
Livet har stora stunder varit brutalt hårt mot Emelie
Nilsson.
Missbruk, misshandel i nära relation och en kropp som
strejkar.
Mitt i allt det mörka har hästarna blivit en frizon.
– Känslan när jag går in i stallet är att jag lämnar den
trasiga Emelie utanför.

”Hästarna gav mig kärlek när jag blev
slagen varje dag”
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T ermometern dansar runt nollstrecket, himlen är
uppiggande blå och solen tittar fram den här
senvinterdagen när vi träffar Emelie Nilsson.

– Det här är det perfekta vädret för mig. Jag gillar inte när det är
varmt, säger Emelie Nilsson och kisar upp mot himlen.

Det har sin tydliga förklaring. Det här att hon inte gillar värmen.

– Mina leder svullnar när det blir varmt. Tänk dig att du lägger
gummi i solen under en längre tid. Det blir slappt och så blir det
med mina leder. Mina fötter blir som en spärrballong när det är
varmt.

Hon har Ehlers-Danlos Syndrom. En diagnos som hon haft hela
livet, tvingats till mängder med operationer. En diagnos som
gjort att hon varit sjukskriven stora delar av sitt vuxna liv. Hon
har även diagnosticerats med ADHD, två saker som präglat
henne under livet. Sjukdomarna kombinerat med ett
destruktivt liv har gjort att det är långtifrån en självklarhet att
hon ens lever i dag.

– När jag satte ihop föreläsningen om mitt liv så var det trots
fruktansvärda tillbakablickar en nyttig terapi. Det var som att
läsa ett manus för en thriller.

Vi får backa tillbaka bandet till mitten av 80-talet. Emelie är
född i Kalmar, bodde sina första år i Borgholm, men växte sedan
upp i Växjö tillsammans med mamma, pappa och en
adoptivbror.

– Jag växte upp i trygga förhållanden i en vanlig Svensson-
familj. Pappa var kock, mamma dagmamma och skolade sedan
om sig till undersköterska.

Hästarna kom in i hennes liv när hon var sex år gammal och
började på ridskola i Växjö. Direkt kände hon en samhörighet
och trygghet bland sina fyrbenta vänner. Under ungdomsåren
ägnade hon sig även en hel del åt gymnastik.
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ägnade hon sig även en hel del åt gymnastik.

Islandshästen Heiti betyder väldigt mycket för Emelie.
Foto: Roger Carlsson

Det var i tonåren som Emelie började gå vilse i livet. Hennes
mamma fick äggstockscancer när hon var 13 år.

– Jag hade svårt att ta in att mamma var sjuk, jag tillät aldrig
mig själv att vara tonåring. Jag blev ett pubertetsmonster och
min ADHD gjorde att jag hade svårt att kontrollera mina
känslor.

Efter tre års kamp dog hennes mamma. Emelie var 16 år. Hade
precis fått sin första häst.

– Efter att hon dött kände jag skuld för att jag betett mig illa. Jag
hade dåligt samvete och blev inbunden och det var väldigt
jobbigt för pappa.
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I tonåren blev hennes ledproblem värre. De hoppade ur led och
hon tvingades till flera operationer. Mammans död gjorde att
hon blev sjukskriven och hoppade av gymnasiet. Efter att
istället haft praktik i ett stall hoppade hon på gymnasiet igen ett
år senare och tog sedan studenten.

– Efter studenten jobbade jag på ett gruppboende för psykiskt
funktionshindrade, jag jobbade på ett glasbruk i Bergdala och
som servitris på tre olika restauranger. Jag jobbade dygnet runt.
Jag var arbetsnarkoman, det var ett sätt att fly från allt.

Men kroppen gick sönder efter ett par år. Hon blev sjukskriven
igen. Fler operationer väntade. Axel, fot och hand.

Hon hade inte längre en egen häst. Men hjälpte kompisar med
hästar. Djur i allmänhet och hästar i synnerhet var det som var
glädjen i livet.

– Hästarna var min tillflyktsort. Där var jag lugn och skötsam
och mådde bra.

Varken psykiskt och fysiskt mådde hon bra. Alkohol blev ett sätt
att hantera det under tonåren.

