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Förord

Jag ska nu försöka återberätta min historia, som när jag 
tittar tillbaka ser ut som en lång mardröm.

Mitt liv var inte olikt någon annan ensamstående sing-
elkvinnas liv. Jag var lika törstande efter kärlek, närhet 
och respekt som vilken kvinna som helst. Men till slut gav 
jag upp mig själv och blev enbart mamma. Jag förlorade 
känslan av att vara något annat. Så när jag efter många år 
mötte mannen med det där lilla extra visste jag vad jag 
alltid hade saknat och längtat efter.

Jag älskar mitt arbete med människor och är säker i 
min roll när det handlar om att hjälpa människor som 
har det svårt i livet. Lång erfarenhet i branschen har gjort 
mig till en god människokännare. Jag tillhör den skara 
som anser att alla människor är värda ett bra liv och defi-
nitivt en andra chans. Det finns orsaker i livet som man 
inte alltid rår över.

Min lycka förvandlades successivt till ett destruktivt 
förhållande och separationen var oundviklig. En slump 
avslöjade mannen i mitt liv som bedragare på alla plan. 
Förhållandet var egentligen inte ett förhållande från hans 
sida utan enbart en fasad för att dölja hans sjuka läggning. 
En enkel otrohetsaffär hade inte varit något i jämförelse 
med vad han utsatte mig för.
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Hela tiden var han på gränsen till att kunna hamna i 
polisens register men han var så skicklig att det troligtvis 
aldrig kommer att ske. Han hade en sanslös förmåga att 
ha många bollar i luften, eller rättare sagt många kvinnor/
män i sängen, utan att någonsin försäga sig. Han var så 
skicklig att jag aldrig misstänkte något.

Katastrof och förföljelse behöver ingen. Han finns där 
ute fortfarande och träffar nya offer. Genom min historia 
vill jag tala om att det är oerhört viktigt att följa sin intui-
tion, för oftast stämmer magkänslan när något verkar fel.
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Värsta dagen

Jag står i hallen och säger hejdå till min sambo, mannen i 
mitt liv. Mitt kvällsskift börjar snart. Max ger mig en 
kram och viskar i mitt öra att han redan saknar mig. Jag 
blir glad när han säger så.

Sara och Johan sitter på ovanvåningen och spelar data-
spel och ser på tv. Vinden slår hårt denna oktoberkväll 
och det märks att hösten snart är här för att stanna.

Den nyinköpta bilen står på uppfarten och jag kastar 
snabbt in mina saker i baksätet, för nu har jag bråttom. 
Jag är något försenad och jag känner mig stressad. I back-
spegeln ser jag en kvinna som står på trottoarkanten. För-
siktigt närmar hon sig bilen och knackar på bilrutan. Jag 
känner mig irriterad eftersom jag redan är sen. När jag 
öppnar bildörren frågar kvinnan:

– Bor Max Nilsson här?
Jag tittar på henne med en frågande blick och noterar 

att hon är kort, något överviktig, har svart permanentat 
hår och ungefär i min ålder.

– Jaa ... svarar jag tveksamt.
– Är det han? fortsätter kvinnan och håller upp ett li-

tet fotografi på en man som liknar Max.
Kvinnan pratar snabbt med darrande röst och fortsät-

ter sedan:
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– Max och jag har ett förhållande sedan i våras. Jag 
heter Lena Jönsson.

Jag stirrar på kvinnan och tankarna far runt i huvudet.
– Jag får se på fotot en gång till, ber jag.
– Max lovade att komma till mig idag och reda ut var-

för han har varit otrogen mot mig med en kvinna som 
heter Sofie, fortsätter kvinnan.

Vad pratar hon om? Otrogen? Mot vem, sade hon?
Min blick följer kvinnan uppifrån och ner. Hon är ju 

inte ens hans typ! Hon är överviktig och tantig!
Kvinnan fortsätter prata om att Max adress inte stäm-

mer med vad han sagt till henne och uppger därefter den 
adress som Max hade innan han flyttade till mig. Hon är 
inte klok!

