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Förord

”Det är så dumt att du har knarkat! Du är en av de absolut 
fi ffi gaste personer jag någonsin mött och så höll du på att 
förstöra allt. Det är så otroligt dumt!”

Detta sa min väninna till mig för några år sen och jag 
kan inte annat än hålla med. Jag får ofta kommentarer 
och frågor när det blivit känt att jag varit narkoman. En del 
delar med sig av sina egna erfarenheter av droger, väldigt 
många berättar i förtroende om någon familjemedlem, be-
kant eller god vän som har liknande problem. Eftersom 
jag alltid varit öppen med min historia så får jag många 
frågor och reaktioner, men ingen har någonsin sagt det så 
rakt ut, så självklart. Så dumt! 

Det är så oerhört dumt! När jag tänker på hur mitt liv 
blev, hur jag blev, vad jag ställde till med, på alla männi-
skor och allt som jag blev utsatt för och alla jag skadat, är 
det svårt att inte hålla med. 
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Jag började använda droger när jag var 19 år. Från den 
dagen till jag fyllde 29 knarkade jag varje dag. Det började 
med bantningstabletter som innehöll amfetamin. Till en 
början missbrukade jag stora doser dagligen under nästan 
ett år, därefter gick jag över till att ta rent amfetamin. Bil-
den jag hade av mig själv var att jag var en partytjej med 
stil. En tuff, självständig och omtänksam tjej som klarade 
av det mesta, med sunda normer och värderingar, en som 
tog ansvar och som visste vad hon ville.

Efter några år blev heroin min huvuddrog. Jag fastnade 
direkt. Jag älskade effekten av heroin och bytte snabbt ut 
de gamla drogerna mot min nya kärlek. Mitt liv var rörigt 
innan, men nu blev allt kaos. Vardagen bestod av droger, 
lögner, förnedring och svek och det gick fort utför. Jag 
bröt mot norm efter norm och gjorde saker som jag i min 
vildaste fantasi inte skulle göra annars. Till slut hade jag 
tappat all form av empati och blivit en mästare på att ljuga 
för mig själv och andra. 

I den här boken vill jag berätta om hur det blev som det 
blev, om all den skada jag ställt till med och den smärta 
jag har åsamkat de människor jag älskar allra mest. Och 
vad jag gjort för att ställa saker till rätta.

Det här är min berättelse om det absolut svåraste jag 
någonsin gjort. Efter snart tolv år som nykter och drogfri 
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känner jag mig redo att med egna ord berätta min historia 
för första och sista gången: vad som hände, hur det kän-
des och vad jag själv blev tvungen att göra för att förändra 
mitt liv.

De fl esta personerna i den här boken har egentligen 
andra namn. 

Längst bak i boken fi nns en liten slangordlista.





11

Kapitel 1

Jag vet inte vilken dag det är. Jag vet att det är augusti, 
jag vet att det är mitt på dagen, jag vet att jag sitter på 
tunnelbanans gröna linje mot Skarpnäck. Jag vet att jag är 
på väg till Bagarmossen, jag vet att jag har mina checkar, 
mina verktyg och mina skruvmejslar i portföljen, men jag 
vet inte vilken jävla dag det är. 

