vara hållna.

Symboliken i detta var lika viktig som 
själva fängelset i sig. Genom att skapa en 

bister motpol till USA:s glamorösa brott-
selit sände J. Edgar Hoover en varning till 
den mäktiga maffian: Ingen står över la-
gen. Det här är den slutgiltiga destinatio-
nen för dem som väljer ett laglöst liv.

D
e första fångarna anlände 
i fotkedjor den 11 augus-
ti 1934. Elva dagar senare 
gjorde ledaren för maffian 
i Chicago och en av Ame-

rikas mest omskrivna män dem sällskap. 
När Al ”Scarface” Capone klev över land-
gången med svullna vrister skulle han 
snart inse att hans status hade stannat 
kvar på fastlandet.

Capone skrevs in som fånge nummer 
AZ-85 och låstes in i en cell som var stor 
som en garderob. När han försökte pra-
ta med sin cellgranne blev han tillsagd av 
en vakt att hålla käft. 

”Har du inte hört?” viskade fången till 
honom när vakten hade gått. ”Det är för-
bjudet att prata här på Alcatraz. Om du 
inte lyder slänger de dig i hålet”.

”Hålet?” viskade Capone. ”Vad är det?”
”Jag vet inte”, svarade fången. ”Men jag 

har hört att det ska vara illa”.

T
jugofem år senare steg en 
kortväxt man från Geor-
gia iland på Alcatraz. Allen 
Clayton West var 29 år gam-
mal 1958, en orolig man med 

stirrig blick och ett patologiskt behov att 
slänga käft med allt och alla.

”En skitsnackare”, minns ex-fången 
Thomas Kent. ”Kvick på att starta gräl 
för ingenting”.

Nästan inga av 30-talets glamorösa 
”public enemies” var längre kvar på ön 
när West anlände. Capone var ett min-
ne blott; Machine Gun Kelly och Doc 
Barker likaså. I deras ställe befolkades 

cellerna av ungt, fattigt white trash som 
vuxit upp under depressionen och trös-
kat sig igenom Amerikas utbud av barn-
hem, ungdomsanstalter och fängelser. 
Alcatraz var den slutgiltiga destinatio-
nen för de hopplösa fallen. 1958 behöv-
de man inte längre vara beryktad för att 
ta sig hit. Det räckte med att vara våld-
sam och desperat.

Allen West pas-
sade bra in i den 
anonyma flora av 
mördare och miss-
lyckade bankråna-
re som mötte ho-
nom när han led-
des in i cellhu-
set. Som så många 
andra hade han 
vuxit upp i en tra-
sig familj med alko-
holiserade föräld-
rar. Som så många 
andra började han 
sin brottskarriär 
med att stjäla bilar 
som barn. Fjorton 
år gammal skickades han till sin första 
ungdomsanstalt i Georgia, och sedan 
dess hade han åkt in och ut ur finkan 
som en jojo. Vid sin senaste rymning – 
från Florida State Prison 1957 – kom han 
över en pistol och hotade fängelsedirek-
tören med den. Efter två månader på fri 
fot greps han och skickades till Alcatraz.

Nu stirrade han ett tioårigt straff i vit-
ögat, men det var bara början; sen vänta-
de ytterligare rättegångar för bland annat 
bedrägeri och inbrott i Maryland, Penn-
sylvania, Georgia och North Carolina. 
West skulle inte andas fri luft på myck-
et, mycket länge.

Om han inte rymde, förstås. Men läget 
såg dystert ut. West fick snart höra alla 
historier om männen som hade försökt 
och misslyckats:

Joe Bowers, 39. Sköts till döds när han 
försökte klättra över ett stängsel 1936.

Ted Cole, 25, och Ralph Roe, 31. Lycka-
des ta sig ner till vattnet men sågs drun-
kna av flera vittnen 1937.

Whitey Franklin, 22, Jimmy Lucas, 29, 
och Thomas Lime-
rick, 36. Slog ihjäl en 
vakt 1938 och tog sig 
upp på taket av fäng-
elset. Försökte stor-
ma ett av vakttornen 
men sköts ner innan 
de hann fram. Lime-
rick dog, Lucas gav 
upp, Franklin skada-
des och fick tillbringa 
sexton år i isolerings-
cell som tack för be-
sväret.

Doc Barker, 39, en 
före detta public ene-
my och medlem av det 

ökända Karpis/Barker-gänget: skjuten i 
huvudet efter att han och fyra medfång-
ar hade lyckats såga sig ut från cellblock 
D en januarinatt 1939. De andra fyra gav 
upp, Barker dog. Hans sista ord var ”jag 
var en idiot som försökte. Nu är jag helt 
skjuten åt helvete”.

James Boarman, 24. Skjuten i huvudet  
1943 när han och tre medfångar kämpade 
i vågorna efter att ha övermannat en vakt 
och klättrat över ett stängsel. De andra 
tre gav upp. Boarman dog.

Och så var det historien om det 
spektakulära ”Slaget om Alcatraz” 1946, 

när sex fångar kom över handeldvapen 
och nycklar och tog flera vakter tillfånga. 
När det stod klart att fängelset var om-
ringat gav tre av dem upp och återvän-
de till sina celler. Men den mest despe-
rata av fångarna, en 35-årig bankrånare 
vid namn Joe Cretzer, började skjuta vak-
terna i gisslan i stället. Sen barrikaderade 
han sig med två medfångar i en smal kor-
ridor mellan cellerna i cellblock C. Efter 
över fyrtio timmar lyckades marinsolda-
ter ta sig in i korridoren och skjuta ihjäl 
de tre männen. Två vakter dog. Två ytter-
ligare fångar gasades ihjäl på San Quen-
tin. Den sjätte fången – blott nittonårige 
Clarence Carnes – fick fortsätta leva tack 
vare sin unga ålder. 

När Allen West kom till Alcatraz job-
bade Carnes i biblioteket. West var fas-
cinerad av den blodiga bataljen och sök-
te upp honom där en dag.

”Berätta om -46”, sa han.
”Finns inte mycket att säga”, svarade 

Carnes. ”Allt det resulterade i var fem dö-
da killar”.

Nej, fick Allen West höra gång på gång, 
det går inte att rymma från Alcatraz. De 
som försöker får en kula i skallen. Eller 
drunknar. Eller både och.

Ändå kunde han inte sluta fantisera om 
att fly. Det var det enda som fyllde hans liv 
med mening. Han vandrade med i fäng-
elsets monotona lunk dag efter dag och 
höll ögonen öppna.

Observerade allt.
Och bidade sin tid.

D
et tog inte lång tid för Al-
len West att hata Alcatraz.

Dagarna var mördan-
de tråkiga. Vakterna läxa-
de upp honom för skitgre-

Texten fortsätter på nästa uppslag S

Så gjorde de  det omöjliga

STRAFFADES MED DÖDEN Många hade försökt fly från ”Djävulsön” – inga hade dittills lyckats. 1946 sköts tre fångar ihjäl efter att ha tagit vakter som 
gisslan. De sönderskjutna kropparna efter Joe Cretzer, Marvin Hubbard och Bernard Coy visades upp för pressen när de låg på britsar i San Franciscos bårhus. Arthur ”Doc” Barker.

Ralph Roe.

Miran Thompson.

Rufus ”Whitey” Franklin.

Clarence Carnes.

Ted Cole.

Det går inte att 
rymma. De som 

försöker får en 
kula i skallen.  

Eller drunk nar.  
Eller både och.

Det här är den 
slutgiltiga desti-

nationen för dem 
som väljer ett 

J. EDGAR HOOVER

laglöst  
liv.

DRUNKNADE

SKJUTEN
CRETZER HUBBARD COY

16 ÅR I ISOLERINGSCELL

AVRÄTTAD

DRUNKNADE

SKONADES
Foto: BETTMANN/CORBIS



BROTTEN VI ALDRIG GLÖMMER6 Aftonbladet
Torsdag 22 juli 2010 BROTTEN VI ALDRIG GLÖMMER 7Aftonbladet

Torsdag 22 juli 2010

jer; oknäppta skjortknappar, kvarlämna-
de matrester på tallriken, slarvigt bäddad 
säng, rakningar som missat några strån.

Han räknades hela tiden: på jobbet, i 
cellen, till och med när han satt och sket. 

West förbannade de strikta rutinerna. 
Det var sällan någon försov sig på Alca-
traz; blev man inte klarvaken av gong-
gongen kvicknade man oftast till av den 
skarpa lukt av saltvatten, svett och skit 
som hängde över cellhuset som en osyn-
lig giftgas. En fånge hade bara tolv minu-
ter på sig att göra sig i ordning, annars 
väntade bestraffning.