Det känns som om mitt huvud håller på att sprängas, 
hjärtat bultar och det svartnar för mina ögon. Jag hör inte 
längre vad kvinnan säger. Jag andas stötvis och känner 
mig yr. Jag förstår ingenting av det hon pratar om.

Jag stänger av motorn på bilen och ber kvinnan att föl-
ja med in i huset för att reda ut missförståndet. När vi 
kommer in i huset kallar jag på Max.
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Den första mannen i mitt liv

Den man som jag har två barn med, träffade jag när jag 
precis hade fyllt sexton år. Han var femton år och gick i 
högstadiet. Vi möttes på fritidsgården och första gången 
jag såg honom hade han långt, lite slarvigt, blont hår och 
en omodern svart, alldeles för liten täckjacka på sig. Trots 
detta visste jag att vi skulle bli ett par och att det skulle 
hålla för alltid.

Vi träffades nästan varje dag och efter ett tag vistades 
han mer hemma hos mig med mina föräldrar än hemma 
med sin egen familj. Jag hade börjat arbeta medan han 
fortfarande gick i högstadiet och jag vågade inte berätta 
på min arbetsplats hur gammal min pojkvän verkligen 
var. Vi förlovade oss efter sex månader när vi båda var 
sexton år. Förlovningen ägde rum en solig dag på en dans-
bana i Småland och vi var två lyckliga tonåringar.

En lägenhet blev ledig av en slump så vi flyttade ihop 
vid sjutton års ålder. Nu hade vi båda arbete och tjänade 
egna pengar. Vi levde ett vuxenliv fastän vi knappt var 
torra bakom öronen.

Vi var sällan ute och festade eftersom han hade svårt 
att begränsa sitt flytande intag. Detta pågick under flera 
år. De flesta konflikterna mellan oss handlade om alkohol 
och ibland blev vi inte bjudna till våra vänner på grund av 
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det. Han var en riktig festprisse som höjde stämningen på 
alla fester och kunde underhålla gästerna på många tänk-
bara sätt, tills det blev för mycket. Det blev det alltid. Min 
önskan var att han skulle mogna och ändra sitt beteende. 
Han hade själv höga tankar om det och lovade dyrt och 
heligt efter varje fest att han skulle ändra på sig, men det 
blev aldrig så.

Vår relation fortsatte och vi bildade familj efter elva år 
tillsammans. Vår Sara föddes på våren och hon liknade en 
trollunge med långt svart hår. Lyckan var total och vi fick 
en nystart i relationen. Vi bodde i en luftig lägenhet med 
tre rum och kök. Nackdelen med bostaden var att den låg 
på tredje våningen utan hiss. Det var tungt och svårt att 
handla och bära Sara upp för alla trappor varje dag.

Jag såg en annons i tidningen om en planerad byggstart 
på en villa utanför stan. Byn låg på landet men ändå nära 
våra arbetsplatser så vi bestämde oss för att satsa på det 
huset. Jag kände ett sting av tveksamhet över att vi skulle 
låna så mycket pengar för jag var rädd att det fanns bitar 
i vårt förhållande som kanske inte skulle fungera. Men 
han var fortfarande den enda man jag ville ha, så jag lät 
tanken passera. Jag visste ju inget annat. Han var min 
ungdomskärlek och vi hade på något vis vuxit ihop på 
gott och ont. Det kändes otänkbart för mig att det inte 
skulle vara vi två för alltid.

Skulle det lösa sig med mer ansvar?
Det skulle dröja fyra månader tills vårt hus stod in-

flyttningsklart och eftersom vi behövde spara pengar be-
slutade vi oss för att sälja vår lägenhet. Vi blev inneboen-
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de hos mina föräldrar med ett barn, två katter och möbler 
från en trerumslägenhet. Fyra månader blev till fjorton 
månader. Bygget blev mycket försenat. Jag fick offra minst 
tjugo timmar i veckan på att få rätt på alla byggpapper 
och ringa hantverkare som inte dök upp. Huset verkade 
aldrig bli färdigt.

