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Kapad. Kontakter försvann och hans sexuella läggning reviderades. På Facebook. En 

svartsjuk ex-fru låg bakom nätattacken på Skövdebon. 

Den 6 juni förra året upptäckte en Skövdebo att hans Facebook-konto blivit kapat. Han 

misstänkte att någon hackat sig in på kontot. Sanningen var dock en annan. 

När personal på Facebook kollar på mannens konto framkommer att flera kontakter har 

raderats och att hans status ändrats till att han är sexuellt intresserad av män. 

  

Under försommaren hade mannens äktenskap tagit slut efter tre år. Frun vägrade att acceptera 

det. 

Efter att han pratat med sin fru framkom att det var hon som låg bakom nätattacken. Hon 

nekade till att hon ändrat någon information i profilen men erkände att hon läst meddelanden 

för att få reda på om han träffat någon ny kvinna. 

Att ta sig in på mannens Facebook-konto hade inte varit svårt. I en skrivbordslåda förvarade 

han viktiga lösenord. 

  

Mannen gick snabbt vidare från förhållandet och flyttade ihop med en annan kvinna. Vid 

midnatt den 9 juli stod han och hans nya sambo utanför sin lägenhet och rökte. Han var ledigt 

klädd i shorts och linne. Hans före detta fru kom förbi och frågade vad de gjorde. I samma 

stund grabbade hon tag om mannens pung. Det här var, enligt mannen, tredje gången efter 

separationen som kvinnan utövat fysiskt våld mot honom och han bestämde sig för att hålla 

fast henne och tillkalla polisen. Han la ner henne på marken, med ryggen nedåt, och satte sig 

på henne. Kvinnan lyckades då bita mannen på insidan av låret. Hon försökte vidare att bita 

honom i ansiktet. En kille i grannskapet som sett kvinnan smyga omkring utanför sin före 

detta mans lägenhet under kvällen kom till undsättning. Kvinnan fortsatte dock att streta emot 

och lyckades bita sin före detta man ytterligare två gånger. Tumultet varade i ungefär femton 

minuter. 

  

Mannen har nu flytt Skövde. Han kände sig bara trygg i sin lägenhet och på jobbet. Numera 

bor han på annan ort. 

Kvinnan dömdes idag, i Skaraborgs tingsrätt, till villkorlig dom och dagsböter. 

 