06.45: alla förväntades stå rakryggade 
vid sina galler, rentvättade, rakade och 
påklädda, för att räknas av vakterna. De 
som inte hann det blev utan frukost och 
fick en tillsägelse. Hände det mer än en 
gång blev straffet förflyttning till cell-
block D på obestämd tid, vilket betydde 
isolering från de övriga fångarna och cell-
vistelse 24 timmar om dygnet.

06.55: celldörrarna öppnades och fång-
arna marscherade i olika led till matsalen. 
Här åt männen tre vällagade och närings-
riktiga mål om dagen, mat vars höga stan-
dard förvånade många som hade väntat 
sig något i stil med vatten och bröd i lan-
dets hårdaste fängelse.

Männen fick exakt tjugo minuter på sig 
att äta upp allt de tog på sin tallrik; lämna-
de de kvar något betydde det cellblock D.

07.20: nu väntade åtta timmars jobb, 
med avbrott för lunch. Spridda över ön 
låg verkstäder där männen – mot en mini-
mal lön på tjugo till trettio cent i timmen 
– tillverkade möbler, gummimattor, olika 
klädesplagg och läderhandskar på upp-
drag av USA:s armé. Andra möjliga arbe-
ten att välja mellan var kock eller hjälp-
reda i köket (ett av de mest eftertraktade 
jobben), städare (inte lika eftertraktat), 
bibliotekarie, trädgårdsmästare, målare 
och frisör.

Kvällarna och nätterna var värst. 
Efter middagen marscherade fångarna 
tillbaka till sina celler och prick klockan 
16.50 låstes de in för resten av dagen. Sen 
dröjde det fjorton timmar innan dörrar-
na öppnades igen.

3,75 kvadratmeter. De enda möblerna: 
sängen och en hylla ovanför handfatet. 
Iskallt saltvatten i kranen. Inga dagstid-
ningar. 

Fjorton timmar.
De flesta slog ihjäl tiden med att lä-

sa. Fängelsets bibliotek var stort och det 
fanns tillräckligt med böcker att fylla en 
hel livstid med. Men litteratur som inne-
höll våld eller sex var förbjuden. Kvar 
fanns hobbytidskrifter, böcker om filo-
sofi, religion, naturvetenskaper och litte-
rära klassiker som fängelsedirektör J. A. 
Johnston bedömde vara harmlösa. Sha-
kespeares dramer var tillåtna; även om 
de kunde innehålla blodbad och erotik 
ansågs de skrivna på ett så sofistikerat 
språk att fångarna inte skulle inspireras 
att göra något jävelskap.

21.30: takbelysningen släcktes i cellhu-
set. De sovande männen räknades sedan 
klockan 00.01, 03.00 och 05.00. Klockan 

06.33 ljöd gong-gongen igen och allt bör-
jade om på nytt.

På det sättet blev dagar till månader till 
år. Men för fångarna på Alcatraz kunde 
klockorna lika gärna ha stannat för gott.

1
960-talet var nytt och Allen 
West satt på rast-
gården. Att sitta 
på de gulmålade 
trappstegen och 

titta på utsikten var det vär-
sta han visste, ändå kunde 
han inte låta bli.

Här ute hade han frihe-
ten uppkörd rätt i ansiktet, 
så nära att han nästan kun-
de ta på den. San Francis-
cos vackra silhuett tornade 
upp sig bara några kilome-
ter till höger i hans synfält, 
och rakt framför honom 

glittrade Golden Gate i solskenet. Små 
leksaksbilar körde fram och tillbaka på 
den världsberömda hängbron och ib-
land, när vinden låg rätt, kunde han hö-
ra sång och skratt från marknaden på 
Pier 39 längs med Fisherman’s Wharf. Ib-
land kom båtar så nära att han kunde ur-
skilja ett fladdrande kvinno-
hår i sjöbrisen på däck och se 
en utsträckt, viftande hand i 
hälsning. Han vinkade aldrig 
tillbaka. Det var en sällsam 
grymhet att se hur livet – det 
riktiga livet – pågick bara nå-
gon kilometer bort, och sen 
behöva traska in och lägga sig 
i sin kista som den levande 
död han hade blivit.

Men... han hade upptäckt 
något. Bara häromdagen. 
Något som kanske, kanske 
kunde vara början till en väg 
ut. Hur visste han inte exakt; bara att han 
skulle spricka om han inte fick berätta det 
för någon snart.

Det var ventilationsgallret under hand-
fatet, längst bak i hans cell. West hade 
märkt att den åldrade betongen på sina 
ställen började bli så porös att det gick 
att skrapa bort smulor av den med finger-

nageln. Hans fantasi började genast rusa: 
om han kunde smuggla in något i cellen 
att gröpa ur med kanske det skulle gå att 
göra ett hål runt gallret och lyfta ut det...
skapa en öppning stor nog att åla sig ut 
genom...och sen...

Han hade hört andra 
saker också. Om de gam-
la ventilationstrummor-
na i taket av cellhuset. Det 
fanns åtta stycken, allt som 
allt, men de flesta använ-
des inte längre. Vakter-
na hade förseglat många 
av dem med betong, men 
en av trummorna ovanför 
hörnet av cellblock B var – 
enligt ryktet – fortfarande 
öppen. Om det gick att ta 
sig upp till toppen av cell-
blocket mitt i natten och 

såga sig förbi gallret i trumman...och sen 
kravla sig upp genom röret, lyfta av tak-
kupan och ta sig upp på taket...och sen 
hasa sig ner för stuprännorna...ta sig ner 
till vattnet...

Plötsligt fick han syn på ett bekant 
ansikte i vimlet på rastgår-
den. Det var Frank Morris, 
en gammal vän som han ha-
de lärt känna i Atlanta-fäng-
elset 1957. Morris hade pre-
cis blivit förflyttad hit och 
West var glad att se honom. 
Han gillade Frank. Det var en 
lugn kille som inte sa så myck-
et, men han verkade smart 
och han var en god lyssnare. 
West behövde någon som var 
bra på att lyssna. Han kunde 
inte hålla inne med sin hem-
lighet längre.

”Hey, Frank!” ropade han.

N
är Clint Eastwood-filmen 
”Flykten från Alcatraz” 
hade premiär 1979 por-
trätterades Allen West 
av skådespelaren Larry 

Hankin. Av någon anledning valde Hol-
lywood att döpa om West till ”Charley 

Butts” i filmen, och förvandlade honom 
till en tystlåten och godhjärtad man.

Den verklige Allen West var en våld-
sam och arrogant rasist. 

”Han saknade heder och respektera-
de inte en enda människa”, minns vak-
ten Victor Mills. ”Och han hatade svar-
ta. Han brukade provocera svarta fång-
ar hela tiden”.

På våren 1960 knivhöggs en svart 
fånge i duschen. Han överlevde, men för-
lamades. Vid utredningen kom det fram 
att West hade uppmanat en kompis att 
utföra dådet. Som straff isolerades han i 
cellblock D i över ett år. Planerna på att 
fly lades på is.

De första två dagarna i isolering till-
bringade West i det fruktade så kalla-
de ”hålet”. De flesta historier om Alca-
traz som ett grymt och omänskligt stäl-
le är överdrivna, men att sitta i hålet el-
ler ”strip-cellen” längst ner i cellblock D 
gränsade till tortyr. 

Det var en kal cell med ett hål i gol-
vet att skita i och en tjock dörr som hölls 
stängd tjugofyra timmar om dygnet. Där 
satt fångar som gjort sig skyldiga till gro-
va reglementsbrott, helt nakna i ett kallt 
och tyst och totalt mörker och begrun-
dade sitt öde i upp till 72 timmar. Utan 
ljus och ljud tappade de snart tidsoriente-
ringen, och dagarna började kännas som 
en oändlighet. Då och då ställde vakter-
na in en hink med en gråbrun sörja i cel-
len: det var mat som hade spolats under 
vatten så länge att den hade förlorat alla 
näringsämnen. Sen drog de fort igen dör-
ren innan fången hann vänja sig vid ljuset.

Upplevelsen gjorde bara West ännu 
mer hatisk och besluten att rymma. När 
han kom ut från isoleringen skulle inget 
kunna stoppa honom.

F
rank Morris började genast 
undersöka det West hade 
sagt. Kunde det stämma? El-
ler snackade West bara skit 
som vanligt?

Nej. Morris märkte att betongen i hans 
egen cell också var porös. Och när han 
hörde sig för om ventilationstrumman i 
taket verkade det stämma att den fortfa-
rande var öppen. 