Under byggtiden väntade jag barn nummer två. Huset 
blev precis klart tills Johan föddes så det var en befrielse 
att få något eget. Vi var en lycklig familj med två underba-
ra barn. Johan var en söt baby och hans storasyster pyss-
lade om honom med stor kärlek.

Huset var ett grått tegelhus med svart tak. Det var 
byggt i gammal stil och hade en vacker ingång med en li-
ten pittoresk veranda. Trappan upp till ovanvåningen var 
specialbeställd. Många saker hade vi valt med omsorg 
och det kändes som att vi hade valt rätt. Det bästa valet 
var husets läge. Skog och mark låg i närheten och luften 
kändes frisk. Jag var glad och lycklig. Detta skulle säkert 
bli bra.

Jag njöt av naturen och den fria känslan som ett hus 
och en trädgård kan ge. Allt var nytt, luktade gott och jag 
var övertygad om att barnen skulle få en bra uppväxtmil-
jö. Sommaren kom med gula rapsfält utanför köksfönst-
ret och vi stormtrivdes.

Vi hade bott i huset i ett och ett halvt år när min sam-
bo inte tyckte att familjelivet var roligt längre. Han ville 
lägga sina pengar på något annat än räkningar. Hans 
gamla beteende blev tydligt igen och jag krävde att han 
skulle avhålla sig helt från alkohol. Jag trodde inte att han 
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någonsin skulle kunna hålla sig till lagom. För att få klar-
het i hans beteende ringde jag till Nämndemansgården 
för att få hjälp och stöd. Mannen jag pratade med tyckte 
att jag främst skulle tänka på barnen. Jag bestämde mig 
för att diskutera problemen ännu en gång, men det ledde 
bara till en stor konflikt där han försvarade sig och sin 
rätt till att bestämma själv. Vi hade olika syn på vad som 
är måttligt. Separationen var ett faktum och jag var nu 
ensam för första gången i mitt vuxna liv.

Sara och Johan grät och saknade sin pappa, och jag 
kände mig ensam. När den värsta besvikelsen och ilskan 
hade lagt sig blev jag ledsen. Allt kändes hopplöst. Jag be-
stämde mig för att försöka bo kvar i mitt drömhus trots 
mycket lån med skyhöga räntor.

Under den närmsta tiden efter separationen var bar-
nen inte mycket hos sin pappa. Han verkade prioritera 
friheten och festandet. Livet som han ”gått miste om” se-
dan han träffade mig. Jag var djupt besviken på honom 
och kände mig lurad på den tid som vi hade haft tillsam-
mans. Trots våra svårigheter i relationen hade vi känslor 
kvar för varandra. Jag saknade honom. Vi bestämde oss 
för att ge vår lilla familj ytterligare en chans. Nio månader 
hade gått och allt skulle bli annorlunda den här gången. 
Det var inte lätt eftersom han hade träffat andra kvinnor 
under vår tid som separerade. En kväll var det en för mig 
okänd kvinna som ringde hem till oss och frågade efter 
honom. Mitt hjärta höll på att brista. Hon frågade vem 
jag var och jag svarade i kort ton att jag var hans fru. Det 
klickade till i luren och jag grät när jag lade på. Svartsju-
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kan slet i mig varje dag samtidigt som vi fortsatte att käm-
pa och sträva mot ett gemensamt liv.

Jag kände mig ändå som nyförälskad och vi hittade till-
baka till varandra igen. Hans beteende var ändrat även 
när det gällde alkohol. En period fungerade det bra och vi 
kunde leva som jag alltid hade önskat. Han betedde sig 
som om han kommit till insikt om vad som är viktigt i 
livet.

