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På sommaren samma år blev skilsmässan förverkligad, 
åtminstone på pappret. Maria begärde skilsmässa vilket 
fick till följd att vi fick en betänketid. Minst sex må-
nader skulle det ta innan äktenskapsskillnad kunde bli 
verklighet. 

Den utlösande faktorn bakom detta steg var att jag 
den sommaren beslöt mig för att åka till Helsingborg för 
att besöka mina föräldrar, syskon och vänner. Det skulle 
bli första gången sedan flytten därifrån tre år tidigare. 

– Vill du följa med? frågade jag Maria.
– Aldrig åker jag dit igen!
– Nähä, men jag ska åka i alla fall. 
– Åker du kan du glömma att du har familj. Då får 

du inte se dina barn mer! 
Det var de vanliga hoten men jag åkte ändå och när 

jag kom hem hade hon ringt advokaten. Hon hade 
begärt äktenskapsskillnad med skälet att jag ”övergav 
hemmet”.

Jag beslöt jag mig för att flytta. Jag skaffade en lägen-
het i samma kvarter och sa upp telefonabonnemanget. 
Jag ville inte betala för hennes ständiga telefonsamtal! 
När hon såg att jag beslutat mig, så ändrades tonen och 
hon var vänligheten själv en tid och grälen försvann. 
Dessutom tyckte hon att jag borde tänka på barnen och 
sa hela tiden:

– Björn avgudar sin pappa och du måste tänka på 
barnet jag bär.

Jag lät mig övertygas och sa upp den nya lägenheten 
utan att ens ha flyttat in. Jag ville inte skiljas från Björn 
och barnet som skulle födas på hösten 1986. Dessutom 
var jag rädd. Rädd att jag inte skulle klara av att vara 
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utan barnen. Men också rädd för vad Maria skulle kun-
na hitta på. Det värsta var att hon kunde säga vad som 
helst till lille Björn för att provocera mig. Vid ett tillfälle 
hörde jag henne säga: 

– Din pappa är sjuk i huvudet! Han borde sitta på 
sjukhus. 

Jag hade börjat förstå att hon var kapabel till vad som 
helst, och jag visste ju att hon inte lät sin förre man 
träffa sina barn. 

Så vi fortsatte en tid till, men den definitiva bryt-
ningen kom ändå allt närmare. Incidenterna travades 
på varandra och även om en del var småsaker, så blev de 
tillsammans för mycket. 

När det var dags för lille söte Niklas att komma till 
världen var vi trots allt fortfarande tillsammans. Tilldra-
gelsen förevigades genom att en väninna till Maria var 
med och filmade födseln. Niklas hade också mörkt hår, 
precis som Björn, men han hade inte lika rund huvud-
form och var lite bastantare. Återigen slogs jag av hur 
fantastisk tillvaron kunde vara och blottlade alla känslor 
jag bar inom mig. Jag grät av glädje och lättnad över 
att allt hade gått bra och genomfors av en lyckokänsla, 
som för ett ögonblick dämpades av en känsla av oro för 
framtiden. 

Maria verkade nöjd med att ha fött ytterligare ett 
barn och var under vintern mestadels lugn med bara 
enstaka utbrott. Våren kom och med den tog vi fram 
fotbollen, och jag och Björn, och ibland Carlos, var ute 
och spelade nästan varje dag. Ibland gick vi promenader 
med Niklas i vagnen. Jag ägnade också mycket tid åt de 
sista tentorna och uppgifterna på min utbildning.
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Den stora dagen för min examen närmade sig och 
skulle gå av stapeln i början av juni. Äntligen skulle jag 
slippa ifrån lärdomsfängelset och bli en fri man! Fri att 
läsa vad jag ville. Aldrig mer en skola kändes det som. 
Till min avslutningsdag hade vi bjudit in mina föräld-
rar och syskon, Marias båda bröder samt en del vänner 
och bekanta. Två av mina bröder och mina föräldrar 
körde upp från Helsingborg. De kom dagen innan av-
slutningen. 

