
RELATIONER

Vad gjorde jag för fel som inte lyckades 
hålla Josa kvar i livet? Det är en snudd på 
omänskligt svår fråga, men det är frågan 
Marie Nilsson tampas med, varje dag. 
Vår reporter har träffat henne och talat om 
det livsviktiga systerskapet, om Josefins liv, 
och om deras sista timmar tillsammans.  
Om när solen gick upp över ”dagen som 
egentligen inte finns”, den 29 februari 2016. 

Av Marianne Westerlund Foto Thomas Gedminas 

vänd

              MARIE NILSSON:

–  Jag slogs     
  mot döden,   
  och den    
   vann
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l En vecka innan dokumentären om 
Josefin visas på SVT, träffas Marie 
och jag i Visby innerstad. Hon börjar 
med att berätta om 2010, ett år när 
de båda systrarna behövde läka. 
Marie var nyss utskriven från psyk, 
och Josa, som Marie genomgående 
kallar sin syster, visade tydliga 
tecken på posttraumatiskt stressyn-
drom. Det var en svår tid, men också 
en tid av innerlig närhet.

– En dag tog Josa mig under armen 
och sade: ”Jag måste få berätta min 
historia. Det är så viktigt att den 
kommer ut”. Vi började skriva på en 
bok tillsammans.

Många år, närmare bestämt tretton, 
hade då förflutit sedan hon lyckats ta 
sig ur den relation som nu vänts och 
vridits på i alla medier. 

Avskyn som riktas mot mannen är 
inte svår att förstå,

Men planen med boken var inte att 
den skulle fastna i ett tragiskt indi-
vidperspektiv eller rikta uppmärk-
samheten mot en enskild kulturinsti-
tution.

– Josa skrev inte utifrån en person-
lig ilska. Det var inte en vendetta hon 
var ute efter eller att väcka hat. Vre-
den skulle riktas åt rätt håll – mot 
mäns våld mot kvinnor. Och varför 
man inte går efter första slaget.

Genom att skildra det Josa utsatts 
för ville systrarna bryta en tystnads-
kultur och rikta ljus på frågor som: 
Varför slår vissa män? Och varför 
går de så ofta fria? Ingen kvinna ska 
behöva bli slagen, ingen kvinna ska 
behöva bli våldtagen. Och varför 
används förmildrande ordval i sam-
band med män som misshandlar och 
mördar? Ordet heder hör inte ihop 
med våld.

När vi träffas igen har det precis 
gått en vecka sedan filmen visats. 
Uppståndelsen har varit enorm, både 
i traditionella medier och på sociala 
plattformar som Twitter, Facebook 
och Instagram. 

 Hur har all den här uppstån-
delsen landat i dig?

– Förutom att jag känner mig som 
Sveriges mest jagade person, tycker 
jag det är helt fantastiskt. Manifesta-
tionen, debatterna, Brinn för Josefin, 
som jag hoppas kommer att omfatta 
varje blåslagen kvinna. Inte minst 
har Josa äntligen fått upprättelse.

Det som kommit lite i skymundan, 
känner Marie, är viktigt; hur sårbara 
vi är inför kärleken. Hur skört livet 
är. Hur sköra vi är. Att det inte finns 
några skyddsnät, och att de skador 
som uppstår när själen påverkas, de 
kan man inte ta bort.

– Josa var en urkraft. Orädd. 
Våghalsig. Tog för sig. Men till och 
med hon, med sin enorma livskraft 
föll offer.

Arbetet med boken hade lagts åt 
sidan när systrarna en vårdag 2014 
sprang på regissören Thomas Sund-
ström. ”Låt oss göra en föreställning 
tillsammans, ni har ju all musik”, 
peppade han. En inspirerande tid tog 
sin början. Systrarna Sisters skapa-
des, en föreställning med både skratt 
och tårar som visades på Länsteatern 
i Visby 2015.