Lyckan blev tyvärr inte långvarig. Han fick snabbt till-
baka sina gamla ovanor och varje trevlig tillställning sluta-
de i en katastrof. Jag tyckte till slut att det inte var värt att 
klä sig fint till de festligheter som vi var bjudna på. Vi fick 
ändå åka hem när det spårade ur. Jag försökte förgäves av-
runda festerna innan det var för sent för att den förödmju-
kelse som jag kände inte skulle bli så påtaglig. Om barnen 
var med var det alltid jag som fick ta hand om dem. Jag såg 
allt oftare med en klarsynt blick på situationen och jag 
vägrade låta mina barn behöva växa upp under sådana här 
förhållanden. Nämndemansgårdens ord ringde i mina 
öron. Han hade ett alkoholistiskt beteende. Barnens pap-
pa hade alldeles för många gånger lovat mig att det skulle 
bli en förändring, utan egentlig verkan. Jag var fruktans-
värt trött på dessa innehållslösa löften som han inte klara-
de av att hålla. Han avslutade vår relation med att säga att 
han inte kunde leva utan alkohol. Valet var mitt.

Ville jag ha det så här resten av mitt liv?
Vår kärlek var kanske inte slut men hans beteende 

gjorde det omöjligt för oss att leva tillsammans och det 
gjorde ont långt in i märgen. Halva mitt liv hade jag till-
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bringat med samma man och han var pappa till mina två 
barn. Återigen var jag ensam och det kändes givetvis inte 
bra att separera från samma man två gånger. Det kändes 
som ett personligt nederlag där jag skuldsatte mig 
omänskligt mycket. Den skuld jag kände inför mina barn 
i den situationen går inte att beskriva.

Hur kunde jag utsätta dem för samma sak två gånger?
När flyttbilen för andra gången lämnade vår gata med 

hälften av våra möbler sprang  Sara efter bilen och skrek 
efter sin pappa. Mitt hjärta höll på att brista.

Jag beslöt mig återigen, för barnens skull, att jag skulle 
klara av villan på min lön. Det innebar tre arbeten och 
syarbeten på kvällarna varvat med barnens aktiviteter.

Efter min separation försökte jag leva mitt liv med barnen 
i fokus och ibland unna mig att gå ut och dansa med mina 
väninnor. Mitt favoritställe när det gällde dans var ”Stäl-
let”. De spelade bra, blandad musik och det fanns flera 
dansgolv. Inredningen tilltalade mig eftersom den var 
rustik och gammaldags med mycket trädetaljer, rustning-
ar och gamla bilder. Det var blandade åldrar bland besö-
karna och det passade mig bra.

Jag blev ofta uppbjuden och fick ibland komplimanger 
så det räckte gott för mig.

Jag kände att det var härligt när den höga musiken 
strömmade ut ur högtalarna och kroppen rycktes med av 
rytmerna.

När vi gick ut hade vi kul och skrattade mycket och det 
hjälpte mig att glömma allt annat.
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En oas i livet som singel.
Jag träffade nya människor och blev utbjuden några 

gånger av olika män, men det kändes inte rätt. Om jag 
träffade en man vid flera tillfällen så upptäckte jag snabbt 
att det inte var något för mig. Det kändes svårt att inleda 
något seriöst utan att blanda in barnen. Det hände några 
gånger att jag verkligen trodde att jag mött en man med 
rätt inställning och livsfilosofi, men det gick aldrig mer än 
två månader innan det brast, antingen på grund av hans 
alkoholvanor eller att jag upptäckte andra sidor som jag 
inte stod ut med. Jag hade levt i en relation så länge att jag 
inte hade en aning om hur det var i utevärlden.

Jag råkade flera gånger på män som kunde kallas myto-
maner och det upptäcktes ibland av en slump. Oftast ge-
nom att någon kände till deras lögner.

Jag lärde mig att vara skeptisk och inte tro på allt som 
sades.

Efter en tid blev jag avtrubbad och sarkastisk och den 
sidan var ny för mig.

Jag sökte en ärlig, snäll och omtänksam man med glim-
ten i ögat som ville behandla mig och mina barn med re-
spekt, men det verkade inte finnas.

Någon man blev jag verkligen förälskad i, men då var 
det inte ömsesidigt och det tog månader att reparera mitt 
brustna hjärta.

Jag gav upp mitt sökande och inriktade mig på att leva 
som ensam i fortsättningen. Jag intalade mig att jag inte 
behövde någon, för mitt liv var bra ändå.