Den nästan tomma tunnelbanevagnen skakar framåt. Jag 
försöker att förbereda en check inför mitt nästa postkon-
torsbesök, jag har skrivit Stockholm på raden för ort och 
ska precis skriva in datumet när jag inser att jag faktiskt 
inte har en aning om vad det är för datum i dag. På andra 
sidan gången sitter det en man i femtioårsåldern, han är 
förmodligen byggnadsarbetare för han har målarfärgs-
rester på händer och jeans. Skorna är typiska byggkängor, 
han har en blå Helly Hansen-tröja på sig och ser ganska 
trött ut. Jag vill fråga honom vad det är för datum i dag 
men hejdar mig när jag ser kvinnan som sitter mitt emot 
honom. Hon ser skitnödig ut i strikta kläder och med en 
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Diorväska. Jag känner att jag inte vill att hon ska veta att 
jag inte har koll på vad det är för dag. Som tur är läser hon 
Dagens Nyheter, så jag anstränger mig för att se dagens 
datum överst på första sidan utan att hon ska uppfatta att 
jag stirrar. Jag försöker att ta det lugnt, men ju mer jag glor 
och fokuserar blicken under vagnens alla osammanhäng-
ande ryck, desto mer irriterad och frustrerad blir jag. Jag 
vet att det är augusti men jag har ingen aning om vilken 
veckodag eller vilket datum det är. Stanna vagnjävel och 
håll tidningen stilla din Marco Polo-hora! Nu viker hon 
tidningen! Snälla ge mig en dag och håll tidningen som 
folk!! Jag vill fråga men jag skäms och jag fattar att det 
inte är okej. Det är inte alls bra att inte veta vilken dag 
det är … Nej! 

Det står fredag den 13 september 1996. Det är den 13 
SEPTEMBER! Vad fan hände med augusti?

Jag känner mig omtumlad av att ha missat en hel månad. 
Under ett par minuter mellan Björkhagen och Kärrtorp 
svindlar det och känns som att jag har förlorat hela som-
maren, även om jag vet att det varit väldigt varmt under en 
lång tid eftersom jag svettats hela dagarna, vilket i sin tur 
är skitjobbigt då jag inte vill något hellre än att vara stilig. 
Hur stökigt allt än är så vill jag ändå vara fi n. Jag vill se 
fräsch ut. Jag har en röd dräkt på mig med bara behå un-
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der den fi gursydda kavajen. Jag har tre pärlhalsband runt 
halsen och ett runt handleden. På fötterna blanksvarta 
höga pumps med en guldkant upptill och nio centimeter 
hög klack. Hela skon är trång med en väldigt spetsig tå 
vilket gör att jag har jätteont i mina svullna fötter. Mitt 
långa blonda hår är uppsatt med ett svart diadem för att 
inte hänga i ansiktet. Den här kostymstilen är egentligen 
min arbetsuniform och jag gillar den, känner mig snygg 
och lite viktig. För att lyckas med mina bedrägerier för-
söker jag se ut som en sekreterare till någon framgångsrik 
jävel och jag ser nog några år äldre ut än de 29 jag är. Jag 
bär mina viktigaste ägodelar i en Louis Vuitton-portfölj. 
Väskan ser dyr och tjusig ut så länge man inte öppnar 
den. Inuti är det en salig röra av billigt smink, två check-
häften, ett etui som mina sprutor ligger i, en kräm från 
apoteket som tar bort blåmärken, två skruvmejslar och 
en stilettkniv. Väskan speglar mig själv rätt bra. Tjusig på 
utsidan men på insidan är det kaos.

Jag är på väg till Bagarmossen, hem till en tjej som heter 
Anna som jag tycker riktigt, riktigt illa om. Det ord som 
beskriver henne bäst är: Pundko! En riktig jävla pundko! 
Men jag behöver henne. Jag har utan att lyckas försökt 
köpa en ny legitimation i fl era dagar. Jag har sprungit fram 
och tillbaka mellan plattan, Café Stockholm vid Norrtull 
och ut till jävla Fittja där Musse som tillverkar egna leg 
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bor. Men jag vet att Anna förmodligen har fl era stycken, 
hon samlar ju på allt. Pundkon i Bagarmossen är min sista 
utväg.

