
Det finns ingenting som säger att tiden och rummet existerar.
Tid och rum är definitioner som människan behöver för att
kunna uppfatta sig själv i tillvaron.

Immanuel Kant.

Ett prosastycke-

Smaka på ordet. Det känns speciellt. Dessutom är det ett av de ord som är både ett adjektiv och

substantiv på samma gång. Jag har bara kommit i kontakt med detta ord en gång och det är vid

beskrivningen av Stig Dagermans sista verk, “Tusen år hos Gud”. På enbart tjugofyra sidor ställs

de eviga  frågorna på sin spets som sällan förr. Så koncentrerat, så starkt och inget ord känns

onödigt eller felplacerat.

  Stig Dagerman var 31 år gammal när han dog. Det har diskuterats mycket om hans död. Begick

han självmord eller avled han under ett experiment som gick ut på att finna  nära döden

upplevelser och därigenom komma ur den skaparkris som han såg sig själv vara i. Detta stycke

hittades i alla fall efter hans död och det var det sista som han arbetade med. Meningen var att

detta skulle bli början på en roman eller tom. en hel romansvit. Boken skulle handla om Carl Jonas

Love Almqvist tid i landsflykt från Sverige. Det som idag existerar är prologen och vissa lösryckta

sidor från kommande kapitel. Fakta om Almqvist tid utomlands skulle blandas med en fiktiv

berättelse och en märklig artikel från 1874. Denna artikel behandlade en man vid namn Claes

Jensen som levde en enslings liv på Hawaii. Han jagades av ett stort uppbåd och kom att ända

sitt liv i en vulkankrater för att undkomma förföljarna. Det som var kvar till eftervärlden var en

silvermedaljong som han bar runt halsen med inskriptionen J.C.L.  Almqvist och två latinska citat.

Artikeln avslutades med att den amerikanska tidningen felaktigt misstog honom för en annan

Almqvist. För mig är detta bara kuriosa, det som skulle hända i framtiden dvs. om Dagerman hade

överlevt. Detta stycke finns idag ensamt kvar och det står starkt som det är. I alla fall har det inte

skrivits bättre svensk prosa sen dess. Denna blandning av fakta, verklighet och fiktion är

någonting som vi idag ser inom bildkonsten, filmen och litteraturen. Detta klassificeras då som en

typisk postmodern berättarteknik

  Titeln döljer en hänvisning till änglarnas största trätoämne, frågan om en dag är som tusen år

hos Gud eller tvärtom. Det är också Gud som kliver ner till Isaac Newton som efter sin död har

drabbbats av sitt helvetes värsta kval, tyngdlagen är upphävd. De bestörta tjänarna tillkallar

fysiker, präster och Londons alla smeder för att få ner Newtons kista på fast mark. Vad alla dessa

inte vet är att det är Gud som har försatt naturens störste (näst störste?) lagstiftare i denna

situation. Det ofrånkomliga händer, att Gud och Newton konfronterar varandra. Gud har i detta

tillfälle klätt sig i gestalten av en skeppsbruten holländsk sjöman. Deras samtal kretsar runt

sjömannens tusen år på haven och i romerska städer. Mitt under deras samtal börjar klockorna

snurra med en otrolig hastighet och även mekaniken blir satt ur spel. Natten blir gryning och

gryningen blir till morgon. Men Newton har en gåva till Gud: Ett människoliv. Även i denna

situation vill naturens lagstiftare sätta sig över naturens skapare. Det människoliv som Newton har



i beredskap åt Gud är segelsömmaren Claes Jensens. Bruket för detta liv är att födas och dö. Det

är enbart under dessa omständigheter som man kan upplevea livet mindre som en fasa än som

en lag och det är enbart inom lagarna som det är möjligt att röra vid världens hjärta. Det liv som

detta handlar om innebär smärta, fruktan och förödmjukelse av det värsta slag. Männen skiljs åt

och Claes Jensen börjar barfota sin vandring mot Bergen i Norge för att sedan därifrån bege sig

ut på de sju haven. Ett har de bestämt, Claes Jensen ska möta sitt öde på Hawaii en med

tärningar bestämd dag 1871. Newtons öde efter deras möte blir att han återigen dör och begravs,

men med kättingar i sin kista.

  Denna text är så fylld med symbolik och paraleller till Dagermans liv att jag inte vet var jag ska

börja. Vi som människor lever alla under lagarna. De lagarna handlar om rummet, tiden och inte

minst livet i sig självt. Men vi har egentligen inga fullkomliga bevis på att det existerar. Det vi

däremot vet är att det fungerar. Frågan är om vi kan komma längre. Det är inte helt omöjligt att

detta var Stigs önskan. I det antika Grekland var det belagt med dödsstraff om människa satte sig

upp mot Gudarna eller på något annat sätt försökte efterlikna dem. Ordet för detta är hybris. Jag

tror att det i alla människor ligger en önskan om detta. Att sätta sig över tiden, rummet och

elementen och därmed bli gud, eller vad man vill kalla det. Newtons lagar är det som vi måste rätta

oss efter (inte helt rätt, men relativitets- och kaosteori drabbas vi inte av på samma påtagliga sätt).

Att hitta ingångar, tolkningar och passager som berör är lätt. Något som jag blir upprörd av är när

någon typ försöker tolka sönder det jag älskar. Därför måste jag visa er samma respekt och sluta,

även om det är jag som får säga nåt.

  Jag skrev i ett brev för något år sedan att jag ville emigrera till Danmark. Detta av den

anledningen att det är där jag idag ser paralellerna till och framtiden för vårt arv av skandinaviska

genier. Det är enbart hos Lars Von Trier och Peter Hoeg som jag hittar detta. För er som

fortfarande inte har förstått vad jag vill säga är dessa 24 sidor en tematisk blandning och förlaga

till  “Breaking the waves” och “De kanske lämpade”.

  Erwin Leiser skriver i en samtida recension: “Den blottar vad Lars Ahlin i sitt minnestal vid

Dagermans jordfästning kallat “det fördolda livet”, “människans heliga och kvalfulla mysterium”,

draperade i balladens pastisch, i bildsekvenser som för tanken till noveller av Poe och regniga

franska filmer i en prosalyrik som utvecklar Lagerkvists finaste stilgrepp och blandar hisnande

kafkavisioner med Swedenborgska rekvisita och vemodiga folkvisetoner”.


