
Bil og Motor
Diesel tuning - Klikk her
Kraftig økning i effekt. Svært enkel
installasjon...

Varmepumpe-Spar Penger
Spar flere tusen kroner på
oppvarmingen i vinter..

KR 4,49 PR LITER
Din bensinbil, ny eller gammel kan
bygges om.

STIHL motorsag & verneklær
Vi gir 500,- for din gamle
vernebukse,ved innbytte til ny

40 øre/l uansett oljeselskap!
Ved en pumpepris på kr. 11,- med
365Privat MasterCard.

Veihjelp fra Falck - kun 99,-
Vi hjelper deg om uhellet er ute,
ingen egenandel!

Billån i AS Financiering?
Søk her! Konkurransedyktige
vilkår og rask tilbakemelding.

Velg kategori
Annonseinformasjon

Diskusjon - Norsk Politikk

Presisering av regler
av VG Nett (1 innlegg)
Hva skal vi leve av i Norge?
av ben_nevis (69 innlegg)
Frp dummet seg ut under
Gazakrisa.
av russell_martin (39 innlegg)
FRP med 19% oppslutning på
siste måling!
av Makrellen_9 (13 innlegg)
Høyre er sinte på Siv Jensen
av Blaamann_1 (42 innlegg)

Klikk her for å gå til forumet

Diskusjon - Internasjonal
politikk

Islamsk steining av kvinne!
STERKT!
av Tallini (97 innlegg)
Vil sende Guantanamo-ofre til
Europa
av Nabucco (52 innlegg)
Bush utvidet statlige
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Drept av sine menn / RSS
Lag din egen RSS

DREPT: Agne Skorupskiene (27). Foto: Privat

VG Nett  Nyheter  Innenriks  Kvinnedrapene  Artikkel

5 nye kvinner er drept

Ett år etter at VG skrev om de 72 kvinnene som ble drept av sine
menn etter årtusenskiftet, er fem nye kvinner drept.

DREPT AV SINE MENN: Fem kvinner er drept av sine menn det siste året, ett år etter at VG skrev
om de 72 kvinnene som er drept av sine menn etter årtusenskiftet. Foto: Freddy Kongsberg

13. desember 2007, Haram:

Agne Skorupskiene (27) ville skilles. Det
tok ektemannen svært tungt. Natt til
Luciadagen 13. desember i fjor slo
Mindaugas Skorupskas (28) i hjel kona Agne med en stump gjenstand på
soverommet i eneboligen på Haramsøy like utenfor Ålesund. Deretter
tok han livet av seg selv på badet. Paret hadde to sønner på 7 og 8 år
som bor hos hennes foreldre i Litauen. Paret skal ha hatt
ekteskapsproblemer, han skal ha hatt selvmordstanker.

SIKTELSE 23. desember
2007, Hønefoss:

Toril Hammer (53) ble funnet
drept i leiligheten sin på
Hønefoss. Ekskjæresten (37) er
siktet for drapet og fortsatt
varetektsfengslet. Han nekter
straffskyld.

22. juni 2008, Oslo:

Norsk-etiopisk Besawit (19) fra
Ski, ble funnet drept på
studenthybelen i Oslo. Ektemannen ble etterlyst, mistenkt for å ha drept
henne. Han ble noen dager senere funnet død i havnebassenget i
Frederikshavn i Danmark.

2. juli 2008, Bygland:

Vian Bakir Fatah (31) var
livredd sin kurdisk-irakiske
eksmann som hun flyttet fra i
fjor etter å ha blitt angrepet med
øks. Hun hadde ny kjæreste og
ringte på drapsdagen eksmannen
for å informere ham om
gifteplaner. Kort tid etter ble hun

Siste saker om temaet

Kvinnedrap skal granskes
80 kvinner er drept av sine menn eller
tidligere menn de siste årene. Nå skal
kvinnedrapene granskes.
Les hele saken

Mener 57-åringen drepte
ekskjæresten
(VG Nett) Da politiet kom til den drepte
kvinnens hus, stod bilen til ekskjæresten
parkert med bagasjerommet åpent. I ulent
terreng ble den 44 år gamle kvinnen
funnet drept.
Les hele saken

5 nye kvinner er drept
Ett år etter at VG skrev om de 72
kvinnene som ble drept av sine menn
etter årtusenskiftet, er fem nye kvinner
drept.
Les hele saken

Angrepet med hammer og
kniv av eksmannen

Hør pappas sterke beretning
om drapet på datteren

- Gå første gangen de slår Storberget: - Vil øke
innsatsen mot vold i nære

relasjoner

Aktuelt fra VGTV

Protokoll

Har du tanker eller erfaringer
omkring temaet? Klikk her for å
dele dem med våre lesere!