Tunnelbanan bromsar tjutande in på perrongen i Bagar-
mossen. Jag går så tjusigt jag kan i mina trånga skor, fl era 
gånger tänker jag att jag vill ta av mig skorna och gå i 
strumporna men jag klarar inte av det, min fåfänga står 
helt enkelt i vägen. Så jag haltar vidare, ansträngt men be-
härskat tills jag är framme vid Byälvsvägen där de gråvita 
trevåningshusen med de röda loftgångarna står på rad. 
När husen byggdes på sjuttiotalet var säkert både tanke 
och ambition goda, här skulle folk leva lyckliga i alla sina 
dagar. Men i verkligheten, två decennier senare, känns 
det precis tvärtom. Här föds man, stannar kvar, gifter sig 
och dör. Tonvis av Falu rödfärg hjälper inte. Hela området 
lyser i gråaste grått. I sandlådan på gården sitter två mam-
mor som leker med sina barn. Lite längre bort sitter tre 
killar i 14-årsåldern och röker, de borde verkligen vara i 
skolan, vad är det med dagens föräldrar som inte har koll 
på sina ungar?

Jag tar hissen upp till andra våningen och går till höger 
på loftgången, jag har bara varit här en gång förut men 
känner mig stolt över mig själv som faktiskt kommer ihåg 
allt som är viktigt. Helt väck är jag tydligen inte och det 
hade varit jobbigt att behöva ringa på en massa dörrar 
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för att hitta rätt. När jag väl kommer fram ser jag att nå-
gon ristat in orden DU SKA DÖ med stora bokstäver på 
den bajsbruna dörren. Vilken idiot som helst hade med 
andra ord hittat hit. Jag står en stund utanför pundkossans 
dörr. Min arm gör motstånd, hela min kropp säger ifrån 
eftersom den, jag, vi, vet hur hon kommer att vara: dryg, 
stöddig och helt onödig. Samtidigt vet jag att jag inte har 
någon annanstans att ta vägen, jag har inte ens någon-
stans att bo. 

De senaste nätterna har jag bott på Flickorna Trobergs 
hotell på Stockholmsvägen 70 på Lidingö tillsammans med 
Calle, men vi missade att betala så nu kan jag inte åka 
tillbaka dit heller. Calle är min pojkvän sen sju år tillbaka, 
han är en väldigt, väldigt bra människa, mycket bättre än 
vad jag är och han ser bra ut. Det syns inte att han knarkar. 
Han är 178 centimeter lång, har fi n proportionerlig kropp, 
brunt kortklippt hår med en kort, tuff Dennislugg fram-
till som står rakt upp. Hans ögon är stora, vackra, mörkt 
melerade som på avstånd ser bruna ut. Typiska Calleklä-
der är mörkblå jeans, mörkblå Ralph Lauren-tröja och en 
Armani-bomberjacka. På fötterna vinröda Converse och på 
huvudet en NY-keps. Han är helt enkelt snobbig, snäll och 
snygg. Calles problem är att han ofta mår dåligt och blir 
deprimerad. Han mår dåligt över att vi har blivit ”dåliga” 
människor som han säger. Jag avskyr att han får sina sjunk, 
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för jag vill att vi ska må bra och ha kul när vi knarkar. Inte 
ha ångest och skuldkänslor. Jag hatar att må dåligt.

Calle har suttit i fängelse på Hällbyanstalten utanför 
Eskilstuna fram till för några månader sen. Den här gång-
en torskade han på förberedelse till rån. Det är inte förs-
ta gången han sitter inne sen vi blev tillsammans, men 
det är första gången som jag inte funnits där för honom. 
Under de andra voltorna så skickade jag vykort och brev 
fl era gånger i veckan, jag hälsade på och var en exempla-
risk fängelseänka. Men den här senaste gången hälsade 
jag bara på honom två gånger i början för sen ”råkade” jag 
bli ihop med en annan kille, en riktig idiot som låste in 
mig i en lägenhet i fl era månader och gav mig så mycket 
stryk att jag slutade prata. Hela den grejen känns overklig, 
nästan som att det inte har hänt. Jag skäms över att jag 
hamnade i den soppan och mest av allt inför Calle, över att 
jag sket i den man som jag faktiskt älskar mest av allt i hela 
världen. Men jag hade ingenstans att ta vägen, ingenstans 
att bo och jag var för trött för att drifta på egen hand.

