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Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade 
(RAV) är en ideell organisation som startades 
1996. RAV utgörs främst av personer som själva 

är anhöriga eller på annat sätt är närstående till vålds
dödade. Även människor som inte själva drabbats av 
våldet är stödmedlemmar för att stötta verksamheten 
och visa sitt ställningstagande mot våldet.

Organisationen är till för att stötta, samla kunskap 
och bidra till gemenskap.

Det är få drabbade som vet vart man kan vända 
sig med alla frågor som uppstår efter ett dödsbesked. 
Bland våra medlemmar finns en uttalad längtan efter 
gemenskap med andra människor som råkat ut för en 
liknande händelse. RAV bidrar till just den gemen
skapen men också med det sorgestöd som samhället 
så ofta brister i. Ett stöd som vi anhöriga till brotts
drabbade så utomordentligt väl förtjänar.

RAV:s verksamhet bedrivs utifrån värderingar som 
slagits fast i FN:s och EU:s konventioner om mänskliga 
rättigheter samt i FN:s brottsoffer deklaration.

Foto:  Amjad Abdulkadir Muhamed

Vi på RAV vill:

•  Vara medmänskligt stöd till anhöriga  
och andra närstående till våldsdödade,  
inte bara i direkt anslutning till brottet  
utan även i den process som pågår till  
långt senare. 

•  Aktivt samla in och lyfta fram frågor, 
problem bilder och erfarenheter som an
höriga kan drabbas av.

•  Göra anhörigas röster hörda i samhället  
och via medier, samt att vara anhörigas 
språkrör gentemot politiker och myndig
heter. 

•  Verka opinionsbildande för att förbättra 
villkoren för anhöriga till våldsdödade.

•  Vara remissinstans vid utredningar och 
lagförslag som berör våldsdödade och  
deras anhöriga. 

•  Utbilda resurspersoner för att förbättra 
bemötandet av våldsdödades anhöriga  
och närstående.

• Bidra till gemenskap för anhöriga och  
andra när stående till våldsdödade.

RAV:s syfte är att verka stödjande  
och opinionsbildande för anhöriga  
och andra närstående till de som  
har dödats, eller kan antas ha dödats.  
Genom RAV ska man få ett bättre  
stöd från både omvärlden och samhället.



Den 27 juli 2018 blev Camilla Malmströms  
dotter Nella våldtagen och mördad vid en 
gångtunnel i Fagersta. Det var två olika 

gärnings män som begick dessa brott där mördaren bli
vit dömd till livstids fängelse medan gärningsmannen 
som våldtagit henne varit ung och därav har de drab
bade inte fått någon upprättelse alls.   

– Vi får inte veta någonting och han har aldrig ställts 
till svars för vad han gjorde, säger Camilla. 

Camilla berättar även hur hon känner kring att man 
kan komma undan ett brott i Sverige om man är till
räckligt ung.  

Bemötandet från polisen har varit väldigt bra och 
Camilla hade en polis som alltid fanns där och som 
hon kunde ringa till även sent en fredagskväll.  

– Polisen var helt underbar, berättar Camilla. 
Även rättegången var respektfull där de anhöriga 

blev bra bemötta av försvarsadvokat, rätten och åkla
gare. Camilla berättar även att hon vet hur fruktans
värda andra rättegångar kan vara men att deras rätte
gång ägde rum bakom stängda dörrar.  

– Samhället tar inte hand om oss alls, svarar Camil
la när frågan om samhällets hantering av de anhöriga 
dyker upp. 

De anhöriga i detta fall anser att de inte har fått 
något som helst stöd från samhället förutom från sitt 
målsägarbiträde och polisen. De anhöriga har fått kla
ra sig själva.  

När detta ägde rum var Camilla på semester och flög 
direkt hem till Sverige när hon nåddes av ny heterna 
och i hennes tankar på flyget hem tog hon för givet att 
någon skulle ta emot henne och familjen på Arlanda 
och att de skulle få direkt hjälp men det dröjde fem 
dagar innan deras kommun ringde upp Camilla. Och 

detta för att en annan nära anhörig hade ringt upp 
kommunen och frågat varför de inte hade tagit kontakt 
och erbjudit hjälp. 

– Redan efter en månad började jag stänga av och 
skjuta det ifrån mig, samtidigt som jag vet att jag måste 
ta tag i det, men det gör ont, svarar Camilla angående 
att ta sig igenom det som hänt. 

Camilla har varit med i RAV vilket hon tycker är 
väldigt bra då det inte går att beskriva vad man går  
igenom och hur man känner, men man vet att de man 
försöker förklara för inom RAV vet hur man känner 
eftersom de har gått igenom samma sak rent känslo
mässigt. 

 – Det har varit en trygghet att kunna lyfta på luren 
och prata med någon som förstår, tycker Camilla som 
tidigare även har varit med i styrelsen för RAV, det för 
att hon ville vara med och påverka och förändra hur 
brottsoffer blir behandlade. 

Hon säger även att det finns de som anser att de an
höriga inte räknas som brottsoffer utan att det är en
dast de som har blivit mördade som räknas som brotts
offer. Så känner Camilla att hon själv har blivit bemött 
av vissa och det vill hon ändra på.

                 Emilio Olsson

Våldtäkt och mord  
i Fagersta

”Polisen var helt underbar”

Camilla Malmström Foto: Privat

O M TA N K E  •  2 0 2 0 - 2 0 2 1  3

Omtanke har producerats i samarbete med medie-elever från Borgarskolan i Gävle
Text, Foto och Grafisk form: Joel Halilovic, Amjad Abdulkadir Muhamed, Emilio Olsson, Anton Åhman

Handledare: Kerstin Engström Halén, Göran Kock
Redaktör: Ewa-Britt Gabrielsen  Tryck: Trycktrean 2020



4 O M TA N K E  •  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Mitt namn är Anne Strand och jag är mamma 
till tre barn, två döttrar och en son. 

