
Från prostituerad till vandrande ängel

 – Men jag hatade min kropp, och försökte 
skära bort mina bröst, min mage och mitt 
underliv. Allt som var fult.
  Som 16-åring träffade Elise en kvinna som var 
varm och trevlig mot henne. Kvinnan visade 
sig vara aktiv på prostitutionsmarknaden, och 
blev Elises bordellmamma.
  Senare blev Elise kär i en man, som hon också 
gifte sig med, och de fick ett barn tillsammans. 
Mannen misshandlade dock Elise, och hon 
stod ut i 20 år innan hon flydde från sin familj. 
Under den tiden hade hon hunnit inleda sitt 
missbruk av sömntabletter och antidepressiva, 
och hon hade börjat dricka. 
  – Jag var en dålig mamma. Min dotter fick 
se mig i hemska tillstånd, då jag ibland kunde 
ligga medvetslös på golvet, säger hon. 
  För femton år sedan var Elise 59 år och 
fortfarande blandmissbrukare, men då 
förändrades hennes liv, när hon var på 
Mössebergs Rehabcenter i Falköping. Där 
träffade hon en präst, Lars-Erik, som hjälpte 
henne att hitta en väg ut.
  – Jag var klassad som självmordsbenägen 
och jag hatade män mer än allt annat, säger 
hon och berättar om hur första mötet med 
Lars-Erik var. 
  – Jag skrek som en bandhund när han kom 
för att prata med mig, och efter det fick jag 
namnet Igelkotten på centret, och det var 
precis vad jag var. 
  Elise, som var växt upp i ett icke religiöst 
hem, visste varken vem Jesus eller vem Gud 
var. När hon hörde prästen sjunga med några 
klienter på centret, förstod hon till en början 
inte vilka sångerna handlade om.
  – De sjöng om någon som hette Gud och 
Jesus, och de stod med händerna i skyn. Och 
jag tänkte att jag hamnat på dårhuset, och det 
var där jag hörde hemma, minns hon.
  Men så fick hon en ingivelse att gå fram till 
prästen en dag, och hon har ännu inte kunnat 
förstå hur. 
  – Jag gick fram till Lars-Erik och frågade 
om han kunde be för mig, berättar hon. Det 
gjorde han, och plötsligt så såg jag. Jag hade 
varit blind tidigare, men just då fick Gud mig 
att se.
  Prästen lärde Elise att förstå bibeln, och att 
förlåta, trots att det tog tid innan Elise vågade 
släppa efter.
  – Jag kan inte gråta, men jag längtar efter 
att få göra det, säger hon och återger hur 
hon suttit på golvet hemma hos Lars-Erik 
och istället skrikit ut sin förlåtelse, när bild 
efter bild från övergreppen och misshandeln 
återkommit till henne. 
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Den 23 januari föreläste Elise Lindkvist, 
74, på Församlingshemmet i Tärnsjö om 
sitt liv som prostituerad och om sin kamp 
mot prostitutionen vid Malmskillnadsgatan 
i Stockholm. Föredraget pågick under 
två timmar och besöktes av ett 40-tal 
personer.
– Jag var klassad som självmordsbenägen 
och jag hatade män mer än allt annat, 
berättar hon
.
Lördagen den 23 januari besöktes 
Församlingshemmet i Tärnsjö av Elise 
Lindkvist, 74, en kvinna som har fått erfara 
mycket under sitt liv, från övergrepp till 
prostitution. Hon föreläste om detta, och 
berättade att hon idag är aktiv inom S: ta 
Clara kyrka i Stockholm innerstad där hon 
bland annat medverkar i ett team som varje 
fredag kväll patrullerar längs den välkända 
Malmskillnadsgatan för att hjälpa flickorna 
som där säljer sina kroppar. 
  Hon inleder föreläsningen med att varna för 
hemska berättelser, men uppmanar publiken 
att inte gå sin väg på grund av det.
  – Tänk istället på människan som står här 
idag och berättar för er, säger hon.
  Redan som 5-åring blev Elise utsatt 
för övergrepp av män i familjens 
bekantskapskrets. Hon fortsätter att berätta 
om att hennes mor snart skiljde sig från 
Elises far för att gifta sig med en alkoholist, 
som behandlade Elise illa.
  Hon var 14 år när hon flydde hemifrån och 
kom till en familj där hon fick hela kläder och 
mat, samt mer av det stöd hon behövde.
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  Idag, femton år senare är Elise aktiv i S: ta 
Clara kyrka församling i Stockholm innerstad, 
där hon bland annat är med i ett team som varje 
fredag kväll går längs Malmskillnadsgatan, 
som är Stockholms största prostitutions gata.
  – Jag har varit där i 13 år, och inte missat 
en enda fredag kväll, säger hon. Flickorna där 
kallar mig för morsan. 
  Sankta Clara kyrka har en mängd ideella 
verksamheter, bland annat teamet på 
Malmskillnadsgatan, men de står också på 
Sergelstorg under eftermiddagarna måndag till 
fredag, där de förmedlar Jesu kärlek genom 
kaffe, smörgåsar, bön och närvarande till de 
behövande i Stockholm City. 
   – Det går ungefär 225 tjejer på 
Malmskillnadsgatan idag, säger hon och 
menar att bruket av heroin och amfetamin är 
stort bland de prostituerade.
   – Jag har haft sex stycken tjejer som nu 
är döda på grund av missbruk, förklarar 
hon och talar om att tjejerna är beroende av 
hallickarna som kan förse dem med knark. 
  Angående EU: s inställning till prostitution, 
menar Elise att man där inte bedriver en 
politik som gagnar de prostituerade. Hon 
syftar på att det är svårt att stifta en lag som 
helt förbjuder både sexköp och försäljning, då 
många män ännu anser det vara en av deras 
rättigheter.
  – Även som EU-parlamentariker är det ett 
privilegium att få köpa sex, menar hon.
  Den 25 maj 2001 gick Sverige med i 
Schengensamarbetet, som innebär att 
gränskontroller inte längre utförs mellan 

