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w Till slut flydde Linda, 20, från pojkvännens misshandel

i korthet
Beväpnad man
försökte stjäla bil
MarieBerg Förratisdagkvällenskulleenkvinnakörain
bileniettgarageimarieberg.
Närbilenstodpåtrottoaren
komenmangåendemot
fordonet.Kvinnanreagerade
påatthankomnäraochlåste
förardörren.
straxeftertogmannentagi
dörrhandtagetochförsökteta
siginibilen,enligtanmälan.
Närhanmärkteattdenvar
låstsparkadehantilldörrenochtogsedanframett
föremålsomenligtkvinnan
liknandeenpistol.Honblev
dåsåskrämdatthonbackade
ochkördeiväg.Händelsen
äravpolisenrubriceradsom
försöktillgrovtrån.

Medvetslös man
blev av med rocken

Linda har brutit med sin pojkvän men kämpar fortfarande med de känslomässiga såren från misshandeln.

Foto:Åsasommarström

Bröt upp – tack
vare grannarna
”Till och med under förhöret skyddade jag honom.”
En sen kväll i november
hör grannar skrik från
en lägenhet på centrala
Kungsholmen.
När de ringer på öppnas dörren till en brottsplats. Linda, 20 år, har
just blivit slagen av sin
pojkvän. Och det är inte
första gången.
Knappt två månader senare sitter
Linda, som egentligen heter något
annat, vid ett köksbord i en annan
del av Stockholm. Över kaffe och
pepparkakor börjar hon berätta
om det som kan verka så svårt att
förstå: Varför man stannar kvar i
ett förhållande där man blir slagen.
– Till och med under förhöret
satt jag där helt sönderslagen och
försökte skydda honom. Jag sa till
polisen att han inte är någon våldsam person. Det tog flera dagar
innan jag insåg att jag aldrig kan
gå tillbaka till honom, säger hon.
Pojkvännen har nu dömts i
Stockholms tingsrätt för tre fall av
misshandel och lika många ofredanden. Redan i april i fjol gav
han Linda flera blåmärken när
han tvingade ut henne ur lägenheten genom att sparka och slå henne. Linda flydde hem till sin syster

w Över 7 000 anmälningar – på ett år
w Istockholmslängjordes2009
över7000anmälningarom
misshandelmotkvinnoröver18
år,ochnästan1000anmälningar
omgrovkvinnofridskränkning.
w Ienenkätfrånbörjanav
2000-taletsvaradevartredje
kvinnaatthonutsattsförvåldav
entidigarepartner.
w meränvartiondekvinnauppgavatthonhadesammaproblem
isinnuvaranderelation.
w Påwww.kvinnojour.comfinns

som fotograferade hennes skador.
Bilderna blev senare bevis under
rättegången – men just då lät sig
Linda övertalas att fortsätta förhållandet.
– Han hade talets gåva. Det slutade nästan alltid med att jag var
den som bad om ursäkt. Och vi
hade ju bra stunder också. Jag
hoppades att det skulle lösa sig,
förklarar hon.
Lindas advokat Lisa von Trier
har själv arbetat på en kvinnojour
och träffat många utsatta kvinnor.
Enligt henne är det mer regel än
undantag att offret stannar hos
gärningsmannen,.
– Oftast har man ju haft eller
har fortfarande känslor för sin

kontaktuppgiftertillstockholms
kvinnojourer.Någraavdestörsta
ärKriscentrummedjournummer
08-4299940,allakvinnorshus
08-6440920ochsysterjouren
somayaförinvandrarkvinnor
020-818283
w tjejzonenpåKungsholmennås
påwww.tjejzonen.se
w Detfinnsocksåennationell
telefonjour,Kvinnofridslinjen,
somhartelefonnummer
020-505050

partner. Men det är väldigt sällan
en gärningsman slutar slå om han
väl har börjat. Vanligtvis trappas
våldet upp, säger hon.
Vad ska man göra om man är
utsatt?
– Berätta för någon. Det finns
hjälp att få. På kvinnojourerna jobbar väldigt många duktiga människor som är vana att ge
stöd.
I Stockholm finns flera jourer
för misshandlade kvinnor. Kriscentrum och Alla kvinnors hus
har telefonjour och erbjuder dessutom skyddat boende, stödsamtal
och juridisk hjälp.
På Kungsholmen ligger Tjejzonen som vänder sig till kvin-

nor upp till 25 år. I lokalen på
Garvargatan kan man få enstaka
stödsamtal eller återkommande
kontakt med en ”storasyster”. För
den som hellre skriver om sina
problem finns både mejljour och
chattar där man kan vara anonym.
– När vi öppnade chatten blev
det en fullkomlig explosion. Nu
är det ungefär 30 tjejer som chattar med oss varje kväll, säger verksamhetschef Lotta Zetterqvist.
För Lindas del var det grannarnas ingripande som blev början
till slutet på den våldsamma relationen. Men även efter avslutad
rättegång tvingas hon kämpa med
sin rädsla. Pojkvännen dömdes till
skyddstillsyn och sitter därför inte
bakom lås och bom.
– Jag vågar inte gå till centrum
ensam. Jag är rädd för att jag ska
träffa på honom. Räddningen är
att han fick besöksförbud, säger
hon.
Trots rädslan tvekar hon inte
att gå ut med sin berättelse i tidningen.
– Om jag hade läst en sådan här
artikel för ett år sedan skulle det
ha träffat mig rakt i hjärtat. Det
skulle ha hjälpt mig att förstå. Jag
hoppas att det här kan hjälpa andra.
l Mattias Kamgren
mattias.kamgren@mitti.se
tel55055078

FridheMsplan Enmani
20-årsåldernfickendålig
startpå2011.Klockanfyrapå
nyårsnattenkomhanisamspråkmedfyrapersonervid
enkorvkiosk.Hantyckteatt
devartrevliga,menplötsligt
närhanstoddärförloradehan
medvetandet,uppgerpolisen.
Närhanvaknadelåghan
utanförmcDonaldsochhade
blivitavmedsinrock.Han
saknadeävenmobiltelefon,
plånbokochpass.Enligtpolisenmisstänkerhanattdetvar
männenvidkorvkioskensom
lågbakomstölden.

Tjuv forcerade
låst plåtdörr
rålaMBshov Förra söndagmorgonen upptäckte en butiksföreståndare att någon tagit sig in
i lokalen genom att ha
sönder nederdelen av
entrédörren – som är av
plåt. Tjuven hade sedan
lyckats krypa in och lagt
beslag på en slipmaskin
och kontanter. Det sammanlagda värdet av det
stulna var 4 800 kronor,
enligt anmälan.

Tre knivrånades
på samma kväll
KrisTineBerg trepersoner
blevenligtpolisenhotade
medknivinomloppetavbara
någraminuterförratisdagskvällen.Utanförenbutikpå
Hjalmarsöderbergsvägtog
enmantagienkvinnasarm,
hölluppettknivliknandeföremålochkrävdeattfåplånboken.Närhonsvaradeatthon
intehadenågonhotadehani
ställetenyngremansomstod
inärheten.menhanlyckades
springadärifrån.
Isammavevableven
kvinnautsattförettrånförsök
avenknivbeväpnadmanien
trappuppgångpåolaHanssonsgatan.Honlyckadesdock
räddasiginienlägenhet.
NärpolisenpåKungsholmen
utesluterinteatthändelserna
hängerihop.