I klassen pratade vi om att ha en traditionell avslut-
ningsmiddag på någon restaurang i stadens centrum. 
Avslutningen på skolan skulle vara redan klockan två 
på eftermiddagen, så vi bestämde att restaurangbesöket 
skulle börja klockan sju på kvällen. På så sätt skulle vi 
ha tid för nära och kära under hela eftermiddagen samt 
också på kvällen efter middagen. Jag blev också tillfrå-
gad ifall jag ville gå, trots att jag hade sagt nej till nästan 
varenda tillställning under alla fyra åren. Men den här 
gången ville jag vara med. Det var sista gången vi skulle 
vara tillsammans och efter fyra år kändes det nästan som 
att det skulle vara föraktfullt från min sida om jag inte 
skulle gå. Jag talade om mina planer för Maria några 
dagar innan och till min förvåning kommenterade hon 
det inte ens. Dagen innan avslutningen frågade hon 
plötsligt:

– Har du fortfarande tänkt gå på den där middagen?
– Javisst, varför undrar du det?
– Tänk på det noga. Du har att välja på din familj 

eller dina skolkamrater!
– Vad menar du?
– Det förstår du nog själv.
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Hon gick därifrån med en arrogant och hotfull upp-
syn, en syn jag mer och mer börjat hata. Ingen förkla-
ring fick jag, men jag förstod vad hon menade. Men 
den här gången skulle jag inte ge efter för hennes hot. 
Under fyra år hade jag snällt och fogligt låtit bli att delta 
i de flesta av skolans och klassens upptåg, allt för att hon 
skulle vara nöjd och undvika bråk. Räckte inte det? Nej, 
nu var det slut med undergivenheten!

När sedan ”dagen D” inföll sig kom hon fram till 
mig på morgonen och frågade:

– Tänker du fortfarande gå på den där klassfesten?
– Javisst, varför inte?
– Du gör som du vill, men då ställer jag in festen här 

hemma.
– Varför ska du det då, jag kommer ju bara att vara 

borta ett par timmar på kvällen!
– Jag ska ringa min advokat också, så att skilsmässan 

kan fullföljas!
– Du är fan ta mig inte klok!
Hon började sjunga och med sitt sneda leende så för-

argligt påklistrat gick hon ut ur rummet. Strax hörde jag 
henne sätta sig vid telefonen och hon började ringa runt 
till alla inbjudna. Med en röst som lät som om hon var 
ledsen och förorättad berättade hon närmast gråtande 
att:

– Johan ska inte vara hemma. Han föredrar sina vä-
ninnor framför familjen, så det blir ingen fest.

Sedan hörde jag också hur hon ringde till advokaten 
och bestämt säga att hon vill att skilsmässan skulle bli 
verklighet. När Maria höll på med sitt ringande kom 
Elisabet in till mig och frågade försynt ifall det skulle 
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bli någon fest eller inte. Hon såg väldigt trött ut när jag 
förklarade för henne hur det låg till. Hon gick ner till 
sitt rum och stängde dörren.

Jag gick till mina bröder och föräldrar och förklarade 
situationen. Marias bröder var också där och fick det 
inträffade översatt. 

– Fy fan! Hon är ett svin. Vi skäms. Det är lika bra 
att vi går, sa bröderna.

Kvar blev bara min familj.
– Hon är inte klok!
– Egentligen skulle vi också vilja åka nu, men vi vill 

vara med på din avslutning. Sedan åker vi. 
– Ni kan stanna längre om ni vill. 
– Nej, det känns inte roligt att stanna längre. Vi kän-

ner oss  inte välkomna.
När tidpunkten för själva avslutningen började när-

ma sig tog jag fram kostymen som Maria hade köpt, 
just för den här dagen. En mörk, elegant kostym som 
passade mig som hand i handske. Jag kände mig faktiskt 
väldigt stilig i den. 

Just när jag höll på att visa den för mina föräldrar 
och syskon dök Maria upp som från ingenstans. Med 
bestämda steg stormade hon in i rummet och fram till 
mig. Innan någon hade hunnit fatta att hon var där 
hade hon ryckt åt sig kostymen.

