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I. 

Det hade inte varit någon bra dag, det här. Skrivandet, som ju var hans dagliga arbete, 

ja, hans livsuppgift, hade gått trögt. Eller rättare sagt: inte alls. Orden på pappret fram-

för honom på bordet stod raka och stela som pinnar, som döda kala träd. Han reste sig 

tvärt från skrivbordet, ännu med pennan i hand och med en oavslutad mening på 

pappret. Bläcket hade ännu inte torkat på de sista raderna. Stående till hälften lutad 

över bordet grep han vanemässigt efter läskpappret och lade det – kanske lite oförsik-

tigt – över det skrivna, sedan strök han till med handen. Kanske lite väl hastigt. Läsk-

pappret gled till, och när han lyfte bort det hade texten strukits ut och blivit suddig, 

och på sina håll hade stora svarta bläckfläckar pressats ut över pappret, som ju redan 

innan var fyllt av överstrykningar och ändringar. Alltihop var som en talande bild av 

själva kaos, fast den tanken slog honom förstås inte just då, den skulle komma senare, 

som en eftertanke.  

Han kastade pennan på bordet, tog upp pappret, som han ju faktiskt hade ägnat hela 

eftermiddagen, höll upp det i den av otålighet skakande handen och höll det under 

ljuset. Han stirrade på texten över glasögonkanten – men kunde inte uppfatta vad där 

stod. Orden, meningarna där, ja de som gick att uppfatta, var honom främmande. Lik-

som döda. 

Det ingav den gamle sådan oerhörd otillfredsställelse, detta, att plötsligt inte kunna 

skriva. Ja, rädsla! Det hade inte hänt honom på många år, mer än i undantagsfall, att 

han inte kunde skriva, nej, egentligen inte sedan den stora livskrisen för tjugofem år 

sedan, när han var i femtiofemårsåldern och det blev allt tydligare för honom att han 

inte skulle kunna komma längre i sitt naturvetenskapliga författarskap. Något okänt 

hade rest sig som en mur framför honom. Något stort, något mycket mäktigt. Hur han 

än ansträngt sig hade han inte kunnat ta sig över, eller runt, eller hitta öppningar i den 

muren. Ja, han hade sannerligen försökt. Det var då han kom i kris. I många år hade 

han levt i mörker. 

Det hade börjat med att han inte visste vad han skulle skriva. Han hade inte längre 

något att komma med. Då hade han börjat fuska, genom att låna av andra. Av kollegor 

världen över. Och det hade varit lyckosamt, han hade vunnit ett väldigt rykte även 

som encyklopediker. 

Men sedan hade han förlorat själva formuleringsförmågan. Orden började glida till 

sin innebörd, när han prövade dem, så att han inte längre kunde välja sina ord. Me-

ningarna började vrida sig som maskar under pennan, ja, de gjorde sig så komplice-

rade att de inte gick att reda ut. Han lyckades helt enkelt inte fånga in vad han ville 



uttrycka. Inte i skrift men snart inte heller i tal. Då hade han börjat stamma. Sedan blev 

han rent stum. 

Då försökte han läsa. Och det hade väl gått till en början, men så försvann undan för 

undan även läsförmågan. I allt mindre grad kunde han ta till sig orden på boksidorna. 

De förlorade sin mening och sitt sammanhang för honom. Och efteråt kunde han inte 

ens erinra sig vad han läst. Det blev meningslöst även att läsa. Det var inte värt an-

strängningen. 

Så angreps även tankeförmågan. Han, som varit van vid att famna över stora tanke-

byggen och bygga väldiga system själv, han upptäckte plötsligt att han inte räckte till. 

Tvärtom, tankarna gick sönder inom honom, han kom en bit, men sedan var det stopp, 

och så började tankarna flyga fram och tillbaka därinne och förvirra honom. Till sist 

återstod bara lösa ord, ord slitna ur sitt sammanhang, liksom enstavingar utstötta ur 

munnen och kringflytande i intet. Han kunde inte längre tänka. För övrigt upplevde 

han alltmer tänkandet som meningslöst, det ledde ändå ingen vart. 

Men när han slutligen upptäckte att han inte ens kunde bruka tänkandet för att klara 

vardagsbestyren, då blev han orolig. Vad var detta? Höll han på att gå sönder? 

Rämna? Han slutade ju att fungera! Han började misstänka att han förbränt sig, för-

hävt sig på sina stora bokprojekt. Han kände sig lamslagen, tömd, förbrukad. Ja, som 

död. Som en levande död. 

Ja, som levande död. Om det inte varit för känslorna. När tankeförmågan försvann 

blev känslorna desto starkare. Han förstod det inte. Varifrån alla starka känslor kom. 

Han hade blivit lättrörd som en gamling. Obegripligt känslig. När som helst och utan 

varje synbar anledning kunde han brista i gråt. Han grät över sig själv, över intighet-

en, över sitt enligt honom själv förfelade liv. 

Men då, när han varit som mest förtvivlad över sin situation, ja, då hade han fått 

oväntad hjälp. Gud själv hade ingripit. Till sist. Fast först när han verkligen stod vid 

förtvivlans brant och rentav tänkte ta sitt liv. Det var som om det skett ett under med 

honom. Väl tömd på allt eget, på både medfödda naturliga förmågor och självupp-

gjorda mål, hade Gud trätt in i hans liv och gett det en ny riktning. När han såg på det 

nu efteråt var det faktiskt som om han tvingats lämna allt sitt eget bakom sig, bit för 

bit, för att kunna tilldelas en annan, större uppgift, som var hans egentliga, hans av 

Gud avsedda livsuppgift. 

Nu var han nästan åttio år gammal och hade på Guds befallning ägnat tjugofem år av 

sitt liv åt teologin. Naturvetenskapen hade tvingats åt sidan till förmån för teologin. 

Han förstod ju inte riktigt hur det gått till, men så var det. Smärtsamt hade det varit. 

Gud hade tvingat honom, när han inte genast hade lytt utan envist försökt gå sin egen 



väg. Han var utsedd, kallad, antagligen redan från början, från födseln eller rentav 

från skapelsens begynnelse. Kallad till uppgiften att återställa den kristna trosläran i 

dess ursprungliga form och glans. För att därigenom framkalla en reformation inifrån 

av den världsvida men vilsekomna kyrkan, av alla de i sekterism förstelnade och 

sinsemellan stridande kyrkorna runtom på jorden. 

Den Store Guden hade dessutom skänkt honom alla de förmågor, alla de nådegåvor 

som behövdes för att han skulle kunna fullgöra den uppgiften. Gud själv hade ingivit 

honom vad han skulle skriva. Direkt på pappret. Nu hade han skrivit som i ett rus un-

der många år. Så underbart fungerar det för den som kallas till en Herrens tjänare och 

slav. Visst läste han igen, men han behövde inte läsa. Visst tänkte han, men han be-

hövde inte tänka. De naturliga förmågorna hade återkommit, undan för undan, men 

på något sätt insatta på sin rätta plats, i ett större sammanhang, där de inte blev till 

ansträngning och tvång utan till stöd och hjälp. Av allt detta, av gudomlig nåd och na-

turlig förmåga tillsammans, hade han slutligen kommit i ett tillstånd av varaktig, stilla 

glädje. 

Men nu var det visst slut med glädjen. Nu var han orolig. Nu mådde han dåligt. Och 

ju sämre han mådde, desto sämre gick det att skriva. Ju sämre det gick att skriva, desto 

sämre mådde han. Detta hade han upplevt förut, tillståndet kände han ju igen från ti-

digare, från krisen för tjugofem år sedan. Men aldrig sedan dess hade han fallit så här 

djupt, och så varaktigt. Det var som om han hade hamnat i en nedåtspiral, som blev 

allt trängre ju djupare han föll. Han anade och fruktade hur det skulle sluta. Till sist 

skulle han befinna sig i ett tillstånd som väl påminde om en mörk, kvävande fängelse-

håla djupt under jord, utan ens en glugg mot himmel och ljus. Det var vidrigt bara att 

tänka tanken! 

Han brukade likna sådana själstillstånd vid helvetet. Ja, sådana tillstånd var helvetet, 

för himlar och helveten är ingenting annat än tillstånd. Det hade han redan formulerat 

i ett av sina tidigaste teologiska verk. En del enkla själar tror ju att himlar och helveten 

är ett slags lokaler, där vi hamnar efter döden, men så enkelt är det naturligtvis inte. 

Vi bygger våra himlar och helveten redan här på jorden, inom oss i våra sinnen. En 

människa behöver bara fråga sig hur hon mår, så vet hon i samma ögonblick var hon 

befinner sig, var hon står på stegen mellan himmel och helvete. 

Ja, himlar och helveten är tillstånd, och när vi dör lägger vi kanske av oss våra krop-

par, men själstillstånden består. Helvetestillståndet, det är då man känner sig som in-

nesluten i en håla, ensam med sig själv, i mörkaste mörker. Hur gärna man än vill nå-

got annat och någon helt annanstans så sitter man där, inkrökt i sig själv, uppfylld av 

bitterhet över sitt eget elände. Det är som en kramp och förlamning. 



För honom var nu helvetet att inte kunna hitta de rätta orden, att inte kunna hålla 

ihop meningarna, än mindre föra texten framåt, skapa mening. Det var helvetet, hans 

högst personliga helvete, det värsta öde som kunde drabba honom, just för att det 

drabbade honom i hans särskilda, gudomligt givna uppgift: att skriva. Varje människa 

har ju på liknande sätt sitt särskilda helvete: att inte kunna fylla sin givna uppgift och 

bestämmelse. Det är då hon mår dåligt, som ett slags signal till henne att hon inte 

längre är på rätt väg, att hon tappat sitt mål ur sikte. 

Han visste så väl hur det kunde vara i goda stunder. Då han känt sig liksom upplyft. 

Ja, ibland när han tänkt över saken efteråt, trodde han sig ha varit försatt i sjunde him-

len. Så uppfylld, så utanför sig själv och så glömsk av allt sitt eget hade han varit. 

Lyckligast är ju en människa i de stunder då hon inte är medveten om sin lycka, det 

hade han kommit underfund med. De där stunderna, ja, de hade tyckts honom långa 

som evigheten, fast efter klockan hade det kanske bara gått timmar och minuter. I de 

stunderna hade han utan varje ansträngning och eftertanke kunnat fullgöra sin upp-

gift. Lyckokänslan hade infunnit sig först efteråt, då han kommit till sig själv igen, som 

en naturlig följd av det fullgjorda uppdraget. Lyckan, ruset och extasen, undret, det 

övernaturliga, allt det är på så sätt nedlagt redan i naturen, ja, det hade han kommit 

underfund med. 

Lyckokänslan var förstås inte det viktiga här, utan den där stunden då pennan hade 

flugit över pappret som vid en diktamen. Då orden bara flutit fram och fått en vacker, 

levande lutning på pappret. Det tycktes honom faktiskt som om någon annan dikterat 

och han själv bara hållit i pennan. 

Han var faktiskt övertygad om att det var så det förhöll sig. Det var inte han själv 

som bestämde vad där skulle stå. Orden blev honom givna, tycktes det honom. Ibland 

hade han lagt märke till att han inte ens använde sin egen handstil. Han hade bara 

skrivit som besatt, bokstavligt som besatt av någon annan. Men uppenbarligen av en 

god och välvillig kraft. Annars skulle han inte känna sig så lycklig efteråt, utan tvär-

tom olycklig. Orden kom liksom flygande till honom utifrån rummet, det hade han 

upptäckt genom själviakttagelse. Han insöp tydligen orden genom munnen, för mun-

nen stod alltid öppen när han skrev, och läpparna bara formade orden och meningar-

na när de flöt in i honom. Läpparna rörde sig liksom mekaniskt, de bara upprepade 

orden, tyst eller halvhögt, samtidigt som han skrev ner dem. Och det gick fort! Orden, 

meningarna kom med sådan hastighet till honom att han inte hann tänka över dem, 

över deras innebörd, i brådskan att få ner dem på pappret. 

När han sedan satt där med de fullskrivna arken framför sig och läste, fylldes han av 

förundran, och ibland av förfäran. Varifrån kom allt detta? Det var inte nog med att 



handstilen var honom främmande, det här var ju inte alls vad han själv tänkte och 

trodde. Det som stod här var på något sätt större än han själv, något sådant skulle han 

aldrig kunnat formulera på egen hand. Ibland gick det rentav stick i stäv mot hans 

eget tänkande. Samtidigt måste han ju göra det erkännandet att det fanns en stor, djup 

sanning i det skrivna, ett slags större sanning än den han omfattade själv. Men när han 

väl fått denna djupare sanning för ögonen, insåg han omedelbart dess riktighet och 

tog det till sig. På så sätt tyckte han sig vara i ett oavbrutet växande. 

Visst fanns den vanliga verkligheten där som förut, men den var på något sätt för-

djupad. En både vidare och djupare verklighet var det, en verklighet som kastade ljus 

över den vanliga, vardagliga verkligheten och gav den mening och rymd och ett slags 

underbar lyster. Själv skulle han inte kunna fånga en sådan verklighet, och framför allt 

inte kunna sätta den på pränt. För det var hans tankeförmåga, hans ordförråd, hans 

efter världsliga mått väldiga bildning alltför begränsad. Men nu fanns denna under-

bara, för honom själv ogripbara verklighet nedtecknad i manuskriptbuntarna framför 

honom på bordet och i hans redan tryckta teologiska verk på hyllorna inne i alkoven. 

Det var uppenbarligen han som hade gjort det. Men bara som ett redskap för någon 

annan, större än han själv. Det kunde inte vara någon annan än Gud som använde ho-

nom på detta sätt. 

Vem var han att få mottaga allt detta? Han kände sig utvald, utkorad. Men samtidigt 

så ovärdig. Han var ju bara en människa, bland miljontals människor, levande i en av-

sides vrå av världen och i en tid som sannerligen inte skulle gå till historien som sär-

skilt betydelsefull. Och han själv i sammanhanget? Han behövde bara tänka tillbaka 

på alla de mörka punkterna i sitt liv för att känna sig ovärdig. På sådant som gudske-

lov ingen annan människa kände till men som han skämdes över, som han bittert ång-

rat och plågats av efteråt. 

Kanske hade han inte varit sämre än någon annan, men visst hade hans utlandsresor 

i yngre år bjudit på en del vidlyftigheter. Han tänkte på industrispionaget han bedrivit 

i de tyska gruvorna, och på de unga flickorna i Oxford som han lockat till både det ena 

och det andra. Och sedan den där fjäskiga hyllningsdikten till Karl XII, då denne åter-

vände till Stralsund efter fångenskapen i Turkiet, ja, den dikten var en pinsam historia, 

den ångrade han. Han tänkte på allt han i sina vetenskapliga verk hade ”lånat” från 

kollegor utan att ange källorna, för att på så sätt göra sig större och märkvärdigare 

själv. Stöld var det! Han tänkte på sina övermodiga idéer om undervattensbåtar och 

flygplan och gigantiska kanoner, idéer som han skrutit med inför sin far och hela värl-

den men inte kunnat förverkliga och föra i hamn. Han tänkte på sin vetenskapliga en-

cyklopedi i sexton band som aldrig blev mer än påbörjad. Hans övermod hade varit 



gränslöst. Han hade velat vara en förtroendeingivande Dædalus – men blivit en stör-

tande Ikarus. 

Nu efteråt såg han på allt det där som om han utmanat och trotsat Gud själv. Som om 

han velat bli gud själv, eller åtminstone velat göra människan till gud. Han hade levt i 

en ungdomligt övermodig tro, att det inte fanns några gränser för mänskligt vetande 

och för mänsklig förmåga. Gudskelov hade han sansat sig! Nej, han hade tvingats att 

sansa sig – när motgångarna kom, och de kom ju alla på en gång, drabbande, som om 

ödet självt slagit ihop över hans huvud. Gud hade slagit tillbaka! 

Han hade inte kunnat värja sig, han hade inte kunnat värja sig mot motgångarna. 

Hade inte haft kraft nog till det. För motståndet hade liksom kommit inifrån också, 

kanske framför allt inifrån. De yttre katastroferna hade bara varit som ett slags yttre 

uttryck för en inre, mycket större och allvarligare katastrof. Ett sammanbrott! Det var 

som om hans inre kaos hade skapat kaos i det yttre, och detta yttre kaos hade i sin tur 

skapat ytterligare kaos i hans inre. 

Till sist hade allt legat i spillror, i både det yttre och det inre. Han hade inte kunnat 

fullgöra sina uppgifter. Det hade verkligen varit vidrigt! Han hade knappt kunnat 

dölja det för omgivningen. Räddningen blev tjänstledighet från Bergskollegium och 

därefter flera år långa utlandsvistelser. Han hade irrat omkring på gatorna i Amster-

dam helt utom sig. Inte för att han kunde minnas det själv, men man hade sett honom 

rulla sig i smutsen i rännstenen, slita av sig sina kläder och tugga fradga. Han hade 

försökt trösta sig med mat och dryck, framför allt dryck. Och sömnlös natt efter natt 

hade han kastat sig fram och tillbaka på sin bädd. Hans beteende i det yttre hade bara 

varit som en spegelbild av hans inre, av hans förvirrade själstillstånd. Det hade han 

insett om inte förr så när han sett sig i spegeln. Sedan dess hade speglar blivit viktiga 

för honom. Nu efteråt hade han ur den där erfarenheten kunnat sluta sig till en sorts 

lag om orsak och verkan: Som inuti, så utanpå. Detta vart den erfarenhetsmässiga 

grunden till det han kallade läran om motsvarigheterna, förebildningarna, korrespon-

denserna. 

Den gången hade han varit helt vilsen och förvirrad, han hade inte som tidigare i li-

vet kunnat skapa någon inre ordning, någon ordning i sina tankar. Han hade förlorat 

kontrollen över sig själv. Tvärtom var det, det var tankarna som hade haft honom i sin 

makt, som tagit honom i besittning. Han hade blivit sina egna tankars slav. Tankarna 

hade malt och malt i honom, helt mekaniskt, och han hade inte kunnat fördriva dem. 

Det skulle ju inte ha gjort någonting om de inte varit så förvirrade, förvirrande, och så 

döda. Till sist hade han varit som en sönderslagen kruka. Tom. Tömd. Krossad. Utan 

både form och innehåll. 



Nej, han hade blivit tvungen att börja om från början, som om han trots sina femtio-

fem år blivit barn på nytt, ett oskrivet blad, och försiktigt treva sig fram i livet. Denna 

gång med lite större ödmjukhet kring sig själv. Medveten om sina begränsningar. Han 

hade blivit tvungen att på nytt fråga sig vad som kunde vara hans livsuppgift. För tyd-

ligen hade han kommit alldeles fel. 

Det var i denna situation Gud hade kommit till hans hjälp. Som om han först nu, när 

han stod tömd på allt eget och helt villrådig, stod öppnad och nåbar för Gud. Då hade 

alltså det märkliga inträffat att han blivit kallad, kallad att bli ett redskap, redskap för 

en uppgift större än allt han någonsin kunnat föreställa sig för egen del. 

Det hade blivit en underbar erfarenhet. Nu kände han sig utkorad, men samtidigt 

ödmjuk, för i samma ögonblick han trodde sig utkorad, insåg han faran däri. Han var i 

så fall inte utkorad på grund av egen förmåga, kraft och vilja, utan på grund av sin li-

tenhet och svaghet. Det var en främmande och egendomlig tanke, men han hade ju 

upplevt mycket handfast att det var så det låg till. Han var fortfarande bara ett tomt 

kärl – där någon annan hällde i vinet. Han fick inte bita sig fast vid tron att han var 

utkorad till någonting särskilt, utkorelsen var en gåva som när som helst kunde tas 

ifrån honom. Han var och förblev ett redskap. Blott och bart en penna. Han var utko-

rad att skriva det som dikterades honom, från och med den dag han kallades hade han 

inte skrivit ett enda ord av egen kraft. 

Men nu slog det honom! Idag hade han kanske trots allt försökt skriva av egen kraft? 

Till sist glömmer man visst ändå bort varifrån kraften kommer! Det var kanske därför 

det hade gått så dåligt? Kanske hade den egna viljan inte varit samstämmig med den 

högre viljan som han ju måste underordna sig? Skillnaden var hårfin och det vore i så 

fall svårt att fastställa det ögonblick, den punkt, där han gått över gränsen. 

Men vad gör man när inspirationen inte vill komma? När man sitter där och liksom 

andas in men ingenting händer? Som om man bara kippar in tomhet? Det räcker inte 

med att andas in, det måste också finnas något där att inandas! 

