
Textstorlek:

  Matti Berenett, som slog igenom i tv-serien ”Skilda världar” på 90-talet,
blev anklagad för våldtäkt av en kvinna som han först träffat på Facebook.
Nu åtalas den 17 år yngre kvinnan för att ha ljugit. Skådespelaren väljer nu
att berätta om händelsen: ”Jag hoppas på detta vis kunna hjälpa andra
som har drabbats av hemska saker på internet.”
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  Kvinnan kontaktade även Matti Berenetts dotter Ellen på Facebook.
Foto: CAROLINE BYRMO
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  Matti Berenett spelade stekaren ”Tom Bovallius” i vardagssåpan ”Skilda
Världar” på 90-talet.

Facebook-flörten slutade med en våldtäktsanmälan.
För Matti Berenett, 42, har kändisskapet haft en mörk
baksida.
En 25-årig kvinna åtalas nu för att ha ljugit om att
skådespelaren skulle ha våldtagit henne.
– Det här har varit en fruktansvärd press, säger Matti
Berenett.
Matti Berenett är känd som karaktären ”Tom” i serien ”Skilda
världar” (1996-2002). När serien släpptes på dvd hamnade han
återigen i strålkastarljuset.

– En kvinna som verkade trevlig och mysig kontaktade mig på
Facebook och vi chattade i 1,5 månad. Det var i början väldiga
charmiga meddelanden som mer och mer ledde åt det sexuella,
säger han.

Matti Berenett åkte hem till kvinnan i september 2011.

”Obehagskänsla”
– Vår relation skulle enbart vara sexuell, det var vi båda överens
om. Men jag fick en fruktansvärd obehagskänsla då vi träffades,
säger han.

Då Matti senare berättade för kvinnan att han skulle återuppta sin
relation med sitt ex började kvinnan skriva hotfulla sms till honom
varvat med vädjanden om att de skulle ses igen.

– Då gick hon från doktor Jekyll till mister Hyde. Det var som att få
en käftsmäll, säger han.

Kontaktade dottern
I oktober polisanmälde kvinnan honom och anklagade honom för att
ha våldtagit och misshandlat henne. Kvinnan uppsökte aldrig sjukhus
för de påstådda skadorna.

Enligt polisförhöret agerade kvinnan märkligt. Samtidigt som hon
talade illa om ”Tom”, Mattis rollfigur i ”Skilda världar”, verkade hon
fäst vid Matti.

Dagen efter den påstådda våldtäkten skickade kvinnan ett sms där
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hon tackade honom för sexträffen, enligt
förundersökningsprotokollet.

– Efter polisanmälan skickade hon sms där hon bjöd in mig på en
trekant med en väninna. Jag tackade nej, säger Matti Bernett.

Två månader senare lades våldtäktsutredningen ned.

Under samma period ska förföljelsen ha eskalerat enligt Matti och
hans äldsta dotter Ellen, sms:en blev allt hotfullare. Kvinnan
kontaktade dottern via Facebook och berättade om vad hennes
pappa skulle ha gjort.

Enligt Matti Berenett har kvinnan även spridit anklagelser och falska
uppgifter om Matti till andra personer i hans umgängeskrets.

– Hon blev som besatt av mig, säger han.

Till slut fick Matti och dottern Ellen byta mobilnummer.

”Stark bevisning”
Enligt Berenetts målsägandebiträde, Thomas Bodström, har
polisanmälningarna om trakasserierna lagts ned, vilket är vanligt.

– Det är viktigt att markera att åtal väcks i åtminstone en del. Den
tekniska bevisningen med sms:en är stark, säger han.

Nöjesbladet har pratat med kvinnan, som åtalas för falsk tillvitelse.
Hon har avböjt att kommentera åtalet men står fortfarande fast vid
våldtäktsanklagelsen.

– Jag hänvisar till min advokat, säger hon.

Nöjesbladet har sökt advokaten.
Lilian Andersson
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Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: tipsa@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11
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