Det blev bättre: en fånge som hade re-
parerat trumman några år tidigare berät-
tade att gallret i den var tillverkat av en 
mjukare sorts stål. Man skulle inte ens be-
höva såga av det; med rätt verktyg kunde 
det gå att böja.

Morris var ändå skeptisk. Han hade 
precis kommit till ön, och ville acklima-
tisera sig till det här märkliga stället först. 
Han hade varit på ett otal fängelser under 
sina trettiofyra år på jorden, men inget 
som var så...udda. Alcatraz var inte det sa-
distiska helveteshål han hade läst om i ta-
bloiderna; vakterna behandlade honom 
korrekt och maten var okej. Men fångar-
na betedde sig som zombies. Det fanns 
ingen joie de vivre i dem. Det var som att 
Alcatraz rigida disciplin hade tömt dem 
på livets nektar.

Texten fortsätter på sidan 10 S

De började smida 
planer på rastgården

På våren 1960 knivhöggs en svart 
fånge i duschen. Han överlevde, men 

förlamades. Vid utredningen kom 
det fram att West hade uppmanat en 
kompis att utföra dådet. Som straff 

isolerades han i cellblock D i över ett 
år. Planerna på att fly lades på is.

CLINTAN SPELADE MORRIS Morris fick behålla sitt namn i ”Flykten från Alcatraz” men rasistiske West gjor-
des om till godmodige Charley Butts. Foto:FBI,  PARAMOUNT

Rutinerna på Alcatraz rubbades aldrig. Fångarna 
övervakades överallt. Foto: BETTMANN/CORBIS

STRIKTA REGLER 06.55 marscherade fångarna till matsalen där de fick exakt 20 minuter på sig att äta upp. Foto: BETTMANN/CORBIS

W
ES

T

”Hålet” – det  
yttersta straffet.

Fortsättning från föregående uppslag S
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27 april 1936
Joe Bowers försöker 
klättra över ett stängsel 
för att ta sig ner till 
vattnet. En vakt i ett av 
vakttornen ropar åt 
honom att stanna, men 
han vägrar. Vakten skjuter 
ihjäl Bowers. Både fångar 
och vakter såg detta som 
ett rent självmordsförsök.

16 december 1937
Ted Cole och Ralph Roe 
sågar sig ut ur en av 
verkstäderna och tar sig 
ner till vattnet en dimmig 
eftermiddag. Flera vittnen 
ser dem drunkna i det 
strömma vattnet, men 
deras kroppar återfinns 
aldrig.

23 maj 1938
Whitey Franklin, Thomas 
Limerick och James Lucas 
slår ihjäl en vakt i möbel-
verkstaden och tar sig upp 
på taket. Där beskjuts de 
av en vakt. Limerick dör, 
Franklin skadas och Lucas 
ger upp.

13 januari 1938
Doc Barker, Dale 
Stamphill, Ty Martin, Rufus 
McCain och Henry Young 
sågar sig ut ur cellblock D 
och tar sig ner till vattnet 
mitt i natten. Deras tomma 
celler upptäcks och vakter 
hinner upp dem innan de 
börjat simma. Barker skjuts 
ihjäl, Stamphill skadas 
svårt. De andra ger upp.

21 maj 1941
Joe Cretzer, Sam 
Shockley, Arnold Kyle och 
Lloyd Barkdoll tar en vakt 
tillfånga och försöker såga 
sig ut ur ett fönstergaller. 
Efter en timmes fruktlöst 
sågande ger de upp.

15 september 1941
John Bayless jobbar med 
att plocka skräp och 
lyckas smita från sin 
bevakning. Han tar sig ner 
till vattnet och simmar ett 
tiotal meter innan han ger 
upp.

14 april 1943
James Boarman, Harold 
Brest, Floyd Hamilton, 
Fred Hunter överfaller och 
binder två vakter. De tar 
sig ner till vattnet och 
börjar simma. En vakt i ett 
av vakttornen upptäcker 
dem och skjuter ihjäl 
Boarman. Hunter och 
Brest ger upp. Hamilton 
tros vara död, men 
gömmer sig i en grotta på 
ön och upptäcks vid liv två 
dagar senare.

14 april 1943
James Boarman, Harold 
Brest, Floyd Hamilton, 
Fred Hunter överfaller och 
binder två vakter. De tar 
sig ner till vattnet och 
börjar simma. En vakt i ett 
av vakttornen upptäcker 
dem och skjuter ihjäl 
Boarman. Hunter och 
Brest ger upp. Hamilton 
tros vara död, men 
gömmer sig i en grotta på 
ön och upptäcks vid liv två 
dagar senare.

7 augusti 1943
Ted Walters lyckas avvika 
från tvättrummet men 
grips innan han hunnit ta 
sig ner till vattnet.

31 juli 1945
Varje dag lastar en båt av 
smutstvätt från en 
militärbas på närliggande 
Angel Island. John Giles 
jobbar i hamnen och 
lyckas stjäla en sergeant-
uniform. När ingen ser 
hoppar han på båten, iförd 
uniformen. Hans frånvaro 
upptäcks snart och vakter 
väntar på honom när han 
stiger iland på Angel 
Island.

2–4 maj 1946„
Slaget om Alcatraz

„
. Sex 

fångar kommer över 
handeldvapen och tar nio 
vakter gisslan. Efter två 
dagar stormar marinsolda-
ter cellhuset och skjuter 
ihjäl tre av fångarna: Joe 
Cretzer, Marvin Hubbard 
och Bernard Coy. Två 
vakter dör. Två ytterligare 
fångar, Sam Shockley och 
Miran Thompson, avrättas 
senare på San Quentin. 
Blott 19-årige Clarence 
Carnes döms till livstid.

23 juli 1956
Floyd Wilson avviker från 
sitt jobb i hamnen och 
gömmer sig bakom några 
klippor. Han upptäcks inte 
förrän efter tio timmar.

29 september 1958
Aaron Burgett och Clyde 
Johnson är ute och 
plockar skräp när de 
övermannar en vakt. De 
tar sig ner till vattnet och 
börjar simma. Johnson ger 
snart upp och återvänder 
till ön. Burgett drunknar. 
Hans sargade kropp hittas 
tretton dagar senare.

11 juni 1962
Frank Morris, Clarence 
Anglin och John Anglin 
lägger dockhuvuden i sina 
sängar och försvinner utan 
ett spår. 48 år senare 
jagas de fortfarande.

16 december 1962
John Paul Scott och Darl 
Parker sågar sig ut 
genom ett fönstergaller i 
köket. De tar sig         ner 
till vattnet och simmar 
mot San Francisco. 
Parker fångas snart av 
vakterna, men Scott 
fortsätter och lyckas ta 
sig till fastlandet. Halvt 
medvetslös ligger han på 
klipporna under Golden 
Gate Bridge när två 
tonåringar får syn på 
honom. De ringer polisen. 
Scott, enda fånge som 
bevisligen klarade av 
simturen från ön, förs 
tillbaka till Alcatraz efter 
ett kort sjukhusbesök.

Tolv dog
på flykt

= dog under flyktförsöket,
eller avrättades efteråt

= skadad under
flyktförsöket

= gav upp eller
tillfångatogs

Grafik: Paul  Grafik: David
Wallander  Nyman
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fångarna att prata i cellhuset, på 40-talet 
fick de börja måla med vattenfärger och 
nyligen hade man infört en ”music hour” 
på kvällen när alla som ville fick spela si-
na musikinstrument i cellerna. Icke-mu-
sikaliska fångar hatade denna nymodig-
het; i sextio minuter förvandlades cell-
huset till en kakofoni av ljud, oljud och 
skrålade sånger.

Alcatraz hade förändrats på andra sätt 
också. Fängelsedepartementet drogs se-
dan flera år med en tajt budget och tving-
ades att dra åt svångremmen kring de fe-
derala institutionerna. Med en huvud-
byggnad som var över femtio år gammal 
var Alcatraz i skriande behov av en re-
jäl renovering, men det fanns inga peng-
ar till det. 

Därför gick rören i det uråldriga av-
loppssystemet ofta sönder, och salt-
vatten från San Francisco Bay läckte ut 
i utrymmet som separerade cellblocken 
från varandra. Där frätte det sönder ce-
menten i cellernas väggar och gjorde den 
mjuk och porös.

Den magra budgeten tvingade även 
ledningen att börja tumma på det som 
alltid varit Alcatraz styrka: den enorma 
tonvikten på säkerhet. Ett vakttorn på 
taket av fängelset började lämnas obe-
mannat nattetid. En vaktposition inne i 
cellhuset skars bort. Under 1961 minska-
des den totala vaktstyrkan från 98 till 91 
vakter.