Kanske sätter man pennan till pappret och hoppas att då, ja då skall orden komma 

automatiskt ur handen. Det kan gå ibland. Men inte alltid. Tvärtom: man börjar gärna 

tänka så att orden stockar sig i trängseln. På många ställen i hans stora verk fanns det 

sådana passager, det visste han, där han skrivit ur sitt eget tänkande, mångordigt men 

oinspirerat och följaktligen utan någon som helst lyftning. Och de ställena hade natur-

ligtvis kritikerna både sett och kommenterat. Knastertorrt, sade de. Ord utan själ. De 

passagerna skulle han gärna velat ha oskrivna. 

Ja, hans erfarenhet var att ordet egentligen kommer före tanken, tanken är bara tän-

kande kring orden, ordet är alltid större än tanken. Ordet som ingivits har själ. Medan 



tänkandet är vår egen begränsade verksamhet som egentligen bara tjänar egenviljan. 

Med det egna tänkandet kan man bara komma fram till sådant som tjänar ens egna 

syften. Men Orden! Det är någonting annat! Något större. Orden kommer alltid uti-

från. Ordet är större än bokstaven, så formulerar teologerna det, ja, bokstaven dödar... 

Den gamle sträckte sig fram över skrivbordet och började med fingertopparna släcka 

ljusen i kandelabern. Men han gjorde det motvilligt, det var ju som att ge upp. Det är 

alltid svårt att ge upp. Att släcka ljuset. Då fick han plötsligt en känsla av att det rörde 

sig inne i alkoven innanför rummet där han satt, inne i dunklet där. Han lyfte blicken 

för att se efter. I spegeln på fondväggen därinne hade det hänt ibland att han sett sa-

ker. Liksom en annan värld. Eller rättare sagt: andra världar, för det var olika från 

gång till gång. Den där spegeln var som ett fönster mot den där större verkligheten. 

Det han hade skrivit under dagen, det som kommit till honom som ord, det kunde han 

efteråt ofta få se gestalta sig som bilder och scener där i spegeln. Som ett slags bekräf-

telse på riktigheten i vad han skrivit. Ibland behövde han bara lyfta blicken från papp-

ret och kasta ett öga i spegeln så såg han det. Men ibland, när han behövde söka klar-

het i någon större fråga, då flyttade han fram karmstolen mitt i rummet, så att den 

stod mitt framför spegeln, sedan satte han sig tillrätta, tittade in i spegeln, andades in 

djupt genom både näsa och mun, med ett långt utdraget andetag. Då var det som om 

bilderna genom inandningen sögs ut ur spegeln och in i rummet och blev till gestalter 

där. 

Ibland, när ingenting annat lyckades, brukade han öppna munnen på vid gavel så att 

hakan föll ned som på en sovande, och så slöt han ögonen lite grand, som om han ville 

skapa intrycket av att han sov. Då hände ingenting i spegeln, men han märkte rörelser 

och närvaro direkt i rummet. Då kunde han börja tala med ”andarna”, som kanske en 

del skulle kalla dem, fast han såg förstås ingenting. Om han egentligen var sovande 

eller vaken när detta hände, det visste han inte. Det spelade för övrigt ingen roll. För 

verkligt var det han upplevde ändå. Högst verkligt! Om än på något vis av en subti-

lare, finare verklighet. 

Men den här gången, den här kvällen, efter en misslyckad arbetsdag, kom ingenting 

ut ur spegeln. Den gamle såg i spegeln bara sig själv, släckande ljusen i kandelabern, 

ett efter ett. När bara ett ljus återstod att släcka dröjde han lite. Han kunde inte riktigt 

godta att resultatet denna dag var intet. Han hade blivit van vid att dag efter dag 

skriva sitt dagliga pensum. Varför hade det inte lyckats denna dag? 

Nu övergick känslorna av missmod i tankar, han började dra slutsatser. Så är det nog 

i högre grad än man tror och föreställer sig: tankar är ofta bara tydliggjorda och for-

mulerade och abstraherade känslor. Precis som dunkla, tvivelaktiga viljor ofta söker 



sig sina tankemässiga motiveringar som rättfärdigar. Sällan eller snarare närmast ald-

rig är det väl tanken som styr vare sig känsla eller vilja. Nej, tanken står nog tvärtom 

alltid i egenviljans, det egna jagets tjänst. Och tanken liksom viljan är känslornas slav. 

Så bakvänt tycktes det honom vara ställt med människan. 

När väl tankarna var där, började de mala. Tänk om det var så, att andan övergivit 

honom? Kanske för gott? Det var ju vad han fruktade mest av allt. Han hade ju en väl-

dig plan upplagd för det stora verk han just nu arbetade på. Det stora verket om ”Bröl-

lop och äktenskap i himlarna”. Han hade ju räknat på hur många sidor han brukade 

skriva om dagen, och utifrån det och den uppgjorda planen för verket hade han sedan 

räknat ut att han skulle vara färdig så, att han redan nästa höst borde kunna resa till 

Amsterdam för att låta trycka verket där. I Sverige rådde censur, så här var det lönlöst 

att försöka. Han hade redan börjat planera för avresan. 

Och det här verket skulle bli något alldeles särskilt. Allt han tidigare låtit trycka av 

teologisk karaktär hade utgivits anonymt. Av säkerhetsskäl. Men nu hade det ju ändå 

blivit allmänt känt i Stockholm och hela Sverige att det var han som var författaren, så 

nu spelade det inte längre någon roll om han framträdde med sitt namn. Verket om 

”Bröllop och äktenskap i himlarna” skulle han ge ut med sitt eget namn på titelsidan. I 

hemlighet, nästan skamsen gladde han sig åt att äntligen få skörda äran av sin väldiga 

författargärning. Fast naturligtvis: äran tillkom förstås Gud allena... 

Tankarna gjorde honom orolig, utan att han riktigt kunde förstå varför, han började 

rastlöst gå fram och tillbaka över golvet. Parketten knarrade under fötterna på honom, 

där han vankade runt, runt i lusthuset, som sommartid tjänade som skrivrum. Nu med 

bara ett enda stearinljus på bordet ännu tänt. Väldiga, oformliga, ja groteska skuggor 

av den orolige gamlingen kastades på väggarna och taket, allteftersom han rörde sig 

runt bordet och ljuset. Om den gamle överhuvud taget hade lagt märke till dem, skulle 

dessa hastigt spelande skuggfigurer, dessutom uppförstorade mot väggarna och taket, 

ha tett sig som onda andar, som ett slags uttryck för och spegelbilder av de upprörda 

känslor som rörde sig inom honom. 

Ja, fenomenvärlden talar ju sitt mycket tydliga språk, bara man lär sig lyssna och 

höra mer än man vill höra. Fenomenen skriver sina budskap på väggarna, bara man 

lär sig läsa dem, se, och se mer än man vill se. Det är en fråga om uppmärksamhet och 

sinnesinriktning, om mottaglighet. Om sinnena är underordnade det egna jaget, om de 

står i egensinnets tjänst, ja då vare sig ser eller hör man någonting, då är man blind 

och döv. Stängd i sig själv. Allt detta visste den gamle sedan länge. Han hade redan 

skrivit därom i tidigare verk. Han talade ofta om människan som ett mottag. Men nu, 



nu såg han ingenting. Han såg inte de onda andarna omkring sig på väggarna, de 

onda andarna vars egentliga ursprung var hans eget inre! 

Den gamle fattade ändå till sist ett beslut. Ett beslut som kanske ändå inte var så fel. 

Han gav upp. Han samlade sig, gick fram till skrivbordet, lade pennan tillrätta bred-

vid bunten av oskrivna papper som nu fick bida nästa dag istället. Han slog med en 

smäll igen locket på bläckhornet. Lättad av sitt beslut blev han stående ett ögonblick, 

tog upp sin silversnusdosa ur rockfickan, och med den lilla guldskeden däri drog han 

genom näsborrarna in lite av det finpulvriserade vita spanska snuset som blivit så po-

pulärt i hans kretsar och som han själv numera inte kunde avstå ifrån. Han höll sig 

med några få sådana där oskyldiga laster: snus, kaffe med mycket socker, emellanåt 

älsklingsrätten kokt, varm ål. Annars unnade han inte magen något särskilt. Men han 

menade att ett visst mått av i och för sig obetydliga laster gjorde honom mindre låst i 

självrättfärdighet, mindre benägen att sätta sig till doms över andra. 

Eftertänksamt stoppade han ner snusdosan igen i rockfickan, förklarade för sig själv 

på nytt att nu måste han nog ge upp ändå. För att riktigt klargöra detta för sig själv 

uttalade han högt ur munnen, rakt ut i det tomma rummet, precis som om han trodde 

att någon skulle höra honom: ”Ja, nu ger jag upp!” Så fuktade han fingertopparna och 

släckte det sista ljuset. Han stod i mörker. ”Nu står jag i mörker”, tänkte han och skrat-

tade till, för i samma ögonblick insåg han ju sin situations förebildlighet. ”Som yttre, 

så inre; som inre, så yttre.” Det var ju så han brukade säga. Skrattande uttalade han 

tanken högt för sig själv: ”Nu står jag i mörker!” 

Fortfarande smått skrattande gick han de få stegen mot dörren. Trots att rummet var 

mörkt var han inte osäker på stegen. Så här släckte han i rummet varje kväll innan han 

gick. Han hade gjort det hundratals gånger. Lusthuset var dessutom sparsamt möble-

rat. Det innehöll egentligen bara skrivbordet och karmstolen, och så husorgeln borta i 

vänstra hörnet, förstås. Där fanns egentligen ingenting att snubbla på. Förr brukade 

han sitta här och skriva med dubbeldörren uppslagen mot trädgården och fönster-

luckorna öppna. Då var rummet ljusare även om det var kväll och natt. Men sedan det 

blev känt i huvudstaden att han i sitt hem och sin trädgård umgicks med andar och 

änglar, att han kunde tala med de döda och sia om framtiden, sedan dess måste han 

freda sig. Människor hade börjat klänga utanpå trädgårdsplanket, på planket mot ga-

tan, för att få en skymt av den gamle som uppenbarligen blivit galen på sin ålderdom. 

Ibland kunde han se deras nyfikna ansikten sticka upp över planket och höra deras 

upphetsade röster. Förnäma damer kom i öppna vagnar och stannade utanför på ga-

tan. De behövde bara resa sig i vagnen för att kunna se över planket. För den skull 

hade han måst sluta promenera i sin trädgård iförd endast nattrock och tofflor och 



utan peruk. Numera höll han lusthusets fönsterluckor stängda även mitt på dagen. 

Det var därför det nu var så mörkt därinne. 

Ja, han hade vant sig vid att sitta i mörkret och arbeta även dagtid, och för den skull 

var han heller inte längre medveten om dygnets gång. När han skrev stod ju dessutom 

tiden stilla, så förnam han det, åtminstone. Han njöt av den tidlösheten. Och ofta vak-

nade han till i ett ryck, av att han hade sovit med pennan i hand, eller varit som borta. 

När han befann sig i andra världar, det hade han upptäckt, då upplevde han det som 

korta ögonblick, men vid en kontroll visade det sig att det gått dagar och nätter. Vid 

sådana tillfällen hade han åtminstone till en början gjort tjänstefolket oroligt, de vå-

gade inte väcka honom men fruktade naturligtvis samtidigt att han kunde vara död. 

Det hade ofta tyckts dem, där de stått lutade över honom, forskande, som om den 

gamle inte längre andades. Han hade varit tvungen att lugna dem och förklara. De 

hade inte sett övertygade ut. Vem skulle tro den som påstår sig ha varit upplyft till 

sjunde himlen? Men de hade med tiden vant sig vid hans egenheter och lämnat ho-

nom ifred. 

Den gamle trevade efter dörrknoppen i mörkret, fann den, vred om och sköt upp yt-

terdörren mot trädgården. Märkligt! Ja, märkligt! Mycket, mycket märkligt” Dörren 

flög upp som av sig själv. Som om en vind gripit tag i den. Fast det blåste ju inte ute? 

Men det skedde med en kraft som om någon eller något stått utanför och väntat, vän-

tat på att dörren skulle öppnas för att då kunna rycka till. Dörren slog i ytterväggen 

med en smäll. Den gamle steg ut på trappan. Det var redan natt, precis som han miss-

tänkt. Mörkret hade fallit, fast det var ändå ett mörker med rymd, inte lika kompakt 

svart som inne i lusthuset. 

Den svala, friska septemberluften, nattbrisen, slog emot honom. Det var oväntat. Det 

gav lättnad. Var som en befrielse. Och som man automatiskt gör när man plötsligt mö-

ter kyla och frisk luft och vind kippade den gamle efter andan. Genom både näsan och 

munnen. Och precis som man gör när man drar in luft rätade han på ryggen så att 

lungorna fylldes upp av den nya, friska luften. Det går ju helt reflexartat, allt det där. 

Och när man rätar på ryggen lyfter man också helt automatiskt på huvudet. Rörelsen 

var den helt motsatta än den därinne i lusthuset, där han suttit böjd, ja hopsjunken 

över sina papper. Varför hade han inte släppt papprena och arbetet, mörkret och be-

klämningen därinne för längesen? tänkte han. Nu stod han där på lusthustrappan, 

överrumplad av nattluften och det väldiga himlavalvet och av den nattliga skönheten i 

trädgården. Han blev helt överväldigad. Han njöt i fulla drag. Han kände sig uppfyl-

las av allt detta. Kände sig få nya krafter. 



När han nu dröjde där på trappan och med lyftat huvud blickade ut över sin träd-

gård, såg han den svarta silhuetten av fruktträden mot himlen, silhuetten av lindallén 

upp mot boningshuset, silhuetten av boningshusets tak och skorstenar mellan träden, 

och däröver såg han den vida, ljusa natthimlen med spridda stjärnor som glimmade, 

tindrade. Himlen kändes honom plötsligt som en rymd. Fortfarande på hans tid disku-

terade man ju huruvida himlen var en rymd eller ej. En del höll ännu envist fast vid 

den gamla tanken att himlen var en sfär över jordplattan. Nu upplevde han själv 

mycket tydligt där han stod, att himlen var en rymd, att stjärnhimlen hade både rymd 

och djup. Oändligt djup. Och att stjärnorna låg på olika avstånd, bara så oändligt av-

lägset att de kunde tyckas ungefär lika nära och lika stora. 

Det var som om hans ögon plötsligt såg på ett nytt, fördjupande sätt sådant, som de 

alltid tidigare vanemässigt sett helt annorlunda, som platt. Detta var i och för sig inget 

märkvärdigt, han hade ju länge omfattat tanken på himlavalvet som en rymd. Men nu 

upplevde han, förnam han också himlen som en rymd. 

Det märkliga nu var dessutom något annat, som kanske hörde ihop med rymdupp-

levelsen. Hans blick hade fallit på en enskild stjärna däruppe i rymden, en stjärna lite 

mer lysande, tindrande än andra. Och på något sätt vibrerande. Kanske också lite 

större än andra stjärnor. Ja, den var tydligt större än andra stjärnor, det såg han nu. 

Fast det kunde inte vara polstjärnan, för placeringen på himlen stämde inte, den här 

stjärnan stod i öster. Som en gång stjärnan över Betlehem. Vibrerade den verkligen? 

Först trodde han att detta var en synvilla. Ibland kunde ju föremål i naturen vibrera på 

grund av varmluftsströmmar, det visste han. Eller vibrerade den för att han fixerade 

den så starkt utan att ha några hållpunkter i omgivningen? Plötsligt slog det honom 

att stjärnan kanske inte alls vibrerade, kanske rörde den sig, kanske rörde sig stjärnan 

rakt emot honom. I en svindlande hastighet, från en oändligt avlägsen punkt i rym-

den. Fanns det inte en antydan av kompakt mörker bakom den, som ett kölvatten? 

Visst! Med det där nya djupseendet såg han det. Den rörde sig mot honom. 

Den gamles uppmärksamhet var nu total, han var helt fångad av objektet! Detta var 

ingen villa. Här hände verkligen någonting! Det var ingen tvekan längre, stjärnan blev 

större och större, ju mer han fixerade den. Även om det gick nästan omärkligt. Up-

penbarligen närmade den sig från ett svindlande stort avstånd, för det gick långsamt, 

trots att den samtidigt tycktes hålla en oerhört hög hastighet. 

Allteftersom stjärnan rörde sig emot honom, tycktes det den gamle som om rymden 

skiktade sig i sfärer, trängre runt stjärnan men allt vidare fram emot honom, där han 

stod på sin trappa. Ja, rymden framstod för honom nu som en tunnel av knappt an-

tydda välvda bågar, lite ljusare än själva rymden. Han vågade inte släppa stjärnan 



med blicken, men han uppfattade de där valven eller bågarna med ett slags perifert 

seende, som inte gav full visshet, men ett slags diffus aning. Och på de välvda bågarna 

framträdde såsom antydningar ljusa silhuetter av någonting som tog allt tydligare 

form. Det var som om alla större och mindre stjärnor därute i rymderna, alla moln av 

diffusa stjärnor där, drog sig samman och grupperade sig till figurer, ljusare i kontu-

rerna än den bakomliggande rymden. Rörliga figurer som han till sist urskilde tydligt 

och klart. 

Det var änglar! Änglar som med lyftade huvuden blåste i långa, spetsiga basuner. 

Allteftersom stjärnan närmade sig och passerade en ny sådan där sfär eller valvbåge 

trädde nya änglar fram som ur intet och gjorde sig tydliga. I tur och ordning lyfte de 

sina huvuden mot himlen, satte basunerna till munnen och blåste. Allteftersom stjär-

nan passerade. Som om de ville tillkännage dess ankomst. 

Den gamle försökte urskilja ett ljud, han borde ju kunna höra basunerna, men nej. 

Han hörde ingenting. Men han kände det som ett hastigt tilltagande vinddrag runt 

huvudet, som en blåst, en alltmer tilltagande blåst, ja, till sist som en storm som bör-

jade slita i hans kläder och som strök håret bakåt. Ja, här hände det saker! Först hade 

den gamle försökt hålla kvar sin peruk på huvudet med händerna, men när det inte 

längre gick slet han den av sig och slutligen lät han den fara med vinden. Det som här 

hände var för stort för att han skulle engagera sig i sin peruk! 

Stjärnan var nu långt större än en punkt, och nu fick han känslan av att den i själva 

verket inte alls rörde sig mot honom. Utan att det var han som rörde sig mot den. Som 

om han blivit upplyft av en osynlig kraft och på osynliga armar fördes ut i rymden och 

med svindlande hastighet rörde sig genom sfär efter sfär. Stjärnan till mötes. Det 

blåste runt öronen på honom och han njöt av den friska luften och av farten, av sin 

egen lätthet. Ja, han var i extas. Och nu såg han i stjärnan inte längre en stjärna utan 

snarare ett klot. 

Men nej, nu såg han, nu såg han, det här var märkligt, nu såg han med ens i klotet ett 

klart skimrande, oskuldsfullt barnansikte. Som på en sådan där kerub som han så ofta 

sett avbildad på barockmålningar under sina resor på kontinenten, eller i Maria kyrka, 

när han tankspridd under högmässopredikan lät blickarna vandra runt den förgyllda 

takkransen. Nu var han helt häpen. Ett barnansikte! 

Nej nu, nu när stjärnan kommit honom ännu närmare och växt till sig ytterligare, nu 

såg han vad det var. Det var inte alls ett barnansikte, en kerub, nej, utan det var en 

vuxen, uppenbarligen en ängel, en underbart skimrande, genomsynlig gestalt, fast 

inte alls med vingar, utan mera som en människa, fast underbar att se på. Stor. Ja, väl-

dig var den! 



Och nu, nej nu, vad var nu detta? Det var ju inte alls en ängel! Det hade tydligen va-

rit en synvilla. Nu måste han visst slå ned blicken. För det var ju ett människopar, en 

man och en kvinna, alldeles nakna, och dessutom tätt sammanslingrade, som i själva 

parningsakten. Såg han verkligen rätt? Fastän han fylldes av skam över vad han fick 

bevittna, tycktes detta honom samtidigt så underbart vackert och fullständigt oskulds-

fullt. Han kunde inte släppa de båda med blicken. Två människor i sin intimaste 

stund, så fullständigt förenade och upptagna av varandra att de tycktes honom vara 

ett. Så vackert, så rent! Så som han ofta drömt att det skulle vara. Men aldrig upplevt 

själv, ungkarl som han varit livet igenom. 

