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Under några månader, för ganska många år sen, befann jag mig på den Isländska 

nordkusten, närmare bestämt den lilla orten Saudarkrokur. Det här var en akutlösning som 

jag och min dåvarande flickvän tog till för att allt inte skulle gå fullständigt åt pipan. Vi hade i 

ungefär ett år levt rövare i Berlin, en stad som aldrig sover. Det gjorde inte vi heller, för vi 

hade gett oss in i ett ganska allvarligt amfetaminmissbruk, vilket förutom att ge oss extra 

bränsle hjälpte oss att lägga locket på vår gemensamma uppfattning om alltings 

meningslöshet. Vi befann oss ombord på en skenande raket, och när vi tillslut lyckades 

skjuta oss ut från den så var det Island vi råkade hamna på. Där fanns både frisk luft och hårt 

fysiskt arbete, vilket vi antog skulle hjälpa oss i vår avtändning.  

 

Den tilltagande oron i våra nya, drogfria kroppar, gjorde att vi promenerade mycket. Längs 

stranden och det friska havet vid lågvatten, och uppe på de omgivande platåerna när 

havslinjen stod högt. Först jobbade vi på ett slakteri tillsammans med stora macho-män som 

alla saknade en eller annan framtand, och senare på en fiskfabrik som låg vägg i vägg med 

slakteriet. Ni kan ju föreställa er hur vi luktade under den här tiden... 

 

På fiskfabriken fick jag stå och sy ihop stirrande fiskhuvuden längs linor som sedan slängdes i 

en stor balja. När ett antal sådana baljor var fyllda var det dags att åka ut och hänga upp 

huvudena på stockar vid havet. Där skulle de torka och sedan skickas till Afrika med båt. 

Uppe på stockarna fastnade ibland fåglar i de överliggande näten, och mina arbetskamrater 

utan framtänder roade sig ofta med att kasta döda korpar på varandra och på mig. Vi hade 

en fin gemenskap i det här maskulina fiskhängargänget.  

 

Sakta, sakta väckte de friska ishavsvindarna mig ur en långvarig slummer och även om det 

monotona arbetet knappast gav mig någon förnyad känsla av livsmening, så fick det mig 

åtminstone att fundera över den. På gott och ont, för en klarare knopp innebar också en 

ökad ångest och jag fick ibland en känsla av att jag snart skulle nå fram till ett stup och inte 

ha något annat val än att hoppa ner i ett becksvart hål. Mitt liv och min själ saknade de stora 

syftena som jag sedan länge glömt bort, och jag insåg att jag ägnat hela mitt vuxnare liv åt 

att leta efter det jag en gång förlorat.  

 

Hursomhelst fick jag för mig att jag skulle börja springa och en kylig kväll gav jag mig ut på 

egen hand. Branta småvägar ledde upp på de omgivande bergen och högst där uppe låg en 

liten matbutik som syntes som en gul prick. Det fick bli mitt första mål, tänkte jag, och jag 

sprang mig lila denna första kväll. När jag äntligen vände om för att ta mig ner igen hände 

något väldigt märkligt då jag fick ta emot en slags positiv föraning om en framtida 

förändring. Jag såg ut över samhället och det öppna havet och en enorm orange måne 

syntes längst nere vid horisonten. Inuti mig hördes så en klar röst som sa: “Håll ut. Det 

kommer en annan tid. En helt annan tid”.  



Under den resterande och ganska mystiska månaden på Island upprepades hoppfulla 

budskap om att vänta, hålla ut och ha tålamod i mig. Men väl tillbaka i Stockholm började 

orden om en ny tid snabbt att blekna och förbyttes återigen i hopplöshet, ångest och även 

dödstankar. Kanske hade jag bara inbillat mig allt om den där inre rösten uppe på 

bergskrönet, för en depression grep tag i mig och under några månader blev allt bara värre 

och värre. Jag funderade ofta på hur jag skulle gå tillväga för att avsluta allt på bästa sätt, 

vilket jag som tur var inte gjorde, för det var mitt i den här svärtan som allt skulle komma att 

förändras totalt. Ur ren desperation föddes en marsnatt tanken om att prova bön som en 

allra sista utväg. I timmar bad jag intensivt på mina bara knän till vår Gud om hjälp. Jag bad 

om förlåtelse för det kräk jag var och allt det elände jag ställt till med i mitt liv. Det här var 

nog min första ärligt menade bön någonsin.  

 

Nästa kväll, bara ett knappt dygn efter min ihärdiga bön, kom svaret på ett sätt som jag inte 

hade väntat mig. Det var mörkt och minusgrader och jag gick längs strandpromenaden i 

Saltsjöbaden. Plötsligt greps jag av en underlig, pirrande känsla och jag upplevde en 

stegrande värme tillsammans med en väldigt speciell glädje. Jag såg upp mot stjärnorna som 

aldrig tidigare lyst med en sådan intensitet och nu hände allting väldigt fort. De intensiva 

värmevågorna eskalerade allt mer tills den renaste och vackraste kärleken strålade rakt 

genom mig. Jag greps av en stark och obeskrivlig rördhet och tårarna forsade ner för mina 

kinder. Det fanns en sådan komplett lycka men också en fullständig förlåtelse i det jag fick ta 

emot och jag tvivlade inte då, och gör det inte nu, på att det var Gud som talade till mig. Jag 

bara visste att det var så, för detta gick inte att säga nej till. Det är egentligen omöjligt att 

med några få meningar ge en rättvis beskrivning av en så stark upplevelse, men det är utan 

tvekan det allra största jag varit med om i hela mitt liv. Otroligt omskakande. Små, klara 

lågor fortsatte sedan att brinna i mig under flera veckor efter detta och jag och min Herre 

hade ständigt pågående samtal under stillsamma nätter som jag aldrig kommer att glömma, 

så länge jag lever.  

 

Den röst jag hade hört uppe på berget hade alltså talat sanning, för en annan tid hade 

kommit för att stanna. Vad som hände sedan är en del av samma historia, men får inte plats 

i den här berättelsen. Och även om den stora förändringen på många sätt fortfarande äger 

rum, så var det i en liten nordisländsk by allting började. Redan där fick jag veta att det nog 

var bäst att jag höll mig vaken och redo, för en dag skulle jag få skåda ett nytt och evigt ljus.  

 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 