Josa skildrar hudlöst det helvete 
hon gått igenom. Hon var märkt av 
smärtor efter ännu en av de många 
ryggoperationer hon genomgått, 
troligtvis som en följd av den miss-
handel hon utsatts för. En svart hatt 
på huvudet dolde att hon tappat allt 
sitt stora, blonda hår. Jag såg före-
ställningen, minns hur hon sjöng 
med ångesten brinnande i rösten:

 Min Gud, var finns du nu
jag undrar bara var, säg var finns 

du
Så kom, kan jag få ro
i mitt sinne kom, kom ge mej mod.
Om kärleken är störst hur ska jag 

då kunna tro
När den tagit allt och har gjort mig 

så ont,
Kan du säga mig, hur man gör
Hjälp mig att leva
Svara om du hör.
Invid en imaginär vägg hukade hon 

på scenen med armarna som skydd 
framför ansiktet. Skildrade hans 
blinda raseri. Skildrade hur han lyfte 
upp henne i strypgrepp, spottade 

vänd

Josa och Kicka,  så 
kallade systrarna 
Josefin och Marie 
varandra.

Marie Nilsson Lind
Familj: Min man Magnus och 
mina syskon Hanna och 
Janne och deras barn. Min 
älskade pappa Allan. Jag har 
inga barn, men älskar 
andras ungar.
Bor: På norra Gotland.
Gör: Jobbar med Mina dröm-
mars band där Lee Gotvik, 
Joel Kant och Erik Törner 
ingår. Sammanställer Josas 
alla sånger som ska komma 
ut i höst. Skriver färdigt 
boken som hon och Josefin 
påbörjade.
Intressen: Mitt arbete. Min 
bokklubb. Netflixserier.
Ålder: 58.

”Josa och jag 
delade allt. 
Jag kan inte 
fatta att hon 
lämnade mig”
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henne i ansiktet, dunkade henne i 
väggen. ”Om jag trycker här, då dör 
du”. Han släpper henne i en hög på 
golvet och plockar fram en kniv. I 
tamburen ställer han sig och hugger 
och hugger i hennes ytterkläder.

Hösten 1996 gjorde Josefin slut. 
– Hon gick hem till honom för att 

avsluta deras förhållande. När hon 
berättade blev han vansinnig. Han 
högg henne i armen med en brevkniv.

– Han accepterade inte att hon ville 
lämna och bröt sig in i hennes lägen-
het. Hon bodde på sjunde våningen, 
men det var inget hinder. Han klättra-
de upp genom hisschaktet och hopp-
ade ner på balkongen. Där högg han 
sig in med ett yx-liknande föremål. 
Som tur var, var hon inte hemma.

Då polisanmälde Josa. Reaktionen 
från medierna blev ögonblicklig. Det 
var som att slänga ut ett ben till 
hungriga hundar. Journalister 
omringade huset där hon bodde, satt 
utanför hennes dörr i ett helt dygn. 
”Kom ut och prata med oss så känns 

det bättre för dig.” Inne i lägenheten 
gömde sig Josa förtvivlad.

– Det var en karusell utan dess 
like. De fanns överallt. I hemlighet 
lyckades vi smita till London.

Den här historien är naturligtvis 
inte så enkel som att det fanns ett 
offer och en förövare. Mannen var 
också ett offer för sig själv, Marie är 
noga med att understryka det. En 
psykopat i behov av hjälp. Den intri- 
kata psykologin, hur det är möjligt  
att hata någon för samma egenskaper 
som initialt väckt ens kärlek, får 
någon annan förklara. Likaså de 
likheter som finns mellan kvinno- 
misshandel och nedbrytning av  
krigsfångar. Och skammen och skul-
den som murar in en våldsrelation.

–  Från början totalälskade hon 
honom. Det första mötet. Josa är på 
väg in till Café Opera när han lösgör 
sig ur kön. Med stora steg och yviga 
gester går han fram: ”Där är du ju! 
Du är kvinnan i mitt liv!”. Framför 
ögonen på alla kysser han henne. Va! 

Så gjorde inte bondpojkarna hemma 
precis.

Josa sveptes med i eld och passion. 
Han var snygg, charmerande, världs-
van och en otrolig humorist, kunde 
hålla hov inför en hel restaurang. 
Han fick henne att skratta som ingen 
annan. Och Josa älskade att skratta. 
Den mörka sidan kom smygande, och 
att inse ett svart mönster när man 
egentligen inte vill tar tid. Våldet 
stegrades. Marie minns när hennes 
syster ringde och sade att hon var 
hemma hos honom.

– Spring därifrån! Han var ju känd 
för att vara en buse.