Søndag 25. januar
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velferdsprogrammer?
av baldviking (4 innlegg)
Her er Obamas utenrikspolitikk
av Realistdani (10 innlegg)
Staten Israel må fjernes fra
kartet !
av ondoro (296 innlegg)

Klikk her for å gå til forumet DREPT: Vian Bakir Fatah (31) Foto: Privat

DREPT: Christina Jambrik (33) Foto: Freddy
Kongsberg

Twingly bloggsøk

oppsøkt i skolegården der hun
jobbet og drept med 22 stikk. De
første stikkene, i ryggen, skal ha
kommet mens hun holdt deres
yngste sønn (4) i armene. Alle
de fire barna på 4, 10,14 og 16
år var vitner til drapet. Det var
også Vians norske kjæresten (47). Eksmannen er varetektsfengslet. Han
nekter straffskyld.

14. august 2008, Oslo:

Farida-Ahmad Galal Fake (31) var irakisk kurder. Hun skal ha tryglet sin
44 år gamle mann om å søke hjelp for psykiske problemer da familien
kom til Norge. Dette gjorde han ikke. Hun forlot ham i 2004 og dro
tilbake til Irak. Han kom etter, og samlivet fortsatte. I sin kurdiske
hjemby skal han ha blitt medisinert, men han ble den siste tiden
dårligere. Han drepte både kona og de to små barna på ett og fem år. Han
har erkjent drapene, men ikke straffskyld.

9. september 2008, Ørskog:

Tyske Christina Jambrik (33)
fikk sin mann tvangsinnlagt på
psykiatrisk avdeling i Ålesund i
april i år. Han fulgte ikke opp
avtalene med helsevesenet etter
at han ble utskrevet. Kvelden før
hun ble drept, oppsøkte
Christina campingplassen i
nabolaget på Sjøholt for å
komme unna ektemannen. Der
var det fullt og hun måtte bo
hjemme. Sønnen på 7 år var til
stede i huset da faren drepte
moren og seg selv. Gutten er nå
hentet til Tyskland av sine
besteforeldre.
(VG 12.11.2008 kl. 10:56, Sist oppdatert 12.11.2008 kl. 10:56)

Blogg om denne artikkelen
Hvis du kommenterer og kobler til denne artikkelen i bloggen din, opprettes en kobling til
innlegget ditt herfra.

Ping bloggen din på Twingly slik at vi finner den.

Sponsede lenker

Billigste forsikring?
Mer enn 150 000 personer har brukt oss for å oppnå bedre betingelser.
www.tjenestetorget.no/forsikring

Les ferske nyheter her
Dagbladet.no gir deg en rask nyhetsoppdatering.
www.dagbladet.no

Nye Microsoft Dynamics AX
Reduser lagerbeholdningen og få økt produktivitet og avkastning.
www.microsoft.com/dynamics

SkandiaBanken - enkelt å spare
Oversiktelig og enkel sparing i aksjer og fond. Personlig rådgivning.
skandiabanken.no

Del på Facebook  Legg til på Nettby  Tips en venn
Utskriftsvennlig versjon

Se neste annonse

Diskusjon - Drept av sine menn

Noen her som
av Shask (2 innlegg)

Historiske personer som ble drept av sine menn
av Ribbentrop (5 innlegg)

Menn som hater kvinner
av reika (77 innlegg)

"drept av sine foreldre"`?
av Dufsen (1 innlegg)

Over halvparten av kvinnene som oppsøker krise.?
av Stoff_6 (3 innlegg)

Klikk her for å gå til forumet

Blogg

Min mor ble drept av sin "mann" .Dagene som
fulgte. En uke tar slutt. Møtet med mamma.

Min mor ble drept av sin "mann" .Dagene som
fulgte. Dag 5. Møtet med pappa.

Min mor ble drept av sin "mann" .Dagene som
fulgte. Dag 4. Tid for avhør.

Vold mot kvinner

Min mor ble drept av sin "mann" Dagene som fulgte.
Dag 2 og 3.

Tips oss
Fra venstre:
Anne Stine Sæther
Anders Sooth Knutsen
Jarle Brenna
Dennis Ravndal

Klikk for å sende tips til våre reportere.

Tett på nett

Krisesenter
Mandag 12 Nov. kl. 14
Liselotte Haugsnes – opplevde at far drepte mor
Tirsdag 13 Nov. kl. 14.00
Justisminister Knut Storberget
Onsdag 14 Nov. kl. 13.00




