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Söndag 18 augusti

Sten Hörsne hade olyckligtvis upplyst polisen om att han ämnade 
slå ihjäl sitt grävlingsarsle till advokat. Det är sådant man säger när 
man förlorar humöret. Det var ren otur att det sedan blev som det 
blev. Valda delar av advokatens kropp hade under natten hängts upp 
i julgranen på Stora torget medan resterande delar placerats i en 
container inte långt därifrån. En överdrift Sten hade ångrat djupt i 
efterhand, som så mycket annat när han Pck tid att tänka över sina 
livsval. Det som just då varit en bra idé förbyttes i motsatsen bara 
han Pck tänka. Den enda som besökt honom i fängelset under åren 
var hans syster Anna-Lena. År efter år, vecka efter vecka, hade hon 
kommit till honom och talat om den stora förlåtelsen. När han fri-
gavs ur fängelset hade han Wyttat hem till henne i Jönköping, följt 
med på bönemötena och med tiden kommit till insikt. I dag, tolv år 
senare, var han beredd att börja ett nytt liv och söka försoning med 
de människor han hade förbrutit sig mot.
Ett milt ljus föll in genom kapellets blyinfattade glasfönster. Kör-

stämmorna klingade ut, gitarren och tvärWöjten tystnade. Det var en 
liten men trogen skara som hade samlats i Guds hus den tolfte sön-
dagen efter trefaldighet. Sten Hörsne knäböjde bredvid Anna-Lena 
vid altarringen. Den röda sammeten smekte hans underarmar och 
panna när han böjde sig i vördnad för den Allsmäktige. Han kände 
den djupaste ånger.
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”Dina synder är dig förlåtna. Gå i frid och synda icke mer.” Pas-
torn la sin hand på hans huvud och kraften strömmade som elekt-
ricitet genom huden, in i själen och fyllde honom med visshet. Allt 
var förlåtet. Leendet bröt fram, tårarna rann nerför hans nyrakade 
kinder och livet var nytt och rent. Han reste sig upp, vände sig om 
och såg omtöcknad på sina nyfunna vänner i församlingen. I deras 
ansikten kunde han avläsa den största välvilja. Allt var förlåtet. Allt 
ont han gjort i sitt femtiofyraåriga liv var raderat i Herrens ögon och 
resten av sitt jordeliv ville han leva i Guds vilja och göra gott.
Han omfamnade sin syster och glädjen svävade som en ljusblå 

slända i hans bröst. En tung börda hade lyfts från hans axlar och han 
kände sig för första gången på mycket länge fri. Det var visserligen 
Anna-Lena som hade visat honom vägen till ett nytt liv, men han 
skulle aldrig ha blivit omvänd om det inte hade varit för uppen-
barelsen. Han hade bara invigt några få förtrogna i hemligheten. 
Upplevelsen var helig. Den Pck inte bli sönderpratad och utspädd, 
eller ännu värre – förlöjligad.
Han hade varit alldeles nykter och helt vaken, det var han noga 

med att påpeka när han berättade om händelsen för sin syster. Inte 
en droppe hade han druckit, för huvudvärken hade nästan tagit livet 
av honom på förmiddagen. Huvudvärken var alltid värst på morg-
narna. När smärtan så småningom gav med sig hade han gett sig ut 
på promenad längs vattnet och där under pilträden hade han sett 
en liten Wicka med ljust lockigt hår och grårutig klänning. Ett klän-
ningstyg han vagt kunde känna igen från en annan tid – när han 
var barn. Flickan gungade och log mot honom. Hennes uppmärk-
samhet Pck honom att vilja gråta. De små bara fötterna snuddade 
vid vattenytan när hon svingade sig framåt. Sedan försvann hon in 
i skuggan under trädets lövverk. Hon nynnade på en melodi. Det 
fanns inga ord, men tonerna trä]ade honom rakt i hjärtat. En ve-
modig vaggsång han hört som barn. Flickan var bara sex, sju år, pre-
cis som han själv hade varit när hans mor dog. Hon gungade högt. 
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Det såg farligt ut. Han ville inte att hon skulle falla ur gungan och 
hamna i vattnet. Det var strömt och djupt. Med sin mildaste röst 
bad han henne att sakta ner farten. Han ville inte skrämma henne. 
Han visste hur han såg ut med sitt vildvuxna skägg, klädd i säckiga, 
lortiga paltor. En fyllegubbe, en fuling. Gunga inte så högt, lilla prin-