Men ingen vågade anmäla honom. 
Trots att så många visste. Han var ju 
en av de mest respekterade skådespe-
larna, ett geni, som skyddades av alla 
runt omkring. Man slog ifrån sig. 
”Äsch, han är väl lite av en Dr Jekyll 
och Mr Hyde”.

– Trots allt som hänt, hade Josa 
kraften att ställa sig upp i rättssalen 
och berätta. Tidningarna skrev på 
löpsedlarna om mannen som kallade 
henne grisfarmarfitta och fet och ful 
och värdelös. Men på Dramaten var 
det tyst. Var fanns alla feminister då, 
när min Josa utplånades bit för bit?

Föreställningen Systrarna Sisters 
blev en succé, och den bokas för att 
spelas i Stockholm till hösten 2015.

Så blir det inte. Josas tillstånd 
försämras, hon kan knappt stå upp-
rätt. Läkarna konstaterar att hennes 
höftkula är trasig, och säger att hon 
måste opereras än en gång. Men 
hennes värden är för dåliga. Opera-
tionen skjuts upp i tio månader. De 
ständiga smärtorna gör att hon 
dagligen måste ta morfin. Med tiden 
tappar tabletterna i effekt och hon 
tar allt starkare doser.

Morfinet fick henne att sova, men  
i sömnen jagade maran henne. Natt 
efter natt. Kroppens smärtor lindra-
des, men själen bröts ner ytterligare. 
Hon blev psykotisk. Hon brottades 
med sina tankar och önskade sig bort 
från de vanföreställningar som höll 
henne fången. 

– Det var svårt att säga att hon 
måste ta det lugnt med morfinet när 
det var det enda som hjälpte mot 
värken, säger Marie. Opioider sade 
läkarna, det lät väl snällare, säger 

Marie med sarkasm i rösten. De fick 
henne att hallucinera, fick henne att 
höra röster och så dessa ständiga 
mardrömmar.

Efter operationen kommer Josa 
hem med flyget i februaris mitt. 
Marie möter i ankomsthallen med 
famnen full av rosor. Nu ska allt bli 
bra. Systrarna bor i ett litet hus 
strax söder om Visby. Där invid 
stränderna och det skimrande havet 
ska Josa kunna läka. Men hennes 
kropp värker fortsatt dygnet runt. 
Morfinet får henne att hallucinera, 
och hon är ständigt rädd. Röster 
talar till henne, den inre och yttre 
verkligheten flyter samman till en 
ogenomtränglig dimma.

–Hon var övertygad om att folk 
lurade utanför vårt hus. Att de ville 
skjuta oss eller spränga vårt hus i 
luften. Att reportrarna var tillbaka. 
”De ska avslöja mig, de ska skriva  
om att jag tappat allt mitt hår, de  
vill ta bilder på mig nu när jag är så 
ful”. 

Klarade du av att ta hand om 
henne i den situationen?

– Jo, eller nej, det gjorde jag ju inte. 
Hon dog ju.

 I höstas skrev du till mig: ”Alla 
skuldkänslor jag har. Vad gjorde 
jag för fel som inte lyckades hålla 
Josa kvar i livet?”.

– Ja, säger Marie blixtsnabbt. Så 
har jag känt sedan dess.

Du lastar på dig den skulden?
– Rent intellektuellt vet jag, att jag 

inte har någon skuld. Jag har gått i 
terapi varje vecka sedan Josa dog, 
det har räddat mitt liv. Men skuld-
känslorna försvinner inte.

Hur tänker du?
– Jag tänker precis så här: Josa och 

jag delade allt i livet. Men uppenbart 
fanns det tankar hon ändå behöll för 
sig själv.

– Vi hade lovat att aldrig lämna 
varandra. Vi hade lovat att göra en 
”Thelma och Louise” om det inte går 
längre. Jag hade varit suicidal i så 
många år med depressioner och psyk 
och elchocker, men Josa, säger Marie 
och blir sittande tyst en lång stund 
– Josa skulle inte lämna mig.

 

Sista dygnet. Den 28:e februari 2016 
är en strålande vårdag med solglitter i 
havet. Marie tänker att allt nog kom-

Ainbusk Singers 
slog igenom i slutet 
av 80-talet. Marie 
Nilsson, Birgitta 
Jakobsson, Annelie 
Roswall och Josefin 
Nilsson tog Sverige 
med storm. 