Nu var detta, detta som uppenbarligen inte var en stjärna, omedelbart framför ho-

nom, inte som en punkt på himlen, inte som ett klot eller något annat rumsligt, utan 

plötsligt var han helt inne i det och alldeles omsluten, innesluten av dess ljus. Någon 

av natten mörklagd trädgård fanns där inte mer, ingen trappa att stå på, ingen rymd 

att se på, inga sfärer eller valv, inga himmelsbasuner. Han var försatt i ett helt annat 

rum, i ett rum av dovt ljus och behaglig värme. Och där hade det plötsligt blivit stopp. 

Det hade slutat tvärt att storma runt öronen. Känslan av svindlande snabb rörelse var 

borta. Tvärtom hade det blivit påfallande stilla omkring honom. 

Framför honom eller omkring honom anade eller kände han nu närvaron av ett vä-

sen av väldiga dimensioner. Det gick inte riktigt att beskriva därför att det var form-

löst, eller snarare skiftade det konturer så hastigt att det kunde sägas både ha och inte 

ha några former. Det var i alla fall som ett stort ljus, som närmast kändes bländande. 

Outhärdligt svårt var det för honom att blicka på, det sved i hans ögon så att han inte 

riktigt vågade fästa blicken. 

Och så hör han, inte från det väldiga väsendet som vagt antyder sig framför honom, 

men direkt ur rummet som omger honom, en röst, en röst som tycks nå honom från 

alla håll och som inte når honom genom öronen utan på något sätt talar direkt inom 

honom: 

– Stig fram, gamle man, men akta dig för ljuset, för skimret som omger oss, det är 

från himmelen, inte från den yttersta himlen, utan från den tredje himlen, men ändå 

näst intill outhärdligt för dig. Om du lägger något lite av ditt mänskliga förnuft över 

dina sinnen, så kommer du visserligen inte att förstå allt du nu kommer att få se och 

höra, men du kan uthärda det. Gör så och träd sedan fram inför oss. 

Och den gamle gjorde så. Hur det nu gick till förstår han inte ens efteråt. Han tänkte 

bara: ”Detta är inte möjligt” – och därmed lade sig förnuftet som en slöja över hans 

ögon. Och därmed blev glansen mattare hos väsendet, som nu också trädde fram tyd-

ligare för honom, och han kunde fästa blicken på det utan att bländas. 



När han sedan tog ett steg framåt, så som han blivit uppmanad, var det som om han 

trätt in i ett rum. Där såg han något nytt, överraskande. Framför sig hade han en öp-

pen vagn, som för övrigt var påfallande lik en av hans egna vagnar hemma i vagnsbo-

den, men en vagn som skimrade av guld och ädelstenar. Och istället för hästar drogs 

den av keruber, små barn med knubbiga nakna kroppar som nu vilade ut, lutande sig 

över skaklarna, skrattande och lekande med seldonen. Och i vagnen satt ett män-

niskopar, en man och kvinna av underbar skönhet och i sina bästa år. Han kände igen 

dem från nyss, men nu var de inte alls nakna, utan vackert draperade i vita skimrande 

kläder och med blixtrande juveler runt handleder och vrister, armar och hals, och 

även i pannan, fästade direkt på huden. 

Allt var precis så som han tänkt sig att det måste vara i himlen. Fast detta var ändå 

mer än vad han någonsin kunnat föreställa sig. Det kändes nämligen fullständigt verk-

ligt, inte bara som en fantasifull föreställning. Och nu fick han uppleva något otroligt. 

På nytt hörde han rösten, och orden kom direkt ur rummet precis som tidigare, fast 

det var paret som talade, mannens och kvinnans munnar rörde sig samtidigt, och 

kvinnans mun rörde sig precis likadant som mannens. De talade fullkomligt sam-

stämmigt, som om de talade med en och samma mun: 

– Du vill ju skriva för människor om bröllop och äktenskap i himlarna, och du har 

fått Guds befallning därtill. Men du vet inte vad du skall skriva, för du har ingen kun-

skap därom. Du har försökt skriva ur dig själv, du har försökt skriva sådant som du 

bara tror och föreställer dig. Och det går ju inte. För det är inte Guds vilja. Det är inte 

så Herren vill att det skall gå till när man skriver åt Honom om himmelska ting. Du 

skall inte skriva vad du tror, du skall skriva endast vad du sett! 

Orden drabbade den gamle som ett svärd i nacken. Han var avslöjad. Genomskådad. 

Plötsligt såg han tydligt på sig själv, vad han hållit på med. Vad han gjort under da-

gen. I det ögonblicket kände han sådan skam, att benen förlorade all kraft under ho-

nom och han sjönk ner på knä: 

– Min Gud, vad har jag gjort, tänkte han. – Jag har syndat! Jag har försökt skriva mitt 

eget, mina egna tankar i stället för Guds ord! Jag har försökt träda i Guds ställe! Återi-

gen! Jag arma människa! Och mitt eget namn hade jag tänkt sätta på boken, dessutom! 

Vilket högmod! Än en gång hade han låtit sig luras till högmod! Blir då en människa 

aldrig fri från sina svagheter? 

Ja, i det ögonblicket var han fullständigt förkrossad. Kroppen vek sig framåt som om 

han ville falla död ner på platsen av skam. Så blev han liggande, platt på magen, med 

armarna sträckta framför sig som i en förtvivlads vädjan om nåd. Och han hörde alla 



sina tankar och känslor uttalas i rummet, precis som tidigare orden från paret i vag-

nen. 

– Vi vet, svarade honom rösten, vi vet allt du velat säga, vi har känt din vånda, sett 

din frestelse och deltagit i ditt mörker. Vi ser din förkrosselse i denna stund. Du var 

förlåten i samma ögonblick du ångrade sig. Det är så förlåtelse fungerar. Du är förlå-

ten! Och i sin nåd har nu Herren befallt att du skall undervisas om det himmelska äkt-

enskapet och dess fröjder. Så behöver du inte mera frestas. Allt kan visserligen inte 

sägas, och allt kan inte sedan formuleras i mänskliga ord, men vi vill ge dig det som i 

någon grad kan uttryckas för människor, som kan förstås och därutöver anas. För att 

deras okunskap om äktenskapet i någon mån skall skingras och deras kärlek kunna 

renas. För att deras hopp skall väckas och deras längtan växa, längtan till ett him-

melskt liv, ty det himmelska livet är tänkt att ta sin början redan på jorden. Det grund-

läggs redan där. Med kärlek och äktenskap. 

Tröstad av dessa ord reste sig den gamle åter på knä, med tårar rullande nerför kin-

derna. Så ovärdig han var, och ändå så betrodd, han kunde inte fatta det. Han strök 

bort tårarna med rockärmen, och när han så ser upp, märker han att han ser klarare än 

nyss, då han hade lagt förnuftet som en slöja över sina sinnen. Det var ju egendomligt, 

men så var det. Hans blick var på något vis tydligare. – Tårar har tydligen en renande 

verkan, tänkte han för sig själv. 

– Ja, tårar renar. Var och en som gråter över sina synder förnimmer det. Därför gråts 

det så mycket på jorden och även i helvetena, utom bland de mest förhärdade. För den 

som gråter finns det fortfarande räddning. 

Återigen rösten direkt ur rummet, eller om det nu var inom sig han hörde den. 

Nu blev han på nytt förvånad. För när han såg upp var det inte alls ett människopar 

som satt i vagnen längre, allt det där han nyss sett var borta. Framför honom stod en 

ängel av underbar skönhet, i en dräkt som tycktes honom inte bara genomskinlig utan 

på något sätt strålande inifrån. Ängeln log emot honom och fortsatte: 

– Ja, tårar renar. Så är det i himlarna, precis som på jorden. Det är naturens ordning. 

Varför skulle annars tårar finnas? Men res dig nu upp och träd fram så att undervis-

ningen kan börja. Det du nu skall få ta del av gäller förhållandena i tredje himlen. Det 

därutöver är ofattbart, inte bara för dig utan även för oss hemmavarande i tredje him-

len. Vi vet allt om det som ligger under oss, men det som är över oss vet vi ingenting 

om, även om vi naturligtvis anar och därför längtar efter att få lära känna det. Aning-

en lockar oss, och själva vår längtan är oss ett löfte och en pant på att vi en dag kom-

mer att nå full kunskap om allt. Precis som förhållandena är på jorden. Som nedan, så 

ovan. Som ovan, så nedan. Dit du längtar, gamle man, dit kommer du till sist, den 



verklighet du tycker dig ana, den blir också din till sist... I himlarna råder samma lagar 

som på jorden, fast allting här har mer subtila former än där. Naturens lagar gäller inte 

bara materien, de gäller i hela universum, i himlarna precis som på jorden... Fast ju 

högre i himlarna man kommer, ju närmare Gud man når, ju mer lägger man av sig sitt 

förflutna, i synnerhet det som ligger långt bakom. Änglarna som står närmast Guds 

tron har för länge sedan glömt, inte bara det som gällde jorden utan även det som gäl-

ler de lägre himlarna. Det har vi hört. Ja, de förstår inte ens det språk vi talar här. Det 

är för grovt för dem... Detta är något nödvändigt: att undan för undan lägga av sig 

sina grövre höljen, sina masker och slöjor. Detta är nödvändigt för att man slutligen 

skall kunna stå ansikte mot ansikte med Gud den Högste. Han vill se varje människa 

sådan. Avklädd. Sådan som hon är. Naken. Först då kan Han återförena sig med sin 

skapelse. 

Det var ett långt tal, detta. Men detta kunde ju den gamle förstå, även om han förstod 

det först när han fick det påtalat för sig. Ja, detta skulle han lägga på minnet och, åter-

kommen till sitt eget, skriva ner. Han reste sig upp och trädde fram, som han blivit 

tillsagd. Och det var som om han trätt in i ytterligare ett rum, mindre men ljusare än 

den förra. In i en kammare. Nu kände han sig djärv, upprättad som han blivit, och vå-

gade sig på en fråga: 

– Vad är då bröllop och äktenskap i himlarna, i den tredje himlen? Detta om vilket 

jag varit alldeles vilse och skall beredas undervisning? 

I ett ögonblick var ängeln försvunnen och återigen förvandlad till det vackra män-

niskoparet, till man och kvinna. De satt som tidigare så tätt tillsammans att det tycktes 

den gamle som om de varit sammanvuxna. De log och skrattade vänligt emot honom. 

Och så vände de sig mot varandra och såg varandra i ögonen, så att det strålade mel-

lan dem. De var uppenbarligen alldeles uppfyllda av kärlek till varandra. I det ögon-

blicket, just när de fäste blicken på varandra, förvandlades de inför den häpne gamle 

mannen till ett, de förenades till en enda gestalt, med ett enda ansikte, med en glans 

som vida översteg den de nyss utstrålat var och en för sig. De blev till ängeln som nyss 

talat till honom och som nu nästan bländar honom på nytt, sägande:  

– Ett himmelskt äktenskap är detta som nu ser framför dig. Det är ju en ängel du ser, 

inte sant! Himlarnas alla änglar, det är ingenting annat än människor i deras fullkom-

liga form. Fullkomliga blir de i det ögonblick de förenas till ett, då de firar bröllop. 

Änglar är människor, men inte människor var och en för sig, som en kvinnlig ängel, 

eller en manlig ängel. Sådana finnes icke! Sådana änglar är en omöjlighet. Utan en 

ängel, det är ingenting annat än en man och en kvinna i förening, en man och en 

kvinna som ingått äktenskap, kanske redan på jorden, som lever i det äktenskapet och 



genom det alltmer innerligt uppgår i varandra och närmast blir till ett. Detta händer 

förstås sällan på jorden, fast det är ju vackert och något av ett under när det sker. Men 

i himlarna händer det ständigt och jämt. I varje ögonblick. Det är så man blir en ängel. 

Det är därför du nu, gamle man, ser på oss och ser oss med ett enda ansikte och hör 

oss med en enda röst, trots att vi är två och talar med två munnar. Tillsammans är vi 

dock mer än två och har större glans i himlarna tillsammans än om vi hade uppträtt 

var och en för sig, ja, om nu det hade varit möjligt. 

Det sagda fascinerade den gamle och grep honom djupt. Kunde det verkligen vara 

så? Så underbart! Detta skulle han gärna själv vilja få uppleva en dag, äen om han inte 

längre vågade hoppas på något äktenskap redan i jordelivet. Han hade i hela sitt åttio-

åriga liv varit ungkarl men alltid burit på en obändig längtan efter äktenskapet, efter 

att få uppleva kärlekens glädje och åldras tillsammans med en trogen maka. Denna 

längtan tycktes honom aldrig gå över, hur gammal han än blev. Det var naturligtvis 

lite pinsamt att fortfarande, i hans höga ålder, nära sådana drömmar. Han hade på nå-

got sätt alltid känt sig halv, han hade alltid burit på en dov känsla av saknad efter nå-

got som han inte visste riktigt vad det var.  

Ja, ibland hade han faktiskt misstänkt att hans febrila sysslande med Gud bara var ett 

sätt att avleda denna oregerliga längtan efter en maka som delade hans bädd. Var det 

Gud eller var det en maka han längtade efter? Nu började han ana att det kanske var 

en och samma längtan! Att det ena förutsatte det andra. Kunde det verkligen vara så: 

att föreningen med en maka i äktenskapet också förde honom närmare Gud? Det stred 

ju mot både det katolska läran om celibatet som ett högre, heligare stånd och mot 

själve Paulus i hans brev, där han på sin höjd ser äktenskapet som ett nödvändigt ont 

för att förekomma värre köttsliga synder. Det där måste han reda ut för sig själv, och 

skriva om. 

Som ett svar på hans tankar fortsatte ängeln: 

– Gud skapade människan till sin avbild, och av människan gjorde han sedan en man 

och en kvinna. För att bli en hel människa på nytt måste mannen och kvinnan åter-

förenas. Det är därför mannen bär på en obändig längtan efter kvinnan, och kvinnan 

på samma sätt på en obändig längtan efter mannen. För att genom varandra åter bli 

människa helt och fullt. Mannen behöver en kvinnlig del, och kvinnan en manlig för 

att bli fullkomlig människa. Gud delade på människan på detta sätt för att människan 

inte skulle hemfalla åt egenkärlek. Utan nu står mannens kärlek till kvinnan och kvin-

nans kärlek till mannen. Först när de förenas och blir till ett känner de sig hela. Då är 

de också Guds sanna avbild. 



– Därför instiftade Gud äktenskapet, och det gjorde Han redan när Han ur männi-

skan vid Skapelsens början skapade man och kvinna. Äktenskapet är nedlagt redan i 

naturens ordning. Det kan du själv se, gamle man, då du omkring dig ser, hur allt av 

manligt kön dras till det som är kvinnligt, och tvärtom, hur allt det som är av kvinnligt 

kön dras till det som är manligt. Det är en skön och underbar ordning, som skänker 

den största njutning och glädje åt var och en och samtidigt förverkligar Guds avsikt 

med sin skapelse. Var och en som på jorden inte får sin längtan tillfredsställd efter sin 

andra hälft, bär på denna längtan livet ut och sedan vidare in i himlarna. Först i före-

ningen blir mannen hel, och på samma sätt kvinnan. Och tillsammans är de större och 

visare, och starkare och vackrare än om de stått var och en för sig. Tillsammans utgör 

de en ängel. 

Dessa tankegångar var nya för den gamle men föreföll honom ändå märkligt be-

kanta, som om han redan visste allt det här, fast dunkelt. Men nu tycktes dessa tankar 

honom så underbara att tårarna kom honom i ögonen. Han kände sig djupt gripen, 

och gammal som han var hade han lätt till tårar. 

– Detta är inte tankar, förklarade ängeln strängt och antog en mörkare och mindre 

glänsande ton, ja, nästan hotfull:  

– Detta är! Detta är den ordning Gud nedlagt i sin skapelse, i naturen. Både i himlar-

na och på jorden. Det är inte bara tankar. Du gör det till tankar för att kunna förstå och 

pröva riktigheten. Uppifrån ser man hur det är, men ur ett jordiskt perspektiv ser man 

bara dunkelt, nerifrån kan man bara ana hur det är. Naturen är en dunkel spegel för 

de himmelska ordningarna. Visst reflekterar naturen himlen liksom en vattenspegel, 

men bara ofullständigt och förvridet, aldrig helt och fullt, aldrig tydligt och klart. Det 

är därför vi på detta sätt måste undervisa dig direkt. I naturen ser man bara Gud på 

ryggen! Men ur din egen längtan, däremot, gamle man, ur de hemliga känslor du bär 

på trots din höga ålder, kan du ändå sluta dig till att det är som jag har sagt. 

I det ögonblicket, efter en så sträng tillrättavisning, trodde den gamle att undervis-

ningen var över och uppenbarelsen till ända, ty ängeln försvann som i ett dis. 

Men istället visade sig ängeln strax i sin andra form, som man och kvinna. De satt 

som förut vända mot honom, men i den mån de såg på varandra, sköt det strålar av 

ljus emellan dem, så att de på något sätt flöt ihop, och deras färger förändrades. Den 

gamle kunde inte låta bli att fästa blicken särskilt på kvinnan, eftersom hon var av 

motsatt kön. Hon var verkligen enastående vacker att se på, behaglig i sättet, ja ljuv, 

med glittrande ögon och svallande hår, formfulländad, med bara axlar, och bröst 

som... Så tänkte den gamle för sig själv utan att riktigt reflektera över det. Varvid 

kvinnan hastigt försvann, hon uppgick på något sätt i sin man, liksom gömd bakom 



hans rygg, och mannen stod fram förstorad och mäktig som en sköld mot den gamle. 

Mannen sade: 

– Du såg på min hustru med begär. Du kunde säkert inte hjälpa det, för hennes 

skönhets skull. Du är van att se på kvinnan med begär. Men det var därför hon för-

svann. Inte för sin egen skull, men för att inte framkalla sådana känslor och tankar hos 

dig. 

Den gamle kände sig naturligtvis skamsen över att ha blivit avslöjad på detta sätt. 

Han försökte urskulda och förklara sig: 

– Hur skall man kunna undvika att känna begär, när man står inför sådan fulländad 

skönhet? Hur gör ni i himlarna, ni som tydligen dagligen möter sådan skönhet? 

– Det är inte alls svårt, förklarade mannen. – När jag möter sådan skönhet hos andra 

kvinnor lånar jag min hustrus ögon och ser deras skönhet genom dem. Då är de inte 

alls lika vackra. På så sätt har jag alltid en kysk blick. När jag däremot ser på min 

hustru ser jag med mina egna ögon och då ser jag hennes skönhet och därför åtrår jag 

bara henne. 

Det var ju fascinerande, tyckte den gamle, men då var också följdfrågan given: 

– Man känner alltså åtrå även i himlarna? 

Mannen skrattade till lite grand och svarade: 

– Den frågan får vi alltid från människor som ännu lever i det jordiska. De är så 

rädda att jordelivets olika njutningar skall berövas dem i himlarna, att de är beredda 

att avstå från det himmelska livet och hellre väljer helvetet, där man ju med säkerhet 

vet att sådana njutningar fortgår i all evighet. Däremot vet man inte varför sådana 

njutningar i helvetet fortgår i all evighet. Det är därför att man i helvetet aldrig uppnår 

någon tillfredsställelse. Man längtar, ja man jagar ständigt efter tillfredsställelse, men 

utan att någonsin få uppleva den. Verklig tillfredsställelse uppnår man ju bara genom 

föreningen med sin andra hälft. Den upplever vi här i himlarna, dagligen och stundli-

gen. Men i helvetet jagar man från den ena till den andra för att vinna tillfredsställelse, 

precis som det ofta är på jorden. På det sättet hittar man ju aldrig sin andra hälft. Där-

för förblir man för evigt ensam och otillfredsställd där, ja, det är detta som är helvetet. 

Detta fann ju den gamle lite underligt, för att inte säga orättvist och grymt. Varför 

kunde inte alla tillåtas finna sin andra hälft och på så sätt undslippa helvetets ensam-

het? Det vore väl en skön naturens ordning? Han fick genast svar: 

– Varför inte alla finner sin andra hälft? Det är enkelt! Därför att de inte söker sin 

andra hälft. Du vet själv mycket väl hur det står till på jorden. De allra, allra flesta sö-

ker ett kön, inte en av det andra könet. Och kön finns det många, men det finns bara 

en, som är ens andra hälft. Den som använder könet i sökandet efter sin andra hälft 



går till väga på helt fel sätt. Könet känner bara diffust. Det är bättre att använda ögo-

nen. Genom könet känner vi dragning till flera. Men att hitta sin andra hälft, det gör 

man ur djupet av sina ögon, det är ett igenkännande. Det är stor skillnad mellan att 

dras till något okänt och att känna igen någon. Den man känner igen, den känner man 

sedan tidigare. 