April 2018 började våran mardröm, när 
polisen kom hem en morgon mellan kl 4–5 och med
delade att min yngsta dotter Evelina var avliden och en 
man satt häktad. 

Evelina fördes till Karolinska sjukhuset i Solna med 
ambulans, men hennes liv gick inte att rädda. 

Efter en evighet (tyckte jag) fick polisen klartecken 
att vi kunde åka till Karolinska, för att få se våran dot
ter och bekräfta att det var våran Evelina, men då vi 
anlände var den tekniska undersökningen inte klar, så 
vi blir hänvisade till ett rum i väntan på att de slutförde 
undersökningen. 

Efter en liten stund kom en kvinnlig läkare och med
delade att de inte kunde rädda Evelinas liv och att vi 
skulle få se henne om en liten stund, med absolut inte 
röra henne så vi inte skulle förstöra några bevis. 

Det var fruktansvärt att se henne liggandes i en lik
säck intuberad och bara ansikte och axlar syntes, det 
var fruktansvärt att inte få omfamna min Evelina. 

Efter att vi hade fått se henne och konstaterat att det 
var våran dotter fick vi information om att hon skulle 
föras till rättsmedicin för obduktion. Efter detta skulle 
vi åka hem, utan att någon frågade hur vi mådde, om 
vi behövde något, till exempel att en kurator/psykolog 
skulle ta kontakt med oss för samtalsstöd eller om vi 
behövde få något lugnande som sömntablett för att kla
ra den första tiden. 

Polisen ringde senare på dagen och informerade att 
vi hade tilldelats Sveriges bästa mordutredare. De med
delade även att dagen efter en fredag skulle obduktio
nen ske. Vi ville se henne efter obduktionen så vi fick 
ett telefonnummer dit så vi kunde kontakta dem. 

Vi ringde till rättsmedicin på fredagsförmiddagen 
och fick reda på att de inte viste om det var den korta 
eller långa obduktionen. Om det var den korta skulle vi 
få komma och se henne på eftermiddagen. 

Ringde igen vid kl 11:45 och fick då reda på att det 
blev den långa, så då fick vi vänta hela helgen innan vi 
fick komma till henne. 

Jag fick panik för Evelina hade inte sin filt som hon 

Evelina föll 
från tredje 
våningen 

Foto: Joel Halilovic
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”Evelina var 18 år  
och 15 dagar  

då hon mördades  
på sin första date”

alltid hade då hon skulle sova. Ringde igen till rätts
medicin och frågade om vi inte bara kunde få komma 
och lämna filten till henne, men det gick inte för sig för 
det var emot reglerna. Tänk om hon bara hade sagt ja! 
Nu fick jag gå hela helgen och tänka samt ha panik att 
hon frös och låg kall utan sin filt (fast jag visste att hon 
var död och kände ingenting).  

Tänk om kvinnan på rättsmedicin bara hade sagt JA 
i stället. Hon vet inte vilken skada hennes nej gjorde. 

På fredagens förmiddag tog min mamma kontakt 
med våran vårdcentral och informerade om vad som 
hade hänt våran familj så vi fick lite lugnande tablet
ter, för jag mådde så dåligt. Jag grät, kräktes hela tiden, 
kunde inte äta, bara få i mig vätska. 

Måndagen kom. Vi fick komma till rättsmedicin och 
träffa våran dotter. Vi hade med oss hennes älskade 
Star Warsfilt och hennes stora rosa gossedjur. 

Allt var så overkligt. Min dotter låg död där inne i 
det kala kalla rummet, hon bara låg där, min fina vack
ra underbara Evelina, hon fanns inte kvar hos oss hon 
var DÖD. 

Tror att det var på onsdagen som vi blev kallade på 
förhör till polisen och under förhöret fick vi berätta om 
vem Evelina var.  

Evelina var 18 år och 15 dagar då hon mördades på 
sin första date. 

Evelina var en glad, smart, omtänksam, kärleksfull, 
rättvis och konstnärlig person. 

Evelina hade levt med kronisk migrän under flera år 
som begränsade hennes liv till stora delar, så hon var 
en tjej som var hemma mesta tiden och spelade då hon 
orkade, samt hade en praktikplats, som hon försökte 
klara av att gå till de dagar hon mådde bättre. 

Migränen hindrade henne i det dagliga livet och vi 
hade gått igenom massor av olika mediciner, akupunk
tur, avslappningsövningar med mera, men inte hittat 
någonting som hjälpte henne. De flesta mediciner gav 
så stora biverkningar att de gjorde henne sämre och till 
slut så kräktes hon av allt. Till och med av alvedon. 

Vi hade fått rekommendationen att prova en natur
medicin som skulle lindra smärta och migrän. Vi hade 
provat denna medicin under cirka en vecka och hon 
märkte en stor skillnad för huvudvärken var nästan 
borta. Så nu kände hon att hon orkade/kunde vara mer 
aktiv både socialt samt vara med hela dagarna utan att 
krascha. 

Evelina bestämde sig för att ta steget och gå ut för 
att träffa en kille, som i efterhand har visat sig att vara  
något annat än vad han är. Han har manipulerade  
henne och ljög om vem han var. Hon kom aldrig hem 
efter sin första date utan blev våldsdödad.  

Hon hade även en vän som hon hade bestämt med 
att han skulle kontakta mig om något skulle hända då 
hon gick ut denna kväll men han hann inte göra det. 

Efter polisförhöret fick vi åka hem. Kände mig helt 
tom och rädd, kändes inte bra att inte få ha någon med 
sig i detta förhör hos polisen. 