sessa. Och hon kom emot honom. Långsamt som i en feberdröm 
släppte hon gungan och sträckte sina händer mot honom till en om-
famning. Jag kommer alltid att *nnas hos dej. Alltid. Men just när han 
skulle ta emot henne i sin famn upplöstes hon i ett vitt sprakande 
ljus och i den stunden såg han vem hon var. Den mest älskade på 
jorden i en liten Wickas skepnad. I oändlig saknad sörjd. Han hade 
nupit sig själv hårt i armen för att förvissa sig om att han inte dröm-
de, för det här var något av det märkligaste och mest omskakande 
han varit med om. Ett avgörande ögonblick i livet, en händelse som 
startade en process där han började minnas sådant som länge vilat  
i glömska.
För de slantar Sten hade i sin nötta plånbok köpte han liljekon-

valjer på torget, placerade dem i en vas på Anna-Lenas husaltare och 
tände ett ljus till moderns minne. Han hade hoppats att hon skulle 
visa sig för honom igen. Men det hade hon inte gjort, sa han till 
Anna-Lena, som såg uppenbarelsen som ett tecken från andra sidan 
gränsen där änglarna bor.

Nu återstod det verkligt svåra, att möta dem han gjort orätt mot och 
försöka ställa saker och ting till rätta. Med nödvändighet Pck det bli 
en tur till Gotland. Det som hade känts enkelt och självklart i för-
samlingens varma famn, hade blivit svårare under resans gång. Han 
var på väg till ön för att trä]a sin son. Sin far skulle han tala med 
senare. De hade ömsesidigt sagt upp allt släktskap för över tjugo år 
sedan när Sten gjorde sin första resa i kriminalvårdens regi. Och 
efter den fällande domen i mordrättegången kom ett brev.

Du är inte längre min son, hade Tom Hörsne klart och tydligt de-
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klarerat. Vilket egentligen bara var att understryka hur det sedan 
länge fungerat i praktiken.
Sten hade trots detta skrivit ett svar. Försvarsadvokaten i misshan-

delsmålet var en odugling som pratade för mycket och gjorde för lite, men 

han var min polare. Jag ville inte döda honom, egentligen. Kniven satt 

plötsligt i magen på honom. Jag fattar inte hur det gick till.

I mordrättegången hade Sten fått en ny advokat. En förskrämd 
och okarismatisk dammtuss. Med en bättre advokat skulle han kan-
ske ha blivit dömd för dråp eller hamnat på rättspsyk. Mordet på 
den föregående advokaten hade skett under påverkan av ett ospeci-
Pcerat hopplock av sprutor, sprit och tabletter. Advokaten hade tagit 
en demons skepnad och försökt svälja honom hel i en sådan där 
blåsa som vissa groddjur blåser upp för att skrämmas. När Sten hade 
öppnat blåsan med kniven hade nya advokater kläckts fram och han 
hade varit tvungen att döda dem alla. Lite knepigt att förklara i 
rätten. Han hade redan då varit beklagansvärt belastad och de poli-
tiska vindarna blåste mot hårdare stra]. 
Resan till Gotland gällde främst sonen, som bett Sten dra åt hel-

vete de få gånger han lyckats spåra upp honom. Det skulle inte bli 
lätt att få hans förlåtelse. Men samvetet tvingade honom att göra ett 
ärligt försök.
För en del av det bidrag Sten tilldelats från församlingens kassa 