När Calle muckade var det nästan ett år sen vi sågs. Vi 
fi ck tag på varandra efter ett par dagar och bestämde på 
telefon att vi skulle ses hos Danne. Jag var livrädd inför 
mötet, förberedd på att han skulle vara skitförbannad, att 
han skulle skrika och gapa. Men så blev det inte alls. Det 
blev mycket värre. 
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Vi hade lärt känna Danne ungefär två år tidigare en sen 
augustikväll när det var Midnattsloppet på Söder. Calle 
och jag satt utanför Petras port på Wollmar Yxkullsgatan 
5 och väntade på att hon skulle komma hem, men som 
vanligt var hon fl era timmar försenad och vi började bli 
dåliga båda två. Det hade gått för många timmar sen vi 
tog vår sista fi x. Huvudvärken och springet i benen bör-
jade komma, vi frös och svettades på samma gång. Oron 
för att inte hinna få fram något att slå i sig spred sig inifrån 
och ut. Att vara abstinent är verkligen motsatsen till den 
underbara känsla som infi nner sig i kroppen när heroinet 
strömmar genom venen och via blodomloppets enorma 
förgrening ut i kroppens alla vrår. Maximal lycka är ett 
alltför enkelt sätt att beskriva det gudomliga tillståndet på. 
Allt blir lugnt. Ingenting, i n g e t, känns svårt eller omöj-
ligt och alla människor är fi na, älskvärda och goda. Det är 
den känslan, det där tillståndet, som är anledningen till att 
jag är beredd att göra precis vad som helst för att få tag på 
mer droger och det var därför vi satt där, snällt väntandes 
utanför Petras port. 

Petra går på amfetamin men hon säljer heroin. Hon 
har dessutom jävligt bra grejer men tyvärr får man alltid 
vänta på henne. Hon har aldrig passat en enda tid under 
de åren som vi känt varandra. Vi har försökt att få reda på 
vem hon handlar varor av men hon vill inte berätta.
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Calle och jag såg hur Danne gick in i Petras port, vi tit-
tade på varandra och vi förstod båda två. Danne var väl-
klädd och såg ut som vilken medelålders Stockholmskille 
som helst, för en vanlig människa var det nog omöjligt att 
se att han var heroinist, men för mig och Calle var det hur 
tydligt som helst. Det är svårt att beskriva men på något 
sätt har en person som använder heroin en speciell sorts 
utstrålning, jag känner det på mig även om jag ser perso-
nen bakifrån att han eller hon är en sån som jag är.

När Danne kommer ut ur porten och går åt andra hållet 
ropar jag efter honom: 

”Skulle du också till Petra?” 
”Ja …?!”
”Du vet hur hon är, alltid försenad, förmodligen är hon 

ute och tömmer gula UFF-lådor på kläder.” Bara en pun-
dare kan göra någonting sånt. ”Vi skulle behöva handla, 
har du något?”

Danne var tyst en lång stund som om han överlade 
med sig själv om vi gick att lita på eller inte och om han 
överhuvudtaget skulle hjälpa oss. Han behövde inte göra 
det, han klarade sig utan oss men vi, vi behövde verkligen 
honom. Vi hade tur, han gick mot oss och när han kom 
nära frågade han hur mycket vi ville ha. Det visade sig 
med andra ord att det var Danne som var Petras kran. 

Efter den kvällen slipper vi handla hos Petra fl er gånger, 
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vi åker alltid direkt till Danne, som dessutom alltid passar 
tiden. 

Jag är spänd och nervös när jag ringer på Dannes dörr. 
Det är Calle som öppnar. Han tittar på mig och ser väldigt 
ledsen ut, utan anklagande blick. Vi kramas länge, länge 
utan att säga någonting. Jag blir först glad och varm i hela 
kroppen och känner mig lycklig och lugn över att äntligen 
få träffa honom igen, krama honom, vara nära. Lycklig 
över att vi har hittat tillbaka till varandra. Men all känsla 
av glädje byts sakta men säkert ut mot skam. Jag försöker 
säga förlåt men Calle tystar mig och jag skäms så mycket 
att jag inte orkar insistera. Calle bryter den plågsamt långa 
tystnaden.