Den gamle insåg att utifrån detta resonemang hade även han varit ute på helt fel 

vägar. Många misstag hade han tydligen begått i livet. Tydligen av ren okunskap, av 

ovetenhet om vad han sökte. Det var nog tur att de purunga flickorna Polhem hade 

avvisat hans frierier, båda två i tur och ordning, när han själv redan varit i medelål-

dern. Den yngsta, Emerentia, hade kallat honom gubbe. Vad var han ute efter egentli-

gen? Och han i sin tur hade behandlat dem kränkande, som om den ena var utbytbar 

mot den andra. Ingen av dem kan alltså ha varit hans andra hälft. Om den saken hade 

han inte bekymrat sig, han hade inte ens ställt sig frågan. Ja, vad hade han varit ute 

efter, egentligen? På nytt skämdes han över sig själv. 

Ja, det här skulle han minsann skriva om, nu när han förstod hur det egentligen låg 

till – fast han anade ju att han skulle bli utskrattad. En så gammaldags syn, och så 

naiv! Att finna sin andra hälft bland alla människor, det är ju som att söka en nål i en 

höstack! Så skulle han avfärdas. 

Ängeln fortsatte: 

– Och visst känner vi åtrå även i himlarna! Vi änglar är ju som sagt människor, om än 

i fullkomlig form, och därför känner vi åtrå precis som vi gjorde på jorden. Det är na-

turens ordning, och den gäller här precis som där. Men vi känner bara åtrå till en, till 

den vi är ämnade för alltsedan Skapelsens begynnelse och för den skull låtit oss före-

nas med genom äktenskapet. Den åtrå vi känner är dessutom så mycket större därför 

att den förstärks av sinnenas gemenskap, av den gemensamma viljan och av den öm-

sesidiga inriktningen helt och hållet på varandra. Genom själarnas gemenskap. Dessu-

tom är i himlarna denna förening mellan två utsträckt i all evighet och utgör själva 

lycksaligheten. Och denna förening äger rum på många plan, ja, på alla plan samtidigt 

och är därför så oändligt mycket större och djupare. Den kan inte ens jämföras med en 

enbart könslig förening, som är högst tillfällig och dessutom både svettig och tröt-

tande. 

Ja, det verkade ju troligt. Ändå var den gamle betänksam. Detta stämde inte med 

hans bild av det himmelska livet. Han hade ju alltid trott att åtrån var förbunden med 

det kroppsliga, med jorden, och att man i himlarna levde jungfruligt och kyskt. 

Mannen framför honom log när han läste den gamles tankar, och när han log strå-

lade han bara desto mer: 



– Åtrån, eller längtan efter en annan av motsatt kön är inte alls något förbehållet livet 

på jorden och livet i kroppen. Men den upplevs på olika vis i himlarna och på jorden. 

Med kroppen känner man lust till en annan människa av motsatt kön, men vällusten 

är som sagt en mycket tillfällig och flyktig känsla och kan dessutom upplevas med 

vem som helst. Med sinnena upplever man något mera, man upplever något som an-

genämt. Och det är ju en mera bestående känsla, dessutom ofta förbunden med en an-

nan människa. Och detta är ju alltid en god början, som är möjlig att förverkliga redan 

i jordelivet. Men i himlarna medför föreningen mellan två en upplevelse av lycksalig-

heten, eftersom en sådan förening är större än både den ena och den andra av de båda 

som förenas. Den föreningen är total, på så sätt att den ena uppgår i den andra och 

den andra i den ena och de två på så sätt blir till ett och därtill större än var och en för 

sig. Det är det som är lycksaligheten. Föreningen är evig, eftersom den äger rum i 

varje ögonblick och fortgår i all evighet. Den är slutgiltig, eftersom den fullbordar 

Guds plan med människan. Upplevelsen av lycksaligheten kan inte fullt ut beskrivas i 

jordiskt språk, eftersom den är en unik himmelsk erfarenhet, förbunden med äng-

lablivandet. Men den kan i någon mån anas redan på jorden av den lust som erfares 

genom kropparnas förening, och än mer av den angenäma känsla som den äktenskap-

liga kärleken skänker. 

Här kände den gamle att man tangerade frågor som gränsade till det ofattbara. Jodå, 

visst kunde han genom dessa jämförelser och jordiska motsvarigheter i någon mån 

förstå. Ändå kunde han ju inte mer än vagt föreställa sig den himmelska lycksalighet-

ens fulla innebörd. Det skulle han alltså inte kunna förrän han själv var där. Han be-

slöt att ställa en fråga som kanske var barnslig men som kändes honom angelägen för 

egen del: 

– Hur är det för den man eller den kvinna som i jordelivet inte hittat sin motpart och 

hunnit ingå äktenskap? Är ett liv som ängel uteslutet och otänkbart för dem? Är han 

eller hon därmed utestängd från det himmelska livet och lycksaligheten? 

Mannen log åt denna fråga, eftersom han genast förstod den hemliga bevekelse-

grunden hos den gamle som hunnit bli åttio år utan att hitta en maka. Och kvinnan 

bakom hans rygg som också rördes av den olyckliges fråga, trädde åter fram och intog 

sin plats tätt invid maken. Tillsammans svarade de, med en och samma röst: 

– Inte alls. I själva verket är det få äktenskap på jorden som ingås på den sanna kär-

lekens grund, för att man verkligen hittat sin andra hälft. Därför gläds vi i himlarna 

när så väl sker. Nej, de flesta äktenskap på jorden ingås nog av andra skäl, med prak-

tiska bevekelsegrunder, kanske rentav med beräkning, för någon form av vinst. 

Kanske är det inte den andra parten man älskar, utan hans förmögenhet eller ställ-



ning, eller hans utseende och kön. Kanske ingår man äktenskapet för att föräldrarna 

vill det, eller för att samhället kräver det. Eller för att man i obetänksamhet bara tror 

att man hittat sin andra hälft, eller helt enkelt för att man är rädd att bli utan, av rädsla 

för ensamheten. Få människor har lärt sig att lyssna inåt och lärt känna sig själva så 

väl, att de kan urskilja sina djupaste känslor och motiv. Dessa är liksom beslöjade och 

maskerade för dem. Därför utvecklas också många äktenskap i olycklig riktning, så att 

den ena parten tar makten över den andra, och på så vis förvänds den goda viljan, i 

den mån den nu fanns där, i hat och ovilja och kyla. 

Jodå, i allt det där kunde den gamle instämma helt och fullt. Han kunde knappast 

säga någon i sin bekantskapskrets som var tillfreds med sitt äktenskap. Just motvilja 

och kyla tycktes rentav vara det vanliga. I vissa fall tycktes honom äktenskapen vara 

rena slagfält, där striden mellan könen pågick både dag och natt. Det hade han också 

sett. Nej, det jordiska äktenskapet handlade nog mera om kontroll och makt över mot-

parten än om kärleksfullt samförstånd mellan medparter. Ängeln fortsatte: 

– Sådana äktenskap gestaltar ju inte Guds avsikt med äktenskapet, nämligen en allt 

innerligare förening, utan tvärtom dess raka motsats. Sådana äktenskap är emot den 

himmelska ordningen och kan sedan inte få sin fortsättning i himlarna, där ju endast 

den äktenskapliga föreningen mellan två för varandra alltifrån Skapelsen förutbe-

stämda hälfter är en förutsättning för den fortsatta existensen som ängel. Nej, åt den 

som gör sitt inträde i himlarna, utan att han eller hon hittat sin andra hälft som ändå 

är uppfylld av en stark och äkta längtan, åt honom eller henne har himlarna den äkta 

hälften i beredskap. Och hur de båda möter och känner igen varandra, varvid kärlek 

uppstår, det är för oss andra i de himmelska omgivningarna underbart att skåda. Det 

är en av våra största himmelska förnöjelser att avnjuta sådana möten. Och sådana mö-

ten äger rum dagligen och stundligen. Du behöver inte vara orolig för egen del, att du 

inte skall få uppleva detta. Ja, i himlarna firas bröllop i varje enskilt ögonblick, ja livet i 

himlarna kan sägas utgöras av just detta: ett i all evighet pågående bröllopsfirande, på 

alla plan och i alla himlar på en och samma gång och inbegripande alla och envar. 

Ingen som här gjort sitt inträde lämnas utanför. 

Lättad och glad över detta lugnande besked inte bara för sin egen del utan för alla, 

blev nu den gamle ännu djärvare. Han avslöjade sin innersta undran: 

– Jag är ju en gammal man, som snart skall dö. Jag har i hela mitt liv både spanat och 

prövat, men aldrig mött någon jag känt skulle kunna utgöra min andra hälft. Vet man 

redan nu i himlarna vem som här kommer att bli min maka, med vem jag en gång 

slutligen kommer att förenas? 



De båda makarna log och kastade sedan en blick på varandra, varvid de genast upp-

gick i varandra och blev till ett på nytt. Till en väldig, nästan formlös ängel. De bar sig 

underligt åt, tyckte den gamle, som om de gladde sig över någon underbar hemlighet 

de besatt tillsammans. Varför skulle de annars försvinna så där retsamt? Efter ett 

ögonblick blev mannens ansikte åter synligt som ur en glänta i ett moln. Han svarade: 

– Det har just beslutats att ytterligare en aspekt av de himmelska hemligheterna skall 

avslöjas för dig. Du har på grund av din ärliga längtan befunnits redo för det. För oss 

är detta förbjudet område, så vi lämnar dig här. Du kommer inledningsvis att utsättas 

för en prövning, men består du den kommer du att få en vägviserska, som för dig vi-

dare. Kanske känner du igen henne? Alla har någon gång i jordelivet mött sin andra 

hälft men utan att känna igen honom eller, som i ditt fall, henne. Men var först beredd 

på en överraskning, allt är inte som du tror och förväntar dig! Dröj bara här tills du 

förstår vad du skall göra. 

Därmed försvann de båda makarna i ett töcken som genast omformades till en ängel, 

och ängeln i sin tur sögs bakifrån tillbaka upp genom himlarymderna i svindlande 

hastighet. Ett ögonblick framstod ängeln för den gamle som en snabbt ilande vagn, 

sedan som ett älskande par, ett ögonblick som ett barnansikte, sedan bara som ett ly-

sande klot och därefter som en liten kula, och slutligen som en vibrerande och tind-

rande stjärna i en avlägsen, mörk rymd. 

 

 

 

II. 

Nu stod han där, den gamle, på nytt i sin trädgård. I nattmörkret. Dunklet under trä-

den var kompakt. Ändå kände han sig hemma och trygg, här hade han ju planterat 

vartenda träd, ansat varje buske, grävt varenda rabatt, här hade han krattat alla gång-

arna om hösten. Men något var annorlunda, det märkte han, på något vis nytt och 

okänt. Först såg han inte vad det var. Men så! 

Till sin häpnad fann han att alla träden hade flyttat på sig. Ja, alla hans lindar och 

popplar och äppelträd och päronträd, som han efter tidens mode ställt i räta rader, 

hade grupperat om sig, de stod nu som i en spiral, eller bildade de kanske en labyrint, 

det var svårt att urskilja. Och så sträckte de sig mot höjden i stället för att breda ut sig 

över jorden, så som de flesta träd brukar. Träd som rör sig, som flyttar sig i mörkret 

och sträcker grenarna som armar mot höjden! Egendomligt! Förskräckande! Han 

måste böja huvudet kraftigt bakåt för att kunna se trädtopparna, och himlen var näst-

an dold av lövverk. Det gick en rysning efter ryggen på den gamle. Situationen kändes 



på något sätt hotfull! Antagligen sträckte sig trädens rötter på samma sätt rakt ner i 

underjorden, det fick han en bestämd känsla av. 

Och när han vände sig om mot lusthuset såg han att de båda popplarna, som han en 

gång planterat på var sin sida om lusthustrappan, hade vuxit ihop och med sitt löv-

verk bildat en liten portal, till hälften döljande en mörk ingång till något okänt, till en 

grotta eller ett hål. Han tog ett par steg framåt, både rädd och nyfiken på vart denna 

mörka ingång kunde leda. Lusthuset verkade ju försvunnet. I stället såg han bara 

denna mörka grottöppning, och långt därinne, som en skiftning i det mörka, en svag 

antydan av ett dovt, rödgult sken. 

I samma ögonblick tycktes honom de båda popplarna förvandlade, ja hör och häpna, 

de var plötsligt förvandlade. Förvandlade till två mörklagda, nakna kvinnor med yvigt 

hår och glansig hud och med ögon som glimmade i natten. Med oblygt framskjutna 

bukar och utmanande rörelser sträckte de sig emot honom. Med stora, inbjudande le-

enden bjöd de honom att stiga fram. Och när han slutligen tveksamt gjorde som de 

önskade, slöt de upp tätt inpå honom och slingrade sig med armar och ben omkring 

honom. Trots att han sedan länge var i en ålder då sådana känslor borde ha dämpat 

sig och rentav lagt sig helt kände han de båda kvinnornas väldiga dragningskraft. Två 

unga, nakna kvinnokroppar pressade mot hans! Kunde det vara sant? Kunde han 

verkligen, vid hans höga ålder, utöva någon lockelse på unga kvinnor? Han kände sig 

smickrad. Och en hetta spred sig från deras kroppar rakt genom hans kläder, en 

värme ända ner i hans av ålderdom annars kalla fötter. 

Mycket försiktigt lade han armarna runt deras unga, nakna kroppar. Han kunde inte 

låta bli. Deras hud var ung och het. Men endast tveksamt vågade han svara på deras 

smekningar. Han rörde trevande med fingertopparna över deras nakna ryggar, över 

skulderbladen, längs ryggraden ner mot svanken. I samma ögonblick föll den gamles 

blick på den hemlighetsfulla ingången och grottan. Långt därinne tyckte han sig återi-

gen urskilja den där rödaktiga lågan. På något märkligt sätt verkade lågan korrespon-

dera med hans känslor, ty varje gång det gick en ilning genom hans kropp av berö-

ringen med naken kvinnohud flammade lågan därinne upp, ibland bara svagt, ibland 

häftigare. 

Ljuset från lågan blev starkare, i takt med hans upphetsning, och lyste till sist upp så 

kraftigt att han blev varse en smal, stensatt trappa som ledde ditin, en kort trappa som 

förde snett nedåt, till en underjordisk hålighet. Skenet därnere tycktes honom inte alls 

obehagligt, tvärtom, det gav ett angenämt varmt och ombonat rödflammigt intryck. Så 

som man kan känna då man under ett oväder söker sin tillflykt i en grotta och därinne 

tänder en eld för att hålla sig varm och torka sina kläder. 



Det hela tycktes honom ändå egendomligt. En trappa som ledde nedåt? För honom 

hade det alltid känts naturligare att beträda en trappa som för uppåt. Men grottan såg 

verkligen inbjudande ut. Och vad var det nu för fel på en grotta? Till och med Herren 

Jesus Kristus, vår Frälsare, föddes i en grotta, liksom varje människa har sitt ursprung 

i en grotta. Vad kunde då vara fel med en grotta? Hade han verkligen tagit så miste, i 

hela sitt liv hade han haft sitt ansikte lyftat mot höjden, han hade ständigt strävat 

uppåt. Men visst, visst hade det varit strävsamt, trögt, och förresten, han hade ju för-

lyft sig, strävat så till den grad att allting slutligen brustit. Och då, den gången, hade 

han känt sig som ett litet barn igen, ett barn som längtade efter en modersfamn att 

söka tröst i, ett kvinnosköte att vila huvudet i, eller åtminstone en kvinnofamn, det 

gjorde detsamma vilken. Och här stod han nu, vid slutet av sitt liv, och erbjöds två! 

Nästan som ett svar på denna tanke kände han då de båda kvinnornas trevande 

händer glida in under kläderna, söka sig ner över hans åldriga mage, över den slappa 

buken, och följa ljumskens linjer ner mot könet. Så gammal han var kände han plöts-

ligt känslor han inte känt på länge. Alla kroppens krafter sögs ur armar och ben och 

huvud, flöt ihop och samlade sig i buken, han kände sig laddas. 

I det ögonblicket slöt sig de båda kvinnornas händer runt hans kön, samtidigt. Något 

sådant hade han aldrig upplevt, ja, inte vågat drömma om. Att något sådant skulle 

kunna hända honom, vid hans ålder! Han kunde knappast tro att det var sant! 

Men de båda kvinnornas händer hade blivit alldeles stilla när de mötte varandra, på 

något sätt avvaktande runt hans kön. Sedan började deras händer, lite förvånande för 

honom, att i stället treva på varandra, liksom förvånade, uppför varandras handleder 

och armar. Och när han tittade till såg han att de båda kvinnorna såg på varandra, som 

om de just upptäckt varandra, och att de såg på varandra med hat. Sedan släppte de 

med ens allt de hade för händer och kastade sig över varandra i en häftig brottning. 

De började riva varandra med naglarna, i ansiktet och över brösten, de bet varandra 

med unga vassa tänder i armar och hals så att blodet flöt, de drog varandra i öronen 

och i håret så att det slets upp med rötterna i stora sjok. Så de bar sig åt! Ingenting 

tycktes otillåtet i detta slagsmål mellan kvinnor. Till sist föll de omkull i gruset, in-

vecklade i en vild brottning, där deras nakna vita skinkor glänste i mörkret och ögo-

nen emellanåt gnistrade till som kattors. 

De slogs om honom! Först kunde han inte förstå det, han hade ju njutit i fulla drag. 

De slogs tydligen på något vis om rätten till hans kön. För innan deras händer mötts 

hade de ju kunnat fördra varandra. Den gamle stod där och såg på de båda kvinnorna 

medan de rullade runt på marken, så vackra och så totalt uppfyllda av svartsjukt hat 

till varandra. Först kände han sig smickrad, det var ju om honom de slogs. Något så-



dant hade han väl adrig upplevt eller ens drömt om kunde vara möjligt. Här flöt det 

blod, för hans skull! Men allteftersom han insåg att de kanske slogs på liv och död, för 

nu tydde ju allt på det, så blev han missmodig. Till sist väcktes hans medlidande med 

dem så, att han ville ingripa och hejda dem. Ställa tillrätta. Ja, nu förstod han situat-

ionen fullt ut och sträckte vädjande händerna emot dem och nästan ropade, som om 

han riktade sig både till sig själv och till kvinnorna, som om han ville att de alla tre 

skulle komma till besinning: 

– Man kan inte älska mer än en åt gången! Man kan inte älska två samtidigt. Man kan 

inte dela på sin kärlek... Så är det bara. Man kan bara älska en! Det är naturens ord-

ning! Förlåt mig, kära ni, förlåt! Men det är naturens ordning! 

Kvinnorna såg upp på honom, förvånade. Brottningen hade tvärt stannat av. I nästa 

ögonblick var de som försvunna i intet. Popplarna var åter popplar. De stod där lugnt 

igen på sina platser som mörka pelare mot himlen och vajade stilla för nattvinden. Det 

var alldeles som om ingenting överhuvud taget hade hänt. Inte ens några märken i 

gruset antydde att någonting här tilldragit sig. Nu stod den gamle där och andades ut. 

Visst hade de varit vackra och lockande, dessa båda unga kvinnor, men ingen av 

dem hade känts honom mera lockande än den andra. Således hade ingen av dem kun-

nat vara hans andra hälft. Ingen av dem hade han tyckt sig känna igen. Ja, lockelsen 

hade tvärtom legat i att de var honom främmande! För övrigt hade deras intresse inte 

gällt honom utan hans kön. De kunde tydligen samsas om honom, men inte dela hans 

kön. Den tanken fick honom faktiskt att känna sig lätt sårad. Ingen av dem hade sett 

honom! Ingen av dem hade ens brytt sig om att möta hans blick! De hade bara velat ha 

hans kön! 

 Då förstod han. Detta var prövningen han skulle utsättas för. Frestelsen att smickrad 

och självupptaget uppfylld av den egna njutningen låta sig älskas av två kvinnor sam-

tidigt, vilka de nu än var. Detta hade kanske bara varit en fantasi, en manlig fantasi. 

En fantasi som kommit ur honom själv, ur hans innersta och hemligaste vrår, och som 

tagit yttre gestalt på detta sätt. Som inre, så yttre. Ja, det fanns till och med ord, ord 

säkerligen skapade av m„n, för sådana här lockande fantasivarelser: succubæ kallades 

de, kvinnliga varelser som ”ligger under”, sådana som med sina nakna, njutnings-

lystna kroppar och utmanande gester lockar mannen. Lockar till synd. Och vad är 

synd annat än ett felaktigt vägval? Honom hade de lockat med den där hemlighets-

fullt inbjudande, ombonade, rött skimrande grottan som de visste att han i svaga 

stunder hade en het längtan till. 