– Vad gör du?
– Det är inte din kostym!
– Jaså? Vems är den då? Är den din?
– Ja, det är den!
– Jag tror inte den passar dig speciellt bra ...
– Du har inte betalt den så den är min!
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Med huvudet högt, högdragen min och med en blick 
strålande av arrogans skred hon ut igen med kostymen 
liggande över armen. 

– Jäkla kärring! sa min mor högt och för första gång-
en i mitt liv hörde jag henne svära. 

Vi andra förblev tysta en stund. Vad fanns det att 
säga? Och vad kunde jag ha gjort? Ta kostymen från 
henne och helt säkert bli tvungen att slåss med henne? 

Efter ytterligare en stund sa jag:
– Jag skiter i att gå på den där avslutningen!
– Men varför då? Det är väl klart att du ska gå! Vi 

har ju kommit ända hit för din skull! Du kan låna din 
fars ena kostym, den är både snygg och ny. Han har en 
till med sig. 

– Jag vet inte. Jag får fundera en stund på det. Lusten 
har liksom helt runnit ur mig.

– Men du kan väl i alla fall prova kostymen så länge. 
Jag provade den och trots att den var lite för stor be-

stämde jag mig till slut för att gå på avslutningen. 
Alla visste att jag hade familj med två egna barn och 

två ”på köpet” och folk undrade säkert varför de inte var 
där. Men ingen sa något, frågan blev hängande i luften. 
Jag kände mig dum, besviken och ledsen. Maria visste 
förstås att det var ett lämpligt straff, inte ens mina egna 
barn var ju där! Den här dagen som borde ha blivit en 
av mina mest minnesvärda och positiva under livet, blev 
långt ifrån vad jag hade tänkt mig. 

Efter avslutningen, gratulationerna och presenterna 
åkte föräldrar och bröder tillbaka hem. Marias dåliga hu-
mör körde iväg dem. Själv gjorde jag mig i ordning för 
klassfesten. Jag gick dit och tillbringade några timmar 



�0

med att äta, dricka och prata med folk. Trots allt kändes 
det skönt att jag tagit det här beslutet. Jag glömde till 
och med bort Maria för en stund! 

Dagen efter åkte jag till en kiosk, köpte choklad och 
läsk. Sedan cyklade jag ut i skogen där jag satte mig för 
att fira och fundera i min ensamhet. Jag var nu färdig 
lärare. I och med det skulle det bli betydligt lättare att 
fly fältet ifall en skilsmässa skulle bli alltför jobbig. Ett 
slutgiltigt beslut närmade sig, nu ville jag leva som en 
normal människa, som en fri människa. Inte längre sitta 
i en bur där Maria skulle bestämma allt. Inte längre bara 
studera, passa barn och arbeta. Nu ville jag skaffa en lä-
genhet och fylla den med saker som mina barn ville ha. 
Jag drömde där i skogen om att få vara med barnen utan 
att Maria störde med sina ilskna utfall. Att lära dem att 
älska alla de saker som jag älskade att göra. Jag tänkte på 
hur jag skulle lära dem olika sporter jag tyckte om att 
utöva, jag skulle också lära dem att spela schack och att 
laga roliga maträtter, läsa språk och så skulle vi förstås 
leka också. Det skulle bli riktigt skönt att vara med dem 
utan att behöva riskera bråk med deras mamma.

Men dagarna gick utan att det blev läge för ett be-
slut om uppbrott. I och för sig hade ju Maria ringt och 
begärt att skilsmässan skulle verkställas, men jag måste 
agera själv, för hon verkade inte göra det.

Som vanligt arbetade jag den sommaren, jag hade 
fått jobb på ett hem för utvecklingsstörda. På min fö-
delsedag kom jag hem från arbetet full av förväntan. 
Alltid gjordes en tårta när någon hade födelsedag och 
man köpte någon liten present. Jag tittade mig omkring 
och såg inga tecken på att dagen skulle firas. 
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– Jaså, får man inte ens en tårta på sin födelsedag? 
frågade jag familjen som stod församlad i vardagsrum-
met.