hade han köpt kanelbullar. Tyckte grabben om kanel eller var det kar-

demumma han varit så förtjust i som liten? Sten hade inte den ble-
kaste aning när han steg av färjan och påbörjade den mödosamma 
vandringen uppför backarna mot Visby centrum. Systembolaget var 
stängt och det var en Herrans tur och hjälp i frestelsen. Han fort-
satte förbi polisstationen med kartan i handen och bad en bön att 
adressen han hade antecknat var den rätta. Han bävade för det sam-
tal som väntade, men mest av allt oroade han sig för att inte bli in-
släppt överhuvudtaget. Osäkerheten och nervositeten gjorde honom 
kruttorr i munnen. Han trodde sig knappt kapabel att få fram ett 
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enda ord, än mindre att förklara ett helt livs tillkortakommanden. 
Nej, tillkortakommanden var inte det rätta ordet. Det var för vagt nu 
när det fanns krav på sanning och rättvisa. Efter ett helt liv i elakhet, 

försummelse och djävulskap vädjar jag om din förlåtelse, min son.

Sten hade gått på toaletten innan han steg av färjan. Det gäller 
att passa på när det är gratis. Men det hjälpte inte nu när han var så 
väldigt nervös. Det fanns ingenstans att lätta på trycket. Han var så 
pissnödig att han darrade. Där var portuppgången han sökte. Sten 
kontrollerade papperslappen med adressen en gång till. Numret på 
porten stämde. Det var här hans enfödde son bodde, som det heter 
i skriften. Sten kämpade sig uppför trappan och knep om blåsan allt 
han kunde med hårt sammanpressade lår. Steg för steg avverkade han 
trappan. När han nådde det översta trappsteget ringde han på dörr-
klockan, en gång och sedan ytterligare fyra gånger till i rask takt, innan 
han böjde sig fram för att kika genom brevinkastet för att se om det 
lyste där inne. För sent för att kunna parera smällen såg han ett par 
jeansklädda ben som närmade sig i rasande tempo innan dörren slogs 
upp. Trä]en med dörren över näsbenet Pck honom att ramla omkull 
och se blixtar. Brevinkastets vassa lock i metall hade skurit upp ena 
ögonbrynet och blodet som rann ner i ögonen gjorde honom blind. 
Näsan blödde och naturligtvis pinkade han på sig så det skvalade.  
I detta ömkliga tillstånd blev han insläppt och placerad på en pinnstol 
i det främmande köket där han storligen prisade Herren för att han 
blivit bönhörd. Inte högt, men ett tyst tack var på sin plats, tyckte han.
”Jag har köpt bullar åt dej och jag har börjat ett nytt och bättre 

liv”, försökte han trevande och tryckte den blöta handduk som räck-
tes honom mot ansiktet.
”Jag kan se det”, replikerade sonen torrt med en nickning åt Stens 

byxor där en mörk Wäck av urin hade brett ut sig i grenen. ”Det är väl 
ingen idé att jag ringer taxi för att få dej fraktad till en vårdcentral. 
De skulle vägra ta med dej.”
”Om du slagit till hårdare hade jag fått åka ambulans. De tar vad 



10

skit som helst.” Där hejdade Sten sig i sin munterhet. När som helst 
kunde han bli utslängd, det visste han. ”Jag har kommit för att be dej 
om förlåtelse. Jag har varit ett svin till far. En hustrumisshandlare 
och suput. Men det är slut med det nu. Jag är inte samma människa 
längre, jag har mött Gud.”
Det blev dödstyst medan de osannolika orden sjönk in i sonens 

medvetande.
”Vad sa du nu?” Sonen frös i rörelsen när han skulle stänga av vat-

tenkranen. Ärret efter brännskadan han hade på handen lyste blå-
rött i det kalla ljuset från lysröret över diskbänken. Vattnet fortsatte 
att rinna som en symbolisk ström av renhet.
”Du hörde rätt.” Sten såg på sin son med stort allvar. Såg ryck-

ningarna i hans ansikte, såg honom vika sig dubbel i kramp och ge 
upp ett gapWabb. Ett skratt han inte ens hade kunnat kittla honom 
till som liten pys.
”Har du blivit religiös! Den sagan var i alla fall ny och fantasifull 

