
Erik försöker lägga sin uppväxt 
bakom sig och bara blicka 
framåt. Alla hårda och elaka 

ord han fick höra under sin upp-
växt kan inte skada honom läng-
re. På egen hand har han skapat 
sig ett nytt, bra liv – men vägen 
dit har varit lång och snårig.

Erik var bara två år när hans 
mamma plötsligt började miss-
bruka amfetamin. Han var yng- 
sta barnet av fem syskon. Ändå 
minns han färden i polisbilen som 
förde honom till hans nya familj, 
bort från föräldrar och syskon. 
Där skulle han få en bra uppväxt. 
Men så blev det inte.

Hans ursprungsfamilj var en 
kärleksfull och vanlig familj, med 
en arbetande pappa och en mam-
ma som var hemma med barnen.

– Men under årens lopp hände 
något i pusslandet mellan hämt-
ning och lämning, skola, hem- 
arbete och allt. Kärleken mellan 
mamma och pappa försvann, och 
mamma blev plötsligt väldigt 
förälskad i en granne till oss, be-
rättar Erik.

Det dröjde inte länge förrän 
Eriks pappa avslöjade kärleksaf-
fären och helt förtvivlad lämnade 
allt. Ett drygt år senare blev han 
sjuk och avled i cancer.

Eriks mamma slets isär av sitt 
dåliga samvete för att ha splittrat 
familjen, samtidigt som hon var 
kär i den nye mannen – trots att 
det snart visade sig att han miss-

brukade amfetamin. Pressen blev 
för stor, skuldkänslorna för att 
barnen drabbades var enorma, 
berättar Erik. När hon var som 
allra skörast erbjöd den nye man-
nen henne lite amfetamin och 
Eriks mamma, som aldrig rört en 
drog tidigare, blev fast direkt. Två 
dagar senare tog hon den första 
sprutan.

Åkte polisbil
Erik minns att han blev hämtad 
på sin förskola och fick åka polis-
bil till en fosterfamilj. Här skulle 
han nu bo. Men så småningom 
skilde sig fostermamman från sin 
man och flyttade till en annan stad 
med Erik och sina tre egna barn. 
Av detta har Erik bara svaga min-
nen.

– Något händer med min fos-
termamma där. Hon förändras och 
det är nu jag känner att något är 
fel. Hon börjar anklaga mig för 
att jag inte var som andra. Jag var 
hopplös, dum i huvudet och jag 
skulle aldrig klara mig själv, säger 
Erik och förklarar:

– Jag hade fått en aspergerdiag-
nos som gör att jag tänker lite 
långsammare och kan tappa trå-
den om jag blir stressad. Hon var 

nog frustrerad och visste inte hur 
hon skulle ta hand om mig.

Fostermamman hade ett hemskt 
humör och också Erik själv kun-
de bli väldigt arg. Flera gånger 
blev han utslängd i trädgården för 
att gå eller springa runt där tills 
han hade lugnat ner sig – även om 
det var vinter, minusgrader och 
han gick barfota i pyjamas. Fa-
miljen hade en hund, men det var 
ingen annan än Erik som tog ut 
den på promenader, och skulle den 
slita sig fick han skulden.

En verkstadslokal i närheten 
byggdes om till ett stall åt foster-
mammans hästar, men även om 
Erik var rädd för hästar så var det 
han som fick mocka åt dem. Skul-
le familjen ha gäster var Erik 
tvungen att städa hela huset själv 
och om fostermamman inte var 
nöjd måste han göra om det.

Han saknade ständigt sin mam-
ma.

– Jag fick inte ha någon kontakt 

med min riktiga mamma. Foster-
mamman talade illa om henne och 
sa till mig att jag inte skulle klara 
av att träffa henne. Mamma för-
sökte komma på besök, men so-
cialtjänsten lät henne inte göra det. 
Samtidigt grät jag varje kväll för 
att jag saknade henne. Jag kände 
ju inte henne på det viset som jag 
hade behövt – jag kände inte ens 
mina syskon, för dem fick jag 
inte heller ha kontakt med.

Erik minns en gång då han  
försökte koppla hunden, men  
den inte ville komma. Foster- 
mamman skrek att han var ”helt 
jävla dum i huvudet” och sedan 
fick han springa ett par varv i  
trädgården som straff.

Vid ett annat tillfälle ignorerade 
hon Erik helt och hållet i ett par 
veckor, såg inte på honom, prata-
de inte med honom.

Enda gången då det var bra 
stämning i fosterhemmet var när 
det kom gäster på besök. Då vi-
sade Eriks fostermamma upp en 
fin fasad som fick många att tycka 
om henne. Men så snart dörren 
stängdes försvann den goda stäm-
ningen.

Flera gånger frågade hon om 

DIREKT UR VERKLIGHETEN

”Jag grät mig till sömns  
av längtan efter mamma”

Eriks berättelse om sin uppväxt är en skakande berättelse  
om hur skyddslöst ett barn kan vara i händerna på en vuxen.  
I fosterhemmet byggdes det upp en fasad som var fin utåt,  
men bakom lyckta dörrar pågick förnedring och närmast  
slavliknande förhållanden. Trots fostermammans misshandel  
har Erik mot alla odds vuxit upp till en stark och positiv man  
med framtidsdrömmar. Dem kunde ingen ta ifrån  
honom – och nu gör han dem till sin verklighet.

Jag var som en slav  
i min fostermors hem

Erik, 23, växte upp utan sin riktiga mamma:
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