Alcatraz var ett långsamt sjunkande 
skepp, och det skulle snart bli värre: inn-
anför de tjocka murarna började en plan 
ta form som skulle innebära dödsstöten 
för det stolta fängelset.

I 
John Willi-
am Anglins 
personakt 
på Alcatraz 
hade vakten 

som skrev in honom 
lagt till i snirklig 
handstil: Escape risk. 
Not to cell with his 
brother. Men i sep-
tember -61 – av skäl 
som aldrig har för-
klarats – tilläts brö-
derna Anglin trots 
detta bli cellgrannar. 

Nu satt J.W i B-150 
och Clarence i B-148. 
Längre bort i raden 
av celler satt Frank 
Morris och Allen 
West i B-138 respek-
tive B-140.

J.W kände West 
flyktigt sedan de 
satt i Florida State 
Prison tillsammans. 
Han gillade inte 
West som person, 
men han kittlades 
av Wests självsäkra 
attityd. J.W och Cla-
rence gjorde klart att 
de tänkte hänga med 
på rymningsförsöket.

Arbetet med att göra ett hål runt ven-
tilationsgallren i cellerna började i sep-
tember och var inte klart förrän långt ef-
ter årsskiftet. Med skaft från utsmuggla-
de skedar som brutits av och vässats mot 
golvet hackade de fyra fångarna små, run-
da hål tätt intill varandra i ett fyrkantigt 
mönster runt gallret. När de hade kommit 
hela vägen runt räknade de med att det 

skulle gå att sparka 
ut hela klossen i av-
loppskorridoren på 
andra sidan väggen.

Det var ett tidskrä-
vande arbete, som 
skyndades på något 
strax innan jul när 
Morris övertalade 
en fånge att smuggla 
ut en metallfil från in-
dustriverkstäderna. 
För att kamouflera 
hålen stoppade män-
nen toapapper i dem 
och målade pappret i 
samma färg som cell-
väggen.

 West hamnade ef-
ter i arbetet med hå-
let; han koncentrera-
de sig på att komma 
åt ventilationstrum-
man i taket istället. 
Men det såg mörkt ut. 
Som städare kunde 
han röra sig relativt 
fritt med sin mopp i 
cellhuset, men områ-
det ovanpå cellblock 
B var off limits.

West började tjata 
på vakterna om att han behövde komma 
upp dit för att göra sitt jobb ordentligt. 
Till slut beviljades han ett möte med vi-
cedirektör Art Dollison.

”Varför vill du upp dit och städa?”, frå-
gade Dollison. ”Däruppe är det ju aldrig 
någon som sätter sin fot”.

West tänkte snabbt.
”Men det är fortfarande en del av cell-

huset, sir. Och, om du ursäktar mig, taket 

däruppe ser ut att vara ganska slitet. När 
var senaste gången någon målade det?”

Dollison var en grånad byråkrat som 
var hjärtligt trött på sitt jobb; fängel-
set höll på att falla sönder framför hans 
ögon och han kunde inte göra något åt det. 
Wests oväntade entusiasm borde ha fått 
honom att ana oråd, men han suckade ba-
ra och ryckte på axlarna. Vad kunde det 
skada om en ambitiös fånge erbjöd sig att 
piffa upp en del av cellblock B gratis?

”Är du bra på att måla, West?”
”Yessir!”

Men det West såg när han tog sig sin 
första titt på ventilationstrumman – med 
en målarpensel i handen och två burkar 
färg vid fötterna – fick hoppet att sjunka. 
Den var försedd med inte bara ett galler 
som han hade trott, utan två. Det första 
var smalt och såg ut att kunna böjas, men 
det andra var tjockare. West plirade be-
sviket på det. Det satt fast i trumman med 
tolv bultar, men bultarna var små. De kan-
ske skulle gå att fila sönder. Men det skul-
le ta månader, och vakterna skulle upp-
täcka dem på två sekunder om de börja-
de föra oväsen.

”Lugn”, sa Morris när West berättade 
nyheten. ”Det får bli ett senare problem. 
Om vi ens ska kunna ta oss upp dit på nat-
ten måste vi göra färdigt hålen först”.

West surade.
”Det där säger du alltid: `det får bli ett 

senare problem´. Och hur ska vi göra med 
dockhuvudena, förresten? Varför har vi 
inte börjat tillverka dem?”

Morris gav honom sitt mystiska leen-
de, det som försvann lika fort som det an-
lände.

”Först hålen”, sa han.

Texten fortsätter på nästa uppslag S

Gallret skulle ta 
månader att fila 

sönder, och  
vakterna skulle 

upptäcka dem på 
två sekunder.

HUVUDBRY Fångarna tillverkade låtsashuvuden av cementpulver, såpa, tvål, lim, toalettpapper och hårtestar. Sen rullade de ihop filtar och la dem under täcket. Gång                                       på gång gick vakterna förbi deras celler och räknade det de trodde var sovande män. Foto: BETTMANN/CORBIS

”Vi måste göra  dockhuvuden” 

Fortsättning från sidorna 6-7 S

Ett vakttorn  
började lämnas 

obemannat  
nattetid. En vakt-

position i cell- 
huset skars bort. 

F
rank Lee Morris var en kort, 
muskulös man, med inten-
siva blåa ögon och ett blygt 
leende som var borta i sam-
ma stund som det kom. Hans 

bakgrund var på många sätt en karbonko-
pia av Allen Wests: trasigt barndomshem, 
slussad mellan olika fosterföräldrar, åra-
tal på ungdomsanstalter och en brottsba-
na som började med inbrott vid tretton 
års ålder och sedan eskalerade till bank-
rån och narkotikasmuggling.

Men Morris var smartare än West. I 
hans personakt beskrivs hans intellekt 
som ”överlägset”. Hans IQ var 133 – en siff-
ra som bara cirka två procent av mänsklig-
heten når upp till enligt Wechslerskalan.

Trots sin intelligens var Morris en 
misslyckad brottsling som hade suttit 
bakom lås och bom i hela arton av de se-
naste tjugo åren. Men han hade en natur-
lig talang för att rymma – han hade brutit 
sig ut från i stort sett alla fängelser han 
hade suttit i – och det var det som fick ho-
nom skickad till Alcatraz. 

Escape artist, kallades han i akten. Det 
var en titel som förpliktigade.

Ändå tog han inga initiativ att göra nå-
got med Wests iakttagelser under 1960. 
Han höll en låg profil, tog ett jobb i bib-
lioteket och väntade på att West skulle 
komma tillbaka från cellblock D.

Morris hade några idéer som han ville 
diskutera med honom.

D
en 24 oktober 1960 skick-
ades John William Anglin 
till Alcatraz, och tre må-
nader senare gjorde hans 
lillebror Clarence honom 

sällskap. Piff och Puff hade anlänt till djä-
vulsön.

 Bröderna Anglin kom från en utfattig 

familj i Florida som 
mellanbarn i en ska-
ra på fjorton. De var 
långa, snygga och 
charmiga; flickorna 
i hemstaden Ruskin 
trånade efter dem 
men uppmanades 
av sina föräldrar att 
hålla sig borta. Al-
la visste att Anglins 
var bad trouble. 

När John Willi-
am och Clarence 
kom upp i tonåren 
tog storebror Al-
fred med dem på 
några inbrott. Tri-
on gick sedan över 
till bankrån, varav 
ett – i den sömni-
ga staden Colum-
bia i Alabama 1958 
– inbringade dem 
19 000 dollar. Men 
fyra dagar senare 
greps bröderna när 
de låg och sov i sin 
flyktbil. Clarence 
dömdes till femton 
år, de övriga två till 
tio. När John Wil-
liam och Clarence 
kort därefter försökte rymma från Lea-
venworth-fängelset i Kansas köpte de sig 
en enkel biljett till The Rock.

John William – ”J.W” eller ”J-Dub” som 
han kallades – var något av en drömmare 
som, trots att han var ett år äldre än Cla-
rence, såg upp till sin lillebror och gärna 
lät honom ta kommandot.

Clarence var självsäker, både kaxiga-

re och smartare än 
sin storebror; många 
undvek honom efter-
som han hade rykte 
om sig att vara skryt-
sam och en skitsnack-
are av rang.