så det förslog! Riktigt fräck, faktiskt.”
”Det är sant. Jag har mött Gud och vill ordna upp mitt liv. När jag 

var sex år dog min mamma …”
”Kom inte dragande med den patetiska historien igen. Jag orkar 

inte höra om din jävliga barndom. Du kan få ett par öl om du ger 
dej av nu och inte visar dej här igen. Någonsin mer. Okej? Jag är 
inte skyldig dej någonting. Jag vill inte ha med dej att göra, jag vill 
att du försvinner ur mitt liv för alltid.” Sonen blåste bort ett osynligt 
dammkorn från sin öppna handWata och låste sin blick i hans Wack-
ande ögon. ”Jag menar vad jag säger!”
”Hur är det med din mamma?”
”Du ska ge fan i att söka efter henne. Hon hatar dej!”
”Jag förstår henne helt och fullt. Din mor är en underbar kvinna. 

Jag vill bara säga att jag ångrar mej bittert och förtvivlat och vill säga 
förlåt. Kan du hälsa henne det om hon har bytt namn igen så jag 
inte kan få tag i henne.”
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”Jag tycker att du ska gå nu.”
”Snart, mycket snart, bara jag får säga det jag måste säga. Sen ska 

jag ge mej av till Slite för att trä]a din farfar. Vi har saker att reda 
ut. Jag har minnesbilder … saker jag aldrig pratade med honom om.” 
Sten märkte till sin lättnad att han hade lyckats fånga sonens intres-
se. ”Din farfar kallade farmor för liten Karin. Jag kan komma ihåg 
vissa fragment från gryningen när hon hittades död. Han bar henne 
från havet. Hon hängde som en trasdocka i hans armar. Kläderna var 
våta. Hon hade grårutig klänning och håret som brukade vara ljust 
och lockigt som en gloria runt hennes huvud hängde i blöta stripor. 
Polisen sa att hon tagit sömntabletter och dränkt sej. Men jag tror 
inte att det var så. Hon skulle aldrig ha lämnat mej och Anna-Lena 
frivilligt.” Sten kunde inte hålla tårarna tillbaka när han tänkte på 
sin mor. ”Jag minns att hon var arg hela eftermiddagen innan hon 
dog. Rasande arg på din farfar som var i stan och spelade bort sina 
pengar på poker och roulette.” Sten lyfte blicken och såg sin son i 
ögonen. ”Det hände saker i mörkrummet, eller hur? Jag tror att du 
vet vad jag menar. Din mamma lämnade dej i Slite hos farfar för att 
kunna studera till sjuksköterska. Jag kunde inte hjälpa dej. Du måste 
förstå det. Jag satt inne för misshandel. Din mamma vägrade prata 
med mej, jag kunde inte varna henne. Jag svek dej när du behövde 
mej som bäst. Du blev instängd i mörkrummet, eller hur?”
”Det är lögn! Håll käften och försvinn härifrån!”
Sten såg vädjande på sin son och la märke till att han blivit myck-

et blek. Budskapet hade nått fram. ”Jag valde att lägga skulden på 
din mamma. Vi pratade aldrig om mörkrummet. Inte med ett enda 
ord. Men du vägrade vara hos din farfar när du var stor nog att be-
stämma saker själv.”
”Gå! Jag vill inte höra mer. Du ljuger! Försvinn ditt jävla äckel!”

Närmare syndernas förlåtelse skulle Sten Hörsne aldrig komma. 
Han hade av hela sitt hjärta bett om förlåtelse. Inför Gud, den all-
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seende, borde det räknas honom till godo. Hade han haft en aning 
om vilka slumrande krafter hans bekännelse hade väckt till liv skulle 
han ha vänt om för att förhindra katastrofen. Men om detta var han 
omedveten när han steg ut på trottoaren. Med torra byxor han fått 
av sin son och två burkar öl var livet inte alltigenom ruttet, tänkte 
han och klev rakt ut i gatan utan att se den vita skåpbilen som kom 
rusande mot honom genom rondellen i alldeles för hög fart.