År 2015 gjorde 
Josefin och Marie 
föreställningen 
Systrarna Sisters 
tillsammans, som 
sattes upp på 
Gotland. Den blev 
en succé. Tanken 
var att den skulle 
vidare till Stock-
holm, men så blev 
det inte. 

mer att ordna sig. Men Josa ser syner, 
ser gestalter bakom tallarna. Ska de 
inte åka in till psyk i alla fall? ”Vad 
kan de göra”, utbrister Josa. ”De bara 
ger mig sömnmedel. Jag är nyopere-
rad, jag kan inte ligga i deras sängar. 
Jag vill vara hemma”. Hon får som 
hon vill. På kvällen ser de dokumentä-
ren om Olof Palme, som Benny 
Andersson skrivit musiken till.

– ”Vi måste sms:a honom och säga 
vilken bra musik han gjort”, sade 
Josa. ”Man ska säga saker till varan-
dra medan tid är. Det är så viktigt”.

Klockan blir två på natten, brasan 
sprakar i rummet. Nu sover vi, om vi 
bara får sova så försvinner alla 
tankar, lugnar Marie sin syster. Fem 
på morgonen väcks hon. ”Kicka, 
Kicka du måste hjälpa mig!”.

– Hon var utom sig, hörde röster 
igen. ”Det är folk härutanför!” 
”Nej, det är ingen här, dörren är 
låst.” Jag försökte dämpa hennes oro. 
”Ge mig bilnycklarna, jag måste 
iväg!” Hon hade ju inget körkort.

Till sist går de ut med hunden. 
Klockan är sju, och en dag som egent-
ligen inte finns, den 29:e februari, 
håller på att födas. De går runt 
huset, kontrollerar. ”Ser du nu att 
ingen finns här?” ”Ja, ja, jag litar på 
dig, Kicka”. De går in i huset, Marie 
låser och behåller nycklarna. De 
borstar tänderna tillsammans fram-
för spegeln. Josa skrattar.

– Så ser hon på mig och säger: 

”Kicka, tack för allt du gjort för mig. 
Jag älskar dig”.

– Och jag älskar dig, sade jag. 
Sedan slocknade jag på soffan. Jag 
var så dödligt trött. Varför, varför 
somnade jag?

Du är hård mot dig själv.
 – Jo, väldigt hård.
Efter trekvart rycks Marie ur 

sömnen av att hunden skäller. Josa 
ligger med armarna framför sig som  
i omfamning, så som hon brukade 
hålla om sin hund. Men något stäm-
mer inte. Hon är blåfärgad. Marie 
försöker allt. Ambulansen kommer, 
polisen, Magnus sladdar in på går-
den. Alla är i chock. I nästan en 
timme försöker de få liv i henne.

– Jag skrek: ”Ni måste laga henne!”. 
Sedan kom likbilen. Som i en ond dröm. 
De bar ut henne i en svart plastsäck.

Marie tar en klunk av sitt kaffe, 
tittar ut genom fönstret, ut på de 
medeltida husen, men ser sina inre 
bilder.

– Jag förstår ju att hon spände 
bågen för länge. Hårbotten kliade full 
av sår, höften molvärkte. Rösterna 
väste och viskade, omöjliga att igno-
rera. Själen orkade inte.

– Jag slogs mot döden. Och den 
vann.

Du har fått många slag senaste 
åren. Josa dog och för ett år 
sedan genomgick du fem knäope-
rationer. I höstas, medan doku-
mentären spelades in, satt du vid 

– Något som kommit i 
skymundan är hur sårbara 
vi är inför kärleken

Marie har gått 
i terapi varje 
vecka sedan 
Josefin dog, 
och det, menar 
hon, har räd-
dat hennes liv. 

vänd
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din mamma Doris sjuksäng på 
onkologen varje dag i över en 
månads tid.

 – Ja. Efteråt har jag grubblat på 
det man ofta hör om döendet, att man 
somnar in. Så var det inte. Det var 
en kamp att dö. Mamma hade inte 
gjort upp med sitt liv, hon var väldigt 
olycklig och bitter. Och hon var rädd 
för den totala separationen. För mig 
var det som att stå på en tågstation 
och vinka av min mamma som skulle 
ut på en resa hon var livrädd för.

