Hur kan en kombination av psykiskt
och fysiskt våld i nära relationer se ut?
Hur kan det psykiska och fysiska
våldet påverka den psykiska och
fysiska hälsan under många år efter
att relationen är avslutad?
Utdrag gjorda av Anita Kruse från
Josas bok – Min berättelse
av Marie Nilsson Lind

Varför stannar kvinnor kvar i
destruktiva förhållanden?

-Det här förhållandet hade bara blivit destruktivt, det var
inte längre kärlek som band oss samman, utan allt det
onda. Det var som att min hjärna skrek förtvivlat, likaså
min kropp och hjärtat var sargat. Jag visste varken ut eller
in, så jag stannade kvar. Jag såg vad kärleken kunde vara.
Men ändå stannade jag kvar, rädd för det mediala och
rädd för vart det skulle ta vägen.

Josefin Nilsson ville skriva en bok om varför en
kvinna inte går vid det fösta tecknet på att relationen
är destruktiv. Att relationen kan bryta ner en person.
Hur det kommer sig att någon kan skuldbelägga sig
själv parallellt som samma person letar
efter goda, förmildrande sidor hos sin
partner och tänker att det kanske
kommer att ordna sig? Josefin ville
rikta sin bok till de som tänker och
säger – Det är väl bara att gå? Varför
stannade du?

- Han SÅG MIG – och jag törstade efter kärlek. Så
började det.

- Passion! Han gav mig allt! Vi var ett. Han vann
mitt hjärta med sina teatraliska och
enorma kyssar samt med sin humor.
Han fick mig att skratta!
- Jag var hans allt, just då. Han
bedyrade sin kärlek så galet och
härligt att jag inte kunde stå emot.
Jag hade aldrig mött någon som
fick mig att skratta så. Han vann mitt
hjärta. Hans kärlek var som om han
aldrig hade mött en kvinna förut.
Jag var hans allt!

Hennes syster Marie Nilsson Lind
fullföljde Josefins önskan efter hennes
tragiska död 2016. Josefin hade då
under flera år levt med kroniska
smärtor och smärtstillande mediciner.
Marie deltog först aktivt i ett initiativ
av producenten Anna-Carin Sten‐
holm vid SVT till dokumentären
Josefin Nilsson – Älska mig för den jag är,

- Sedan kom det lite smygande. Ena
stunden var allt bra och sedan var
allt fel!

om
Josefins liv som sändes i SVT under våren 2019.
Samma år genomförde Marie en sändning som
sommarpratare i P1 till minne av sin syster. Josefins
önskan fullföljdes till sist av hennes syster Marie som
skrev boken - Josas bok – Min berättelse som gavs
ut under februari månad 2020.

- Eller rättare sagt, jag var ful, dålig hy, ful dialekt,
klädde mig fult, var dum i huvudet och han
hånade mig för allt det jag inte kunde.
- Jag blev tyst. Han lyckades till slut nå ända in i
mitt innersta med allt negativt.
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- Gjorde jag något fel, typ glömde
sätta på korken på schampot, så blev
han vansinnig. Han stod och skrek
två centimeter från mitt ansikte: Hur
kunde jag bara glömma!?!? Svor och
kallade mig din jävla korkade farmar‐
fitta!

Flera nya ”bråk” kommer och mannen
lämnar Josefin i vrede.
- Efter några veckor tar han kontakt
igen. Gråter och är förtvivlad. Han
längtar efter mig. Jag blir överrump‐
lad och går med på att ses igen.

