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  TOGS EJ PÅ ALLVAR Niklas anmälde misshandeln och våldtäkterna hospolisen men ärendena lades snabbt ner.
Foto: ANDERS DEROS

Niklas: ”Jag varlivrädd för hennehela tiden”
Misshandel och våldtäkt var Niklas vardag
Han flyttade 150 mil för kärlekens skull men tillvaron
förvandlades snabbt till ett helvete. 
Av rädsla för sin sambo reglade han dörren från insidan i
vardagsrummet. När han behövde gå ut ringde han grannen
för att någon skulle ingripa ifall han blev attackerad med
sparkar, slag och tillhyggen.
– Flera gånger var jag på väg att hoppa framför tåget, säger
Niklas, 47.

Ett tjafs om en småsak blev snabbt till ett storbråk, ytterdörren slog
igen och Niklas sambo Ida vägrade släppa in honom i deras
gemensamma lägenhet. Som nyinflyttad till orten hade han
ingenstans att ta vägen och den isande vintern med 30 minusgrader
tvingade honom att övernatta i den ouppvärmda källaren. 
– I början reagerade jag inte på vad som hände, men det blev
snabbt rutin och när jag väl förstod själv vad som pågick hade jag
ingen självrespekt, vilja eller kraft kvar för att resa mig och gå
därifrån.
 
Vid ett annat bråk gav sambon sig på Niklas som bröt ett par
revben. Sedan tvingade hon till sig sex och Niklas som tidigare
attackerats med tillhyggen vågade av rädsla inte göra annat än att
spela med. Han visste vad som kunde hända. Misshandel och
våldtäkt var under ett par år vardag. 
När de först träffades var både Niklas och Ida sociala, utåtriktade
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och glada personer och de föll snabbt för varandra. Kärleken spirade
och livet var underbart. Relationen växte sig så stark att Niklas gav
upp livet i sin hemstad i mellersta Sverige för att flytta till Ida dryga
150 mil därifrån. Till en början var förhållandet som en dröm och han
kunde inte för sitt liv tro att den skulle gå i kras. 
– Jag var ny på orten och kände ingen. Familjen och de gamla
vännerna bodde för långt bort för att förstå och jag hade ingen att få
stöd hos. Till slut ville jag inte leva längre och funderade på att
hoppa framför tåget. 
 
Bråken och det psykiska våldet haglade tätt, som värst flera
gånger i veckan och Niklas bävade ständigt för att åka hem till deras
lägenhet i rädsla för vilket humör hon skulle vara på. 
När det verbala våldet inte tycktes skada honom nog tog hon till
sparkar, slag och hårda knuffar när han som minst anade och var
helt oförberedd.
– Slagen gav mig smärta just då, men gick över. Det värsta var
ändå det hon sa, det är fortfarande svårt att glömma. När vi
träffades var jag en glad och öppen person, men när hennes
misshandel eskalerade gick jag in i mig själv och slutade prata,
säger han och fortsätter: Jag var ständigt livrädd för hennes nästa
utfall och jag drabbades av ångest och panikattacker.
Niklas anmälde misshandeln och våldtäkterna hos polisen men
ärendena lades snabbt ner. Och myndigheter och socialkontor har
varit helt oförstående. 
– Jag är ju man och förväntas var stor och stark. Men jag är varken
eller. Det enda stöd jag fick av socialkontoret när jag bad om skydd
var en lista över privata hyresvärdar som jag kunde kontakta om
jag behövde flytta. Det var som om de inte trodde mig. 
Grannen som plingade på och skyddade Niklas från våldet blev till
slut hans enda livlina och stödet för att ta sig ifrån det destruktiva
livet med Ida. I dag har han startat ett nytt liv i sin hemstad, men
Ida har inte gett upp tanken på att göra hans liv till ett helvete. 
– När hon förstod att hon höll på att förlora mig spred hon falska
rykten i bloggar och sociala medier. 
 
För Niklas som driver eget företag blev lögnerna på nätet inte
bara känslomässigt svåra utan också en ekonomisk mardröm. 
– Allt hon skrev har jag försökt ta bort, men det är svårt att få
ansvariga att radera. Jag hinner inte jobba för att jag måste städa
upp efter henne och kunderna backar ju när de ser vad hon skriver.
Niklas har under perioder gått i terapi och på stödsamtal för att på
nytt bygga upp sin raserade självkänsla men har fortfarande – ett år
efter uppbrottet – svårt att möta och prata med kvinnor i offentliga
och privata sammanhang. 
– Det är inte så lätt att bygga upp mitt nya liv och tron på mig själv
när hon hela tiden försöker sänka mig.  

Monica Karlstein

  ”Tillslut ville jag inte leva längre” Varje år görs 200 – 300
anmälningar från män som blivit utsatta för misshandel i nära
relationer  

  Mats: ’’Polisen har inte lyssnat på mig’’ Dokument:
Kvinnor som misshandlar

  Lars: ’’Hoten och rädslan var värst att leva med’’
Dokument: Kvinnor som misshandlar
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MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11
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