– Där alkoholen går in går vettet ut. Jag testar gärna var gränser
går också.

När hon var 23 år testade hon amfetamin för första gången.

– Det funkade jättebra på mig, det är precis den medicinen jag
äter nu. Problemet var att i festsammanhang får du sällan en
exakt dos. Du vet inte vad det är utspätt med.

”Jag åkte till kuratorn och storgrät, jag
bad dem låsa in mig någonstans för jag
orkade inte mer.”
Emelie Nilsson om vägen ut ur missbruket.
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Vad var det som hände med dig när du använde amfetamin?

– Om du tänker dig att volymen är på max och så drar någon ner
och du hör 70 procent eller 50 procent. Sedan var det så klart att
det skruvades upp så högtalarna sprängdes ibland också. Jag
blev stissig och snurrig.

Egenskapen att vara envis som synden gjorde att hon till slut
kunde ta sig ur drogmissbruket.

– Amfetaminet var egentligen inte så svårt att sluta med, jag var
mer brukare än missbrukare. När jag skulle sluta med morfinet
däremot, som jag fick efter ryggoperationen, då var det väldigt
tufft. Jag åkte till kuratorn och storgrät, jag bad dem låsa in mig
någonstans för jag orkade inte mer. Det finns en institution för
tjejer med tablettmissbruk, men det var fullbelagt ett halvår
framåt.

Uppriven, frustrerad och desperat bestämde hon sig för att åka
hem och låsa in sig. Bad sambon åka och göra sig av med alla
tabletter.

– Jag låg och spydde, kallsvettades och mådde fruktansvärt
dåligt i nästan en vecka.

Hon klarade avgiftningen på egen hand. Bara för att senare
tvingas använda morfintabletter igen när ryggen var så illa att
hon inte såg något annat alternativ. Med hjälp av metadon
lyckades hon till slut på nytt komma ifrån morfinet.

Käftsmällarna kom på rad. Emelie fick aldrig stå på stabila ben
förrän nästa orkan drog fram och skapade kaos för henne. De
trygga relationerna i livet var få. Farmor och faster fanns där för
henne medan pappan var allt mer med hennes adoptivbror
eftersom Emelie inte bodde hemma..

Som 25-åring hade hon gått igenom fler svårigheter än vad
många behöver göra under hela sitt liv. Men det skulle bli värre.
Betydligt värre.
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I slutet av 2009 träffade Emelie det hon nu benämner som
”människan som är spermadonator till mina barn”.

– Jag var oerhört trasig som människa då. På en knarkfest
träffar jag en kille som vräker ur sig komplimanger. Jag var
oerhört svag, föll pladask och var ett lätt byte.

Det var början på en lång och mörk mardröm som ingen ska
behöva uppleva.

Det nya sambolivet innebar en vardag utan rutiner där jakten på
knark var den stora utmaningen.

– Jag började missbruka ihop med honom ett tag, men jag tog
aldrig sprutor eller så. Som tur är har jag ett kontrollbehov och
när det började snurrigt i huvudet reder jag inte ut det. Jag
kände nog ganska snabbt att det här är inte min livsstil, det var
för mycket hänga hos pundare och skala bort plasten på
koppartråd för att sälja i jakten på mer knark.

Hennes kropp blev allt skörare. Förhållandet bestod av ständiga
lögner och en sjukligt svartsjuk sambo som i princip inte tillät
Emelie att ens prata med andra personer. Dagligen blev hon
psykiskt nedtryckt, fick höra hur värdelös hon var. Nästan lika
ofta misshandlad fysiskt.

– Det var här som hästarna kom in i mitt liv igen efter ett litet
uppehåll. Sambons mamma hade en gård utanför Hovmantorp
där det fanns hästar, hundar och getter. Där kunde jag hämta
energi, få vara ifred och få kärlek från djuren.

Trots det destruktiva, mörka förhållandet så gick saker och ting
i rasande fart.

Våren 2010 var det bröllop. Ett bröllop som inte blev den
högtidliga och fina ceremoni som det är tänkt.

– Jag var tvungen att åka och panikköpa fula heltäckande
handskar, jag hade ju blåmärken och brännmärken överallt. På
benen var det ju lugnt, jag hade ju heltäckande klänning.