– Det finns väl ingen som bryr sig om din födelse-
dag! var Marias kommentar. 

Jag gick ut ur rummet. Strax efter kom Carlos. 
– Fyller du år idag?
– Javisst. 
– Det visste jag inte.
Dagen efter kom han med en flaska vin fint insla-

gen i ett paket och önskade mig grattis med ett vänligt 
leende. Inte en kommentar från övriga familjen, men 
hans omtanke gjorde mig lite lycklig. 

När jag hade skaffat min egen lägenhet hade jag ock-
så sagt upp mitt telefonabonnemang och så småningom 
tecknade Maria ett nytt i sitt namn. En dag när jag kom 
hem satt ett telefonlås i jacket! Det gick med andra ord 
inte att ringa utan att be henne om nyckel! Efter fem år 
då jag betalt alla hennes telefonsamtal, såväl inrikes som 
utrikes! 

Det var ingen slump att hon satte in låset just då, 
Carlos skulle åka till Sydamerika för att träffa sin pappa 
för första gången på nästan tio år. Det gillade inte Ma-
ria. Inte ens efter tio år unnade hon pappan att träffa sin 
son. Det var otäckt att se eftersom jag fick en föraning 
om vad som väntade mig. Carlos var beroende av att 
telefonen fungerade eftersom hans pappa skulle ringa 
och bekräfta biljetter och planer, och själv behövde 
han ringa resebyrån och andra inför sin resa. För första 
gången såg jag Carlos riktigt arg och han reagerade mot 
Marias diktatoriska fasoner. De skällde på varandra och 
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till sist bröt han helt sonika sönder det förhatliga låset. 
Äntligen!

Det dröjde inte många dagar förrän hon satte dit ett 
nytt lås, då var det min tur att, åtminstone symboliskt, 
bryta hennes makt. Med ett ryck slet jag sönder hennes 
lås och såg hur hon för en gångs skull blev svarslös. 
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Senare samma sommar tog jag äntligen det steg som så 
länge hade funnits i mina tankar men som jag inte vågat 
ta. Den definitiva separationen. Den utlösande faktorn 
var när Maria ville göra en resa, hon skulle nu absolut 
åka till Helsingborg. Där fanns ett politiskt ungdomslä-
ger och hon ville ta dit barnen. Hon skulle kunna arbeta 
där och på så sätt få resa och uppehälle betalt. En slags 
semester alltså. Hon frågade ifall jag ville följa med. Men 
varför skulle jag göra det när hon begärt skilsmässa ett år 
tidigare för att jag åkte just till Helsingborg! Nu hade jag 
fått nog. Hon skulle aldrig någonsin ändra sig, jag skulle 
alltid bli betraktad som en andra klassens medborgare 
av henne. Jag hade kämpat och verkligen försökt stanna 
kvar i äktenskapet. De flesta andra skulle förmodligen 
ha skilt sig långt tidigare, men nu var i alla fall stunden 
kommen. Jag visste att det skulle bli tufft, men de men-
tala förberedelserna hade varit långa och många. 

Jag passade på när hon var borta. Med hjälp av min 
kamrat Olof packade jag in det allra nödvändigaste i 
hans bil: en hopfällbar säng med tillhörande madrass, 
en uppsättning sängkläder, ett par handdukar, mina ski-
vor och kasettband, min 15-åriga skivspelare, min kas-
settradio, min tandborste, en del böcker samt kläder. 
Inget mer. Sedan åkte vi till Marias ene bror. Det var 
min första anhalt. Senare blev jag inneboende nära den 
skola jag fick arbete på. 

Jag hade kvar min nyckel till lägenheten och några 
gånger gick jag dit för att träffa barnen och för att häm-
ta fler böcker. Men de besöken fick ett plötsligt slut när 
nästa hyresräkning kom och sedermera ett betalnings-
krav för Maria vägrade betala räkningen. Jag ringde till 
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bostadsföretaget och visst var det jag som var tvungen 
att betala. Lägenheten stod ju på mitt namn! Betalade 
jag inte stod Kronofogden beredd att träda in i hand-
lingarna.