Det han just hade upplevt var kanske en fantasi, men nog så verklig ändå. Ja, visst 

måste detta ha varit den där prövningen man utlovat i tredje himlen. Han var inte så 



säker på att han bestått den. Han hade ju låtit sig dras med. Först när kvinnorna börjat 

slåss om honom hade han kommit till sans och förstått. 

– Man får alltid hjälp i prövningens stund! 

Orden kom direkt ur mörkret, ur trädgårdens mörkaste vrår, ur själva luften. Eller 

var det direkt inom sig han hörde dessa ord? Han stod ju där i sin mörka trädgård, 

alldeles ensam, ensam med sina tankar. Orden ekade inom honom, inne i hans huvud, 

gång på gång, som om de ville fästa sig där som en lärdom. Ja, det var uppenbart att 

han fått hjälp! ”Man får alltid hjälp i prövningens stund”, upprepade han högt för sig 

själv. 

Ja, det tycktes honom faktiskt som om den här prövningen snarast hade varit en lär-

dom. Han tyckte inte att han bestått frestelsen, men han hade lärt sig något. Han hade 

blivit djupt indragen i ett skeende av vilket han kommit till insikt: man kan inte välja 

två, för det är inget val, man kan bara välja en av två. Redan naturen säger oss detta, 

klart och tydligt. Vi har bara ett kön. Vi kan bara älska en. Vi räcker bara till för en. 

Detta låg ju helt på linje med vad han nyss lärt sig i himlen: man har bara en hälft. 

Förnuftet säger oss detsamma: man kan bara ha en hälft, inte flera. För övrigt: där i 

himlen, där hade han ju utlovats en vägviserska, inte två. De där båda kvinnorna, 

suckuberna som man väl fick kalla dem, de kunde inte ha varit hans rätta vägvi-

serskor, helt enkelt därför att de var två. De skulle ha lett honom fel. Därför att de var 

två. Två kvinnor kan inte enas om en och samme man. De skulle pekat åt olika håll. 

Nu förstod han alltihop. 

När den gamle åter sneglade mot ingången i dunklet mellan popplarna såg han att 

trappan, som nyss tyckts honom leda nedåt och sluta i en rött flammande grotta, nu i 

stället ledde uppåt. Den ledde uppåt i en spiral, med trädgårdens alla träd ordnade 

som en tät allé på båda sidorna. En allé som tycktes föra uppåt, uppåt till en sval, ljus-

blå rymd. 

Javisst, för honom utgjorde ju varje trappa som ledde uppåt en väldig lockelse. Så 

hade det alltid varit. Det satt liksom i fötterna på honom. Han hade en naturlig drag-

ning till höjder. Denna trappa uppåt kändes honom helt rätt att beträda. Så det var inte 

svårt för honom att besluta sig. Med ett långt kliv steg han in mellan popplarna och 

satte foten på trappans första steg. Det här kändes rätt! Han började gå, raskt men 

lugnt och säkert uppför trappan. Trots sina åttio år var han fortfarande en vital och 

rörlig man, som ofta förvånade betydligt yngre män med sina snabba steg, sin spänst 

och sina kvicka rörelser. Som inuti, så utanpå. Till sitt sinne var han fortfarande ung. 

Kanske runt de tjugo. 



Strax var han uppe i höjd med trädens toppar, och han såg sin trädgård snett från si-

dan breda ut sig i mörkret därnere. Men spiralen fortsatte i fria luften. Och nu blev det 

farligare för honom, utan stöd och skydd av några träd på någondera sida av trappan. 

Det var inte längre bara en fråga om kraft i benen utan också om balans. Men han 

upptäckte att om han bara blickade framåt-uppåt så undkom han känslan av svindel, 

trots att trappan dessutom smalnade betänkligt och trappstegen blev högre. 

Det tycktes honom som om han gick där i spiraltrappan i en evighet. Snart såg han 

trädgården därnere som ur ett fågelperspektiv, därefter bara som en nattlig lummig 

grönska, och slutligen bara som en knappt skönjbar mörkgrön fläck i ett stort mörker. 

Tvärtom trädde jorden fram alltmer i sin helhet, med land och hav, och med den ljus-

nande horisonten som en välvd båge och gräns mot himlen längst i fjärran. Här fick 

han med sina egna ögon bekräftelse på vetenskapens senaste teorier. Jorden var verk-

ligen rund. Men detta tycktes honom inte viktigt just nu. 

Trappan han gick i förändrades också. Från att ha varit i vanlig svensk granit, över-

gick den alltmer i flammig marmor, sedan i mjölkaktig vit kvarts med svarta strimmor 

som i sin tur långsamt övergick i helt genomskinligt glas och slutligen i klingande kri-

stall. För varje steg han tog sändes i rymden ut ett klingande eko som aldrig riktigt eb-

bade ut men blev till ett slags entonig, stillsam, främmande men klangfull, mycket 

vacker musik. Sakral musik, tycktes det honom, ja, detta var i sanning sakral musik! 

Naturligt sakral musik! Den musik han var van vid från kyrkor och gudstjänster hade 

kanske likheter men var ändå bara som en dålig avbild, som tafatta, tröga mänskliga 

försök till efterapning. Den stönade och pustade i jämförelse, matt av ansträngning. 

Det här var sfärernas egen musik. Den var helt ljuvlig! Lätt. Han gick som helt absor-

berad. Det märkliga var att denna musik tycktes ge honom kraft, kraft att oförtrutet gå 

vidare uppför denna evighetstrappa. 

Men till sist, som efter en evighet, började han röra sig långsammare. En viss trötthet 

satte slutligen in ändå. Och när han blickade tillbaka ner på spiraltrappan, som förlo-

rade sig i ett dunkel långt därnere i fjärran, under honom, så tyckte han ju inte att 

tröttheten var obefogad. Han var tvärtom förvånad att han orkat ända hit. Fast han 

hade fått svårare att andas, och kände ett tryck över bröstet. Han förstod att han var 

på väg in i sfärer, där det inte var naturligt för en människa att röra sig. Men han be-

stämde sig ändå för att fortsätta. Tanken på hans tillkommande lockade honom. Och 

om han undvek att andas, så som han brukade göra då han rörde sig i de andliga sfä-

rerna, skulle kanske trycket över bröstet bli mindre. 

Det fungerade. När han prövade att hålla andan upptäckte han att han inte alls be-

hövde andas när han gick. Egendomligt, men så var det. Munnen stod öppen, men 



han behövde inte dra efter andan. Det var en märklig erfarenhet! På något sätt tvärte-

mot vad man kunde ha väntat sig. Jag är kanske på väg att dö? tänkte han. Kanske är 

jag redan död, utan att veta om det? Kanske går det till så här? Att man bara går, och 

dör under vägen, och helt omärkligt lämnar sin kropp och allt jordiskt bakom sig? 

Kanske är jag, gamle man, redan död, kanske är jag utan att förstå det slutgiltigt och 

en gång för alla på väg till min Herre? Så tänkte han och kände därvid en väldig glädje 

och förväntan välla upp inom sig. Så hade han inte väntat sig döden, att den kunde 

vara så lätt att den inte ens märktes. 

Han vandrade oförtrutet vidare i sin trappa, uppåt, evigt uppåt, varv efter varv i den 

väldiga spiralen, som tycktes honom fylla hela rymden, nu egendomligt nog i allt vi-

dare cirklar utåt. Och tröttheten gick över. Det tycktes honom som om han kommit in i 

en andra andning, där han bara skulle orka mer och mer, ja krafterna tycktes honom 

faktiskt bara tillta. Det förvånade honom, men gjorde honom samtidigt glad och upp-

rymd. Det här var så enkelt. Var det så enkelt att dö? I så fall fanns det ingen anled-

ning att rädas döden så som många människor gjorde därnere. 

Så stannade han till sist för att betrakta det fantastiska sceneri som nu omgav honom. 

Stjärnor och planeter hade kommit honom närmare, så att han kunde studera dem på 

nära håll. Och nya stjärnor, som inte kunnat iakttagas från jorden, hade dykt upp ur 

fjärran rymder. Om detta skulle han utan tvekan skriva, i den händelse han nu skulle 

få någon möjlighet till det igen. 

Då slog honom plötsligt tanken, den egendomliga tanken. Med anledning av trap-

pan: 

– Jag behöver ju ingen vägviserska! Den här trappan leder ju bara åt ett håll, uppåt, 

och det finns ingen annan trappa att välja på. 

I samma ögonblick, ja, som ett direkt svar på den kanske övermodiga tanke han just 

tänkt, övergick trappan i en avsats, på vilken den gamle nu trädde upp, förvånad. 

Forskande såg han sig omkring. Trappan tycktes honom ingenstans ha någon fortsätt-

ning. I en ring runt avsatsen låg idel klippblock, större än han själv. Vägen tycktes 

alltså spärrad, vart han än såg. – Varför har jag så lätt till övermod? tänkte han bittert. 

Nu får jag ångra mig igen! Nu måste jag vända åter! 

Men så! Men där! På ett stenblock, på ett väldigt block av gnistrande kristall, där satt 

till hans häpnad en vacker kvinna. Hon bara satt där helt stilla och blickade lugnt och 

vänligt på honom. Iförd en enkel grå eller gråvit klädnad som draperade sig i naturligt 

vackra veck runt kroppen och lämnade armarna och ena axeln bara. Ett enkelt spänne 

av silver på den andra axeln höll ihop klädedräkten. 



– Jag har väntat på dig, jag har väntat länge, sade hon. – Först i åttio år och därtill i en 

evighet. Jag är glad att du äntligen är här. 

I det ögonblicket kände den gamle igen henne, fast han kunde inte säga varifrån. 

Hon var honom egendomligt bekant. Ändå inte helt. Trots det kände han en omedel-

bar, självklar förbundenhet och stor tillit. Helt oförklarligt, mitt ute i rymden, på en kal 

trappavsats, bland idel stenblock hade han mött en människa som uppenbarligen stod 

honom mycket nära.* 

Hon tilltalade honom också som om de alltid känt varandra. För henne var i varje fall 

han väl bekant. Kunde det vara så att det var hon som var hans utlovade andra hälft? 

Han kände omedelbart att det måste vara så det förhöll sig. Han kände inget stor-

mande, inte det som på jorden kallas passion, men han kände samhörighet, och plöts-

ligt insåg han att detta var något mycket större än passion. Att höra samman är större 

än att vilja äga, som i en passion. Fast detta var sannerligen inte den känsla som han 

förväntat sig att gripas av inför sin tillkommande. Men så var det alltså nu. 

– Du har fel! fortsatte kvinnan framför honom lugnt och log. Som om hon hade läst 

alla hans tankar. – Visst behöver du en vägviserska! Du kan inte ta ett enda steg längre 

i denna trappa ensam, utan att vara förenad med din andra hälft. Trodde du verkligen 

det? Ingen kan röra sig i himlarna på egen hand. Visste du inte det? Har du då ingen-

ting lärt och förstått? Ingen kan inträda ens i den nedersta himlen utan att vara som en 

ängel. 

Den gamle teg och slog ner blicken. Detta visste han ju. Han hade ju just blivit un-

dervisad om det. Hur hade han kunnat tro något annat? Nu skämdes han. På jorden 

tillhörde han kanske de klokaste. Men i frågor av himmelsk natur var han visst en 

dumbom. Kvinnan där på stenen fortsatte, lugnt och leende: 

– Jag är din vägviserska, det är jag som fått i uppdrag att följa dig på vägen, så att du 

inte går allena. Men inte bara det, jag skall också undervisa dig och förklara allt vad 

du ser under vägen. Alla de himmelska mysterier vi möter på vår väg. Ja, jag menar 

naturligtvis de mysterier som tillåtits mig att avslöja. 

Nu reagerade han kanske lite gammaldags, den gamle. Detta var han ju inte riktigt 

van vid från jordiska sammanhang. En kvinna som undervisar en man? Dessutom i 

himmelska ting! Det var en egendomlig situation. Som aldrig skulle tillåtas vid ett 

universitet detta nådens år 1766, ja, inte i den enklaste skolsal, än mindre i en predik-

stol. Men hon fortsatte: 

– I himlarna är det så att för en man är kvinnan större än mannen, och för en kvinna 

är det så att mannen är större än kvinnan. Därför är kvinnan mannens vägviserska ge-

nom himlarna, och mannen är kvinnans vägvisare. Så borde det vara redan på jorden 



varifrån du kommer, men så är det ju sällan, som du vet. Du är bara inte van, du kän-

ner ännu inte de himmelska ordningarna. Men visst har du väl redan på jorden anat 

ibland att du har något att lära av en kvinna? På samma sätt som en kvinna har något 

att lära av en man. Det är en underbar naturens ordning, giltig även i himlarna och av 

större betydelse för den gudomliga planen än man först anar, den är bara så beslöjad 

och fördunklad för er ännu därnere på jorden. Så är det för att mannen i kvinnan har 

sin andra hälft, och kvinnan sin andra hälft i mannen. 

Så gled hon ner från stenen där hon suttit och steg fram till honom. Och nu hade han 

blivit så överväldigad inte bara av hennes skönhet utan också av hennes vishet att han 

utan att betänka sig föll ner på knä vid hennes fötter. Hon sträckte fram sin hand emot 

honom och sade: 

– Räck mig din hand och res dig upp, så att vi kan gå vidare sedan tillsammans. Men 

först måste jag lära dig något elementärt om bröllop i himlarna, något man måste lära 

sig redan vid inträdet i tredje himlen. Därefter skall jag visa dig en av det himmelska 

äktenskapets djupare aspekter. Du känner den visserligen redan, för du har många, 

många gånger i ditt jordeliv haft den inför ögonen. Du har läst om den i både det 

hebreiska och grekiska Ordet. Ändå känner du den inte. Men först något elementärt 

om bröllop i himlarna. 

Han tog hennes framsträckta hand. Och i samma ögonblick uppfylldes han av en 

känsla han aldrig tidigare erfarit. Han uppfylldes av ett fullkomligt lugn och en stilla 

glädje, han kände sig plötsligt ung på nytt, och alldeles hel. Allt detta på en gång. Det 

var obeskrivligt! Och samtidigt helt naturligt. Som om det var precis så här man var 

ämnad från begynnelsen att känna sig om man var människa, helt och fullt människa. 

– Det är detta som är lycksaligheten, sade kvinnan lugnt med sin hand i hans. Återi-

gen hade hon läst hans tankar. – Detta är lycksaligheten som människan på jorden all-

tid drömt om och alltid längtat till men bara tyckt sig kunna ana. Detta är lycksalighet-

en. Så enkelt och självklart är det med den. Den behöver man inte jaga efter, den bara 

möter man. När man möter sin andra hälft. 

Den gamle tog hennes hand och reste sig, så som hon sagt åt honom, ja, hon hjälpte 

honom med handen att resa sig upp. Och när han stod där med hennes hand i sin fick 

han plötsligt lust att kyssa henne. Han lyfte hennes hand mot sitt ansikte och tryckte 

försiktigt en kyss på hennes fingertoppar. I samma ögonblick råkade han fästa blicken 

på sin egen hand. Han häpnade. Det var en ung mans hand han såg. Och på hans 

finger satt en glänsande ny vigselring av guld. Och på hennes finger satt på samma 

sätt en vigselring, gnistrande av en mycket liten, nästan osynlig diamant. 



Han tittade häpet upp och sökte den unga kvinnans blick. Hon skrattade emot ho-

nom och sade: 

– Ja, du är som bliven ung på nytt. Du är precis så ung och vacker som jag drömt dig! 

Så sade hon faktiskt, med en lite blyg och skälmsk men mycket kärleksfull blick. – Jag 

är glad att du äntligen är här! Jag har väntat på dig så länge, ja så länge. Och nu vän-

tade jag mig en gammal man, men du har ju tydligen redan lagt av dig dina masker, 

dina slöjor och alla dina förklädnader, under vägen. Och nu, nu står du här precis så-

dan som du är, och som du är ämnad att vara. Som inuti, så utanpå. Jag är så glad... Du 

är så ung... Och så vacker! 

Hon sade detta som om hon verkligen väntat sig en gammal man, som blivit henne 

tilldelad att motvilligt ta hand om. Fast naturligtvis visste hon mycket väl vad hon 

hade att vänta sig. Överväldigad av sina egna känslor, av uppblommande kärlek och 

ömhet, smög hon in i hans famn, liksom för att finna vila. Hon passade liksom in där. 

Och han, ja, han kände sig verkligen som ung på nytt, fumlig i händerna som en pojke 

som för första gången möter kärleken. Först sedan han övervunnit sin rädsla över 

denna nya erfarenhet vågade han lägga armarna runt henne. 

Han var helt förstummad. Han bara stod där och tittade, ömsom rakt ut i luften, 

ömsom ner på den unga kvinnan som vilade i hans famn. Så stod de länge. Alldeles 

tysta. Det han just varit med om, det var alltför otroligt för att han skulle våga tro att 

det var sant. Han var ung på nytt! Hur nu ungdom kan återvända när man väl en 

gång blivit gammal? Det kunde han inte förstå. Var det verkligen som hon sade, att 

ålderdomen bara är en mask och förklädnad? Framför sig hade han en vacker kvinna 

som sade sig ha väntat på honom i åttio år och en evighet därtill. Hon var ändå lika 

ung som han. Ja, hon var verkligen ung, och det vackraste han sett. 

Och kunde det verkligen vara så – nu – att hon var hans och bara ämnad för honom, 

som hans andra hälft? För att de var ämnade för varandra sedan Skapelsens begyn-

nelse? Han kunde inte tro det! I så fall var det första gången någonsin i livet han 

kunde känna sig säker, vågade tro sig vara verkligt älskad och efterlängtad. Men hon 

betygade ju att det var sant! Svårast hade han dock att tro, att han var vacker, som hon 

sade. 

Som ett svar på hans hemligaste tvivel förklarade hon stilla: 

– I himlarna är det så, och det vet du ju egentligen redan, att två makar ser skönheten 

först och främst i varandra. De ser på andra med varandras ögon, och vem kan då 

vackrare än den man förenats med som sin andra hälft! Min blick värms av din, och 

din blick värms av min. Därför är du den vackraste för mig, och jag den vackraste för 

dig, och det kan omöjligt vara på något annat sätt. 



Denna underbara tanke gladde honom, ja, den ingav honom en väldig glädje, och ett 

slags trygghet. Så enkelt det kunde vara, med en sådan ordning! Att fullständigt 

kunna lita på att verkligen vara älskad! Det kändes större än allting annat. Att inte 

vara utbytbar, därför att det var omöjligt, därför att man var förenad med sin andra 

hälft. Ja, det var ju som att vara förenad med sig själv, fast med sitt större Själv, om 

man säger så. Överväldigad av lycka och tacksamhet över att få uppleva något sådant 

lyfte han på nytt hennes hand till sitt ansikte och kysste den. 

Och återigen kände han den där känslan, lycksaligheten, som hon kallade det. Det 

var som om han för ett ögonblick var utanför sig själv. Som om han för ett ögonblick 

var inne i en annan varelse och kände hennes tankar och känslor alldeles som sina 

egna. Hans egna gränser tycktes honom alldeles upplösta, som om han i detta ögon-

blick inte hade ett jag. Kanske var han inte längre ett jag? Något sådant, något så 

märkligt hade han väl aldrig tidigare upplevt. Han var van vid från jorden att vara ett 

jag. Ibland ett stort Jag, ibland bara ett litet jag. Men alltid ett jag. Kunde man överhu-

vud taget vara utan jaget? Kunde man vara något mer än jaget? 

– Nu är vi som en ängel, hörde han en röst som sade, någonstans ifrån, den verkade 

komma både utifrån och inifrån på en och samma gång. Men det var ändå hennes röst:  

– I himlarna säger man alltid ”vi”. Här finns inga enskilda jag! Lyssna till änglarna så 

får du höra, de talar alltid om sig själva som ”vi”. När de tilltalar varandra säger de 

alltid ”ni”. Hädanefter, när nu vi båda är som ett, säger vi i enlighet med vår nya natur 

bara ”vi”! Men fundera inte vidare över det, för det kommer av sig självt! 

Och hon i sin tur lyfte hans hand mot sitt ansikte och tryckte hans hand mot sin mun, 

samtidigt som hon fångade hans blick i sin. Han såg in i två ögon, i två mörka pupiller 

som var som avgrunder av djup, det var som oändliga rymder därinne, där han flöt 

omkring som tyngdlös i intet. Det var en hel värld därinne, en okänd värld, en okänd 

värld som han omedelbart kände att han ville utforska i varje tum och skrymsle. 