avtalsländerna. Tåg behöver till exempel inte 
längre stanna vid gränserna för passkontroll, 
men resenärer bör ta med sig pass eller 
personkort då myndigheterna kan be personen 
att bevisa sin identitet och sitt medborgarskap 
under vistelse i ett annat land.
  – Schengenavtalet gör det mycket 
lättare för tjejerna att röra sig in och ut i 
medlemsländerna, därför tror jag att vi måste 
få stopp på detta avtal, säger hon.
  – För tretton år sedan var det nästan 
uteslutande svenska prostituerade tjejer. 
Idag är det mest afrikanska och asiatiska 
flickor, berättar Elise. Hallickarna tar dem till 
Sverige, där de lovas arbete. De tar deras pass 
och tillhörigheter innan de körs ut på gatan 
för att jobba.
  S: ta Clara kyrka hjälper även de 
prostituerade att få ett skyddat boende och 
identitet. De har också resurser att hjälpa 
dem att stabilisera sin ekonomi, och kanske 
att få tillbaka sin familj. Men det är ett långt, 
förtroendefyllt arbete. S: ta Claras vänner 
finansieras av fonder som man kan donera 
pengar till. Två hotell i staden skänker 10 000 
om året till dem, och många bagerier bidrar 
med bröd till kyrkan. Det har tidigare inte 
funnits någon annan aktör som gjort samma 
sak som S: ta Clara Kyrka gör, men idag finns 
fler kyrkor som börjat arbeta på gatorna för 
att hjälpa bland annat de prostituerade.
  – Vi har nyligen öppnat ett härbärge för 
hemlösa, avslutar Elise och lyser upp. Just nu 
tar vi emot tio stycken på Clara, och vi gör 
detta på prov fram till mars månad.

Julia Engström
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