
Alla kan se dig 

Anna Janssons 16e kriminalroman från 2015 

 

Tom Hörsne, skolfotografen och pedofilen, bor i Slite 

Han son Sten Hörsne, Precis utkommen från fängelse, där han blivit frälst 

Sten Hörsne, har en son Felix, som inte vill veta av honom. 

”Skönt att det är slut på fanskapet”, säger Felix, sedan han fått reda på att hans pappa Sten blivit överkörd och 

omkommit.  

Stens syster Anna-Lena. Deras mor dog i i självmord då de var små 

Inte långt därefter hittas Stens pappa Tom mördad. 

Det är barnbarnet Felix som dödat honom med ett strykjärn som hämnd för att han sextrakasserat honom 

umder hela barndomen.  

 

 

Hugo Fernström, ständigt mobbad som ung. Bättre blev det i gymnasiet där han träffade Matilda. Han har 

hälsat på sin storasyster Ina i Södertälje. Hugo tar färjan tillbaka till Gotland men kommer aldrig fram. Han 

återvände med vändande färja sedan han våldtagits på en toalett av ”Äcklet”. Ina blir orolig och ringer sina 

föräldrar som tar kontakt med polisen. Gunmarie och Josef Fernström.  

Gertrud Bylund var med på Gotlandsfärjan. Såg ”Äcklet” våldta Hugo. Påstår att hon sett en ung man hoppa 

över bord. Hon går på behandling i psykiatri och tas inte på allvar. Hennes  make Malte Bylund.  

Gertrud Bylund hittas mördad. Ihjälslagen i hemmet med en lampfot. Hon tycks ha släppt in mördaren frivilligt. 

Hugo är åter hemma hos sin syster Ina. Han är livrädd för den han kallar ”Äcklet”. Som troligen våldtagit 

honom. På en toalett på färjan. Där Gertrud Bylund blev vittne och där dödades även hon.  

Hampuz Andersson, eleven som säger sig ha blivit knivhotad av Hugo Fernström. 

Grov misshandel av ännu en äldre man i Slite. Arnold Fleringe, granne med den mördade Tom Hörsne. Natalie 

Persson från hemtjänsten hittade honom. Hans dropp är förgiftat. ”Fuck you”, ”Go to Hell” står det på 

plastpåsen.  

Precis utkommen från fängelse, där han blivit frälst, återvänder Sten Hörsne till Gotland för att be sin son om 

förlåtelse. ”Skönt att det är slut på fanskapet”, säger denne 

Sedan ska Sten åka till Slite där Stens farTom Hörsne  bor. Skolfotografen.  

Stens syster Anna-Lena. Deras mor dog i i självmord då de var små 

 

 

På väg från besöket hos sonen blir Sten påkörd och dör.  

 

Inte långt därefter hittas Stens pappa mördad. Har det ett samband eller är det ett sammanträffande? Kan det 

istället vara så att mordet hänger ihop med en rad överfall som hänt mot äldre människor? 

 

Maria Wern, Jesper Ek, Erika Lund. Tom Hartman är chef. Börjar bli gammal. Maria Morberg jobbar i 

receptionen. Per Arvidsson. Erika Lund har en adoptivdotter, Julia. 

Maria Wern gift med Björn på Brandkåren, en son Emil. Morfar Bruno bor i ett annex. Linda är Marias dotter.  

En grannfru Olivia Fleringe hittade Tom Hörsne mördad. Björn var tidigare gift med Liv Ekdal som inte kunnat 

acceptera detta. Liv Ekdahl arbetar på socialjouren.  



Tomas Hartman är orolig för sin gamla mamma, Emma som bor ensam. Nu ska hon ensam ut i skogen för att 

plocka svamp. Plötsligt kommer en kvinnlig ryttare ridare mot henne, rider omkull henne, slår henne med 

ridspöet och misshandlar henne. Emma skadad och kan inte inte komma upp. Hon blir liggande. 

Gertrud Bylund var med på Gotlandsfärjan. Påstår att hon sett en ung man hoppa över bord. Hon gå på 

behandling i psykiatri och tas inte på allvar, inte heller av sin make Malte Bylund.  

Emmas hem är vandaliserat och helt genomsökt. 

(Emma träffade Gösta på dansbanan. Emma träffade Albert och blev med barn med honom. Så Tomas är inte 

son till Gösta utan till Albert. Gösta var steril sedan barndomens påssjuka. 

Emma Hartman hittas först efter flera dygn utomhus, nästan döende.  

 

Maria Wern och Jesper Ek åker hem till Bylunds. Ingen är hemma. De åker till Sankt Olofs sjukhus där Gertrud 

Bylund ofta varit intagen. Hon är emellertid utskriven. En annan patient berättat att Gertrud aldrig slutar att ta 

på sig skulden för sin son Lars död.  

 

(Här får vi reda på att Eks son Joakim har det svårt efter att ha avtjänat sitt straff på Svartsjöanstalten för 

misshandel.  

Gertrud Bylund hittas mördad. Ihjälslagen i hemmet med en lampfot. Hon tycks ha släppt in mördaren frivilligt. 

Lärare och elever på skolan som Hugo Fernström gick på ska förhöras. Först rektorn Sture Bergmo. Hampuz 

Andersson, eleven som säger sih ha blivit knivhotad.  

Per Arvidsson frågar ut Emanuel Hellberg, en lärare av den gamla stammen. Kvantfysik.  

Bråket i matsalen handlade om Matilda Blomgren. Hampus kallade henne hora.  