Sambon fick ett utbrott på middagen efter bröllopet. Emelies
faster hade fått nog.
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– När vi stod utanför församlingshemmet sa hon till mig att jag
hade två val. Antingen att stanna med sambon eller åker du
med mig nu. Hon sa att jag alltid var jättevälkommen, men hon
kunde inte stödja mitt förhållande och vi bröt kontakten.

Hösten 2010 föder Emelie en dotter.

– Det gick väldigt fort, jag visste inte ens att jag ville ha barn
innan och hon föddes trots att jag använde p-piller då.

Psykiska ohälsan bara växte. Att bli misshandlad var vardag.
Emelie hade fått nog. Tog med dottern och flyttade våren 2011
hem till sin pappa.

– Då visade det sig att jag var gravid igen. I vecka 17. Dum som
jag var ville jag berätta för honom att han skulle bli pappa igen.
Och det är klart att det gick att lura mig igen då. Jag var så
nedtryckt så jag försökte inte ens få hjälp. Jag flyttade hem till
honom igen och sonen föddes.

Vardagen blev ännu värre. Allt eskalerade. Med hjälp av en god
vän, en granne och polisen fick hon hjälp att lämna lägenheten.

Pappan till barnen åker i fängelse i åtta månader. Emelie är på
familjebehandlingshem och drabbas – igen – av akut diskbråck.

– Så är mitt liv, det bara matar på med saker.

2014 beslutar hon sig för skilsmässa. Pappan får träffa barnen
var fjärde helg. Initialt går det bra.

– Han träffar en gullig tjej som har tre barn sedan tidigare. Det
går bra tills dottern kommer hem och säger ”pappa blev trött på
oss så han stängde in mig och lillebror”.

Flyttlasset går till Broakulla. Emelie får ensam vårdnad.

– Men plötsligt dyker han upp och börjar hänga där. Knackar på
och ska besöka barnen mitt i nätterna när han är jättepåverkad.

”Hästarna gav mig kärlek när jag blev slagen varje dag” https://www.barometern.se/sport/hastarna-gav-mig-karlek-nar-jag-blev-s...

8 av 13 2022-04-09, 21:49



”Jag trodde det krävdes mer för att
kunna få det. Att man var jagad av Hells
Angels eller Bandidos eller var någon
jätteviktig person.”
Emelie Nilsson

Emelie Nilsson hemma i soffan framför tavlorna på hennes islandshästar
Heiti och Glirna.
Foto: Roger Carlsson

Botten är nådd för länge sedan. Emelie vet inte vad hon ska ta
sig till. Hur hon ska orka. Men efter ännu en kontakt med
socialen öppnar sig en möjlighet som ska visa sig bli en
välsignelse.
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– Jag får frågan om jag inte tänkt på skyddad identitet. Jag
trodde det krävdes mer för att kunna få det. Att man var jagad
av något kriminellt gäng eller var någon jätteviktig person.

Där och då visste hon inte att Ålem fanns. Nu bor hon där sedan
slutet av 2017. Det som först var en lägenhet med barnen är nu
ett hus med sambon, barnen, hundarna Bosse och Asti och en
katt.

Men att leva under skyddad identitet är ingen garanti för att
aldrig mer träffa personen du flyr ifrån igen.

– Jag har ständigt varit på vakt vid plötsliga ljud och när något
viftar till. Jag kunde inte gå och slänga en gödselkärra utan att
kolla mig bakom ryggen. Barnen har inte fått gå hem själva från
skolan.

Den 19 november förra året förändrades situationen.

– Jag fick reda på att han var död, säger Emelie.

– Får jag känna lättnad eller ska jag känna sorg? Får jag säga till
mina barn att jag känner lättnad? Eller ska jag låtsas vara
ledsen? Det var jättesvårt. Jag kontaktade socialen och pratade
med kyrkan, men till slut berättade jag allt för barnen själv. Jag
hade med en vän som också förlorat pappan till sina barn.

Inom relativt kort tid förlorade hon även sin bror, som omkom i
en skoterolycka, sin farmor, som är en av få som varit med
henne genom hela livet och en av familjens katter.