”Clarence kunde 
inte ta en tugga av sin 
macka utan att berät-
ta det för alla som satt 
vid bordet”, minns 
ex-fången Herbert 
Juelich. Och J.W var 
inte mycket bättre. 
Juelich  – och många 
med honom – tyck-
te att bröderna Ang-
lin var ”phonies” och 
”bad news”.

N
är Al-
len 
West 
släpp-
tes ut 

ur cellblock D på vå-
ren -61 ansökte han 
omedelbart om att få 
byta jobb. Han hade 
tröttnat på att jobba i 
köket, sa han, och ville 
i stället jobba som stä-

dare i cellhuset. Vaktchef Miller höjde på 
ögonbrynen: det var ett slitsamt och en-
formigt jobb att moppa golv. Men West 
stod på sig och fick sin vilja igenom.

Att West planerade att rymma var ing-
en hemlighet bland fångarna. Han babb-
lade konstant, för alla som ville lyssna; 
om hur han skulle ta sig ut ur sin cell och 
upp på taket genom ventilationstrum-
man ovanför cellblock B. Vissa fångar 

visade intresse, men de flesta avfärda-
de planen som orealistisk och West som 
en dåre.

En av dem som tog Wests snack på all-
var var J.W Anglin. En annan var Frank 
Morris. Han hade funderat medan West 
var borta, och kom fram till att planen be-
hövde utvecklas i flera steg.

”Vi måste göra dockhuvuden”, sa 
Morris en dag när han och West prome-
nerade sida vid sida på rastgården.

”Va?”
”Och lägga i cellerna. Så vakterna tror 

att vi sover. Minns du inte hur det gick 
för Doc Barker?”

West mindes; alla kände till historien. 
Hur Barker och fyra andra sågade sig ut 
ur cellblock D mitt i natten. Hur deras 
tomma celler upptäcktes efter bara några 
minuter. Hur de knappt hade hunnit ta sig 
ner till vattnet innan vakterna kom åkan-
de i sina motorbåtar och pepprade dem 
med bly. Hur Barker träffades i huvudet 
och dog dagen därpå. 

”Okej”, sa West. ”Men hur fan ska vi till-
verka dockhuvuden?”

”Det får bli ett senare problem. Först 
måste vi sätta igång att gröpa ur ett hål i 
cellen. Du har rätt i att cementen går att 
ta sig igenom. Det kommer att ta tid, men 
jag tror att det går.”

West log belåtet. Det här började ar-
ta sig.

A
lcatraz var ett annorlunda 
ställe 1961 än när det in-
vigdes 1934. Fängelset var 
fortfarande det striktas-
te och mest hårdbevaka-

de i USA, men med åren hade några av 
de mer omänskliga reglerna tagits bort. 

I slutet av 30-talet blev det tillåtet för 
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Texten fortsätter på nästa uppslag S

Tidningen var en  biljett över bukten
gallren i ventilations-
trumman. Det hän-
de sällan att fångarna 
räknades under den 
så kallade musiktim-
men, men för säker-
hets skull släckte han 
lampan i sin cell, pla-
cerade sitt dockhuvud 
på kudden och virade 
ihop några filtar under 
täcket. Om det kom nå-
gon vakt skulle det se 
ut som att han tog en 
tupplur, bara. 

Sen ålade han sig ut 
ur hålet och klättrade 
upp för avloppssyste-
met till toppen av 
cellblocket. Han 
lyckades böja det 
första gallret åt si-
dan med ett sinnrikt 
verktyg tillverkat av 
lösa metallbitar från 
stolverkstaden – en 
enkel match för en 
rutinerad rymling 
som Morris.

Det andra gallret 
var svårare. West hade haft rätt; det en-
da sättet att forcera det var att gå via bul-
tarna. Det skulle ta tid. Morris plockade 
fram filen som han hade använt till att gö-
ra hålet i sin cell med; en enkel, anspråks-
lös metallfil som hörde hemma i en av 
verkstäderna men som hade smugglats 
ut till honom av en vänlig själ.

Han började arbeta på den första av de 
tolv bultarna till ljudet av ostämda gitar-
rer, skorrande fioler och en och annan 
banjo.

A
pril över-
gick i maj 
och de fy-
ra män-
nen höll 

ett möte på rastgården. 
De var på gott humör, 
och varför inte? De var 
på god väg att beta av 
de tre stegen som skul-
le leda dem till frihet: ta 
sig ut ur cellerna, lura 
vakterna med dockhu-
vuden, ta sig upp på ta-
ket och ner till vattnet. 

Ett, två, tre. Enkelt.
Men nu påpekade J.W 

Anglin ett fjärde steg.
”Hur ska vi ta oss 

över till fastlandet?” 
frågade han.

West stirrade på 
honom som om han 
vore en idiot.

”Vi simmar så klart. 
Vad trodde du?”

John skakade på hu-
vudet.

”Det är för riska-
belt. Varför gör vi in-
te flytvästar? Eller än-

nu bättre: varför bygger vi inte en flotte?”
De andra stirrade på honom. J.W log; 

det var inte ofta han fick framstå som 
klyftig. Han gillade känslan.

”Jag bläddrade i ett nummer av Popular 
Mechanics i min cell i går kväll. Ni kom-
mer inte att tro det här, men de hade ett 
stort bildreportage om hur man tillver-
kar såna där grejer. Flytvästar och gum-
miflottar, alltså”.

Ingen sa något på några sekunder. Sen 
slog Clarence sin storebror på armen, 
hårt.

”Fan, brorsan, du är ett geni!”
West och Morris såg på varann och 

nickade. J.W hade rätt; alla fyra var väl-
tränade och i bra form, men det var ing-
en garanti för att det skulle klara av sim-
turen in till ’Frisco. Bara några år tidigare 
hade ännu en Alcatraz-fånge, Aaron Bur-
gett, drunknat när han försökte. Burgetts 
kropp hittades efter tretton dagar i vatt-
net. Det lilla som återstod av den när San 
Francisco Bays fiskar och krabbor hade 
ätit sig mätta.

”Vad ska vi använda 
för material?” frågade 
West.

”Våra regnrock-
ar”, sa J.W. ”Som vi 
syr ihop. Vi ber nå-
gon i handskfabriken 
smuggla ut nål och 
tråd till oss bara”.

Morris grimasera-
de.

”Vi behöver myck-
et mer än fyra regn-
rockar”, sa han. 
”Vi måste ha tjugo, 
minst. Känner vi 
någon som jobbar 
på klädförrådet?”

”Jag känner en 
kille”, sa West. Ing-
en överraskning där; West kände alla.

”Kolla med honom om han kan leverera 
tjugofem rockar till oss. Två-tre åt gång-
en, så det inte verkar för misstänkt. Vil-
ka känner vi i handskfabriken?”

”Jag känner en kille”, sa West – igen. 
”Homer Clinton. Han är fullständigt sin-
nessjuk, men vi kan lita på honom”.

”Kolla med Clinton om han kan hjäl-
pa oss att sy några flytvästar. Jag tror det 
måste göras ordentligt, med symaskiner-
na de har där nere. Om vi försöker gö-
ra det själva lär det gå åt helvete. Låna 
ut blaskan till honom, J.W, så han vet hur 
han ska göra”.

”Flotten då?”

”Den får vi göra själva. Den kommer att 
bli för stor. Skulle aldrig gå att smuggla 
ut ur industrierna”.

Clarence Anglin skruvade på sig.
”Vänta nu, grabbar. Är det verkligen 

nödvändigt att blanda in en massa ut-
omstående? Jag menar...kan vi lita på att 
de inte golar?”

West såg förnärmad ut.
”De är mina vänner, klart vi kan lita på 

dem!”
”Vi har inget val”, sa Morr-

is. ”Vi kan inte vänta så länge 
till nu. Jag skulle tro att bul-
tarna i taket kommer att ta 
några veckor att komma ige-
nom. En månad, max. Så fort 
de är klara måste vi dra, med 
eller utan flotte”.

”Hur fyller vi västarna och 
flotten med luft? Blåser vi upp 
dem manuellt?” frågade Cla-
rence.

”Jag har en bättre idé”, sa 
Morris och skrattade till. ”Jag 
kanske kan få användning av 
mitt satans dragspel trots allt”.

V
id det här laget 
var tiotals – om 
inte hundratals – 
fångar medvetna 
om att en rymning 

var på gång. Det hade varit en omöjlighet 
att hålla det hemligt, och de fyra männen 
försökte heller inte; fångarnas oskrivna 
hederskodex om att hålla en gemensam 
front mot fängelset borgade för att pla-
nen skulle förbli en hemlighet. Alla ville 
se ”The Rock” besegrad.

Men de sista veckorna märkte även fle-
ra vakter att något var fel.