– Uppgiften är oändlig, skrattade hon. – Det är nog tur att äktenskapet i himlarna va-

rar i evighet. Jag ser i dina ögon en hel värld, en okänd värld som är oändlig och som 

jag vill utforska i varje tum och skrymsle. 

Häpen stirrade han på henne, in i hennes ansikte. Tänkte de dessutom samma tan-

kar, och kände de samma känslor? På en och samma gång? Var detta verkligen möj-

ligt? 

Hon nickade stumt bekräftande och log. Efter en stund fortsatte hon: 

– Så! Nu har vi firat bröllop, så som bröllop går till i himlarna. 

Nej, det förstod han inte! Hade de firat bröllop? När då? Hur gick det till? Hon skrat-

tade till: 



– Märkte du inte det? Vi har ju lagt av våra masker och förklädnader, båda två, och 

stått nakna inför varandra. Sett varandra sådana vi är, sådana vi är innerst inne och är 

ämnade att vara från Skapelsens begynnelse. Lika nakna inför varandra har vi varit 

som en gång Adam och Eva vid Skapelsens begynnelse. Vi har blickat in i varandra 

och upplevt varandra i det allra innersta, i varje hemligt rum. Det är alltid det där in-

nersta som tänder kärlekslågan och sedan håller lågan levande när allt yttre förändras 

och förgår. Att förenas i det innersta, det är att fira ett himmelskt bröllop. På jorden är 

sådana bröllop sällsynta, även om de förekommer. Bröllop på jorden blir ofta bara ce-

remonier, bröllop till det yttre. Men att fira bröllop i himlarna är mycket enkelt, så en-

kelt att det nästan inte märks. Ja, du ser ju själv! Du tänkte väl inte ens på det? Att det 

var vårt bröllop vi firade? Gjorde du det? 

Nakna, sade hon. Verkligen? Var de nakna? När han såg ner på sig själv, ja, då såg 

han. Han stod där alldeles naken. Precis som hon sagt. Och ung. Han var ung även till 

kroppen. Och vacker. Ja, han hade då ingenting att skämmas för. Märkligt nog kände 

han ingen blygsel. Här fanns ingenting att dölja. Och hon, hon var naken liksom han, 

och precis så vacker som han drömt sig sin äkta hälft. Henne kunde han ta in! Med 

blicken. Helt och fullt! Tydligen var det som hon sade, på något märkligt sätt. I en all-

deles speciell bemärkelse hade de firat bröllop med varandra. Man behövde alltså 

bara blicka in i varandras ögon, se varandra, se till det innersta i den andre. Så var det 

gjort! 

– Ja, så enkelt och samtidigt så stort är det att fira bröllop i himlarna. Så här enkelt är 

det för oss även framöver. Närhelst vi vill kan vi fira bröllop på nytt! Vi behöver bara 

blicka in i varandra, se varandras innersta. 

Återigen lyfte hon hans hand till sitt ansikte och kysste den, samtidigt som hon 

mötte hans blick. Och återigen sögs han in i hennes mörka pupiller och liksom upp-

gick i henne, så att han för ett ögonblick förlorade medvetandet, känslan av att vara ett 

jag. Det kändes som om han uppfyllde henne inifrån. Det var en alldeles oerhörd 

känsla. Som att överskrida alla gränser. En ofattbar njutning. 

Hon skrattade på nytt: 

– I himlarna förenas och älskar man på många olika sätt, men först och främst älskar 

man varandra med ögonen. Det skänker den största njutningen. Visst älskar man även 

med sina kroppar på jordiskt vis, men med ögonen är det något mer. Ögonen är öpp-

ningar för själen, det är genom ögonen själarna förenas. Och lycksalighet uppstår. 

Dessutom är en sådan förening alldeles jämlik och rättvis: jag kan genomborra dig 

med blicken på samma sätt som du genomborrar mig, du kan uppfyllas av mig på 

samma sätt som jag nyss uppfylldes av dig. Vi kan uppfylla varandra samtidigt. Det är 



mer än vad som är möjligt på jorden. Det är det som är lycksaligheten! Den himmelska 

lycksaligheten! 

På nytt fångade hon hans blick och i samma ögonblick kände han henne inuti sig, 

han kände sig alldeles uppfylld av henne, hon rörde sig i honom helt fritt och ogene-

rat. Inifrån. Det kändes rentav otillbörligt, detta, ja oanständigt, skulle man säga på 

jorden. Och plötsligt virvlade allting runt för honom, som om han kastats ut i rymden 

och inte längre visste var han befann sig. Efter en explosion av ljus hade han alldeles 

tappat kontrollen över sig själv. Han flöt omkring i ett oändligt hav.* Våg på våg av 

njutning ilade genom hans kropp, långsamt avtagande, visserligen, men efterläm-

nande en väldig tillfredsställelse och slutligen ett stort lugn.  

Efter en stund hade han dock kommit till sig själv. Och då stod hon där framför ho-

nom precis som förut, lugn och leende som om ingenting hänt. Hon bara skrattande 

emot honom, kärleksfullt och ömt: 

 – Visst är det härligt att fira bröllop i himlarna, när och var man vill. Här är kärleken 

fri! Fast på ett annat sätt än på jorden. Nu är vi båda för evigt förenade i ett himmelskt 

äktenskap och kan aldrig mera skiljas åt. Som tecken på detta håller vi hädanefter all-

tid varandras händer. Ja, det är omöjligt att röra sig i himlarna utan att hålla varandras 

händer. Endast som ängel kan man röra sig naturligt och fritt i himlarna. När som 

helst kan vi fira vårt bröllop på nytt, vi behöver som sagt bara blicka in i varandras 

ögon. Och därmed anta en ängels skepnad. 

Hon fortsatte:  

– Livet i himlarna är egentligen ingenting annat än denna evigt fortgående förening. 

Utan varje mask och hölje står det oss fritt att när som helst och utan all blygsel röra 

oss ut och in i varandra. Ja, det är ju på så sätt vi uppfyller vår gudomliga bestäm-

melse. Och varje gång vi firar bröllop ökar detta bara längtan och lusten för dem som 

ser på att själva fira bröllop. På så sätt stegras ständigt änglarnas hänryckning och 

lycksalighet så, att de på grund av sin hastigt tillväxande innerlighet måste förflyttas 

allt högre upp och längre ut i himlarymderna. Med himlarna är det så att de vidgar sig 

uppåt, eller utåt, och genom att änglarnas lycksalighet förökar sig och trycker på un-

derifrån, befinner sig universum i en ständig expansion, uppåt, utåt. Är det inte un-

derbart? Varje skrymsle, varje tomrum skall uppfyllas genom vår kärlek. Rymdernas 

alla svarta hål kommer till sist att vara förenade med oss och utfyllda. Det är vår un-

derbara uppgift! Att uppfylla inte bara jorden utan även himlarna. Det är vår under-

bara skyldighet: att älska och förenas med varandra så ofta och så intensivt vi har till-

fälle. Och fylla universum med lycksalighet! 



Hon lade sina båda händer på hans bröst och nöp honom kärleksfullt i skinnet. Se-

dan böjde hon sig fram, tryckte sig emot honom och viskade i hans öra: 

– Älskade, min älskade! Min älskade make, du min himmelske älskare! Vilken lycka! 

Vilken himmelsk lycksalighet! Vi har så mycket njutning framför oss! 

Återigen uppfylld av sina egna ord och överväldigad av sina starka känslor i denna 

högtidliga stund upplöstes hon som i intet. Och i samma ögonblick kände han återigen 

att hon var inom honom, hon uppfyllde honom på nytt inifrån, från insidan. Han 

kände hennes lycka, han kände hennes rörelser inom sig och uppfylld av egen njut-

ning och lycka över detta lät han sig följa med. Och så hörde han återigen en röst som 

kom direkt ur eller i honom själv, men en röst som ändå uppenbart var hennes: 

– Så här ser det alltså ut med dina ögon! Jag ser klippor av kristall, jag ser en trappa, 

och jag ser oändliga rymder. Men så synd att jag inte med dina ögon kan se mig själv. 

Det skulle jag så gärna velat. Det är en begränsning, ja, nästan den enda. Vet du att i 

himlarna kan ingen se sig själv, man kan bara se varandra. Så är det ordnat för att för-

hindra varje möjlighet till egenkärlek, jagiskhet. I himlarna är varje spegel förbjuden, 

innehav av spegel bestraffas med förvisning. 

Nu kände han rentav hur hon flyttade sin blick från det ena föremålet till det andra 

med hjälp av hans ögon. Det var en egendomlig känsla, alldeles ovan, men fascine-

rande. Sannerligen. 

Så hörde han hennes röst därinne, inuti i sig, på nytt: 

– Om en liten stund skall vi ge oss av, gå vidare. Uppför trappan. Vi har en uppgift 

att fullgöra tillsammans. Det är ju något du skall få se. Få inblick i. Men det kan du 

inte se med dina egna ögon, utan du måste låna mina. Det var därför du inte kunde gå 

vidare ensam, det var därför du behövde mig som din vägviserska. Det var därför du 

behövde mig, din andra hälft, som vägviserska. För att kunna se med mina ögon... 

Med de orden stod hon plötsligt framför honom igen, fortfarande med sin hand i 

hans, som om de stått så hela tiden. Hon drog honom i armen, ivrigt: 

– Kom! Kom nu så går vi! 

Så gick de vidare, tillsammans, hand i hand. Nu bar de åter kläder, löst hängande, 

ljusgrå klädnader runt kroppen. Han gick så uppfylld av henne vid sin sida att han var 

alldeles omedveten om både tid och rum. Av den fortsatta vandringen uppför trappan 

hade han efteråt inget som helst minne. Han mindes bara att hon ibland kastade en 

blick på honom med sina mörka ögon och att hon log varje gång blickarna möttes, och 

att han i de ögonblicken försattes utanför sig själv, ja alldeles. Han trodde sig medvets-

lös. Och efteråt kände han det märkligt nog som om han i de stunderna varit avklädd 



och naken. Vandringen måste ha varit lång, men när han tänkte på den efteråt kändes 

den som en sekund. 

Plötsligt stod de vid en port. En stor, järnbeslagen port i en hög mur. Som tycktes 

honom alldeles omöjlig att forcera. Och porten var stängd och låst. Där fanns inte ens 

antydan till en springa i den porten. 

Hon vände sig nu emot honom och sade: 

– Så! Nu är det dags. Det som nu följer kan du inte se själv, det kan du bara se genom 

att låna min blick. Nu skall du ikläda dig mina ögon! 

– Hur skall det gå till, frågade han. Han kunde inte föreställa sig hur det skulle gå 

till. 

– Det är enkelt! Det är bara att önska sig! 

Han försökte önska sig. Men det hjälpte inte. 

Hon skrattade: 

– Du har visst mycket att lära! Om den himmelska kärlekens alla olika nöjen och möj-

ligheter! Du tycks ännu inte ha fattat någonting! 

Hon ställde sig framför honom och tittade honom i ögonen: 

– Se in i mina ögon, precis som du gjorde förrut, när vi först möttes. 

Han gjorde så. 

– Ser du djupen i mina ögon, ser du rymderna därinne, innanför pupillerna? Som du 

gjorde förrut? 

Han nickade försiktigt. Visst, han såg rymderna därinne, hennes okända värld som 

nu också var hans och som han så innerligt längtade efter att utforska. Ja, det längtade 

han efter. Sannerligen. 

Plötsligt kände han att han flöt omkring i de där rymderna, i hennes rymder. Han 

nickade igen. 

– Bra! Då är du inne. Så enkelt var det! Längtan är en större kraft än man kan tro. Nu 

vänder du dig om därinne och blickar ut igen, genom mina ögon! Vill du inte veta hur 

min värld ser ut? 

– Jo. 

Han liksom sprattlade till med armar och ben där han flöt omkring tyngdlös i hennes 

rymd. Och mycket riktigt. Han lyckades faktiskt vända sig om. Plötsligt såg han ut, på 

världen, genom hennes ögon. Först fick han samma känsla som av glasögon, som av 

ett par kraftiga linser. Världen därute såg på något sätt annorlunda ut. Den var var-

mare, den var innerligare, djupare. Ljuset hade en varmgul ton, gröna blad och gräs 

som plötsligt växte längs muren framstod nästan självlysande och genomskinliga. Och 

på något sätt tycktes det honom som om han kunde se själva livet i dem, det vibre-



rande och pulserande livet, en febril verksamhet i nervtrådar och kärl. Ögonen funge-

rade som en lupp, dock utan att på något sätt förstora någonting, men den gjorde all-

ting genomsynligt så att alltings sammanhang kom i dagen. Och, som sagt, dessutom 

varmt och milt. 

Men strax hade hans egen blick flutit ihop med hennes, så att känslan av glasögon 

var borta. Tvärtom kände han att han helt, med hela sin kropp, sugits in i hennes och 

att han fyllde henne inifrån. Hennes insida var som en livmoder måste vara för ett 

ofött barn, något varmt och mjukt. Fast han fyllde ju henne helt och fullt, i varje lem. 

Det var en märklig upplevelse! I sanning! Och hon! Hon slog armarna omkring sin 

egen kropp som om hon försökte famna honom därinne, slöt ögonen så att det blev 

alldeles mörkt för honom, och slutligen gav hon till en suck av njutning: 

– Älskade! 

Sedan skrattade hon och samlade sig snabbt: 

– Från och med nu kan du bara se med min blick. Det är förresten tur, det, för där vi 

nu inträder kommer vi att möta idel unga jungfrur av obeskrivlig skönhet. Och när du 

talar kan du bara säga ”vi”. 

I det ögonblicket såg han att porten som nyss varit stängd stod på vid gavel. 

– Den har stått öppen hela tiden, för mig och för alla andra hemmahörande i denna 

del av himlen. I himlarna står alla portar alltid öppna. Bara för dina ögon tycktes por-

ten stängd. Allt beror på den iakttagande. 

Även om detta var egendomligt kunde han aningsvis förstå. Detta liknade erfaren-

heter han gjort redan under jordelivet. En och samma verklighet kan ju se mycket 

olika ut för olika människor, helt beroende på deras sinnestillstånd och mottaglighet. 

– Kom nu så går vi in! Manade hon på. 

Och då var det återigen som om de gick hand i hand, hon vägledande honom in ge-

nom porten. Men fortfarande såg han med hennes ögon. 

Mycket riktigt! Precis som hon sagt! Därinne, innanför murarna, där möttes de av ett 

hav av vackra jungfrur, ett oändligt hav av idel jungfrur, stående tätt, tätt invid 

varandra, alldeles stilla. Ja, stilla på stället, alltså. För visst rörde de sig. De gungade 

stillsamt fram och tillbaka, i sidled, ja de liksom böljade som stilla vågor på ett hav, 

eller som alger i havens djup. Alla hållande varandra i händerna. Samtidigt steg ur 

deras öppna munnar ett aldrig helt upphörande ljud, som liksom kom långt nerifrån 

eller inifrån dem, ett ljud som steg och sjönk i styrka i takt med böljandet. Det var inte 

en sång, det vore alltför mänskligt och vardagligt att kalla det sång. Det var ett ljud. 

Bättre än så går det inte att beskriva. Det var ett slags musik, trots allt, som av en trasig 

bälg eller som läckande baspipor på en orgel, ett slags blåsmusik, i alla fall ett blå-



sande ljud som verkade direkt förbundet med andningen, en mycket djup andning, 

dessutom samstämmigt med en mycket större, liksom kosmisk andning. Detta tycktes 

honom både skrämmande och vackert. 

Så kände han att det där ljudet fyllde även honom, det började ljuda även inom ho-

nom. Han drogs med! Och plötsligt kom det där ljudet även ur hans öppna mun. Först 

svagt, så att han knappast urskilde det, men sedan allt starkare. Utan att på något sätt 

överrösta någon annan upptäckte han att han med detta ljud besatt en oerhörd kraft 

inom sig. Han var alldeles förundrad. Vad var nu detta? 

– Det är den himmelska samstämmigheten! 

Svaret kom till honom direkt ur hans eget inre, men med hans himmelska makas äls-

kade, ljuva röst. 

– Ett av de stora glädjeämnena i himlarna är, att alla motsättningar är upphävda. Att 

alla olikheter och skiljaktigheter är utplånade i och med att vi lagt av oss våra masker 

och jordiska höljen, som så gärna fördunklar och därigenom förgiftar tillvaron. Då 

träder sanningen fram ohöljd, och sanningen besitter ju, som du vet redan från jorde-

livet, en väldig kraft. Det är sanningen som stiger ur alla dessa strupar, djupt ur alla 

dessa jungfrurs innersta. Samtidigt. Se på deras ansikten, ser du hur lika de är, alla 

dessa vackra jungfrur? Det är samstämmigheten som gör dem lika! 

Ja, de var verkligen påfallande lika, allesammans, alla jungfrurna i detta oändliga, 

böljande hav, både i ansikten, gester, röster. Det såg han ju. Lika som tvillingar på jor-

den. 

– Men är då sanningen bara ett ljud? Han var besviken. Mycket! 

– Bara ett ljud? Vad menar du? Bara ett ljud? Du hör väl inte bara ett ljud? Det här är 

inte bara ett ljud! 

Hon förstod plötsligt att hans hörsel var begränsad. Han hörde inte detsamma som 

hon. Han hörde inte sanningen som annat än ett ljud. Men hon försökte förklara: 

– Det här är den stora samstämmigheten. Därför att sanningen är en. Därför att alla 

små sanningar flyter samman i en stor. Ohöljd och naken är sanningen en, och var och 

en här är i besittning av den i sig själv. Sanningen stiger ur var och en och ur alla på en 

gång. Är inte det underbart? Så är det på detta plan i himlarna. Sedan, under oss, delas 

sanningen upp alltmer, i allt fler sanningar ju lägre de sjunker genom himmelssfärer-

na. Dessutom kapslas den in i missuppfattningar och rena lögner, helt beroende på 

mottagaren. På jorden är sanningen som du vet väl differentierad, för att inte säga all-

deles splittrad, så att ingen längre kan se eller ens tro på alla sanningars dolda sam-

manhang och inre enhet. Alla håller sin egen privata sanning framför andra, och det är 

som du vet orsak till otaliga misshälligheter och direkt fiendskap människor emellan. 



Och sedan, i helvetena, där är sanningen helt förvänd, förvänd till sin raka motsats. 

Men detta är ju för dig redan väl känt. På samma sätt som vi i här i tredje himlen är väl 

bekanta med det som är under oss men endast aningsvis bekanta med det som är över 

oss, på samma sätt är det för dig. Du känner på jorden det som ligger under dig, det 

vill säga helvetet, bättre än det som rör sig över ditt huvud. Det är därför du nu, här, 

bara uppfattar sanningen som ett ljud. Du har tydligen hindrande höljen kvar, även 

om de inte syns. Och trots att du ser med mina ögon.  

Detta kunde han ju – aningsvis – förstå riktigheten i. Detta ingav honom en viss öd-

mjukhet. Sanningens ogripbarhet stämde honom till ödmjukhet. Men av detta allt ge-

nomträngande, honom själv genomträngande, underbara välljud kunde han i alla fall 

sluta sig till att sanning och enhet och skönhet är ett och detsamma 

Han återgick till det han hade framför sig: 

– Men varför är då alla här jungfrur? 

Detta var ju en ganska självklar fråga. Naturligtvis hade det väckt hans undran att på 

detta sätt vara omgiven av enbart unga kvinnor. Var det i himlarna bara kvinnor för-

behållet att vara i besittning av sanningen? Det vore i så fall djupt orättvist! Här stod 

han tydligen vid tredje himlens bortre gräns, ty här vidrördes sådant som tycktes ho-

nom nästintill obegripligt. 

– Detta är jungfrur som idag firar sitt bröllop! 

– Var är i så fall deras män, deras blivande makar? Det måste ju bli ett väldigt bröl-

lop, det här! 

– Ja, det blir ett väldigt bröllop, men – och detta kommer kanske att göra dig förbryl-

lad, ja rentav stöta dig! – men de firar alla bröllop med en och samma brudgum. 

Detta chockerande besked gjorde honom alldeles stum. Det kände hon och därför 

fortsatte hon att tala och ge en förklaring: 

– Det som här pågår är ett väldigt mysterium. I viss mån även för oss som är hem-

mavarande här. Men du har ju redan på jorden läst både det hebreiska och det gre-

kiska Ordet. Både kung David och evangelisten Johannes i Uppenbarelseboken skild-

rar det i himlarna evigt fortgående bröllopet, bröllopet mellan Kristus såsom brud-

gummen och kyrkan som Hans brud. Det är det himmelska bröllopet du här skall få 

bevittna. Dessa jungfrur, som nu helt och hållet inifrån sig själva bekänner sig till san-

ningen, de bildar kyrkan, församlingen, församlingen som är Kristi brud. 