Efter beskedet från rättsmedicin att hennes kropp 
släpptes, kunde vi börja planera hennes begravning. 
Begravningsbyrån var ett stort misstag, hemskt be
mötande. Vi hade inte bokat tid för jag ville titta och 
känna in stället först och vi gick in på byrån oanmälda.  

En man frågar om vi har bokat tid och vi svarar nej. 
Då erbjuder han oss att sitta vid ett bord men ingen 
fråga om vem det gäller, beklaga sorgen eller hur vi 
har tänkt om begravningen, utan lägger fram en folder 
med kistor och börjar diskutera priser. Jag reser mig 
upp och går. ÄR VI BARA PENGAR FÖR DOM ?  

Efter detta så tog vi en annan begravningsbyrå och 
fick en helt underbar kvinna, Lena, som kunde bemöta 
sorg. Hon hjälpte oss med planering och kontakt med 
kyrkan. Vi bestämde kyrklig begravning. Prästen ring
de mig och vi bokade ett möte för planering av akten. 

Men även här drog vi en nitlott. Vi hade bokat mötet 
med prästen mellan kl 9–11 och då vi kom, så stod hon 
i dörren och tog emot oss. Vi skulle vara hela famil
jen men Evelinas mormor har svårt att gå så det tar lite 
längre tid för henne att gå från bilen. Då vi står i entrén 
och inväntar min mamma, då börjar prästen att sucka 
och påpekar att vi skulle börja kl 9 och nu är den sju 
minuter över. Hon uppträder under mötet ointresserat 
och stressat samt hon inte kunde bemöta sorg. Hon  
informerar att hon skall åka till Spanien. Varför bokar 
hon då möte med oss mellan kl 9–11? Ärligt, i våran  
situation, då du planerar ditt barns begravning, så  
skiter jag i att hon ska åka till Spanien. 

Efter detta möte ringer min äldsta dotter till begrav
ningsbyrån som hjälper oss att få byta präst. Nu fick vi 
en med ett hjärta och som kunde bemöta sorg. 

Under hela processen fick vi ingen uppdatering från 
polisen. Bara om vi själva ringde, med de var inte speci
ellt intresserade att uppdatera oss om hur det gick med 
förundersökningen. De informerade att en gängskjut
ning hade skett så krutet låg där. 

Juli månad ringer jag till åklagaren för att få någon 
information, det enda svar jag kommer ihåg var då jag 
frågade om hur det gick och om gärningsmannen hade 
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”Varför sekretess  
då vi vet vem  

gärningsmannen är”  

drogat min dotter och åklagaren svarade mig att det 
inte är olagligt för killar att droga tjejer. 

Väldigt konstigt för i mitt arbete inom vården så får 
jag inte ens ge en alvedon till någon utan att få god
kännande från en sjuksköterska, för du vet inte hur 
personen reagerar på medicinen/drogen. Du kan skada 
eller döda någon. 

Åklagarens svar tycker jag är väldigt konstigt, att det 
inte är olagligt att droga någon, för i min värd är det ett 
mordförsök. 

Överlag så är bemötandet i samhället inte bra. Även 
arbetsgivare kan ha svårt att bemöta människor i djup 
sorg. Min dåvarande chef ringde efter 14 dagar och be
klagade sorgen och meddelar att hon inte kunde ringa 
innan, för hennes vuxna dotter hade blivit våldtagen. 
Men hallå, din dotter är i livet. Hur kan hon ens berätta 
detta till mig då jag försöker att förstå att min dotter 
har blivit våldsdödad? Förstod hon inte att jag skulle 
vara glad om Evelina bara var våldtagen och inte mör
dad. Samt att blommor var nog för dyrt att skicka. 

Polisen fortsätter att vara tysta. I augusti kommer 
jag i kontakt med RAV (Riksorganisationen för Anhö
riga till Våldsdödade) och går på första anhörigträffen 
i september. Där träffar vi flera anhöriga som är drab
bade av mord och alla sitter och pratar om sina mål
sägarbiträden, vad är det? 

Får då reda på att alla har rätt till ett målsägande
biträde, en anhörig polis som stöttar och informerar 
under utredningen, men detta fick inte vi.  

Genom RAV fick vi ett målsägandebiträde men hjäl
pen kom för sent. Två veckor innan åklagaren lade ner 
förundersökningen, exakt på sexmånadersdagen med 
hög sekretess. 

Informationen jag fick, är att man kan öppna upp 
förundersökningen om man tillkommer med mera be
vis. Vi begär ut förundersökningen och hämtar hem 
Evelinas tillhörigheter. 

När vi får hem förundersökningen och öppnar den 
så ligger försättsbladet med brottsrubriceringen och 
gärningsmannens namn och personnummer, resten av 
papperna är mestadels svarta streck samt att det sak
nas mellan 100–200 sidor. På flera sidor är min dotters 
namn och personnummer överstrukna men inte gär
ningsmannens. 

Varför sekretess då vi vet vem gärningsmannen är?  
I april 2019 sänder TV 4 ett avsnitt av Stockholms

polisen. Ett avsnitt som handlar om det grova våldet 
i Sverige där de informerar om att vårat fall med så 
grovt våld är det första i Sverige som läggs ner exakt på 
sexmånadersdagen. 

Nu två år efter händelsen har vi fått ett målsägande
biträde som hjälper oss med en överprövning av fallet, 
så vi kanske får några svar på alla frågetecken, samt 
stoppar en man som får gå fri från sin handling och 
även stoppa honom från att få fortsätta lura, manipule
ra, droga och våldta tjejer och även att döda flera. 

Efter många tårar fick jag ner denna text av vad vi 
har fått gå igenom. Idag är det 24:e november, imor
gon är det exakt två år och sju månader  
sedan det var sista gången vi såg 
henne i livet. Då dygnet gick över 
till den 26:e så fanns hon inte 
kvar hos oss.  

