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Den dramatiska händelsen in-
träffade klockan elva i går för-
middag. De två erfarna social-
sekreterarna, en 49-årig kvinna
och hennes 35-åriga kollega,
hade åkt till flickans ensamstå-
ende mamma för att hämta hen-
ne som överenskommet.

Bodde i familjehem
14-åringen var omhänderta-

gen enligt lagen om vård av
unga, LVU, och bodde i ett famil-
jehem.

– Hon var inte placerad av
egna skäl. Hon är lugn och har
inga missbruksproblem, säger
Sven-Erik Söderlund. Därför
kom attacken helt oförutsett.

Vid hämtningen ska mam-
man ha sagt att dottern ville
tala med 49-åringen i enrum.
Socialsekreteraren följde med
in på flickans rum.

Blodet forsade
Där stack 14-åringen kniven i

henne.
Blodet forsade från kvin-

nans hals, men turligt nog
skadades inga vitala or-
gan.

– Hon var vid medvetan-
de hela vägen in till Kärn-
sjukhuset i Skövde där hon
opererades. Hon får till-
bringa ytterligare några
dagar på sjukhuset, berät-
tar Sven-Erik Söderlund.

Händelsen skapade stor upp-
ståndelse bland personalen på
socialförvaltningen. 

Krisgrupp ryckte in
Arbetsgivaren kallade sam-

man de anställda och kommu-
nens interna POSOM-grupp har
ryckt in. Även de anhöriga får
hjälp att bearbeta traumat. Den
35-åriga kollegan lämnas inte
ensam.

– Hon mår misstänkt bra.
Bara det är en varningssignal,
säger socialchefen. Vi har ruti-
ner för sånt här. Därför känner
jag mig ganska trygg.

Får ta emot många hot
Socialsekreterare är en utsatt

yrkesgrupp.
– Förutom ”normala” hot som

skrik och gap från klienter har
vi några händelser som satt
spår, fortsätter Söderlund.

– En av våra socialsekretera-
re har tidigare utsatts för mord-
försök. Och för tre år sedan om-

kom en klient, en 16-
årig flicka, vid en bil-
olycka utanför Öre-
bro. Socialsekretera-
ren överlevde.

Efter knivskärnin-
gen flyttades 14-årin-
gen till en sluten insti-
tution. Polisen har in-
lett en förundersök-
ning.

SKÖVDE. Den 14-årige flickan skulle tilllbaka till foster-
hemmet efter påskhelgen.

Då stötte hon en kniv i halsen på den 49-åriga social-
sekreteraren.

– Det här är en lugn och fin tjej. Händelsen är helt oför-
klarlig, säger socialchefen Sven-Erik Söderlund i Skövde.

Marie
Hultén
marie.hulten@gt.se

14-årig flicka
högg social-
sekreterare i
halsen

FÅR VÅRD. Här på Kärnsjukhuset i Skövde vårdas den kniv-
huggna socialsekreteraren efter överfallet.
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Amerikansk miss
m Så här roligt tyckte Shandi
Finnessey det var att bli ut-
sedd till Miss USA. Tävlingen
hölls i Kalifornien.

MIKAEL THÖRNQVIST

Hur kul som helst. 
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GÖTEBORG. – Vi kommer
att lösa det här.

Det säger spaningsbe-
fälet Stefan Olsson i
Västra Frölunda om har-
punattacken mot en 23-
åring.

Efter att ha skjutit
sprang de maskerade
gärningsmännen fram för
att sparka och slå på sitt
liggande offer.

Som erfaren
polis har
Stefan Ols-
son sett och
hört det
mesta. Men
det här
mordförsö-
ket var något
nytt.

– Armborst förekommer
ju. Men jag har aldrig tidi-
gare hört talas om att någon
blivit skjuten med harpun,
konstaterar han.

På bättringsvägen
Offret blev livshotande

skadad i lördags när pilen
trängde in i bröstet. Men han
är på bättringsvägen.

– Jag talade med honom
som hastigast i telefon förut
och hörde att han var vid gott
mod, berättar Stefan Olsson.

Ett antal förhör med vitt-
nen har redan hållits, men
många återstår.

Det var i fredags som ett
40-tal ungdomar hade en fö-
delsedagsfest i en villa i Bill-
dal. Det var stökigt vid några
tillfällen och polis skickades
till platsen. Vid 04-tiden på
lördagsmorgonen kastades
en sten in genom ett fönster
på andra våningen.

Sköts och sparkades
– Då gick den här killen ut

på tomten, i markplanet. Där
fanns då flera rånluveför-
sedda personer. Han kände
något som träffade honom i
bröstet och ramlade omkull.
Och sen fortsatte misshan-
deln med sparkar och slag,
berättar Stefan Olsson.

23-åringen var vid medve-
tande hela tiden.

JAN SPRANGERS

Polisen
säker på att
lösa harpun-
attacken

GT 11 april.

TYSKLAND. Den un-
gerskfödde svensk som
suttit häktad i Tyskland
sedan i februari i år har
av en domstol i Koblenz
dömts till två års fängel-
se för medhjälp till lands-
förräderi. Domen är vill-
korlig och 64-åringen kan därmed
återvända till Sverige.

Tillsammans med sin bror har
mannen tidigare dömts i Sverige till
18 månaders fängelse för olovlig un-
derrättelseverksamhet.

Mannen kom som
barn till Sverige efter
Ungernkrisen 1956
och blev svensk med-
borgare 1965.

Under 70- och 80-
talen fungerade man-
nen som kurir åt en

av Warzawapaktens toppspioner,
den amerikanske officeren Clyde
Lee Conrad. Bland annat gav han
den militära ungerska underrättel-
setjänsten dokument om den väst-
tyska militärens försvarsplaner. TT

Svensk dömd för spioneri i Tyskland

Vem var det som väckte mig..?
Någon har väckt lejonet Hessi på Frankfurt zoo alldeles
för tidigt. MIKAEL THÖRNQVIST
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