– Pricken över i:et var när jag fick veta att jag har cancergenen
BRCA1. Det är samma cancergen som mamma hade och det
ökad risk för äggstockscancer och bröstcancer.

När hon sedan undersöktes visades en förändring på ena
bröstet.

– Nu har jag tagit bort båda brösten och har bara implantat.
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Käftsmäll eller käftsmäll – vad får du energi ifrån?

– Dom två som sitter där på väggen, säger Emelie och pekar åt
höger med riktning över tv-soffan.

Där finns två normalstora tavlor. Det är två fotografier på
islandshästarna Heiti från Himmelsrum och Glirna från
Solbacken 2.

– Familjen har så klart varit ovärderlig och utan barnen hade jag
aldrig orkat ta mig till Ålem. Och sedan vi kommit hit hade jag
aldrig klarat mig utan hästarna. Hästarna gav mig kärlek när jag
blev slagen varje dag. Jag tror inte jag suttit här i dag utan dem.
De har hjälpt mig att läka och varit läkare, psykologer,
sjukgymnaster och terapeuter för mig. De hjälper mig att vara i
nuet. För en person med posttraumatisk stress och
generaliserande ångest så är man antingen långt fram och
målar upp scenarion, antingen positivt eller negativt. Hästarna
tvingar mig att vara i nuet mer än mina barn gör. Känslan när
jag går in i stallet är att jag lämnar den trasiga Emelie utanför
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Emelie Nilsson.
Foto: Roger Carlsson

Fakta
Emelie Nilsson

Ålder: 37 år

Familj: Sambon Sebastian, dottern My, 12 år, sonen Melvin, 10
år, hundarna Bosse och Asti och en katt.

Bor: Hus i Ålem

Gör: Sjukskriven sedan 2008, men har nu börjat föreläsa om
sin livsresa.

Drömmer om: Att få känna stolthet över att få vara på
jorden. Att en dag ärligt få säga att jag mår bra. Jag vill äga min
plats på jorden och hoppas kunna få öppna en gård med
terapeutiskt arbete.

Ser dig själv om tio år: På en gård där jag bedriver
terapeutiskt arbete med en massa djur.

Intressen: Djur och natur.

Det är en trasig Emelie fortfarande?

– Jaja, jag är jättetrasig, men jag är medveten om det och att jag
behöver ta tag i grejer, säger Emelie och berättar om visdomsord
som hon fått med sig av en psykolog.

– Jag ser livet lite som ett nät. Någon knut går upp där, något
trasas sönder där och för att få nätet helt igen måste man knyta
ihop det. Det är det jag håller på med, att knyta ihop nya knutar,
alla går kanske inte att lösa men då får man kanske dubbelvika
nätet.

Den här sköna vinterdagen är som de flesta andra dagarna i
Emelies liv. Hon lägger massa timmar i stallet i Solberga och
hämtar energi.
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Johnny Larsson
Skicka e-post

– Att bara åka hit och sitta i hagen, hästarna nosar på en. Att
bara sitta i boxen och lyssna på dem när de tuggar hö, deras
långa, tunga andetag. Få borsta, känna på olika texturer i pälsen
och manen. Jag har haft svårt med den här genuina närheten
och där är hästarna jätteviktiga.

Hästarna bidrar till att hon sakta men säkert blir lite mer hel.
Hon drömmer om att själv kunna hjälpa andra utsatta personer
genom sina erfarenheter genom föreläsningar. Och den största
drömmen är att kunna ha en gård och ta emot och hjälpa folk.

– En terapeutisk verksamhet på en gård med hästar och andra
djur. Där andra kan få hjälp av dessa fantastiska djur precis som
jag fått hjälp.

Insikten i att förstå hur hon mår och berätta om det har varit en
viktig del i processen mot resan att bli hel igen. Och även om
hon har en lång bit kvar eller kanske aldrig kommer kunna läka
alla sår är hon tacksam för sin vardag i dag. Tacksam över sin
familj.

– Det har blivit en fullträff att komma hit. Nu lever jag ett liv
med villa, Volvo och vovve. Och husvagn, säger Emelie och ler.

– Jag känner att jag är värd att vara här i dag. Innan hade jag
inget värde alls som människa.
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