Mvh en mamma till himlens 
vackraste ängel. 
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Så tungt men så lätt, 
så ledsamt men så glatt, 
så sorgligt men så roligt. 
Det finns ingen annanstans som  
vi kan känna detta stöd i sorgen 
och ingen annanstans vi kan 
få samma förståelse för  
alla naturliga och alla motstridiga  
känslor som för oss är självklara.  
Att få lyssna och att få höras.  

Rebecka Jarnberger, Tankar från anhörighelgen
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Det är den 8 augusti 2018. Rebecka Raija Jarnberger är  
på Vidarkliniken, där hon tillbringar några veckor för 
rehabilitering. Hon har en oförklarlig oro i kroppen och 

försöker nå sin äldste son Billy på mobilen flera gånger utan att 
lyckas.  

Två dagar senare får hon ett sms från sin före detta man  
Morgan, pappa till Rebeckas båda söner. ”Ring mig”, skriver han. 

Morgan har hittat sonen Billy i en blodpöl på vardagsrums
golvet i hans bostadsrättslägenhet i Borås. Mördaren har huggit 
Billy bakifrån med en yxa. 

Mitt i all fasa, chock, förtvivlan och sorg växer ett beslut fram 
i Rebecka. Hon bestämmer sig för att aldrig sluta prata om Billy, 
hon kommer inte att vara tyst om mordet. Billy ska få upprättelse. 
Mördaren ska inte vinna.  

”Billy blev 28 år” ges ut på Grantz förlag och är redan omtalad 
både i Borås Tidning och Sveriges Radio P4 Sjuhärad som gjort 
två intervjuer.  

Läs mer om boken: www.grantzforlag.se 

Billy blev 28 år

2013
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Leif Klatzkow fallet spred sig snabbt genom hela 
Sverige. 26 mars 2013 var dagen Leif mördades. 
Susanne, hans enda dotter, berättar om mordet 

och om svårigheterna med att ta sig vidare.  
Den 26 mars 2013 blev Leif gisslantagen av tre män i 

sitt hem. Leif var guldsmed och hade mycket guld och 
andra smycken. Efter att de har fått med sig allt är det 
en som är kvar medan de andra två är på väg mot Leifs 
Butik. Där finns tre stora bankskåp. De har ett mobil
samtal med varandra och på det sättet kunde de ta in 
sig i skåpen, men de lyckas bara med två. Leif förklarar 
att han inte har nyckeln till sista skåpet. Efter sex tim
mar utan mat och bara misshandel valde Leif att kasta 
sig över en kökskniv och lyckades få ett litet snitt ovan 
ögonbrynet. Då springer Yvonne ut. Fångvaktaren får 
panik och skjuter Leif. 

– Pappa föll och dog direkt, en ren och skär avrätt
ning om ni frågar mig, säger Eva 

Susanne berättar att hon inte blev bemött av polisen 
alls eftersom hon inte var någon av de första som fick 
reda på mordet. Yvonne kontaktade först hennes far
bror, som sedan kontaktade hennes äldsta bror som bor 
i Frankrike. Sedan kontaktade han Susannes mamma 
och hon kontaktade Susanne, förklarar hon. 

Hon berättar också att det varken var någon polis  
eller kyrka som hade kontaktat dem efter mordet. De 
fick ta sig igenom detta på egen hand förklarar Susan
ne. Hon anser att det är viktigt att man ska få möjlig
heten att prata om det så många gånger som man be
höver.  

– Jag vet vad de går igenom, så om någon hade drab
bats av en liknande situation hade jag lyssnat på dem så 
många gånger som de behöver, säger hon. 

Två år efter fallet introducerades Susanne till RAV 
och hon hade väldigt positiva åsikter och tankar om 
organisationen. Organisationen är enorm och alla har 
lika känslor eftersom alla är anhöriga till  människor 
som har blivit mördade. 

Hon lägger märke till att RAV inte var uppsökande 
förut och detta var på grund av att organisationen inte 
ville lägga sig i andras liv och att de istället skulle kon
takta RAV. Susanne tycker att det är precis tvärt om. 
Den som är drabbad vill att andra folk ska höra av sig.  

Amjad Abdulkadir Muhamed

Min pappa blev  
mördad i sitt hem

Susanne och Leif Klatzkow. Foto: Privat

”Jag vet vad de går igenom,  
så om någon hade drabbats  

av en liknande situation  
hade jag lyssnat på dem  

så många gånger  
som de behöver”

Förståelse utan förklarande ord 
Känslor som kastar omkull en 
Gemenskap och värme 
Förtvivlan och saknad 
Omfamnad av kärlek 

Rebecka Jarnberger, Tankar från anhörighelgen



10 O M TA N K E  •  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Det är fredagen den 25:e september. Det är en 
varm och skön höstdag när vi rullar in bilen 
på parkeringen vid Hedenlunda slott utanför 

Flen. Utsikten över sjön är bedårande vacker och höst
löven är färgsprakande. 

Det här är min första anhörighelg med RAV. Förra 
året orkade jag inte vara med men idag känns det fint 
att få vara här. Jag tar en kort promenad i den vack
ra omgivningen innan fredagskvällens gemensamma 
middag. Vi är cirka 35 personer som samlas strax före 
och börjar bekanta oss med varandra. Vi som är här 
har alla en sak gemensamt, vi har förlorat en anhörig i 
mord och bär på en stor sorg. 

Några ansikten känner jag igen, men många är nya 
för mig. Här behövs ingen startsträcka med mingelprat 
för att börja samtala. Vi förstår varandra och pratar 
samma språk. Sorgespråket, som jag kallar det. Det 
svåra kan vi prata om på ett enkelt sätt. 

Det dröjer inte länge innan jag pratar med en mam
ma som råkat ut för nästan exakt samma sak som jag. 
Likheterna är väldigt många. 

