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ELEV KNIVSKARS I KLASSRUMMET

”Hade inte  
vi varit där 
kunde han 
ha förblött”

Sydsvenskan.se efter knivmisshandeln den 29 augusti.

MALMÖ

■ Rana försökte stoppa blodflödet. 
Natalia lindade sin kofta runt killens 
arm. Leila motade bort nyfikna åskå-
dare medan deras kompis ringde po-
lisen.

Fyra blivande undersköterskor 
räddade troligen livet på en kille som 
blev knivskuren på Värnhemsskolan 
förra veckan.

– Jag vete fan hur vi vågade, men 
vi bara gjorde det.

Den 29 augusti rapporterade Syd-
svenskan om ett bråk vid Värnhems-
skolan där en kille skadades.

Rektorn på Startskolan, Johan Ahl-
ström, uttalade sig i artikeln: ”Skol-
systrarna tog hand om honom direkt 
och ambulans tillkallades.”

Fyra tjejer hörde av sig till tidning-
en efter att de hade läst artikeln. Tje-
jerna går en vuxenutbildning för att 
bli undersköterskor och ville ge sin 
version av vad som hände.

– Vi blev väldigt förvånade när 
vi läste artikeln, eftersom inget stäm-
de. Vi var först på plats, så vi vet, sä-
ger Natalia.

Den dagen lämnade hon och hen-

nes kompisar klassrummet för att 
ha lunchrast när de hörde en massa 
oljud från våningen ovanför.

De sprang uppför trappan. I ett av 
rummen satt en hel klass med elever – 
i chock. Mitt på golvet låg den 17-årige 
killen. Rana såg blodpölen.

– Jag gjorde en överblick av rum-
met och försökte agera professionellt. 
Det var ingen som var på väg för att 
hjälpa honom, så jag rusade fram. Då 
såg jag att han hade en djup skada 
i armen.

Blodet forsade fram.
– Vi förstod att han höll på att för-

lora mycket blod. Jag försökte stoppa 
flödet med hans jacka, men den var 
vattentät och sög inte åt sig.

Hon bestämde sig för att flytta kil-
len till en lugnare plats.

– Det kändes inte tryggt. Tänk om 
de som attackerade honom skulle 
komma tillbaka?

De tog honom  till en toalett, sam-
tidigt som en av dem ringde polisen.

– Vi kunde inte ens hitta en för-
bandslåda, säger Rana.

– Jag tog av min tunna trikåkof-

ta och så virade vi den runt armen, 
 säger Natalia.

Leila kom med rådet att killen nog 
behövde sitta ner så att han inte skul-
le svimma. Hon stod i dörren till toa-
letten och motade bort alla nyfikna 
elever.

En sak har de fyra vännerna funderat 
mycket över den senaste veckan: Var 
var alla lärarna medan de själva ut-
förde räddningsinsatsen?

– Jag skulle säga att krisberedska-
pen på den här skolan är usel. Lärar-
na var chockade och betedde sig hys-
teriskt, säger Rana.

Leila nickar.
– Det är vi som är elever och de som 

är lärare, men den här dagen var det 
tvärtom.

Efter en stund kom en skolsköter-
ska springande och tog över vårdar-
betet.

Sedan kom ambulansen. Killen fick 
hjälp och opererades, och tjejerna har 
senare fått höra att han mår bra.

I efterhand har de fått veta att kni-
ven träffade en artär i killens arm.

– Det handlade alltså om minuter. 

Fyra blivande undersköterskor gjorde en livsviktig insats i förra veckan, när en kille blev knivskuren på                               V

Hade vi inte varit där kunde han ha 
förblött. Det var som att öppna en 
kran med blod, konstaterar Natalia.

Det råder inget tvivel om att de fyra 
tjejernas inledande insats var viktig.

– Är det så att kniven har tagit i en 
artär så är denna första insats otroligt 
viktig för att rädda livet på den här 
killen. De första minuterna vid ett så-
dant här pulserande blodflöde är oer-
hört viktiga, säger Ardavan Khosh-
nood, akutläkare vid Sus i Lund.

Nu har det gått en vecka sedan 
kniv attacken. På Värnhemsskolan går 
rykten om vad som hände.

– Det har varit dåligt med informa-
tion till eleverna, säger Natalia.

Rana är kritisk till att det inte fanns 
någon krisgrupp som tog hand om 
alla efter händelsen.

– Att ha lektion efter den händelsen 
gjorde mig förbannad. Vad tänkte lä-
rarna? Jag bad om att få gå hem och 
tvätta av mig killens blod.

Händelsen har gjort tjejerna skär-
rade.

– Jag har tvingat mig att gå för-
bi den toaletten för att påminna mig 

”Jag skul-
le säga att 
krisbered-
skapen på 
den här sko-
lan är usel. 
Lärarna var 
chockade 
och beted-
de sig hyste-
riskt.”

Rana var en av elev-

erna som gav den 

knivskurne pojken 

första hjälpen.

Fyra blivande undersköterskor på Värn-
hemsskolan kan ha räddat livet på en 
kille som blev knivskuren förra veckan. 
Efter händelsen har de funderat mycket 
över skolans krisberedskap.
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å                               Värnhemsskolan.

om det som hände. Det doftade blod 
när jag gick förbi. Alltså, toaletten var 
ren och städad, men allt kom tillbaka 
till mig. Värmen från hans blod när 
jag försökte stoppa det, säger Rana.

I en dryg vecka väntade de på ett 
tack från skolans ledning.

Värnhemsskolan rymmer  flera olika 
gymnasieskolor och vuxenutbildning-
ar. Tjejerna som ska bli undersköter-
skor går i en annan skola än den där 
den knivskadade killen är elev.