”Det var inget jag kunde sätta fing-
ret på”, minns en vakt vid namn Char-
les Herman. ”Men i efterhand kom jag 

J.W Anglin log. 
Det var inte ofta 
han fick framstå 

som klyftig.

AL ”SCARFACE” CAPONE
NUMMER: AZ-85
PÅ ALCATRAZ: 1934-1939
n Bossen för maffian i Chicago var en av Amerikas mäktigaste män när han skicka-
des till Alcatraz. Men hans tid på ön blev tuff. I juni -36 skadades han lindrigt när en 
fånge högg honom i ryggen med en sax, och i februari -38 blev han allvarligt sjuk.
”Jag rusade till hans cell och såg att han låg och skakade på golvet”, skrev vakten 
E.J Miller i sin rapport. ”Det såg ut som att han hade drabbats av ett hysteriskt sam-
manbrott av något slag. Jag kallade genast på doktor Hess.”
n”Scarface” fördes till sjukhuset och satte aldrig sin fot i den vanliga fängelsepopu-
lationen igen. Ett år senare förflyttades han till ett fängelse i södra Kalifornien som 
kunde erbjuda bättre vård. Åtta år senare var han död.
n Al Capone led av syfilis. Huruvida Alcatraz bidrog till hans snabba förfall är det 
ingen som vet.

ALVIN ”CREEPY” KARPIS
NUMMER: AZ-325
PÅ ALCATRAZ: 1936-1962
n Medlem av den notoriska Barker/Karpis-ligan som utförde flera omskrivna bank-
rån och kidnappningar i början av 30-talet. Var den sista som förärades titeln ”Public 
Enemy #1” av FBI. Greps personligen av J. Edgar Hoover i New Orleans 1936 och 
skickades till Alcatraz. Var den fånge som satt längst på ön - över 25 år. Frigavs slut-
ligen 1969 och levde sina sista tio år i Spanien.

GEORGE ”MACHINE GUN” KELLY
NUMMER: AZ-117
PÅ ALCATRAZ: 1934-1951
n Mytomspunnen gangster som fick sitt smeknamn när han gjorde bankrån på 
30-talet med ett Thompson-maskingevär. Kidnappade oljemiljonären Charles Ur-
schel 1933 och fick 200 000 dollar i lösensumma men greps kort därefter. På Alca-
traz var han en mönsterfånge, vilket gjorde att fångarna gav honom smeknamnet 
”Pop Gun Kelly” (ungefär: knallpulverpistols-Kelly). Förflyttades från Alcatraz till Lea-
venworth 1951 och dog tre år senare.

ROBERT ”BIRDMAN” STROUD
NUMMER: AZ-594
PÅ ALCATRAZ: 1942-1959
n Dubbelmördare som tillbringade över femtio år i fängelse. Blev en expert på fåg-
lar när han satt i Leavenworth-fängelset, och skrev flera böcker om fåglars sjukdo-
mar. Böckerna gjorde honom känd, och en film om hans öde kom 1962: ”Birdman of 
Alcatraz”, med Burt Lancaster i huvudrollen. Den fick flera Oscar-nomineringar, men 
titeln var missvisande: Stroud var förbjuden att ha fåglar i sin cell på Alcatraz. Han 
dog 1963, utan att någonsin ha fått se filmen.

J
.W Anglin blev klar med sitt hål 
i januari 1962. 

En kväll – medan Clarence 
höll utkik efter vakter i cellen 
bredvid – tog han spjärn mot 

sängen och sparkade tills det tjocka ce-
mentblocket lossnade och landade med 
ett dovt brak på andra sidan av cellväg-
gen. Han stelnade till, säker på att en vakt 
måste ha hört ljudet. Efter en halv minut 
knackade Clarence en signal i väggen: 
kusten är klar. Fortsätt.

J.W började åla sig igenom hålet med 
huvudet före. Han var en bredaxlad, mus-
kulös man, och den taggiga cementen rev 
sår i hans armar. Men efter någon minut 
var han igenom och reste sig upp på ska-
kiga ben.

Han befann sig nu i en smal och mörk 
korridor fylld med de tjocka, rostande rö-
ren som var Alcatraz föråldrade avlopps-
system. Korridoren sträckte sig ända upp 
till taket, och J.W log när han tittade upp; 
han kunde se ventilationstrumman som 
skulle bli deras väg ut. När han studera-
de rören blev leendet bredare. Det skulle 
bli en barnlek att ta sig upp på toppen av 
cellblocket; det slingrande avloppssyste-
met var som en klätterställning.

”Pssst”.
Det var Clarence, som kikade ut ge-

nom sitt ventilationsgaller. John hukade 
sig ner och såg på honom från andra si-
dan. De båda bröderna började skratta.

”Fort, kom tillbaka”, sa Clarence. ”Du 
måste testa om ditt pappersgaller pas-
sar”.

På Morris instruktioner hade alla fyra 
tillverkat låtsasventiler av hopklistrade 
kartonger från cigarettpaket, som de se-
dan målade i samma färg som det rikti-
ga ventilationsgallret. När J.W hade satt 
det på plats lutade han sig tillbaka och log 
belåtet. Han kunde knappt se skillnad på 
det gamla gallret och det han själv hade 
totat ihop som kamouflage.

”Vi är hemma, bror-
san”, viskade han till 
Clarence. ”Det finns in-
te en chans att vakterna 
upptäcker det här. Vi är 
genier, för satan!”

I februari var Cla-
rence igenom, och 
strax därefter gjorde 
även Morris klart sitt 
hål och monterade dit 
fejkgallret av kartong. 
För säkerhets skull an-
vände han sin lön från 
jobbet i biblioteket till 
att köpa ett dragspel, 
som han placerade 
framför låtsasventi-
len.

Allen West var den 
enda som inte var 
klar med hålet. I mit-
ten av mars hade han 
fortfarande inte kom-
mit halvvägs. All hans 
energi gick åt till att 
komma på ett sätt att 
ta sig ut ur ventila-
tionstrumman i taket.

Efter många sömn-
lösa nätter fick han en 
idé.

V
ad fan sysslar du med, 
West?”

En vakt vid namn Ord-
way gick på patrull i cellhu-
set. När han rundade cell-

block B och började gå nerför huvud-
gången som fångarna kallade ”Broad-
way” började han plötsligt hosta. Ett stort 
dammoln kom farande mot honom från 
toppen av cellblocket, och när Ordway 
kisade upp såg han Allen West stå med 
en sopborste i näven och ett oskyldigt ut-

tryck i ansiktet.
”Du kan inte sopa 

ner skiten här, fat-
tar du väl!” gorma-
de Ordway.

”Ledsen, sir, men 
det är smutsigt här 
uppe. Jag kan inte 
måla när det är så 
mycket damm över-
allt”.

”Då får du sluta 
måla”, sa Ordway. 
”Så här kan vi in-
te ha det. Och vem 
är det som har givit 
dig tillåtelse att må-
la däruppe, förres-
ten? Det är ju helt 
onödigt”.

”Vicedirektör 
Dollison, sir”.

Ordway tystnade. 
Dollison var Alca-
traz näst mäktigas-
te man; bara direk-
tör Olin Blackwell 
stod över honom i 
rang. Ordway var 
ny på fängelset, det 
sista han ville göra 
var att komma ihop 

sig med Art Dollison.
”Men officer Ordway”, fortsatte West, 

”om jag kunde hänga upp några filtar 
som samlade upp dammet skulle jag kun-
na fortsätta städa och bli klar med mål-
ningen fortare. Och så håller vi resten av 
cellhuset rent”.

Ordway funderade. Han litade inte på 
West, och det lät högst okonventionellt 
att hänga upp filtar för gallren. Men, tänk-
te han, vart skulle West kunna ta vägen? 
Och om Art Dollison ville att taket skul-
le målas, så...

”Låt gå. Men se till att bli klar fort, okej? 
Jag vill inte se filtarna hänga där längre 
än några veckor”.

”Yessir!” sa West.
Senare, under middagen, berättade han 

den sensationella nyheten för sina kum-
paner: de hade fritt spelrum till ventila-
tionstrumman. Nu kunde de göra vad 
som helst däruppe utan att vakterna kun-
de se dem. Clarence och J.W gjorde high 
five med varandra och Morris kunde in-
te hålla tillbaka ett skratt.

”Då sätter vi igång att göra dockhuvu-
den”, sa han. ”Vad säger ni, grabbar? Kän-
ner ni för att leka skulptörer?”