Vid middagen görs fler bekantskaper samtidigt som 
vi njuter av den fantastiskt goda maten. Det blir många 
värdefulla samtal som blandas med gråt och skratt. 

På lördagen börjar vi med att alla får tid att prata un
der presentationsrundan. Man behöver inte säga något 
om man inte orkar eller vill. Det är helt frivilligt. 

Vi hör varandras berättelser, om sorg, smärta, för
tvivlan, ilska, hat och orättvisa. Om kaoset av känslor 
som blandas när man blir utsatt för ett sådant fruk
tansvärt övergrepp som det innebär att förlora en an
hörig i mord. 

Vi berättar för varandra om våra erfarenheter från 
rättegångar, domar med mera.  

På lördagskvällen har vi en minnesstund och tänder 
varsitt ljus och placerar dem på muren, vi säger våra 
döda anhörigas namn och sjunger ”Tears in heaven” 
tillsammans. Det är en ljummen kväll och nästan 
vindstilla och vi står kvar en bra stund vid ljusen och 
bara förundras, och ger varandra styrka. Det är just 
styrka och gemenskap jag upplever här som är svår att 
känna någon annanstans på samma sätt. 

På söndagen får vi lyssna på advokaterna från Liti
gate Advokatbyrå. 

Efter söndagens lunch avslutar vi denna helg som va
rit fylld av styrka, ödmjukhet, kärlek och öppenhet. Jag 
ser fram emot nästa träff… 

Rebecka Jarnberger

Anhörighelg 2020
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En fin helg 
starka känslor 
många tårar 

goa skratt  
åker hem 

stärkt av värmen 
från er alla 
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Mikael Broberg var medlem i Hells Angels, 
men en dag blev han ihjälslagen och strypt 
till döds. Den 28 november 2017 knackade 

det på Eva Berglunds dörr tidigt på morgonen. Där 
stod två poliser och berättade för henne att hennes son 
Mikael blivit ihjälslagen av Motorcykelgänget Hells 
Angels på deras gård. Mikael var medlem i Hells Ang
els i några år men senare ville han skilja sig från dem, 
men han lyckades inte. 

– Att han slog sig ihop med Hells Angels är familjen 
allra största sorg och bedrövelse, säger Eva. 

När Eva berättar om hur hon har blivit bemött av 
polisen har hon bara positiva tankar och åsikter om 
det. Hon berättar att de har varit helt fantastiska och 
att de verkligen försökte lösa det här mordet. Vilket de 
också gjorde då två personer först blev friade i tings
rätten men senare dömdes till livstid hovrätten. 

Eva tycker att det är ganska svårt att bli bemött av 
vänner eftersom det är en besvärlig sak att prata om. 
Därför är det många som bara lägger locket på, för
klarar hon. 

– Det är en besvärlig händelse att prata om med vän
ner och därför är det vi i familjen som stöttar varandra. 
Mikael hade tre barn och fem barnbarn och vi har alla 
funnits där för varandra, berättar Eva.

Hon berättar vidare om hur hon och de i RAV hjäl
per människor som drabbas av liknande situationer. 

Eva hjälper alla och kan relatera till människor som 
har haft barn som har gått på fel spår eftersom hon själv 
har gått igenom samma sak med sin son. Hon berättar 
också om anledningen till varför hon valde att gå ut 
med detta. Hon förklarade att hon skämdes länge när 
han tog det valet.

 Om man vill hjälpa en kompis som nyligen har för
lorat en person i sitt liv, är det viktigt att man lyssnar 
varje gång de vill prata om det, säger Eva. 

– Det är viktigt att veta vad för slags hjälp de be
höver. Allt blir som en chock när man först får reda 
på allt. Sen är det mycket med det här praktiska som 
rätte gångar och allt så man är helt förvirrad och man 
har miljoner frågor, säger Eva.

Amjad Abdulkadir Muhamed

Min son blev 
slagen till döds

”Han var vuxen 
och han kunde  

ta sina egna beslut  
men det ska inte 

glömmas bort det här”



Peter Sjölund är från Ångermanland och jobbar 
inom DNA och släktforskning. Polisen har med 
hjälp av hans forskning kunnat lösa äldre olösta  

mordfall i olika delar av landet. Peter tycker att det 
känns skönt att han kan hjälpa polisen med utredning
arna.  

Tekniken som används fungerar på så sätt att ett 
DNAprov tas från en brottsplats och sedan jämförs 
med andra DNAprov från en kommersiell databas 
där DNA från släktforskare samlats. Det framkommer  
sedan matchningar som visar om personerna på något 
vis är släkt. Sedan fortsätter forskningen djupare inom 
dessa kopplingar tills man når fram till rätt person.  

Peter berättar om ett fall i Linköping där han fick  
söka igenom alla män i Sverige som var födda på 80 
talet. Han berättar att han nog har kartlagt över 700 
personer.  

Polisen håller nu på att bestämma om de ska fort
sätta använda denna typ av teknik, vilket självklart  
Peter hoppas på. Han berättar att han har dragit ihop 
ett team på sju av de bästa släktforskarna i landet.  

– Jag har alltid varit en person som vill klura ut gå
tor och lösa problem, säger Peter Sjölund som redan i 
gymnasiet fann intresset för DNA och släktforskning.

Peter förklarar att han är van vid att hjälpa folk  
hitta sina släktningar eller sina riktiga föräldrar men 
han tycker att det känns ännu viktigare att han också 
kan hjälpa polisen att lösa fall. Peter uppmanar även till 
att fler ska DNAtesta sig för att underlätta polisens och 
hans eget arbete. 