Så det var bara att överlämna nyckeln och i och med 
det släpptes jag inte längre in i lägenheten. Maria väg-
rade att låta mig hämta fler saker.

Så småningom fick jag, via advokaterna, en uppgö-
relse om att jag åtminstone skulle få hämta några saker. 
Jag visste att jag blev lurad men jag orkade inte bry mig 
om materiella ting. Barnen var det viktigaste. Och dess-
utom kunde jag inte tro att man kunde vara så himla 
fräck och bara behålla saker som inte var ens egna. Men 
så fräck kunde man vara. Och så naiv som jag var kunde 
man också vara. 

Första tiden kändes det skönt att bo utan familj. Jag 
slapp Marias tjat och ilska men jag saknade barnen. Jag 
var van vid att ligga och läsa för Björn varje kväll innan 
han skulle sova och nu saknade jag det mer än jag hade 
kunnat tro. Jag saknade hans lilla kropp nära mig, jag 
saknade hans frågor om allt stort och litet som han bru-
kade ställa. Jag saknade våra fotbollsstunder, våra gos-
stunder, jag saknade att vara med honom helt enkelt. 
Och jag saknade att kunna se lille Niklas leenden och 
försök till kommunikation. Jag ville inte missa något av 
utvecklingen hos mina barn. Det händer ju så fruktans-
värt mycket hela tiden när de är små! 

Dock räknade jag med att ett naturligt, regelbundet 
förhållande med dem så småningom skulle kunna ut-
vecklas. Men det var till att vara naiv igen, bara en gång 
fick Björn sova över hos mig där jag bodde inneboende. 
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Sedan blev det stopp. Antagligen insåg hon att den 
här gången var det allvar. Trots gråt ville inte Maria att 
Björn skulle komma och hälsa på mig mer, och jag fick 
bara träffa barnen på dagis, vilket låg långt från platsen 
där jag bodde och arbetade. Eftersom jag inte hade bil 
kunde jag inte hälsa på dem så ofta som jag ville. 

Jag förstod att jag satt i en dålig sits eftersom jag var 
dömd för misshandel. Jag började förstå vad Maria var 
ute efter, hon ville själv ha hela vårdnaden om barnen. 
Det ville jag absolut inte gå med på, det var ingen bra 
lösning. Utan delad vårdnad skulle jag förmodligen ha 
väldigt svårt att få umgås med mina barn. Jag visste att 
jag var tvungen att återupprätta socialtjänstens förtro-
ende för mig. Men hur skulle jag gå tillväga? Jag beslöt 
mig för att prata med socialassistenterna jag tidigare haft 
kontakt med och fick tag på den kvinnliga assistenten.

– Som det är nu så vill Maria absolut inte gå med på 
delad vårdnad, sa hon när jag frågade hur jag skulle göra.

– Men det kan hon väl inte få bestämma själv så där 
utan vidare?

– Nej, men hon hänvisar till din misshandelsdom.
– Ja, men det är ju en massa hemska lögner och över-

drifter!
– Jo, men det vet inte jag och domstolen vet det inte 

heller och det måste till en utredning först nu så att du 
överhuvudtaget kan få träffa barnen.

– Det förstår jag, men tiden går och jag har knappt 
sett dem.

– Du måste ha tålamod. Som det är nu tror jag att 
det är svårt att få delad vårdnad eftersom hon är så stark 
motståndare till det. 
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– Men jag kan väl försöka ändå!
– Skyll dig själv!
Jag trodde att jag hade hört fel. Vad menade hon? 