C
ementpulver, såpa, tvål och 
toalettpapper. Utsmugglat 
lim från en vän till West som 
jobbade i handskfabriken. 
Akvarellfärger. Avklippta 

hårtestar som sparats av fängelsets fri-
sör, en viss Clarence Anglin.

Det var ingredienserna i de fyra dock-
huvuden som skulle vikariera för rymling-
arna när de tänkte lämna ön bakom sig.

Arbetet med dem påbörjades någon 
gång i mars. Genom att blöta stora mäng-
der toalettpapper, blanda det med tvål, 
såpa, klister och överblivet cementpul-
ver från hålen i cellerna, skapade män-
nen en klump massa som de sedan – me-
dan grannen i cellen bredvid höll utkik ef-
ter vakter – i grova drag formade till ett 
människohuvud. När klumpen hade tor-
kat målade de dit en röd mun och pens-
lade resten av ansiktet med en så hudlik 
färg som möjligt. Varje dag kom Claren-
ce hem från jobbet med fickorna fulla av 
hår från nyklippta fångar, och snart hade 
dockorna ett imponerande hårsvall på si-
na hjässor. Det blev till och med hår över 
till ögonbryn och ögonfransar.

Morris blev – självmant eller inte – yt-
terst ansvarig för att ta sig igenom de två 

 Varje dag kom 
Clarence hem från 

jobbet med fick-
orna fulla av hår 

från nyklippta 
fångar.

Fortsättning från föregående uppslag S

Artikeln hjälpte 
fångarna.

LEGENDARISKA GANGSTERS Flera av 1900-talets mest ökända amerikanska brottslingar fick skaka galler på Alcatraz. På ön behandlades de som vilka                                     fångar som helst. Inte ens den störste av dem alla - Al Capone - fick några särskilda privilegier. Foto: AP, BETTMANN/CORBIS
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Norskt fartyg såg 
 en kropp i vattnet
på vad det var. Fångarna spelade sina in-
strument mycket högre än vanligt under 
musiktimmen”.

A
tt marsnumret 1962 av Po-
pular Mechanics – med ett 
utförligt bildreportage om 
hur man enkelt konstrue-
rar sin egen gummiflotte 

– tilläts cirkulera bland fångarna var så 
klart en smått osannolik miss av fängel-
seledningen, och ännu ett exempel på att 
fängelset hade blivit avsevärt mycket mer 
släpphänt än vad Hoover hade för avsikt 
när han lade upp riktlinjerna på 30-talet.

De fyra rymlingarna fick hjälp att sam-
la ihop närmare trettio regnkappor. Ho-
mer Clinton – som var ökänd för att han 
började slåss med  julgranen i matsalen 
december 1961 – började i största hem-
lighet sy resårer på fyra flytvästar nere 
i handskfabriken. Några dagar innan D-
day tog han på sig de fyra ouppblåsta väs-
tarna under sin skjorta och traskade upp 
med dem till cellhuset. Två av flytvästar-
na skulle senare hittas flytande i vattnet 
kring ön, och flera polisutredare impo-
nerades av deras enkla men kompeten-
ta konstruktion.

När juni månad närmade sig började 
rymlingarna ta allt större risker. Ordway 
– vakten som hade tillåtit West att hänga 
upp sina skynken – blev alltmer irriterad 
och krävde att West skulle skynda på med 
sitt arbete.

”Yessir”, lovade West och log sitt mest 
skolpojkaktiga leende.

Ibland var Morris och bröderna Ang-
lin uppe samtidigt och arbetade, medan 
vakterna räknade dockhuvuden i deras 
sängar. De turades om att fila på bultar-
na; så gott som alltid under ”music hour”, 
men allt oftare även när cellhuset var tyst. 
De tog en enorm risk. Det dova ljudet av 
deras envisa filande kunde höras av fle-
ra fångar i närliggande celler. Om en vakt 
gjorde samma sak skulle allt vara över.

West fick den otacksamma uppgiften 
att konstruera en flotte som var robust 
nog att transportera fyra vuxna män över 
bukten. Natt efter natt tragglade han på i 
sin cell med nål, tråd och klister. När en 
vakt närmade sig gömde han materialet 
under sin madrass och låtsades sova. Sen 
fortsatte han.

I början av juni hade han gjort en tri-
angelformad flotte och gav den till Morr-
is i cellen bredvid. Morris tog upp den 
och försökte blåsa upp den med hjälp av 
bälgen från sitt dragspel. 

Ta mej tusan, tänkte han när flotten 
långsamt fylldes med luft, det fungerar. 
Han skickade en tacksam tanke till West; 
han var en skrythals och en glappkäft, 
men här hade han gjort ett otroligt jobb.

Sent på kvällen den 10 juni lyckades 
Morris lossa den sista bulten runt gall-
ret. Han tog sig ner till sin cell och vis-

kade upphetsat till West:
”I morgon kör vi. För visst är du färdig 

med ditt hål nu, va?”
West visste att han borde svara nej på 

den frågan. Arbetet med flotten hade ta-
git nästan all hans tid de senaste veckor-
na, och han hade fortfarande inte sparkat 
ut cementblocket. Men han hade borrat 
en perfekt rektangel av små 
hål runt gallret. Det kan in-
te ta mer än några minuter 
att göra det sista i morgon, 
tänkte han.

”Visst”, svarade West. 
”Jag är färdig”.

E
nligt me-
teorolo-
giska data 
från kväl-
len den 

11 juni 1962 rörde sig 
strömmarna för-
bi Alcatraz ut mot 
Stilla Havet med en 
snitthastighet på 1,13 
meter i sekunden – 
en relativt blygsam 
siffra. Däremot var vatten-
temperaturen bara 12,7 grader. 
Om flotten kapsejsade eller sprang läck 
var risken stor att det kalla vattnet skul-
le förlama männen och få dem att sjun-
ka som stenar. Men det finns inget sätt att 
veta om flotten fungerade eller inte. Den 
återfanns aldrig.

D
en sista dagen på ön kän-
des oändlig. West var in-
te en troende man, men 
när vakterna signalerade 
att det var middagsdags 

tackade han Gud för att Ordway hade lå-
tit även den här dagen passera. En nog-
grann inspektion av Wests arbetsplats i 
det här läget hade varit förödande. Morr-
is hade gömt flotten och flytvästarna i ett 
av hörnen; West kunde inte låta bli att 
snegla på dem då och då med skräck-
blandad förtjusning. Strax bredvid flyt-
västarna låg avlånga bitar av trä som ha-
de smugglats ut ur stolfabriken. West log 
för sig själv; han hade till och med tänkt 
på att fixa paddlar.

På kvällen var fängelset ovanligt 
tyst. Så gott som alla fångar – till och med 
de i cellblock D – visste att det var nu det 
skulle ske. Morris försökte vila, men det 
var omöjligt. Han var alldeles för upp-
spelt.

21.30. Lights out. Mörkret sänkte sig 
över cellhuset.

West tog ett djupt andetag och satte sig 
på golvet. Han tog sats och sparkade med 
båda benen på ventilationsgallret.

Inget hände.
Han sparkade igen, hårdare.
Nu rörde det på sig, men bara någon 

millimeter.

Clarences bekymrade ansikte dök upp 
på andra sidan av ventilen.

”Vad är det, Allen?”
”Det jävla gallret. Hjälp mig”.
Clarence försökte dra ut gallret medan 

West fortsatte att sparka på det. De höll 
på flera minuter. Morris och J.W såg me-
nande på varandra och skakade på huvu-
det.

”Helvete!” väste West. ”Var-
för lossnar det in-
te?”

”Du skulle ha fix-
at det här tidigare!” 
sa Clarence. ”Nu blir 

vi försenade!”
”Flytta på dig”, sa 

Morris bistert. Han 
stirrade på West ge-
nom gallret. ”Allen, vi 
har inte tid att vänta på 

dig. Vi måste dra. Nu”.
West drabbades av 

panik.
”Nej, Frank! Vänta li-

te, grabbar! Jag är snart 
igenom!”

Men Frank var redan 
borta. West svor och spar-
kade på gallret igen. Och 

sparkade. Och sparkade.

M
orris och bröderna 
Anglin tryckte ut ven-
tilationstrummans 
takkupa, och hävde sig 
upp genom det trånga 

hålet. I cellhuset under dem låg dussin-
tals fångar klarvakna och med öronen 
spetsade.

”Vi hörde deras fotsteg när de sprang 
över taket”, minns en av dem, Leon 
Thompson. ”Och vi hörde hur fiskmå-
sarna skrek när de blev störda”.