Mor och dotter pratade om allt. 
Upplevde stora stunder i sorg, men 
också stora i kärlek. Marie försökte 
trösta. Det kommer att bli bra. Det 
finns ett efter. Något kommer att ta 
hand om dig.

Du har själv ångest. Hur klara-
de du av att hantera din mam-
mas?

– En kväll fick jag stark panikång-
est och åkte in akut till psyk. Jag 
kunde inte reda ut mina tankar, 
kunde inte andas. Hjärtat bultade så 
jag trodde jag skulle gå sönder.

Hela sista dagen och kvällen och 
inpå natten satt Marie vid sin  
mammas sida, höll hennes hand, 
deras kinder mot varandra. Hon 
spelade Josas musik. Doris gick in 

och ut ur medvetande, tårna blev 
kalla, sedan fötterna. Andningen 
förändrades.

– Det var som en omvänd förloss-
ning, ett värkarbete in i döden. Ett 
på natten dog hon. Det var en befriel-
se för henne.

Hann hon försonas med sig 
själv?

 – Kanske lite.

Dokumentären som tände gnistan 
l Fredagen den 22 mars släpptes 
dokumentärfilmen Josefin Nilsson – 
Älska mig för den jag är på SVT Play 
– samma dag som Josefin Nilsson 
skulle ha fyllt 50. 
l Filmen skildrar hennes liv som 
artist, men också förhållandet med 
en känd svensk skådespelare som 
misshandlade henne svårt både 
fysiskt och psysiskt, ett brott som han 
först dömdes till fängelse för. Domen 
mildrades sedan till en villkorlig dom. 
l Reaktionerna efter filmen blev 
starka och omedelbara. Redan 
dagen efter ordnades en ljusmani-
festation i Stockholm för att hedra 
Josefin, och uppmärksamma mäns 

våld mot kvinnor. 
Hashtaggen #brinn-
förjosefin, initierad 
av feministiska 
debattören Cissi 
Wallin, dominerade 
de sociala medierna 
i flera dagar.
l Mäns våld mot 
kvinnor har varit fokus i samhälls- 
debatten under veckorna som följt, 
och fler vittnar om sina erfarenheter. 
l Även det faktum att skådespela-
ren nu klandras i offentligheten har 
diskuterats. Kritiska röster menar 
att han redan har fått – och därmed 
borde anses ha sonat – sitt straff.

– Sedan kom likbilen. Som   
i en ond dröm. De bar ut  
henne i en svart säck.

Och samma kväll hade du pre-
miär på en julshow på teatern. 
Hur orkade du?

 – Jag hade mammas ord klingande i 
öronen: ”Vad som än händer, måste 
du ha premiär”.  Mamma levde för 
våra föreställningar. Hade jag inte 
haft showen, hade jag legat i en hög 
på golvet och gråtit. Jag hade inte 
klarat något mittemellan, som att 
hålla ihop min familj. Att stå på scen 
är en sådan kraft för mig.

Du säger att du har en själ i 
rullstol. Men i all din skörhet är 
du otroligt stark.

– Jo, jag är nog det, men det har 
inte funnits något att välja på. Jag 
har ju tvekat och tvivlat på mig själv 
enormt, ändå har jag överlevt Josa 
och mamma och alla mina depres- 
sioner.

Var hämtar du din kraft?
– Jag har verkligen mina stunder 

av panik och tvivel. Men jag får kraft 
i musiken, av mina vänner, av min 
familj och av min man. Jag är lika 
kär i Magnus nu som för 30 år sedan. 
Han är en stor stark björn som spelar 
dragspel och tar hand om mig.

När den här artikeln publicer-
as går vi mot sommar. Vad dröm-
mer du om?

– Jag drömmer om att kunna gå ut 
i morgonsolen med bara fötter, att 
känna daggen mellan tårna. Solen är 
så viktig. Jag drömmer om att sitta i 
mitt rum och spela i kvällsljus. Och 
jag drömmer om ett själsligt lugn och 
att känna mig fri. l

Marie har mött döden i flera 
skepnader de senaste åren. Men 
kraften finns kvar. Och drömmar 
om sommar och  lugn i själen. 
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