Hon verkade helt övertygad om att jag inte hade en 
chans utan att ens lyssna ordentligt på mig. Men, tänkte 
jag, hon har erfarenhet som inte jag har. Hon kan inte 
säga så där utan att ha fog för det. Kanske hade hon rätt 
men jag sa ändå:

– Vadå skyll dig själv? Så kan man väl inte säga?
– En vårdnadstvist är en väldigt jobbig process med 

långa utredningar och eftersom du har gjort vad du 
gjort, så tycker jag att du ska avvakta.

– Hur länge då?
– Ja, så länge som det tar för dig för att få ett normalt 

och kontinuerligt umgänge. Och när du väl har det och 
man ser att det fungerar, så kan du så småningom för-
söka få delad vårdnad, men du måste vänta en tid.

– Hur länge? Jag kan inte vänta hur länge som helst!
– Du får göra som du vill, men som sagt, skyll dig 

själv!
Jag funderade länge och ville absolut inte släppa tan-

ken på att jag skulle ha delad vårdnad. Samtidigt hade 
jag hört att vårdnadstvister kunde vara fruktansvärda 
och det med människor som inte var lika svåra att vara i 
konflikt med som Maria. En vårdnadstvist med en Ma-
ria som redan visat vilka fruktansvärda lögner hon var 
kapabel till var inget jag såg fram emot. Visst hade jag 
kunnat leta fram före detta flickvänner och kompisar 
och släktingar som skulle kunna intyga att jag var en 
normal kille, som inte var aggressiv, men det skulle inte 
hjälpa. Det fanns ju ”bevis” på att jag var våldsam. Jag 
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ångrade nu djupt att jag inte hade polisanmält henne 
när hon rev mig blodig på den där folkhögskolan! Men 
polisen skulle väl bara ha skrattat åt mig. Ingen skulle 
ha trott mig. 

Maria var så väldigt trovärdig, hon ingav förtroende 
och respekt och visade flera andra goda egenskaper. När 
hon ville. Skulle jag komma med anklagelser om hen-
nes aggressivitet nu, och dessutom utan bevis, skulle de 
verkligen verka påhittade.

Jag låg vaken på nätterna och grubblade på detta i flera 
dagar, men till slut var jag tvungen att inse att både för 
min egen skull och för barnens, framför allt för Björns 
skull, att en sådan process i nuläget förmodligen skulle 
föra med sig mer sorg än glädje för i alla fall Björn och 
mig. Så med tungt hjärta gav jag för tillfället upp tanken 
på delad vårdnad, men så fort jag hade fått igång um-
gänget på ett normalt sätt skulle jag ta upp kampen igen!

Jag sökte därför en lägenhet så nära barnen som möj-
ligt. Till slut fick jag tag i en i samma område, inte långt 
från Marias. När jag fått besked om det ville jag berätta 
det för Björn och under ett telefonsamtal talade jag om 
den glada nyheten:

– Vet du att snart ska pappa flytta till en lägenhet 
nära där du bor. Tycker du det är bra?

– Ja!
Men knappt hann han börja svara förrän Marias ilsk-

na röst hördes i bakgrunden:
– Säg till din pappa att om han flyttar hit, så flyttar 

vi till Chile!
Maktlös lyssnade jag på de här orden som natur-

ligtvis skar i Björn liksom de skar i mig. Björn började 
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gråta. Samtalet kunde inte fortsätta utan luren lades på. 
Vad kunde hon vinna på att göra Björn så ledsen? 

I januari 1988 flyttade jag i alla fall in i en liten tvåa 
i samma område som jag tidigare bott i. Jag flyttade in 
med mina få tillhörigheter och lägenheten kändes öde 
och tom. Till en början hade jag en sked och en mugg 
som enda köksutrustning, trots att jag flyttat hemifrån 
nästan femton år tidigare! Jag trodde att jag skulle få 
mina saker, inklusive köksutrustning, från Maria men 
ingenting hände, fast vi hade förhandlingar via advo-
katerna. Jag skaffade mig i alla fall några stolar och ett 
bord från en container och köpte en del begagnade 
möbler. Så småningom, när förhandlingarna förblev re-
sultatlösa, köpte jag också köksutrustning på postorder 
och ett par nya möbler på kredit. 