– Vi har haft ett möte med rektorn 
för hans skola nu. Han tackade oss för 
vår insats. Men vi vill inte ha applå-
der, vi vill att sanningen om det som 
hände ska komma fram. Vi tycker att 
rektorn har tonat ner allvaret i det 
som hände, säger Rana.

Hon och vännerna drömmer om en 
tryggare skola. Natalia säger:

– Jag vill inte gå tillbaka till skolan. 
Men jag har mina studier så jag måste 
övervinna rädslan. Nästa gång är det 
en pistol. Vad händer då?

När Sydsvenskan ringer rektor Jo-
han Alhström på Startskolan och 
ber honom redogöra för händelsen, 

nämner han inte självmant tjejernas 
räddningsinsats. Istället säger han att 
hans personal kom snabbt på plats 
och tog hand om den skadade killen, 
som misshandlades av en annan elev 
tillsammans med dennes kompis som 
kom utifrån skolan.

– Två skolsköterskor tog hand om 
honom, de fick larmet väldigt snabbt. 
11.31 gick vårt larm, 11.33 fick skolskö-
terskan det och 4-5 minuter senare 
var hon på plats.

Och de här tjejerna som ska ha va-
rit på plats direkt efter att det hände?

– Ja, dem har jag precis haft ett 
möte med där jag sa att de har gjort 
ett fantastiskt jobb.

De räddar livet på killen?
– Det vill jag inte spekulera i. Men 

de gör en fantastisk insats.
Hur jobbar ni med säkerheten 

framöver?
– Vi har jobbat hårt med den. 

Vi hade en del incidenter förra hösten 
som vi inte vill ska hända. Samtidigt 
ser vi detta som en isolerad händel-
se som är väldigt olycklig. Alla elever 
har ID-kort för att ta sig in. Men vill 
man ta sig in på en skola kan man all-
tid göra det.

TEXT: KRISTIN 

NORD
kristin.nord 
@sydsvenskan.se

FOTO: PATRIK 

RENMARK
malmo 
@sydsvenskan.se

I november förra året skärptes säker-
heten på Värnhemsskolan efter flera 
stora bråk. Den stora entrén mot Rör-
sjöparken låstes och eleverna är nume-
ra hänvisade till snurrgrindar på sido-
gatorna som bevakas av vakter. 
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■ Ytterligare en ung 
man har häktats för 
medhjälp till mordet på 
Ramels väg den 30 mars 
– därmed sitter två per-
soner frihetsberövade 
för att ha bistått vid då-
det. De två männen som 
avlossat sina vapen är 
fortfarande på fri fot.

Mordoffret blev 23 år gam-
mal. Han sköts till döds 
med flera skott, utomhus 
vid en av gårdarna. Det fö-
rekommer uppgifter om att 
händelsen fångats på film.

Samma natt greps och se-
nare anhölls sju personer, 
misstänkta för inbland-
ning i mordet, men de fles-
ta släpptes snart. 

Ytterligare sex personer 
har därefter delgetts miss-
tanke om att ha med dådet 
att göra.

Elva personer är alltså 
fortsatt misstänkta – men 
ingen för själva mordet.

– Jag har inte skrivit av 
några misstankar i utred-
ningen. Jag vill att vi vidtar 
alla utredningsåtgärder in-
nan dess, säger åklagaren 
Lisa Åberg.

En 26-årig man sitter se-
dan tillslaget timmarna ef-
ter dådet häktad för med-
hjälp för mord. Han fick 
igår sällskap av en 21-åring, 
som nu är på sannolika skäl 

misstänkt för samma rub-
ricering.

Ytterligare en ung man 
anhölls ihop med 21-åring-
en, men har släppts.

Hur 21-åringen ska ha 
hjälpt till vill Lisa Åberg 
inte kommentera. Heller 
inte om man är nära ett gri-
pande av männen som ut-
förde dödsskjutningen.

21-åringen förekommer 
på en rad punkter i belast-
ningsregistret, främst för 
narkotika- och trafikbrott. 
Förra året dömdes han för 
att ha sexuellt ofredat en 
polisutredare under för-
hör, och för att ha förvarat 
en elektrisk sprängkapsel 
i sitt källarförråd.

Han är en av de personer 
som Malmöpolisen har ex-
tra fokus på, och utsätter 
för regelbundna kontrol-
ler, bland annat i trafiken. 

Lägligt nog dömdes han 
för brottet under fredagen, 
samma dag som han blev 
häktad i mordutredningen.

Polisen ser kopplingar 
mellan utredningen kring 
mordet på 23-åringen och 
dödsskjutningen av 16-åri-
ge Ahmed Obaid, som sköts 
till döds vid en busshåll-
plats på Amiralsgatan i ja-
nuari i år.

TEXT: PETER 

HERKEL
peter.herkel 
@sydsvenskan.se

 

MORDET PÅ RAMELS VÄG

21-åring häktad 
för medhjälp

MÖT NYA VÄNNER - GÅ EN BRIDGEKURS

Anmälan 0730-93 96 81 • glucksman@telia.com

Malmö Bridgeklubb • Möllevångsgatan 24

För mer info och fler kurser:
www.svenskbridge.se/malmö-bk/information

Kom och prova - Gratis!
Lördag 16/9 kl 13.
Anmäl dig redan nu via tel eller mail.
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En föreläsning om

Försoning
Biskop emerita 

Caroline Krook 

föreläser om 

försoningsbegreppet
 

Söndag 10 september kl 16 
S:t Andreas församlingssal
Fridhemstorget i Malmö

kontakt: 
sanktandreaskyrka.se