En annan lärare är Adrian Miller, båda var med den färja som Hugo försvann ifrån! 

Hugo är åter hemma hos sin syster Ina. Han är livrädd för den han kallar ”Äcklet”. Som troligen våldtagit 

honom. På en toalett på färjan. Där Gertrud Bylund blev vittne och där dödades även hon.  

Ina måste lämna Hugo, hon måste till Gotland för att berätta för föräldrarna att Hugo lever. När hon kommer 

tillbaka är Hugo försvunnen. Inas granne Fanny säger att ”hantverkare” kommit på besök.  

Ina tar genast båten tillbaka till Gotland.  

Ina stannar kvar på färjans bildäck. sedan den gått igång. Tror att Hugo ligger inlåst i en bil. Hon hittar den blå 

Toyotan. Slår sönder rutan och tar sig in.  

 

Tomas överhör ett telefonsamtal som  Marianne har med en man, där de båda planerar att träffas. Han blir 

vansinnigt svartsjuk. Och slår ner mannen. För sent upptäcker han sitt stora misstag. De två planerade i 

hemlighet Tomas 60-års dag. 

Grov misshandel av ännu en äldre man i Slite. Arnold Fleringe, granne med den mördade Tom Hörsne. Natalie 

Persson från hemtjänsten hittade honom. Hans dropp är förgiftat. ”Fuck you”, ”Go to Hell” står det på 

plastpåsen.  

Matilda Blomgren är försvunnen. Någon har kopierat hennes journaler.              

Per och Ek söker upp Emmanuel Hellberg  som är hemma med fru och barn. Han säger sig ha gått in i vägigen.  

Matilda vaknar upp bunden och drogad. Hampus hade bundet henne på order av Felicius Victor.  

Bevismaterial försvinner från polisen. Finns det en intern spion?         

En mobbad tonårspojke försvinner från en Gotlandsfärja. Tog han livet av sig? En äldre kvinna säger sig ha sett 

honom tillsammans med en man på en av toaletterna. Vem är mannen och vad har han med saken att göra? 



När jag såg titeln och läste baksidestexten trodde jag att det skulle handla mer om sociala medier. Visst finns 

det som en röd tråd, men det spelade inte en lika central roll som jag trodde att det skulle göra. Däremot är 

frågan vad är vi beredda att göra för att förhindra att info/bilder/filmer blir upplagda på Internet? Det tampas 

flera av bokens karaktärer med, inklusive Maria Wern. 

En mobbad tonårspojke försvinner från en Gotlandsfärja. Tog han livet av sig? En äldre kvinna säger sig ha sett 

honom tillsammans med en man på en av toaletterna. Vem är mannen och vad har han med saken att göra? 

 
 

En åldrad skolfotograf blir brutalt nedslagen i sitt hem på norra Gotland. Någon har försökt tända eld på hans arkiv. Han hittas 

död efter fyra dygn. 

 

Tomas Hartmans mor blir misshandlad och lämnad i skogen för att dö. Hon minns vagt att någon filmade henne.  

 

När Maria Wern tar över utredningen hotar mördaren att lägga ut Marias privatliv i offentligheten. "Det kanske är det enda vapen 

som behövs i framtiden", spekulerar Per Arvidsson, "den offentliga skammen." 

 

I sin nya kriminalroman tar Anna Jansson upp högst aktuella teman. Med ett enda sänd på datorn kan en bild nå tusentals 

anhängare i ett nätverk. Vad händer när vi aningslöst lägger ut bilder ur våra liv på Facebook? Vem får tillgång till dem? I fel 

händer kan våra mest privata bilder vara ute i offentligheten. Och vad är vi beredda att göra för att slippa skammen? 

 

------------------------------------------------------------ 
 
Anna Jansson föddes 1958 i Visby, där hon också växte upp. 1979 flyttade hon till Örebro för att utbilda sig till sjuksköterska. Där blev hon kvar 
och var  i många år verksam inom sjukvården. Vid sidan om sitt författarskap föreläser Anna Jansson i etikfrågor runt om i landet. 

År 2000 kom debutromanen Stum sitter guden. Där lanserades kriminalinspektör Maria Wern, som sedan dess har varit huvudperson i en lång rad 

kriminalromaner. I många av böckerna kombinerar Anna Jansson sin uppväxtmiljö på Gotland med sina erfarenheter från arbete inom sjukvården 

och intresset för etiska dilemman. 

Serien om Maria Wern har blivit mycket framgångsrik – både i Sverige och utomlands – och har sålt i över 2 miljoner exemplar. Främmande fågel 

nominerades 2006 till Glasnyckeln för bästa nordiska deckare, och böckerna har också gjort succé som tv-serie med Eva Röse i huvudrollen.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Recensioner: 

Bengt Eriksson i Kristianstadsbladet: ” Till sist en ordinär Jansson-deckare. Fast det duger bra det också” 

http://www.kristianstadsbladet.se/kultur-noje/anna-jansson-alla-kan-se-dig/ 
 

Här handlar om det om rädslan för att bli uthängd på nätet och få sitt allra mest privata offentliggjort. En 

skolpojke försvinner på Gotlandsfärjan, pensionärer misshandlas och dödas. Hur kan detta hänga ihop?  

Men vid upplösningen får Jansson svårt att hantera sin trådrika väv. Hon tar till standardknepet: för mycket 

action och överdrivet våld. Vad som lovade att bli en av de bästa titlarna i serien blir till sist en ordinär 

Jansson-deckare. Fast det duger bra det också. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