Anton Åhman

Släkt- och DNA-
forskning hjälper polisen

”Jag har alltid varit 
en person som vill  

klura ut gåtor  
och lösa problem”

Peter Sjölund, Foto: petersjolund.se
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Välkommen att boka RAV som föreläsare
Livet kan förändras på en sekund, då man utsätts för det meningslösa våldet.  
Vi har för närvarande RAV tre föreläsare som berättar om vad som hänt dem  

och hur livet trots allt måste gå vidare. 
Är du rektor, lärare på en skola, arbetsgivare, ansvarig inom polisen  

eller tillhör du någon annan viktig samhällsgrupp och vill medverka till  
att försöka förhindra våldet. 

Boka en föreläsning med någon av oss i RAV. Mer information finns på vår hemsida www.rav.se
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Ewa-Britt ger ut boken 
om dödsmisshandeln 
Den 5 maj 2005 blev 29årige Marcus miss

handlad på Kungsgatan i Stockholm, den 7 
maj konstateras han död. Marcus var Ewa

Britt Gabrielsens son och hon har under hösten släppt 
boken ”Livet efter dödsmisshandeln på Kungsgatan” 
där hon delar med sig av sina erfarenheter i samband 
med sonens död. 

Under 2009 startas organisationen RAV på nytt igen 
och i slutet av maj samma år får EwaBritt ett samtal 
av journalisten och författaren Yamile Lindgren som 
berättar om RAV och frågar sedan om EwaBritt och 
hennes man Odvar skulle kunna tänka sig att sitta i 
styrelsen. Tio minuter senare ringer EwaBritt tillbaka 
med beslutet att de vill vara med. 

Yamile Lindgren föreslår kort efter det att de ska 
skriva en bok tillsammans men EwaBritt och hennes 
man känner sig inte redo. I november samma år går 
Odvar bort.

Åren går och Yamile fortsätter att föreslå en bok
skrivning och till slut en dag i början på mars 2019  
bestämmer sig EwaBritt för att det är dags. 

EwaBritt berättar att hon var oerhört rädd att glöm
ma bort detaljer från när Marcus var liten och under 
hans uppväxt. Hon känner att boken var ett bra sätt att 
samla och spara alla minnen, både bra och dåliga. 

EwaBritt berättar hur mycket boken betyder för 
henne och att hon vill visa att man kan överleva en 
tragedi oavsett vad man gått igenom. Hon berättar 
hur hon till en början tänkte att hon inte skulle klara 

av sorgen men att hon idag åker runt och håller före
läsningar, deltar i intervjuer och mycket mer för att 
kunna förmedla sin historia. 

Redan på sjukhuset gav hon Marcus löftet att hans 
död inte skulle glömmas. När Marcus konstaterades 
död tog EwaBritt och Odvar beslutet att Marcus organ 
skulle doneras för att rädda livet på andra.

Jag frågar EwaBritt om hur hon tycker att polisen 
sköter bemötandet av anhöriga och hon berättar att 
hon tyckte att polisen skötte det väldigt bra, i alla fall 
under bemötandet med henne men EwaBritt tycker 
att krissamordnare i stället för polisen ska sköta be
mötandet av de an höriga. Krissamordnaren skulle 
även kunna hjälpa till att sköta förberedelse för begrav
ning och liknande.

EwaBritt berättar att hon inte är nöjd med dagens 
rättsväsende, hon förklarar från både egen upp levelse 
och vad hon har hört från andra om hur försvars
advokater och nämndemän sitter och halvsover under 
rätte gångar. Hon berättar även hur anhöriga till brotts
lingarna var stökiga och att det var mycket spring i 
rättssalen.

– Det här är något som känns väldigt jobbigt för oss 
anhöriga, säger EwaBritt. 

Arbetet med RAV har betytt mycket för henne och 
hon tycker att hon har mycket stöd från andra i samma 
situation.

Anton Åhman

”Vi stöttar varandra 
och kan prata om 
det som hänt oss” 
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Guldsponsor sedan 2013

Guldsponsor sedan 2014

Guldsponsor sedan 2016

Guldsponsor sedan 2018

Guldsponsorer

Guldsponsor sedan 2020

Guldsponsor sedan 2020

Guldsponsor sedan 2020

Guldsponsor sedan 2020

Guldsponsor sedan 2020
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Severin Tchakoutes son Vincent blev skjuten till 
döds i Rinkeby men ingen ställs till svars.

Natten till den 31 december blev Vincent skju
ten i huvudet i Rinkeby. Han blev dödförklarad vid 
halv åtta på morgonen därpå och läkarna kunde inte 
göra något.

Samma natt kom två poliser hem till Vincents familj 
och pratade med hans pappa Severin om vad som skulle 
hända nu och hur det skulle gå till efter att det som skett.  
Polisernas bemötande var bra enligt familjen. 

Polisen tog in några personer som var misstänk
ta för mordet men hade för svaga bevis för att kunna 
koppla dem till händelsen. 

I bilen som Vincent blev skjuten i fanns det en till 

person som ska ha varit en kompis till honom. Den 
personen ska ha sprungit därifrån och sedan blivit gri
pen av polis några timmar senare där han sagt att han 
inte hade sett något och inte visste vad som hade hänt. 

– Min fråga är att om jag sitter i en bil och någon 
skjuter min kompis, så är det första jag gör att ringa 
polisen och vänta på plats, menar Severin.

Personen som var med i bilen satt även häktad i två 
månader och sedan blev han släppt. Sedan fick Severin 
ett brev om att utredningen skulle läggas ner och att 
det inte fanns något mer att göra, vilket han känner en 
frustration över.

Därav har det inte blivit någon rättegång. Severin 
anser att en utredning inte ska gå till på det viset och 

Våldsdödad i Rinkeby
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”Att förlora ett barn  
är jättejobbigt.  

Speciellt när det är  
någon annan  

som tagit hans liv”

Vision & mål
Vision 2025

Genom god informationsspridning verkar 
RAV för att stärka anhörigas stöd i sam-
hället samt hjälpa människor i sorg.