- Jag skrek aldrig tillbaka. Kunde inte
försvara mig utan blev bara helt apat‐
isk, men hjärtat pulserade och dunkade i hela mig.
Jag var livrädd och jag fattade ingenting. Vi hade
precis älskat innan – varför? Det var ju bara ett
schampo!
- De verbala slagen gjorde mig svagare och
svagare och fick min hjärna att tycka att bara han
inte dödar mitt inre får jag vara nöjd. Men tiden
gick och han nådde in, ända in till roten. Den
blomma jag själv hade vattnat började vissna och
dö.
- Hans axlar är spända och händerna knutna. Han
spottar på golvet och han travar runt likt en boxare
i sin ring, färdig för fight. Jag blundar och låtsas
sova.
- Varför sparkar du mig på benen under bordet så
jag blir helt blå?
- Han är fullt upptagen av sig själv och jag är
besatt av att förstå och inte göra fel.
- Jag spelade med fast tårarna brände bakom
mina ögonlock. Jag kände mig ful, värdelös och
min hjärna hade börjat att ge vika, jag började
tvivla. Jag visste att kärleken inte fanns längre men
det destruktiva, att hålla skenet uppe, blev nästan
starkare än den kärlek vi hade haft.
- Det är strax före jul och jag går in för att vara
hans flickvän. Se till att han är på hyfsat humör,
inte göra fel, inte uttrycka mig dumt. Jag går på tå
och är ständigt på vakt. Jag är en robot, jag gör
vad jag blir tillsagd att göra.
- Jag som alltid tidigare varit orädd och vågat ge
mig in i saker. Analyserat och tyckt en massa. Nu
var jag helt plötsligt oförmögen att resa mig och
gå. Känslomässigt var jag helt med, men ändå
avstängd.
- Det handlade om att överleva, så jag lät honom
hållas. På något sätt skulle jag komma därifrån,
innan han tog allt ifrån mig.

- När vi träffas är han helt underbar,
charmig och gör sig till. Jag njuter
och är smickrad. Det är som i början av vår
relation. Han vill att vi ska vara tillsammans igen.
- Jag är tveksam men vågar inte säga nej. Jag är
också en obotlig optimist och vill tro på det goda.
Men någonstans inom mig har rädslan blivit större
än kärleken. Jag går med på det och plötsligt är
jag i hans famn igen.
- Förbannar mig själv senare för att jag har hamnat
där igen och jag känner att jag är hans näring. Det
är jag som gör honom stark och ju mer han
förnedrar mig desto bättre mår han. Han har makt
igen.

Allt börjar om igen och på precis samma sätt. Skrik,
gräl, konstant bråk, sparkar, trakasserier, förnedring
och blåmärken både på kroppen och i själen.
- Jag måste, måste ifrån honom! Han äter upp
mig, psykar mig, sparkar på mig och gör mig till
ingenting.
- Min hjärna går på högvarv med att analysera,
försöka att förstå mig själv i allt detta. Jag bestäm‐
mer mig för att försöka att göra slut igen.

Efter att förhållandet har tagit slut börjar förföljelsen
med upprepade telefonmeddelanden på telefonsva‐
raren, upprepade telefonpåringningar om och om
igen under nätterna. Försök att ta sig in i lägenheten
genom att bevaka dörren till lägenheten, dag som
natt. Mannen sitter utanför dörren och väntar i
timmar. Han öppnar brevlådeinkastet av och till för
att försöka se, kontrollera och skrämma samt viskar
olika nedsättande och förnedrande kommentarer
om vad han tycker om henne som kvinna.
Till slut blir det en polisanmälan från Josefin och en
rättegång 1998, där mannen döms för misshandel.
Journalisten Kerstin Weigl från Aftonbladet som i
november 2015 fick stora journalistpriset för sitt
mycket omfattande och imponerande arbete med
och mot mäns våld mot kvinnor i artiklar och som
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2019 senare skrev boken – I händelse av min död, om de
kvinnor som har dödats av någon som de har älskat, var på plats
vid rättegången och rapporterade i tidningen.
Josefin grät nästan utan uppehåll men hon såg rakt på honom
under rättegången och riktade sig direkt till mannen som hade
skadat henne genom psykiskt och fysiskt våld och sade:
- Varför var du elak mot mig?
- Du har demoniska sidor. Det vet du. När du blir arg är det som
att se döden i ögonen.
- Men jag tycker om dina goda sidor. Det är det som är så
hemskt. Jag vet inte vem du är.
- Det är en sorg att det ska bli så hemskt mellan två människor
som har tyckt om varandra.

Josefin skriver:
- Det är viktigt att berätta! Jag behöver inte vara någon förebild,
det är inte det. Men jag är övertygad om att tjejer, kvinnor – det
är så många som har varit med om det här. Många, många fler
än man tror.

Anita Kruse
sakkunnig inom våldsområdet med uppdrag för NNS
- Nationella Nätverket för Samordningsförbund
Mobil: 0703-751978
E-post: anita.kruse@gmail.com
Läs mer på webbarna:

www.nnsfinsam.se/stoppavaldet
www.nnsfinsam.se/stoppavaldetunga
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