De tre männen halade sig ner för en 
stupränna, klättrade över ett taggtråds-
stängsel och tog sig ner till stranden. Där 
blåste de upp flotten och sina flytvästar 
och paddlade iväg i natten. Ingen har sett 
skymten av dem sedan dess.

K
lockan 01.45 lyckades West 
ta sig ut ur cellen. Utmat-
tad klättrade han uppför 
rören och hävde sig upp 
genom ventilationstrum-

man. Det var en molnfri, vacker natt; San 
Franciscos gatljus glittrade i kapp med 
Vintergatan och en månskära hängde 
över närliggande Angel Island. Han 
stod länge på taket och sög in den 
friska luften. Sen tittade han ut 
över det becksvarta vattnet och 
ryste till. Utan en flotte skulle 
han inte ha en chans. 

Han klättrade tillbaka till sin 
cell och kröp ner i sängen. Flera 
fångar i närliggande celler hör-
de sedan hur Allen West grät ända 
fram till morgonen.

D
e följande dagarna och 
veckorna finkammades 
San Francisco Bay efter 
spår av männen. På kväl-
len den 12 juni hittades en 

träpaddel utanför Angel Island, och två 
dagar senare hittades en plastficka i sam-
ma område. Den tillhörde Clarence Ang-
lin och innehöll över sjuttio kort på hans 
släkt och vänner. Den 15 juni hittades 
en flytväst fem kilometer norr om Gol-
den Gate, och den 22 juni ännu en - ba-
ra hundra meter från Alcatraz. Båda var 
punkterade och vattenfyllda. 

Den 17 juli – över en månad efter flyk-
ten – lämnade det norska fraktfartyget S.S 
Norefjell hamnen i San Francisco. Klock-
an 17.45, när skeppet befann sig cirka tre 
mil nordväst om Golden Gate, såg besätt-
ningen något i vattnet. I deras rapport till 
FBI beskrev de föremålet som ”en män-
niskokropp som flöt med ansiktet neråt. 
Kroppen såg ut att vara klädd i smutsiga, 
vita kläder”.

Fångarna på Alcatraz var klädda i ljus-
blått jeanstyg. FBI spekulerade i att tyget 
kunde ha blekts av solen, och att kroppen 
kan ha varit en av rymlingarna.

Men S/S Norefjell var för långt bort för 
att bärga kroppen. Ingen annan såg den. 
Och inga andra kroppar hittades.

A
llen West erkände sin in-
blandning i flyktförsöket. 
Och mer därtill: i förhör 
med FBI tog han åt sig he-
la äran för det:

”Allt var min idé . Men de otacksamma 
jävlarna lämnade mig kvar”.

Han skulle aldrig förlåta dem.
1972 knivhögg han en svart fånge till 

döds i Florida State Prison. Sex år sena-
re, i december 1978, fick han bukhinne-
inflammation och dog i fängelset. Allen 
West blev 49 år.

A
lcatraz stapplade vidare 
fram till mars 1963. Då sat-
te justitieminister Robert 
Kennedy punkt för sagan 
om Amerikas mest ökän-

da fängelse. Den officiella orsaken var 
att Alcatraz var för dyrt att hålla i drift, 
men det var inte hela sanningen. Frank 
Morris och bröderna Anglin hade slagit 
hål på fängelsets mest värdefulla egen-
skap: myten att det var omöjligt att fly 

därifrån.
När den allra sista fången, Frank 

Weatherman, steg iland i San Fran-
cisco frågade pressen om han ville 
säga något. Han sa:

Alcatraz never was no good for 
nobody.
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VÄND: 
SÅ SKULLE DE SE UT I DAG

Weatherman  
– sista fången.

MORGONEN EFTER Clarence Anglins cell som den såg ut på morgonen den 12 juni. När vakterna undersökte de tre rymlingarnas celler upptäckte de pappersventi-
ler som hade tillverkats av tobakskartonger. Allen West satt förkrossad i cell B-140. Bilden på honom här ovan är tagen strax innan fängelset stängdes 1963. Foto: ETTMANN/CORBIS 

Två flytvästar hit-
tades i vattnet.



K
larade de sig?

Ingen vet.
Frank Morris skulle vara 83 år gammal 

i dag. John William Anglin 80; Clarence 
Anglin 79.

Det har gått 48 år, men myndigheterna i USA har inte 
gett upp jakten. Den 31 december 1979 lämnade FBI över 
ansvaret för fallet till den federala polisagenturen U.S 
Marshals Office, med huvudkontor i Washington D.C. 
Tips kommer fortfarande in från folk över hela världen 
som påstår sig ha sett de tre rymlingarna, livs levande 
och på fri fot. 

Sedan 2004 är Michael Dyke vid U.S Marshals kontor 
i Oakland, Kalifornien, chefsutredare för Alcatraz-fallet.

– Antalet tips vi får in beror mycket på om media har 
gjort något på fallet nyligen. När ”America’ s most wan-
ted” gjorde en grej på tv för några år sen kom det in många 
tips. Annars är det ungefär en gång i månaden, säger han.

Åker du själv ut och utreder tipsen?
– U.S Marshals är en federal del av polisväsendet, så vi 

har agenter över hela landet. Om jag får ett tips som är 
värt att kolla upp låter jag oftast det distrikt som är när-
mast ta hand om det. Men om det är ett riktigt legitimt 
tips händer det att jag kollar upp det själv. Ofta märker 
man direkt om personen som ringer är galen, eller om 
de har så dålig koll på relevanta fakta att det inte är värt 

att kolla upp. Eller så kollar man upp det och märker att 
åldern är fel, eller att de inte alls liknar fångarna.

Minns du något särskilt tips som har varit intressant?
– För inte så länge sedan fick jag ett tips om att Cla-

rence Anglin bodde i Kentucky. Jag fick en körkortsbild 
och mannen såg verkligen ut som Clarence. Åldern stäm-
de, ögonfärgen stämde nästan. Jag skickade dit en lokal 
agent som intervjuade honom, och han kunde bevisa att 
han inte var Anglin.

Händer det att du får tips som aldrig hinner utredas 
ordentligt?
– Ja, det händer ofta. Jag kan få ett tips om att någon av 

dem har setts till utanför en tvättomat någonstans, och 
sen försvunnit därifrån. Jag kan inte sätta en agent på 
spaning utanför en tvättomat i en vecka och hoppas att 
mannen dyker upp igen. Det är skattebetalarnas peng-
ar, jag vill inte slösa med dem.

Tror du personligen att de klarade sig?
– Jag tror att det finns en stor chans att de gjorde det. 

Inga kroppar återfanns. Om man ser till statistiken i bör-
jan av 60-talet återfanns i snitt två av tre personer som 
drunknade i San Francisco Bay. Så två av dem borde ha 
hittats om alla tre omkom. Jag har pratat med folk som 
är helt övertygade om att bröderna Anglin klarade sig. 
En påstod att de hade arbetat för honom kort efter rym-
ningen. En annan, en avlägsen släkting till Anglins som 

för övrigt jobbar som polis nere i Georgia i dag, sa att han 
träffade båda två på sin farbrors lantgård när han var li-
ten pojke. De bodde där i sex till åtta månader och flyd-
de sedan ur landet.

Finns det någon tidsgräns för hur länge ni kommer att 
fortsätta leta?
– Egentligen inte. Det kommer väl till en punkt om 

tjugo-trettio år när det är omöjligt för dem att fortfaran-
de vara i livet, och då får vi sluta. Men jag håller koll på 
deras familjer, och Anglin-bröderna har många bröder 
och systrar – till och med några som är äldre än de skul-
le vara i dag – som fortfarande lever. Så de har förutsätt-
ningar att bli gamla.

Vad säger deras familj när du pratar med dem?
– Inte mycket. Men jag har pratat med en person som 

påstår att han pratade med en av deras bröder nyligen, 
Robert Anglin, och att Robert berättade för honom att 
John och Clarence fortfarande lever och bor i Sydamerika.

Har du någonsin fått tips om att de befinner sig i Sve-
rige?
– Nej, det är antagligen för kallt för dem. De växte upp 

i den amerikanska södern, så de trivs nog inte hos er.
Det låter som ett skämt, men Michael Dyke skrattar 

inte. För vem vet? 
De kan ju faktiskt vara var som helst.

Jon Forsling

Så skulle de se ut i dag
JAKTEN FORTSÄTTER Trots att de tre rymlingarna i dag skulle vara gamla män har myndigheterna inte gett upp hoppet om att gripa dem. FBI har gjort fan-
tombilder på hur Morris och Anglinbrödernas utseende kan ha förändrats med årens gång. Foto: FBI
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