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Sundbyberg

Viviann Selestad blev nedknuffad och fick hjälp av Johanna Swartswe. ”Ser man orättvisa – agera, oavsett var det är, det gör skillnad”,
säger Johanna Swartswe som vill att fler ska våga ingripa.
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Viviann hittade sin hjälte från pendeln
Viviann Selestad, 67, blev
brutalt knuffad till marken
på Sundbybergs pendeltågsstation. Efter dramat
efterlyste hon den modiga
kvinnan som sprang efter
den skyldiga.
Nu har hon hittat sin hjälte: Johanna Swartswe, 24.

misstänkt för misshandel,
gripas av polis.
– Sedan klappade hon på
mig och vi småpratade, men
jag var fortfarande väldigt
chockad, säger Viviann,
– Hon var helt fantastisk,
sånt civilkurage. Det finns
inga ord för någon som hon.

l Onsdagen den 25 september blev Viviann Selestad
nedknuffad av en man vid
pendeltågsstationen i Sundbyberg. Hon flög två tre meter.
– Jag slog i ryggen. Han
kom med en väldig fart och
var mycket större än mig.
En ung kvinna såg vad
som hände och sprang efter
mannen– för att sedan komma tillbaka med honom till
spärrarna.
Tack vare hennes insats
kunde mannen, som nu är

Efter den omskakande

händelsen kontaktade Viviann Mitt i för att få hjälp att
hitta den unga kvinnan. Hon
ville få kontakt med henne
för att bjuda henne på middag och hylla hennes civilkurage.
Nu har hon hittat henne,
Johanna Swartswe, 24, från
Uddevalla.
Den här dagen var hon i
Stockholm för att hälsa på
vänner och uträtta ärenden.
När hon skulle genom
spärrarna på stationen fick

24 990:1139/mån*

hon syn på något som gjorde
henne rasande.
– I spärren bredvid mig
kom Viviann samtidigt som
den här två meter långa
mannen. Jag ser att de håller
på att gå in i varandra. Sedan
föser den här mannen henne
bakåt, alltså hårt, hon flög
som en vante.
Hon gick tillsammans
med flera andra fram för att
se hur Viviann mådde. Då
märkte hon att mannen var
på väg bort.
– Jag tänkte att ”han ska
fan inte komma undan med
det här”.
Johanna skrek till mannen att han måste gå tillbaka och be om ursäkt. Hon
upplevde därefter mannen
som hotfull, men tog upp telefonen och filmade honom.
Därefter ringde hon 112.

Efter det blev mannen lugnare. Han följde med henne
tillbaka till spärrarna, där
hon sa till honom på skarpen
att stanna tills polisen kom –
och han stannade.
Därefter vände sig Johanna till Viviann.
Enligt Viviann gjorde hon
allting rätt, vilket kanske inte var så konstigt, hon hade
nämligen precis läst om hur
man hanterar människor i
chocktillstånd.
När ambulansen kom dit
gav de varandra en kram och
sa hej då.
Johanna hade ingen aning
om att Viviann letade efter
henne förrän en vän till familjen hörde av sig och berättade att hon minsann var
efterlyst i Stockholm.
– Det var så fint. Men jag
blev lite chockad för jag för-

Ställbar höSt

Från Mitt i:s Facebook
Skönt med människor
som visar civilkurage.
Grattis till en fin insats
Johanna!

Må denna medmänsklighet stanna för evigt. Då
kommer nog kriminaliteten minska.

Perfekt exempel på medmänsklighet och civilkurage!

Underbara människa!
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För Viviann betyder det
mycket att hon fick kontakt
med Johanna. Det var viktigt för henne att få säga allt
till henne som hon inte kunde säga när hon var i chocktillstånd.
– Det är en sådan glädje att
få prata med henne. Den här
typen av medmänsklighet
får inte bara passera.
Elin Angvarson

Tempur kudde Traditional

20%

Tempur traditional i tre olika
höjder. följsam kudde
med ytmjuk känsla.
50x60 cm.
rek pris 1 595 kr

NU

1 276 kr

Påslakan Stormhagen
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100% Bomullssatin.
150x210 / 50x60 cm.
rek pris: 599 kr

Fyn
ställbart paket

Hjälmaren
160/180x200 cm inkl gavel. Komplett sängpaket i snygg design
med bäddmadrass, ben och huvudgavel. Den 5-zonade vändkontinentalpaket
bara resårmadrassen ger ett extra bra stöd i midjan.
160/180x200 cm.
finns i flera färger. rek. Pris 42 190 kr
Svensktillverkat kontinentalsängspaket med
80/90x200 cm. Nu 11 990 kr Exkl. gavel. rek. pris. 17 600 kr
5-zonad pocketresår för bästa komfort.
105x200 cm. Nu 14 490 kr. Exkl. gavel. rek. pris. 21 185 kr
inkl bäddmadrass och knappad gavel. rek. pris: 25 990
120x200 cm. Nu 16 990 kr Exkl. gavel. rek. pris. 24 890 kr
120x200 cm. Nu 9 995 kr inkl. gavel. rek. pris. 17 990 kr kr
140x200 cm. Nu 18 990 kr Exkl. gavel. rek. pris. 27 390 kr
140x200 cm. Nu 11 995 kr inkl. gavel. rek. pris. 19 990 kr

stod nog inte hur tacksam
Viviann var förrän då, skrattar hon.
Hon ringde sedan upp Viviann.
– Vi pratade i typ en halvtimme, det var jättefint.
Nu hoppas Johanna
Swartswe att mannen ska
dömas för misshandel och
att hon ska få träffa Viviann
nästa gång hon är i Stockholm.

Tempur
Promise ställbar säng

160/180x200 cm. Ställbar säng från Tempur
med Cloud eller Original känsla. Trögelastiskt
material för högsta följsamhet och komfort.
finns i flera storlekar och färger. Nu 41 592 kr.
rek. pris 51 990 kr. Köp till gavel från 5 990 kr

NU

199 kr

Thea sängbord

färg vit/ek.
Mått 35x30x70 cm.
rek pris: 1470 kr

NU

995 kr

*Gäller räntefri delbetalning i upp till 24 månader. Uppläggningskostnad och aviavgifter ingår. Effektiv ränta är vid 24 mån och 10 000 kr, 12,07%. Mer information i butiken eller på www.sovkoncept.se
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