Jodå, han kom mycket väl ihåg alla dessa bibelställen, där kyrkan framställs som 

Kristi brud. Det var ju också en vanlig föreställning i alla kyrkor som han kände till, att 

församlingen av troende är Kristi brud, Hans tillkommande i himlen. Men han hade ju 



trott att detta bara var en föreställning och ett talesätt. Åter väcktes frågan hos honom, 

frågan som han nyss ställt och som han inte fått något svar på: 

– Återigen, varför är då alla här jungfrur? Är det bara kvinnor som upptas i kyrkan 

och utgör församlingen? Detta föreföll honom i sanning orättvist. 

– Inte alls, fick han till svar. – Kyrkan omfattar både män och kvinnor, alla som ini-

från sig själva bekänner sig till sanningen. Alla här är inte kvinnor, här finns både män 

och kvinnor. Men i relation till Kristus, såsom hans församling, räknas alla som jung-

frur, både män och kvinnor. Det är därför du ser alla här som jungfrur idag. I ett annat 

sammanhang och framför allt med andra ögon skulle du ha sett dem annorlunda. 

Detta var ju fascinerande. Var alltså könet utbytbart, så att män kunde vara kvinnor i 

himlarna, och kvinnorna män? 

Som ett svar på den frågan kom som förut direkt ur luften: 

– Tror du att det är viktigt i himlarna om man är man eller kvinna? Det viktiga är att 

man är jungfru och därigenom kan förenas med sin brudgum, med Kristus själv. Jung-

frulighet är en dygd och har inte med kön att göra. Jungfrulig är var och en som av-

klätt sig alla sina masker och höljen och som kan stå naken inför alla utan att blygas 

och visa sig som han eller hon innerst inne är. 

Detta kunde han omedelbart inse riktigheten av. Så var det naturligtvis. Så var det 

även på jorden. Hon fortsatte att tala i hans inre: 

– Kom ihåg att himlens alla änglar är både män och kvinnor samtidigt, det har du ju 

både sett och upplevt själv. Och kom ihåg att människan i begynnelsen var skapad på 

samma vis som änglar, som man och kvinna på en och samma gång. Det är den natur-

liga ordningen, både i himlarna och på jorden. Bara i helvetet är man och kvinna för 

alltid skilda åt, för i helvetet råder onatur och en i all evighet otillfredsställd längtan 

efter återförening mellan könen. 

Ja, här fick han verkligen den ena drabbande insikten efter den andra. Bibelns bilder 

var alltså mer än bilder, de speglade en högre men högst påtaglig verklighet. Hennes 

röst i hans inre fyllde på: 

– Att träda fram som jungfru inför Kristus, som bruden inför sin brudgum, det sker 

inte bara i bildlig bemärkelse, det är fullt möjligt, ja, något helt naturligt för en ängel, 

eftersom en ängel är lika mycket man som kvinna och kan anta vilken skepnad som 

helst, ja, båda skepnaderna samtidigt om så skulle behövas. Gläd dig nu åt att vi står 

bland jungfrurna idag och väntar på vår brudgum! Låt oss se vad som pågår! 

I det ögonblicket slogs ett par portar upp i en tillsynes obefintlig vägg och brud-

gummen inträdde. Han var klädd i en mantel av lysande purpur och därunder en rock 

av glänsande siden. På huvudet bar han en biskopsmössa med infattade ädelstenar 



som gnistrade, då de samlade upp och kastade tillbaka ljuset från himlen. Vid åsynen 

av honom, av brudgummen, försvann med ens alla de tusentals jungfrurna och för-

vandlades till enda, till en brud som nu trädde fram till sin brudgum. Hon i sin tur bar 

en scharlakansröd fotsid mantel, och under den en med silver broderad dräkt samt en 

gyllene gördel. På huvudet bar hon en krona av guld med infattade röda rubiner. 

De satte sig nu tillsammans på en bred tron av silver, bruden bredvid sin brudgum. 

Och brudgummen vände sig till bruden och utan ett ord trädde han en gyllene ring på 

hennes finger. Sedan tog han ett armband och knäppte det runt hennes handled, och 

lade ett pärlhalsband kring hennes hals. Så sade han:  

– Tag dessa underpanter på att du idag är min brud och för all evighet min äkta hälft. 

I samma ögonblick stod åter den väldiga jungfruskaran där och ropade, de ropade 

till varandra men var och en för sig och slutligen alla på en gång, gemensamt, rakt ut i 

luften och med händerna sträckta över sina huvuden: 

– Gläd dig, du Israel och Sion, gläd dig, du Kristi brud! Idag har grunden blivit lagd 

till den Nya Kyrkan, till det himmelska Jerusalem! 

Ett hav av uppsträckta händer, av tusentals händer, vajade som träd i kraftig vind, 

böljade som vågor på ett mäktigt hav. 

Sedan blev det lugnt. Alla jungfrurna vände sig mot varandra, omfamnade varandra 

under tystnad och kysste varandra, först på den ena kinden, sedan på den andra. Det 

rådde en väldig glädje bland dem, det märktes tydligt trots deras behärskade rörelser. 

Det rådde förväntan, ja, ett slags återhållen upphetsning. Tacka för det, de hade ju just 

vigts vid sin himmelska brudgum, nu återstod det mystiska fullbordandet i brudge-

maket, fullbordandet som ingen sann jungfru riktigt visste vari det bestod. 

Nu trädde jungfrurna fram i tur och ordning inför brudparet och gratulerade bruden 

på samma sätt som de nyss gratulerat varandra, med en omfamning och kyssar. Den 

långa, långa raden av jungfrur slingrade sig på så sätt långsamt förbi brudparet. Så 

fort de passerat fattade de varandras händer som till en glädjedans. En dans som snart 

blev allt livligare. Och dansen i sin tur antog märkligt nog alltmer formen av en spiral. 

En spiral som blev längre och längre, ju fler jungfrur som passerade och trådde dan-

sen. Slutligen höjde sig spiralen i sin bortre ända, som om en osynlig trappa hade lyft 

jungfrurna upp genom rymderna, i allt vidare svängar. Till sist var spiralen så lång att 

den i sin yttersta ända inte längre kunde tydligt urskiljas utan tycktes försvinna i intet. 

Ja, man kunde nästan misstänka ett osynligt hål på det fjärran himlavalvet, där spira-

len av jungfrur liksom sögs in. Detta föreföll den gamle egendomligt, på detta behöv-

de han en förklaring. En sådan var honom inte tillåten. 



– Det vi ser långt därborta i ett dunkelt fjärran, det är himmelstegen, det är trappan 

mellan himmelssfärerna. Så ser den ut. Vare sig du eller jag kan mer än ana vad där-

borta kommer att ske, det är ännu förborgat för oss, för oss som står kvar här. Men alla 

dessa jungfrur, de förs nu vidare till den himmel som ligger över vår, som bara är den 

tredje himlen. Det var deras bröllopsyra, deras förinnerligade lycksalighet som lyfte 

dem och förde dem bort. De kommer där att invigas i fjärde himlens hemligheter. 

Vägen dit är lång, som du ser, den är lång som själva evigheten. Den är lång därför att 

de behöver tid att glömma vad de upplevt här för att kunna gå vidare där. Glömska är 

både en nödvändighet och en njutning. 

Han hade alltså med egna ögon fått se himmelsstegen! Den där stegen som Jakob såg 

i sin dröm, omskriven i det hebreiska Ordet, där änglarna steg upp och ner mellan 

himmel och jord. Så var det då inte bara vackra, stämningsfulla bilder, allt han en 

gång läst. Det var verkligen verklighet, det som stod skrivet, ja, tydligen till och med 

det som man upplever i sina drömmar. Här fick han sannerligen alla vanföreställning-

ar och missförstånd tillrättalagda. Så här låg det alltså till! 

 När ceremonin till slut var över, när raden av alla jungfrur passerat och försvunnit i 

fjärran, tog brudgummen sin brud vid handen och förde henne ut genom porten, nu 

förvandlad till en oansenlig dörr. Tydligen förde han henne till brudkammaren. Sex 

ännu kvarvarande jungfrur följde dem till tröskeln med brinnande oljelampor högt 

lyftade i sina händer. Där lyfte de sedan de tunga mantlarna från brudparets axlar, 

befriade brudgummen från hans biskopsmössa och knäppte gördeln av bruden. Tills 

av klädseln bara deras enkla vita särkar återstod. Sedan stängdes dörren till brudge-

maket liksom av sig själv, så att brudparet kunde fullborda sitt äktenskap i hemlighet. 

Detta förstod ju inte den gamle, han hade ju strax innan lärt sig att bröllop i himlarna 

firas öppet och utan blygsel inför alla. Han fick genast svar: 

– Vari äktenskapet mellan Kristus och Hans kyrka består till sitt allra innersta måste 

förbli ett mysterium för dig ännu en lång tid. Ja, en tid även för oss hemmahörande 

här. Du skulle inte förstå det om du såg det! Till sin innersta del äger det nämligen inte 

rum här, i tredje himlen, utan i nästa himmelssfär, och sedan till ytterligare en del i 

nästa, och till en annan del i ytterligare nästa, och pågår således i all evighet och når 

på så sätt allt större djup och innerlighet. Men så mycket vågar jag säga: Det avslutas 

aldrig. Däri ligger i all evighet äktenskapets lockelse. Även änglar längtar, längtar till 

den slutliga föreningen. Precis som människor på jorden, fast ni kallar det åtrå. Var 

och när den slutliga föreningen till sist äger rum, därom vet vi egentligen inget. Men 

vår obändiga längtan och djupt rotade aning om att så sker är oss en underpant på att 

vi till sist kommer att få uppleva även detta. 



Där stod han nu förundrad över vad han varit med om, och även lite snopen. Snopen 

över att den stora hemligheten tydligen ännu inte var fullständigt avslöjad för honom. 

Ändå: det som han varit vittne till hade tydligen varit verklighet, det var inte bara bil-

der, så som det framstått när han läst kung Davids psalmer eller evangelisten Johan-

nes uppenbarelser. Det var stort nog! Hon förtydligade ytterligare: 

– Detta som du här sett är både verklighet och förebildning samtidigt, precis som på 

jorden. Som ovan, så nedan. Verkligheten är både verklighet och förebildning av en 

annan verklighet samtidigt. Och denna verklighet är i sin tur förebildning av ännu en 

annan verklighet, och denna verklighet förebildar ytterligare en annan verklighet och 

så vidare i all evighet. Så underbar är verkligheten att vi alltid, om vi är uppmärk-

samma, kan ana andra verkligheter bakom. Precis som det är på jorden, när man för-

undras inför en vacker blomma eller en stjärna på kvällshimlen. Blomman pekar utö-

ver sig själv. Stjärnan också. Stjärnan kanske mer än blomman. 

Ja, det visste han ju, att det var så det var. Men han hade kanske trott att himlen var 

en enda, inte flera himlar, och att där, i himlen, skulle allting slutgiltigt avslöjas som 

han tyckt sig ana på jorden. 

– Nej, himlarna är många, hur många vet vi inte här. Vi känner här bara till antalet 

av de himlar vi har bakom oss, inte dem vi har framför oss. Däri ligger mysteriet och 

hela dess lockelse på oss. 

Återigen var det hennes röst som talade i honom. Han häpnade och tjusades av detta 

väldiga perspektiv. Men han tog upp en annan tråd: Hur kunde det komma sig att han 

ensam av alla män fick delta i detta underbara bröllop? Varför hade inte denna för-

samling av idel jungfrur reagerat på hans närvaro, på att han var människa och man? 

Precis som tidigare behövde han bara tänka frågan. 

– De har inte sett dig som människa och man. De har sett även dig som jungfru. De 

såg med sina ögon och då såg de bara jungfrun. De såg det jungfruliga i dig. Något 

annat kunde de inte se. Låt oss säga att du till äventyrs hade burit något ont i dig, ja, 

då skulle de ändå inte sett det. Det är det underbara med himlarna, att man inte ser 

det som är ont, det onda är liksom bara något frånvarande, ett tomrum, ett hål. Som 

ängel lämnar man det onda alltmera bakom sig i fjärran. Som ängel ser man det inte 

längre, man glömmer det. Är inte det underbart? 

De stod nu alldeles ensamma kvar, liksom på en stor slätt. De skådade ut över ett 

vidunderligt vackert landskap i grönt, med vida fält och ängar, dungar, lummiga sko-

gar och i fjärran blånande berg. 



– Detta är de himmelska ängderna, hörde han henne säga, detta är landet som flyter 

av mjölk och honung. Det som en gång utlovades oss i det hebreiska Ordet. Men nu 

måste vi lämna det! Vi måste återvända varifrån vi kom! 

I samma ögonblick var allt borta, upplöst som i intet. Hur det nu hade gått till förstod 

han inte, men de stod återigen utanför den stängda och låsta porten. Och muren reste 

sig skyhög över deras huvuden. Ingen genomskinlig grönska längre, inget vibrerande 

liv! Tydligen såg han inte längre med sin älskades förvandlande blick!  

Vad skulle hända nu? Han kände sig alldeles vilsen. Tom. Nej, det var inte tomhet 

han kände, det var saknad. Och hans maka, hans andra hälft, hon såg också alldeles 

vilsen ut. Nu var ju hennes uppdrag fullgjort. 

Men i det ögonblicket slogs de järnbeslagna portarna upp på nytt. På vid gavel 

bakom dem. Och brudgummen, Kristus själv, trädde ut. I sin fulla prakt. Nej förresten, 

det var inte Kristus, det var endast en ängel, men en mycket kristuslik ängel, till och 

med klädedräkten tycktes densamma. De blev så överraskade, så överväldigade att de 

båda kastade sig på knä. 

Mellan sina båda händer höll ängeln en öppnad pergamentrulle som han begynte 

läsa ur, sägande: 

– Vi har sett att du vill skriva om den äktenskapliga kärleken, så som den gestaltar 

sig i himlarna, om den äktenskapliga kärlek som tar sin början redan på jorden men 

alltmer får sin fullbordan i himlarna. På detta pergament finns de hemligheter som 

kan avslöjas kring dessa ting, ända intill tredje himlen, nedtecknade. På det att det du 

skriver inte skall bli fel. Vi avslöjar dessa hemligheter, inte för att människorna redan 

på jorden skall bli högmodiga över sin kunskap, utan för att äktenskapet på jorden till 

sist skall få sin rätta och tillämnade riktning. För att er längtan och er kärlek skall söka 

sitt rätta mål. 

Sedan han sagt detta, rullade han ihop det väldiga pergamentet, förslöt det med ett 

sigill och gick fram till en dörr i tomma intet, en dörr som inte tidigare hade varit syn-

lig men som var påfallande lik dörren till den gamles lusthus. En gråmålad dubbel-

dörr med speglar och en rund mässingsknopp. Där släppte ängeln pergamentet på ett 

bord strax innanför dörren, stängde dörren och låste med en nyckel. Sedan gav han 

nyckeln till den gamle, som nu i pur förvåning rest sig upp. Och så befallde han, äng-

eln, med tordönsstämma: 

– Skriv! 

Sedan var han borta. Liksom den väldiga porten, och den höga muren. Och även 

lusthusdörren, naturligtvis. Ja, de var plötsligt återigen försatta till den där trappav-

satsen där de först hade träffats, den gamle och hans brud, där de firat sitt bröllop. 



Han hade fått en uppgift. Tydligen förväntades han återvända till jorden, till sin 

trädgård, till sitt lusthus och sitt skrivbord. Det måste betyda att han nu också förvän-

tades ta avsked från sin älskade, sin nyfunna maka, sin andra hälft. Naturligtvis gjorde 

det honom bedrövad. Hans maka tycktes det dock inte alls bekymra. Hon bara skrat-

tade åt honom, som vanligt: 

– Du tänker fortfarande som en människa, som en jordevarelse. I evigheten finns 

inga avstånd. Jag kommer fortfarande att vara med dig, även om du återvänder till 

jorden. Jag har funnits där hela tiden, fast du har inte varit medveten om mig. Nu är 

jag uppenbarad för dig, och därför blir det hädanefter möjligt för dig att urskilja mig 

tydligare. Det är därför det kan behövas en uppenbarelse ibland! Förut har jag bara 

varit som en aning för dig, starkt beslöjad. Men visst har du väl anat närvaron av din 

andra hälft, din kvinnliga hälft, ibland, fast du kanske rentav inte velat låtsas om den? 

Nu och hädanefter kommer jag att finnas i ditt medvetande både dag och natt, lika 

klart och tydligt som nu. Du kommer inte att vara samma människa när du återvänder 

till jordelivet, du kommer att se på livet med nya ögon, med mina ögon, hädanefter. 

Du kommer att se världen, inte styckevis och delt, inte som en halv människa, utan så 

som den framstår för en människa som en gång för alla blivit hel. Världen kommer 

liksom att skapas på nytt för dina ögon. Precis som för evangelisten Johannes i hans 

uppenbarelse. Du kommer liksom änglarna att se att skapelsen är god, du kommer att 

se grönska där grönska skenbarligen inte finns, du kommer att se lejon leka med 

lamm, du kommer att se den i skapelsen ständigt pågående försoningen och förening-

en. Du kommer inte att misströsta mer! 

Hon sträckte kärleksfullt fram sin arm och rörde vid honom lätt med handen. Berö-

ringen var som en blixt. Ett kort ögonblick stod han som bländad. När han såg upp 

igen var hon borta. 

Han spanade omkring sig, men kunde ingenstans se henne. Men så kände han en rö-

relse inom sig, liksom en sprittning, som visst inte var alldeles hans egen. Och så 

kände han hennes närvaro i sina ögon. Och hans syn vart på något sätt kärleksfullare, 

varmare, den fick en mera varmgul ton än den kyliga med vilken han tidigare sett på 

tingen.  

Ja, han kände faktiskt rentav en viss längtan tillbaka till jordelivet. Nu hade han ju 

någonting som han måste berätta! Det var plötsligt som om världen angick honom 

mer, som om han blivit mera delaktig i den. Han var mer ansvarig för den, tyckte han. 

När han en gång för längesedan skrev alla sina stora vetenskapliga verk hade han lik-

som förhållit sig som en utanförstående, som en iakttagare, som en åskådare. Som om 



det som hände i världen inte angick honom. Men det här, det var verkligen en ny 

känsla, ett nytt och meningsfulllare sätt att se. 

Uppfylld av denna känsla gick han fram till avsatsens kant, blev varse trappan där 

och började gå nerför den. Märkligt nog kände han att han, när han gick utför, blev 

trött och andfådd. Även om han gick långsamt. Egendomligt! Det började rentav 

trycka över bröstet. Till sist, och då hade han ändå bara gått en bit, stapplade han 

fram. För varje steg han tog blev fötterna allt tyngre, som om de gjorde motstånd. Att 

det kunde vara så tungt att gå utför! Nästan outhärdligt tungt! Till sist blev han tve-

kande stående mitt i ett steg. Han hade allvarligt börjat fundera på att vända om. 

I samma ögonblick han tänkte den tanken, hände något inom honom. Det mörknade 

för ögonen. Och knäna mjuknade under honom, som om kraften rann ur honom. Och i 

detta veka tillstånd behövde han bara en knuff bakifrån, som av en osynlig hand, för 

att störta huvudstupa över trappans kant. Liksom en störtande försöker göra motstånd 

mot fallet genom att använda armarna som vingar, viftade han förtvivlat med armar 

och ben. Men ohjälpligt. Han föll. Utan att till sist ens vara vid medvetande störtade 

han genom de mörka rymderna, länge, länge som en hel evighet, ner mot den fjärran 

jorden. 

 

 

EPILOG 

En morgon går Maria Wessel, trädgårdsmästarfrun som också emellanåt, när det be-

hövs, fungerar som den gamles hushållerska, över gården fram mot huvudbyggnaden. 

Det är inte mycket hjälp den gamle behöver, det mesta klarar han trots sin höga ålder 

själv. Han lagar sin frukost, han tänder själv i kakelugnarna och i spisen i sitt arbets-

rum, där han också kokar sitt kaffe i en panna över elden. Mängder av kaffe, med 

mycket socker i. Han lagar sin middag, som för det mesta bara består av en semla, en 

bulle uppblött i varm mjölk. Det är sällan hon behöver städa, Maria Wessel, för den 

gamle utnyttjar ju inte huset tillfullo, han går mest bara mellan sängen och skrivbor-

det, och så ner till det nybyggda lusthuset förstås, där han har sin spegel och sin orgel. 