Mål

Påverka politiker och berörda myndigheter 
samt kommuner om anhörigas negativa situa-
tion i samhället.
• Indikator: Besöka samtliga riksdagspartier, 

över fyra procent, vartannat år.
• Indikator: Besöka myndigheter och kommuner 

löpande per år.

Skapa opinion i samhället.
• Indikator: Öka antal följare med 500 st per år 

på Facebook.
• Indikator: Öka antalet följare med 100 st per 

år på Instagram.

Anordna träffar för anhöriga.
• Indikator: Tre anhörigträffar per år i Göte-

borg, Stockholm, Örebro, Västerås och Gävle.
• Indikator: Två anhörigträffar per år i Hudiksvall 

och Umeå
• Indikator: En anhörighelg per år, plats bestäms 

per år
• Indikator: 2020 – Två träffar vårtermin + en 

träff hösttermin samt en anhörighelg höst- 
termin

• Indikator: 2021/2022 – En träff och en helg 
vårtermin + en träff och en helg hösttermin

Öka antal medlemmar i RAV.
• Indikator: Antal anhöriga medlemmar ökar 

med 15 personer per år.
• Indikator: Antal stödmedlemmar ökar med 20 

personer per år.

Verksamhetsplan 2021-2022

•  Upprätthålla 90-konto.
•  Medverka i Brottsoffermyndighetens brotts-

offervecka.
•  Driva arbete med Nordisk samverkan med 

Finland och Norge (Danmark ligger vilande).
•  Utveckla volantärarbetet med fler volantärer 

och utbildningar till samtliga inom kris- och 
traumahantering

att polissystemet här i Sverige är konstigt. Han känner 
därför också att Sveriges rättssystem inte fungerar bra 
och att polisutredningarna ibland bara är slöseri med 
tid och slöseri med skattebetalarnas pengar.

Efter att utredningen lagts ner försökte Severin på 
egen hand få in tips som kunde hjälpa dem, men det 
gick inte så bra då ingen kom med några tips.

Det går inte en sekund utan att jag tänker på honom, 
säger Severin.

För att gå vidare har Severin fått psykologhjälp och 
pratat med andra människor. Han säger att de anhöriga 
till våldsdödade får hjälpa sig själva då myndigheterna 
inte tar hand om de anhöriga och frågar hur de mår.

Severin har fått mycket stöd ifrån RAV där han kan 
prata med andra i samma situation och att de kan hjäl
pa varandra.

– Här finns det folk med samma problem och som 
förstår hur vi mår, säger Severin angående RAV. Han 
anser att samhället skulle kunna göra mer för de anhö
riga då det är de som får lida mest efter att någon nära 
har gått bort och det finns ingen myndighet som hör av 
sig och frågar hur man mår.

Severin tycker även att samhället borde skärpa la
garna så att folk som begår brott får riktiga konsekven

ser och hårdare straff. Vilket skulle göra så att folk inte 
längre vågar begå så grova brott. 

Severin påpekar även hur han tycker att samhället 
har misslyckats med hur man hanterar gängkriminali
tet, speciellt i hur man hanterar unga som begår grova 
brott utan att de blir hårt straffade de får bara tillbringa 
något år på ungdomsvård. Vilket leder till att dessa kri
minella gäng utnyttjar de yngre som får begå vissa av 
deras brott.

Emilio Olsson
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Ewa-Britt Gabrielsen
Ledamot och språkrör,  
Gävle

Jag är mamma till Marcus som 
sparkades ihjäl på Kungsgatan 
4 i Stockholm den 5 maj 2005. 

Marcus av led den 7 maj av de massiva sparkar han fått i 
bakhuvudet. Han var vårt enda barn och skulle ha fyllt 
30 år i september, samma år han blev våldsdödad av 
tre unga gärningsmän. På en enda sekund förändrades 
vårt liv för alltid, för att aldrig mer bli sig likt.

Marcus hade ett ordspråk ”Lägg energin på bra saker 
och tänk positivt” det har vi försökt göra för att hedra 
Marcus.

Marcus pappa och jag blev in valda i RAV:s styrel
se i maj 2009. Men tyvärr avled min man i november 
samma år. En ytterligare stor tragedi i mitt liv, att även 
förlora min älskade livskamrat Oddvar.

Även om det är det mest tragiska man kan råka ut 
för, att förlora en anhörig genom att någon annan valt 
att släcka deras liv, så är det i RAV jag hittar min energi. 

Att möta människor i samma situation och att stötta 
varandra är en viktig uppgift och här hittar jag kraft 
och mod. Vi försöker påverka samhällsinsatser och 
förbättra brottsofferstödet, som är under all kritik. Jag 
är övertygad om att vi kan förändra det till det bättre, 
”tillsammans är vi starka”.

Roland Jangestig
Ledamot och kassör,  
Arboga

Jag är gift, trebarnspappa och 
morfar. Min äldsta dotter 
Emma och hennes barn, mina 

barnbarn, blev attackerade i sitt hem i Arboga 2008. 
Barnen Maximilian och Saga överlevde inte överfallet 
men Emma klarade sig nästan helt utan men.

Mitt engagemang i RAV är för att kunna hjälpa och 
stötta andra anhöriga som har hamnat i en liknande 
situation där samhället inte ger tillräckligt stöd. Jag vet 
tyvärr av egen erfarenhet att man står väldigt ensam 
när det värsta händer. 

Jag vill med min medkänsla och erfarenhet ge stöd 
och hjälp till andra drabbade. Samtidigt vill jag bidra 
till att påverka politiker för att skapa ett bättre klimat 
för våldsdrabbade och deras anhöriga.