”Hur kunde du bli tillsammans med en kille som slog 
dig?” frågar han viskandes. (Jag vet inte vad jag ska säga. 
Jag vet inte. Jag har inget svar.)

”Mia! Hur kunde du bli tillsammans med en kille som 
slog dig? Hur kunde du?”

Jag försöker svara, försöker förklara det jag själv inte 
förstår: 

”Därför att jag är dum i huvudet och sämst i världen …”
”Alla gör dumma saker ibland, men jag kan inte förstå 

att du valde honom, att du valde en som slog dig.”
Jag tror inte att jag någonsin skämts så mycket i hela mitt 
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liv som jag gjorde när han sa så. Jag ville att han skulle 
vara arg, att han skulle gapa och skrika att jag var en jävla 
idiot, en hora, en svikare, ett svin. Då skulle jag kunnat 
försvara mig, skrika tillbaka, trycka på hans svaga punkter, 
anklaga honom för att ha lämnat mig kvar här ute när han 
åkte in. Men han var bara besviken. Så enormt besviken. 
Inte för att jag hade skitit i honom och varit med en an-
nan. Utan därför att jag hade gjort ett sånt destruktivt val 
för mig själv. Jag kände hur det ruttna, svarta, illaluktande 
därinne vände och vred på sig, jäste och blev större. Jag 
hade ett ruttet svart hål inom mig som gjorde mig dödligt 
rädd. För att bli av med hålet slog jag i mig så mycket he-
roin som möjligt, så snabbt jag bara kunde.

Jag tycker knappt jag är värd Calles förlåtelse, jag är inte 
ens säker på om jag hade gjort samma sak mot honom; 
om det var han som inte hört av sig på ett helt år när jag 
satt i fängelse. Men Calle har förlåtit mig och där ligger 
hans storhet, den som jag älskar.

Om någon månad åker han på familjehem på landet, 
han ska sluta knarka nu. Okej, han knarkar så länge, i 
väntan på hemmet, men sen är det slut. Fram till dess bor 
han hos sin mamma på Lidingö, fast där är jag inte läng-
re välkommen. Calles mamma är en fi n och ansedd kvin-
na, med god smak och ett hem fullt av antikviteter. Det 
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står mängder av dyrbara porslinsfi gurer och andra fi na 
saker i vart och vartannat rum, men det känns ändå inte 
för mycket. Det fi nns alltså ett rätt sätt att ställa upp pors-
linsfi gurer på och de reglerna kan hon. Calles mamma är 
snobbig på ett avslappnat sätt, det är inte nyrikt utan med 
ett ärvt manér. Hon klär sig klassiskt i strikta blusar, pär-
lor, dyra loafers och hela paketet är omslutet av Hermès-
parfym. Vi har umgåtts mycket, Calles mamma och jag. Vi 
stod varandra nära och hon tyckte verkligen om mig. Jag 
vet att hon kände det som att jag till en början kom in i 
deras liv och ”räddade” hennes son. Det tog några år och 
mängder av lögner innan hon blev tvungen att inse att jag 
inte alls hade så bra infl ytande på Calle som hon trott. Att 
jag faktiskt också var narkoman.

Calles mamma vill inte längre träffa mig. Hon är arg på 
mig och på alla brutna löften om att vi ska lägga av bara vi 
får låna lite pengar. Men mest av allt är hon arg på mig 
för att jag sket i Calle, hennes enda barn, under det se-
naste fängelsestraffet. Calle har förlåtit mig men det har 
inte hon. Hon tycker att jag har dåligt infl ytande på Calle. 
Ska jag vara helt ärlig orkar jag inte träffa henne heller för 
jag har för många dåliga minnen och någonstans därinne 
fi nns ett dåligt samvete och det orkar jag defi nitivt inte ta 
itu med just nu.

I natt har Calle som sagt sovit hos sin mamma men vi 




