
För två år sedan sköt någon
genom ytterdörren till politi-
kern Max Hobstigs bostad i
Bagarmossen. Hals över
huvud flydde han från
Stockholm. Fortfarande kan
han inte röra sig fritt och
hans identitet är skyddad.
Dessutom känner han sig
övergiven av sina kolleger.

– Nästan ingen har hört av
sig, säger han. 

Det är första gången på två år som
den före detta kristdemokraten
och nämndpolitikern Max Hob-
stig besöker torget i Bagarmossen.
Han är en välkänd figur och under
den korta tid han är där, i sitt 
gamla hemmacentrum, kommer
många fram och hälsar på honom. 

Han är känd för att vara enga-
gerad och jobba hårt för det han
tror på, utan rädsla. Men det
modet kostade honom nästan livet
den 3 juni 2003.

En kvinnlig vän bad honom om
hjälp eftersom hon kände sig för-
följd av en stadsdelspolitiker. 

– Jag engagerade mig eftersom
jag insåg att hon själv var för svag
för att klara situationen. Först för-
sökte jag medla mellan dem, men
politikern var inte intresserad och
trakasserierna fortsatte.

Politikern hade bland annat an-
mält kvinnan för socialtjänsten
eftersom politikern ansåg att kvin-
nans barn for illa. Dessutom hade
politikern, i egenskap av nämndle-
damot, kontaktat barnets lärare och
skolkurator. Socialtjänstens utred-
ning friade dock kvinnan helt.

I SLUTET AV MAJ 2003 publicerade
Mitt i Söderort en artikel om histo-
rien och bara tre dagar senare
slängdes en stor sten in genom
kvinnans sovrumsfönster. Även
det ledde till en artikel. Samma dag
som den publicerades besköts Max
Hobstig genom lägenhetsdörren
med ett hagelgevär. Ammunitio-
nen var grovt varghagel.

Under de två år som gått sedan
skotten har Max Hobstig och hans
fru levt med skyddad identitet.
Han har varit sjukskriven men hål-
ler nu så sakta på att må lite bättre.

– En period gick jag runt och
tittade på alla trädgrenar för att
kontrollera om de var tillräckligt
starka för att hänga sig i. 

Han tycker inte om sitt hemliga
liv. Förutom att det är krångligt
har det lett till att han tappat kon-
takten med en massa människor.

– Trots att det är svårt att få tag
på mig känns det väldigt sorgligt att
mina gamla politikervänner  inte
hört av sig. De har vänt mig ryggen. 

Men kristdemokraternas grupp-
ledare i Skarpnäcks stadsdels-
nämnd,  Ewa Samuelsson, håller
inte med.

– Jag har inte tagit avstånd från
Max, säger hon. Vi hade en del
mejlkontakt efteråt. Men jag har
känt en viss osäkerhet om ifall han
och hans fru vill bli kontaktade.

Hon säger att hon hela tiden
trott på honom och tagit hans parti.

– Han kan agera tufft och häf-
tigt men han gör det alltid med
medborgarnas perspektiv utifrån
ett stort engagemang.

Max Hobstig jämför med då
kommunalrådet Ilmar Reepalus
bostad blev beskjuten i Malmö för
drygt en vecka sedan.

– Det har rubricerats som grovt

olaga hot medan det i mitt fall
handlar det om ett mordförsök. I
det perspektivet är tystnaden ännu
mer obegriplig.

HAN HAR ERBJUDIT 20 000 kronor
för tips som kan fälla den skyldi-
ge. Han är själv säker på vem som
besköt honom.

– Det är helt klart att det hänger
samman med artiklarna i tidning-
en.

Även Kenneth Brännerud vid
Söderortspolisen ser en koppling
mellan artiklarna och mordförsöket.

– Men utredningen lades ner i

höstas eftersom det inte gick att
komma vidare, säger han. Det sak-
nades teknisk bevisning för en fäl-
lande dom.

Trots det pris Max Hobstig fått
betala ångrar han inte att han
engagerade sig i kvinnans situa-
tion.

– Man sparkar inte på en mot-
ståndare som ligger ner, så som
den här politikern gjorde. Jag
skulle göra om samma sak igen
ifall jag var tvungen.

EVA CLOAREC

eva.cloarec@mitti.se
tel 550 551 30

Att tvingas leva ett hemligt liv är inget som Max Hobstig trivs med. Han saknar sina gamla vänner.
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”Mina vänner har
vänt mig ryggen”

Fick näsbenet 
avslaget vid rån
RÅGSVED En 17-årig pojke
blev nerslagen och utsatt
för rånförsök i lördags
kväll. 17-åringen gick till-
sammans med en kamrat på
en gångväg mellan tunnel-
banan och Gillerbacken när
han angreps av fyra fem
ungdomar. 17-åringen fick
näsbenet avslaget och gär-
ningsmännen sa att han
skulle lämna ifrån sig sin
mobiltelefon. Men 17-
åringen och hans kamrat
sprang därifrån. 

Plankare slog två
ordningsvakter
GULLMARSPLAN En plan-
kare i tunnelbanan blev
våldsam och misshandlade
två ordningsvakter på Gull-
marsplans tunnelbanesta-
tion i söndags kväll. 

Det var när vakterna
skulle visa ut honom en
andra gång som mannen
anföll. Vakterna lyckades
dock övermanna honom
och tillkallade polis som
grep honom.

Efter förhör släpptes
mannen misstänkt för våld
mot tjänsteman.

Dunk med syra 
exploderade i skola
FARSTA Elever och perso-
nal på Kvickentorpsskolan
evakuerades efter en explo-
sion i en kemisal i onsdags
eftermiddag. Ingen fanns i
salen vid tillfället, men gif-
tig gas spred sig i skolan
efter att en dunk med syra
exploderat. Tre personer
andades in gasen, en av dem
fördes till Södersjukhuset.

Räddningstjänsten till-
kallades och sanerade
salen. Polisen ser det som
en arbetsplatsolycka och
har underrättat arbetsmiljö-
inspektionen.

Fyra mopedrånare
togs av polisen
GUBBÄNGEN Fyra pojkar
15–17 år tvingade genom
hot till sig en moped av en
jämnårig pojke i Gubbäng-
en i fredags kväll. Gär-
ningsmännen fortsatte
sedan till Vårberg där de
rånade ytterligare en per-
son. Alla fyra greps senare
av polisen.

Inte alla brott 
begås i Rågsved
Det smög sig in ett fel i för-
ra veckans artikel om den
senaste tidens våldsbrott i
och omkring Rågsved. I
den lista som vi publicerade
finns åtta brott uppräknade
som ägde rum mellan den
14 och 19 maj. Rubriken
över listan är missvisande
eftersom det ser ut som om
alla åtta brott skulle ha ägt
rum i Rågsved när det i
själva verket är en uppräk-
ning av brott i hela Vantör.

I KORTHET

Max Hobstig har ingen kontakt med politiken efter mordförsöket.
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