Susanne Klatzkow
Ledamot, Stockholm

Jag är dotter till guldsmeden 
som rånmördades 27 mars 
2013 i Stockholm

År 2015 kom jag i kontakt 
med RAV och ett år senare gick jag med i styrelsen. 
Det var först här som jag började bearbeta livet ef
ter min pappas död. Det är en resa som alltid kom
mer att fortgå, men som med tiden innehåller min
dre ilska och en hanterbar sorg. I RAV har jag hittat  
människor som förstår mig samt ger mig stöd och ac
ceptans för mina känslor.

Jag drivs av engagemanget att hjälpa andra anhöri
ga till våldsdödade men också av att få vara delaktig 
i RAV:s viktiga arbete med att förändra och förbättra 
sam hällets stora brister gällande anhöriga till våldsdö
dade. För mig är det viktigt att få politiker att engagera 
sig i dessa brister och arbeta för förbättringar.

Magnus Ljung
Ledamot och språkrör, 
Sandviken

Jag heter Magnus Ljung 
och gick med i RAVs styrelse 
2018. Jag är den ende i styrel
sen som inte fått mitt liv före

vigt förändrat av att en anhörig slitits bort från mig. 
Min drivkraft att jobba med detta kommer bl a från en 
bakgrund inom polisen i nästan 25 år. Jag har, allt för 
ofta, tagit hand om personer som utsatts för våld och 
även deras anhöriga. Jag har sett den enorma tomhet 
som ett dödsbud skapar och även förundrats över hur 
lite samhället stöttar människorna i dessa situationer.

Jag har sedan en tid lämnat polisen och jobbar nu 
som samordnare för mänskliga rättigheter med inrikt
ning på jämställdhet, hedersrelaterat våld och våldsbe
jakande extremism för en kommun.

Jag hoppas att jag med min bakgrund ska kunna va
ra till nytta för RAV och de människor som på något 
sätt hamnar i denna kontext. Även om mina erfaren
heter inte kan jämföras med någon som drabbats så är 
jag övertygad om att jag kan göra en insats genom mitt 
engagemang.

Här är styrelsen för RAV
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Eva Berglund
Ledamot, Karlstad

Jag heter Eva Berglund och 
bor på landsbygden utanför 
Karlstad. Jag är mamma, far
mor och gammelfarmor.

Mitt liv slogs i spillror en novembermorgon 2017 då 
det stod två poliser och knackade på dörren. De bad att 
få komma in och berättade då att min älskade son Mi
kael hade blivit mördad. Det var två av hans så kallade 
bröder i en klubb som hade bragt honom om livet. Vi 
vet fortfarande inte vad motivet var.

Sorgen och ilskan är en ständig följeslagare men med 
arbetet i RAV känns det lite lättare. Jag känner stort en
gagemang i att stödja andra drabbade samt att arbeta 
för en större förståelse hos politiker och andra inblan
dade. Det finns mycket att göra inom detta område.

Anne Strand
Suppleant, Stockholm

Mitt namn är Anne Strand 
och jag sitter i styrelsen som 
suppleant. Jag blev invald i 
maj 2020. 

Jag gick med i RAV 2018 i september efter jag fått 
min yngsta dotter Evelina våldsdödad i april 2018. 

Innan jag blev drabbad så trodde jag att samhället 
stöttar och hjälper anhöriga till våldsdödade. Men of
tast ser det inte ut så, min familj har inte fått något stöd 
eller hjälp. Inte ens ett målsägarbiträde. 

Det är inte rätt att man skall bemötas på detta sätt. 
Det måste bli en ändring i hela kedjan, från sjukvår
den, polisen, media, åklagare, rättssamhället, begrav
ningsbyråerna, arbetsgivare, präster med flera. Listan 
kan göras lång. 

Utav detta kom mitt engagemang för RAV, att vi 
arbetar för brottsoffers rättigheter, inte som idag där 
resurserna läggs på förövarnas rättigheter.

Styrelsen

RAV:s styrelse söker volontärer som vill vara 
med och förändra den undermåliga hantering 
som sker av anhöriga till våldsdödade människor. 
Det är en kategori brottsutsatta människor som 
varit med om det värsta som kan hända och 
som samhället lämnar till sitt öde. Vill du bidra 
med ideéllt arbete och vara styrelsen behjälp-
lig i diverse arbetsuppgifter, hör då av dig till: 
rav1996@live.se. 

Medlemmar

Medlemsavgifter 2020:
• Stödmedlem / Familj / Hushåll  ............. 300 kr/år
• Anhörig medlem / Familj / Hushåll  ..... 300 kr/år
• Swish till nummer: ..........................123-464 04 39
• Plusgirokonto: .......................................177 84 32-3
• Organisationsnummer: .....................857209-4129

Vid medlemsinbetalning via internet och swish 
var god och fyll i ditt namn, telefonnummer eller 
e-postadress.
Vi ser gärna att du samtidigt med din inbetalning 
skickar ett mail till rav1996@live.se med din 
fullständiga adress, namn på familjemedlemmar, 
e-postadress och telefonnummer så vi kan kon-
takta dig.

Gåva

Vill du stödja oss  
med ett bidrag,  
märk inbetalningen  
med GÅVA och gärna en e-postadress.
• Plusgirokonto: ..........................................90 0654-5
• Swish till nummer: ..........................123-900 65 45

Kalendarium 2021

Utifrån rådande restriktioner i pandemitider är 
det svårt att veta vilka aktiviteter som kommer 
att bli av.  Vi hoppas kunna hålla Årsmöte i maj och 
Anhörighelgen är planerad till september.
Vår hemsida kommer att uppdateras kontinuerligt. 
Besök den regelbundet för aktuell information:
www.rav.se
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Websida: www.rav.se
Följ oss gärna på 

Facebook: @ravriksorganisationen 
Instagram: #ravriksorganisationen Fo
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