Helst vill han ju vara ensam och ifred, assessorn, och om han sover får man absolut 

inte väcka honom, inte under någon förevändning. Sömnen är helig för honom. Det är 

ju då han i drömmen upplever allt det där som han sedan skriver om i sina böcker. 

Säger han, i alla fall. 

Men nu har hon trots allt en alldeles särskild anledning, Maria Wessel, att gå in till 

den gamle. Riksrådet greve Höpken står ute i gårdsrummet och vill träffa assessorn, 

de är nära vänner sedan många år, och han inhämtar gärna den gamles kloka råd i po-



litiska angelägenheter. Men riksrådet hade varit mycket försynt, han ville inte tränga 

sig på vännen om det nu skulle vara olägligt, än mindre om han sov. Han sade att han 

för säkerhets skull hade låtit vagnen dröja, förspänd, utanför på gatan. 

Nu hoppas ändå Maria Wessel att assessorn skall vara vaken. Hon vill då inte åter-

vända och avvisa greven och rikets högste ämbetsman med hänvisning till att asses-

sorn ännu sov. Det är ju trots allt mitt på dagen, solen strålar så att man svettas mellan 

brösten i värmen bara av att gå över gården. 

Närmast av en tillfällighet tittar Maria Wessel till neråt trädgården när hon passerar 

trädgårdsgrinden. Grindarna står vidöppna! Det var ju märkligt, för assessorn brukar 

ju alltid stänga grindarna på kvällen, när han går hem från lusthuset. Hon viker av 

från sin bestämmelse och går fram till porten och tittar nedåt trädgården, genom lind-

allén som löper tvärsöver tomten ända ner till lusthuset vid planket i väster. Hon blir 

då varse något egendomligt. Långt därnere, på trädgårdsgången alldeles framför lust-

hustrappan, mellan popplarna, där ligger det någonting i gruset. 

‒ Herre min Skapare, tänker hon, vad är nu det? Det ser ut som ett bylte kläder! 

Men hennes aning och oro är väckt. Hon ändrar genast mål, hon skyndar nerför lin-

dallén. Så snabbt den stora kroppshyddan och de gamla överansträngda knäna tillåter 

henne. Det är väl ändå inte assessorn som ligger där? Ju närmare hon kommer, ju oro-

ligare blir hon. Svetten börjar lacka nerför kroppen, innanför klänningen, av upphets-

ning och ansträngning, och hon torkar sig i pannan med förklädet. Nej, det är inget 

klädbylte, det blir allt klarare för henne, det är en människa som ligger där. Och det 

kan ju inte vara någon annan än assessorn. Måtte han inte vara död! 

När hon kommer fram konstaterar hon att det är han. Den gamle ligger framstupa 

med ansiktet i gruset och båda armarna utsträckta, rakt ut från sidorna. Som det kan 

se ut när någon har fallit från hög höjd och slagit i marken. Kroppen bildar liksom ett 

kors. Och han har viftat med armarna så att gruset bildat ett mönster liknande ängla-

vingar.  

Naturligtvis fruktar hon det värsta. Hon böjer sig över sin herre och lägger tvekande 

och försiktigt handflatan mot hans rygg. Rädd för vad hon på så sätt skall utröna. As-

sessorn är ju inte mycket för att andas, det vet hon, och det här är ju inte första gången 

hon forskar efter livstecken hos honom. Hon vet att hon måste känna efter både noga 

och länge för att urskilja livet i denne gamle man.  

Jodå, nog är assessorn vid liv alltid, även om man nu skulle kunnat vänta hans hä-

dangång precis när som helst. Hon reser sig, rätar på ryggen och skakar på huvudet. 

Han bär sig då åt, assessorn. Här har han tydligen legat hela natten, och hela förmid-

dagen, i gassande sol och utan peruk, dessutom. Hon springer inte, men hon går så 



raskt hon någonsin kan mot trädgårdsmästarbostaden. Gruset rasslar och yr runt föt-

terna på henne av brådskan, och strumporna glider i hastigheten ner runt anklarna. 

Väl framme gläntar hon på dörren och ropar på sin man därinne, trädgårdsmästare 

Berg: 

– Nu har han prosternerat igen, assessorn, han ligger nere i trädgården, vid lusthu-

set. Han verkar ha legat där hela natten. Vi får hjälpas åt att bära in honom. Innan so-

len tar honom. Gudskelov att han är vid liv, även om det verkar vara knappt. Man 

hade ju kunnat vänta det värsta. Bara han inte fått lunginflammation i den fuktiga 

nattluften, eller solsting i middagshettan! 

Trädgårdsmästare Berg kommer till dörren. Han ser förskräckt ut. Det här har ju 

gudbevars hänt förut, men aldrig har assessorn legat ute hela natten så där. Bara han 

nu inte blir sjuk och dör. De har ju trivts och kamperat ihop i femton år nu. Den gamle 

har alltid varit en hedersman, generös och lätt att ha med att göra. En bättre husbonde 

kunde man inte få. I bara skjortan skyndar Berg iväg över gårdsplanen mot trädgår-

den och lusthuset. 

Maria Wessel i sin tur rusar vidare mot gårdsrummet och von Höpken. Redan på 

håll ropar hon, flämtande, stönande av ansträngningen: 

– Riksrådet, riksrådet..., greven, greven..., hans excellens! 

Till sist står hon framför honom och kippar efter andan: 

– Han har prosternerat, säger hon uppjagad. – Assessorn har prosternerat, säger hon 

till von Höpken, som stått och tittat sorglöst genom den öppna dörren mot gatan, rö-

kande sin pipa med ena handen och lekande förstrött med sitt spanska rör i den 

andra. Han vänder sig om och ser förvånad ut: 

– Prosternerat? Vad säger ni, människa? Prosternerat, vad är det? Han skrattar henne 

rakt i ansiktet, även om han skrattar godmodigt över denna enkla människa, som an-

vänder ord som hon och inte ens han vet vad de betyder. 

– Tala så att man begriper, människa, säger han. 

– Han ligger i trädgården, nere vid lusthuset. Avsvimmad. Prosternerad. Vi måste 

hjälpas åt att få honom under tak och i säng. 

Utan att greven fått någon förklaring på vad ”prosternerat” betyder följs de åt ge-

nom trädgården. Med snabba steg. Höpken har också ropat till sig sin kusk utifrån ga-

tan. ”Prosternerat.” Maria Wessel vet nog vad det betyder, hon. Det är assessorns ord. 

När han i förkrosselse eller tillbedjan kastat sig till marken inför Gud den Högste, in-

för den tronande Herren Kristus. Då har han prosternerat. Man kan inte närma sig 

Gud på något annat sätt, brukar han säga. Det händer ju inte ofta, men allt emellanåt 

har hon hittat assessorn i den ställningen. Prosternerad. Då påstår han efteråt att han 



varit bortryckt till andra världar eller upplyft till himlen, och allt vad han nu kallar 

det. Men hon tycker snarast att det verkar ha rört sig om ett vanligt svimningsanfall. 

– Kalla det aldrig svimningsanfall, människa, hade assessorn sagt till henne. Tonen 

hade varit sträng, ja, hotfull. – Här handlar det om himmelska ting! Ting som Maria 

inte begriper! 

Men hon visste nog vad det var, hon. Fallandesot var det. Han led av fallandesot, as-

sessorn. Fast det vågade hon inte säga högt, inte till assessorn, inte, än mindre till nå-

gon annan. Och emellan anfallen var han ju som vilken människa som helst. Så det 

spelade ju i stort sett ingen roll vad det var. Just i dessa dagar, när man hade motion-

erat i prästeståndet att den gamle måtte intagas på dårhus, på Danvikens hospital, på 

grund av sina religionsgriller, var det väl viktigare än någonsin att hon teg med vad 

hon visste. Tänk om de kom och tog hennes älskade husbonde ifrån dem. Något värre 

kunde hon då inte tänka sig. Det fick bara inte ske! Nej, inte ens riksrådet skulle få 

veta. 

De hjälptes åt alla fyra, riksrådet och hans kusk, Maria och maken Berg, att forsla in 

den gamle i huset. Berg hämtade den stora skottkärran av trä borta vid fägården. Han 

hade visserligen bara för en stund sedan kört gödsel i den, men det kunde inte hjälpas. 

Han hämtade assessorns gamla lappmudd som hängde på en krok i hallen uppe i 

mangårdsbyggnaden och bredde ut den på kärrans botten. Sedan lyfte de den gamle 

försiktigt, lade honom i kärran och körde honom fram till huset och huvudingången. 

Märkligt nog hade han hela tiden ett fånigt leende på läpparna, assessorn, så medvets-

lös han var, som om han varit road av situationen. Även om han hade magrat på se-

nare år var han fortfarande en rese, alldeles för tung att bära på fyra man, det upp-

täckte de nu. De fick dra honom på lappmudden över golvet in i hans sovkammare. 

Där lättade de på kläderna, knäppte upp skjortan och baxade slutligen upp honom i 

hans säng. I samma ögonblick som den gamle kommit till ro i sängen och fått täcket 

över sig tittade han upp ett ögonblick och fick då syn på vännen Höpken. Med slutna 

ögon på nytt och med ett förnyat saligt leende på läpparna halvt viskade han till sin 

vän: 

– Kan du tänka dig, Höpken, nu har jag mött min tillkommande, min maka i den 

andra världen, i himlarna, jag har mött min andra hälft. 

Riksrådet tittade misstroget på sin vän, nu måtte han väl ändå vara ifrån sina sinnen. 

Yrade han, eller var han kanske rentav döende? 

– Vad säger du, käre vän, har du sett din tillkommande? Menar du att du har en till-

kommande på andra sidan? Tänker du gå och gifta dig när du kommer till himlen? 

Kan man det? 



Det lät ju som en önskedröm, det där, som en gammal olycklig ungkarls önskedröm. 

Som rena galenskapen. 

Den gamle nickade. 

– Vet du alltså vem det är? 

Den gamle nickade på nytt, och nu log han hemlighetsfullt: 

– Jag vet vem det är, och vi har just firat vårt bröllop. Jag har henne här alldeles 

bredvid mig! 

Greven trodde inte sina öron. Hade han henne i sängen? Inbillade han sig det?  

Den gamle fortsatte: 

– Men ändå... det är inte det största, det viktigaste. Kan du... 

Och så föll den gamle återigen i sömn. Höpken stod kvar en lång stund vid vännens 

bädd och tittade ner på honom, på honom som nu blivit så gammal, men som en gång 

varit så stor att hans namn gått över världen. Ett av våra största vetenskapliga och 

tekniska genier någonsin, det hade han varit, men så hade hans levnadsinriktning ta-

git sig en sådan märklig vändning. Han hade blivit religiös. Nu var han stor, fast på ett 

helt annat sätt, liksom inifrån. I sig själv. Han visste verkligen inte, Höpken, om vän-

nen var klok eller galen, men i så fall var det genialitet, ett imponerande system, i ga-

lenskapen. Och stor poesi. Själv misstänkte han ju att det var fallandesot, för övrigt en 

helig sjukdom enligt de gamla grekerna, en sjukdom som gav innehavaren tillträde till 

för vanliga människor stängda världar. Ja, det fanns ju ett slags klokhet i all galenskap. 

Men i synnerhet här, hos hans vän, som nu tydligen fallit i djupaste sömn. 

I dörren vände sig Höpken om och tittade på sin vän återigen, skakade på huvudet, 

satte på sig hatten, tog den silverkrönta svarta käppen, som han tidigare ställt mot 

dörrposten, och gick sin väg. Han visste inte vad han skulle tro. Och han hörde inte 

den gamles mummel, halvt i sömnen, som om det pågick ett lågmält samtal borta vid 

sängen: 

– Ja, ja! Så är det! Nu vet jag, nu kommer jag ihåg! ... Du ler, du...  Men jag kände inte 

igen dig först, däruppe... I himlarna... Även om du var mig på något vis bekant... För 

det var du... Men nu, åter här på jorden, nu minns jag... Vad säger du? ... Att jag minns 

med mitt jordiska minne... Ja, så kanske det är... Nu känner jag i alla fall igen dig... Nu 

minns jag när vi möttes... På min ferie i Brunsbo... Minns du det? ... Älskade! Om jag 

bara vetat! ... Men vi var ju bara barn!* 

 

* 

 



Ett par dagar senare var den gamle åter på fötter. Och han var lycklig som ett barn. 

Han gick omkring och bara log. Han skämtade med alla. En av grannarna, unge Rob-

sahm, kom på besök, ja, det gjorde han ju nästan dagligen. Honom bjöd assessorn på 

rödvin vid marmorbordet inne i salen. En ung blivande präst tog han emot i audiens, 

Odhner hette han visst. De hade suttit och pratat en hel eftermiddag, de två. Sedan 

hade de gått över till Robsahms på S:t Paulsgatan och ätit middag. Tillsammans med 

grevarna Höpken och Tessin och några till, ja, till och med ärkebiskopen Troilius hade 

varit där av någon anledning. Herrarna hade visst spelat kort, ja, alla utom assessorn 

förstås, som underhållit damerna och lekt med hunden. Ingenting tydde på sjukdom 

eller sviktande hälsa hos den gamle. Nej då, tvärtom, han tycktes vid bättre hälsa och 

kraft än någonsin, ja, han var då som en ungdom trots sina åttio år. 

Så, på tredje dagen, på tredje dagen efter sitt fall, tog den gamle nyckeln till lusthuset 

i handen och gick nedför trädgårdsgången, genom lindallén. Han kände sig lycklig 

och förväntansfull. Inför arbetet som väntade. Inte för att han visste vad han skulle 

skriva. Men han visste att det skulle ge sig i samma ögonblick han låste upp lusthus-

dörren och trädde in. 

Mycket riktigt! När han öppnade lusthusdörren slog det emot honom. Luften där-

inne var på något sätt alldeles förtätad. Som värmen i ett tillstängt rum, där solen gass-

sat genom fönstren hela dagen. Han gick rakt fram till skrivbordet, sköt allt annat, allt 

han tidigare skrivit åt sidan, satte sig ner, öppnade bläckhornet, sträckte sig efter ett 

oskrivet ark med vänsterhanden och fattade pennan med högerhanden. Så började 

han utan varje dröjsmål och tvekan att skriva: 

 

En minnesvärdighet från den andliga världen: En morgon blickade jag upp i him-

melen och såg öfver mig utsträckning öfver utsträckning. Och jag såg att första ut-

sträckningen, som var nära, öppnades, och strax derpå den andra som var ofvanför, 

och slutligen den tredje som var överst. Utaf upplysning därifrån förnam jag, att på 

den första utsträckningen voro änglar, af hvilka den första eller yttersta himmelen 

består; och på den andra utsträckningen änglar, af hvilka andra eller mellersta 

himmelen utgöres; samt på tredje utsträckningen änglar, af hvilka tredje eller 

öfversta himmelen består. Jag undrade först hvad och hvarföre detta var. Och gen-

ast hördes från himmelen en röst liksom af en basun, sägande: ”Vi hafva förnummit 

och nu se vi, att du undrar öfver äktenskapets beskaffenhet i himmelen. Och vi 

veta, att ännu icke någon på jorden vet, hvad en sant äktenskaplig kärlek är i sitt 

ursprung och i sitt väsen, ändå är det angeläget att veta det. Derföre har det beha-

gat Herren att öppna himlarna för dig.  



 

Tre dagar senare satt han där fortfarande lika hängiven och skrev, ja det kändes som 

om verket ännu bara var i sin början, han hann varken äta eller sova: 

 

Jag frågade ängla-andarna, hvad sant äktenskaplig kärlek är. De svarade på frågan, 

hvad sant äktenskaplig kärlek är, att det icke är kärlek till könet, utan kärlek till en 

af det andra könet, hvilken ej annorlunda uppstår, än då en ung man ser den jung-

fru som är af Herrens försyn utsedd, och jungfrun ser den unge mannen, och så 

känna de å begge sidor det äktenskapliga upptändas i sina hjertan, samt förnimma, 

hon att hon är hans, och han att han är hennes, ty kärlek träder kärlek till mötes, 

och gör sig igenkänd samt förbinder genast själarna, och derefter sinnena, och går 

derifrån in i bådas bröst, samt efter bröllopet vidare, och förblifver således full kär-

lek, hvilken dagligen tillväxer i förbindelse, ända derhän att de icke vidare äro två, 

utan likasom en. 

 

Och dagarna gick, dagarna blev till månader. På höstkanten blev det kallt i lusthuset, i 

synnerhet på kvällarna. Men den gamle märkte det inte. Han bara skrev. Under tiden, 

ja, under hela den hösten gick hushållerskan runt i trädgården och spanade efter as-

sessorns försvunna peruk. Men förgäves. Den stod ingenstans att finna. Det var obe-

gripligt! 

Assessorn visste nog vart den tagit vägen, men låtsades om ingenting: 

– Låt den vara, sade han bara till Maria Wessel, mysande som om han besatt en hem-

lighet. – Den kan hon se sig om bland stjärnorna efter! Den peruken hittar Maria ald-

rig! 

Inte utan bitankar på sin egen kommande lycka i himmelen, efter ett långt och i det 

avseendet ödsligt liv som ungkarl, skrev nu den gamle: 

 

Alla himmelens nöjen framvälla från den äktenskapliga kärlekens nöjen, liksom 

söta vatten från en källåder. Derföre ombesörjes i himlarna att äktenskapliga par 

må födas. Och att dessa under Herrens öfverinseende städse uppfostras till sina 

äktenskap, under det både gossen och flickan icke vet detta; och efter tillryggalagd 

tid kommer hon, då en giftasvuxen jungfru, och han, då en ung man passande till 

giftermål, liksom af ett öde någonstädes tillsammans och inbördes se hvarandra. 

Och att de då genast liksom af en viss instinkt känna, att de äro makar, och af en 

viss liksom förestafning tänka inom sig, den unge mannen, att denna jungfru är 

min, och jungfrun, att denne unge man är min; Herren yppar nemligen de invertes 



likheterna, att de båda må se och igenkenna hvarandra. Och sedan detta någon tid 

suttit qvar i begges sinnen, tilltala de utaf öfverläggning hvarandra och förlofva sig. 

Man säger, att detta sker liksom af ödet, men det sker utaf den Gudomliga Försy-

nen, emedan denna, då man ej vet om den, ter sig som blott ödet. 

 

Ja, den gamle lämnade inte någon aspekt med avseende på äktenskapets fullkomning 

obehandlad. Så hade till exempel denne inbitne ungkarl även en hel del att säga om de 

oskuldsfulla barnens betydelse för framlockandet och stärkandet av den äktenskapliga 

kärleken hos föräldrarna: 

 

Att små barn äro oskulder är bekant, men att deras oskuld inflyter från Herren är 

icke bekant. Den inflyter ifrån Herren, emedan Han är sjelfva Oskulden. Huru be-

skaffad barnens oskuld är, hvilken intager föräldrarna, skall med få ord sägas. Den 

framlyser från deras ansigte, från deras åtbörder och från deras första tal, och inta-

ger derigenom föräldrarna. De hafva oskuld, icke emedan de tänka ifrån det inre, ty 

ännu veta de icke hvad godt och ondt samt sant och falskt är, hvaraf de kunna 

tänka. Nej, Herrens oskuld inflyter i änglarna i tredje himlen, hvarest alla äro i vis-

hetens oskuld, samt går igenom de lägre himlarna och dervarande änglars oskulder 

och genom dem in i de små barnen. Barnen hafva icke en från sjelf- och verldskär-

leken förvärfvad egenhet; de tillskrifva icke sig sjelfva något: de hembära sina för-

äldrar tack för allting, de hafva icke bekymmer om föda och kläder, och intet om 

kommande ting. Detta är barndomens oskuld, hvilken ger upphof till den kärlek, 

som kallas föräldraömhet. Att denna förbindelse sker genom kroppens sinnen men 

i synnerhet genom känseln hos föräldrarna kan erfarenheten lära: såsom att synen 

på det innerligaste förlustas utaf anblicken af barnet, hörseln utaf dess tal, lukten 

utaf dess lukt. I den grad, i hvilken oskulden med tiden viker bort hos barnen, 

slappas äfven böjelsen och förbindelsen, och detta efter hand ända till skilsmessa 

och barnens afskiljande från huset. Men sferen av kärlek till små barn är en sfer af 

skydd och uppehållelse af dem, som icke kunna skydda och uppehålla sig sjelfva. 

 

Så mycken himmelsk vishet – änglavishet – enbart med inriktning på äktenskapets 

beskaffenhet erfor den gamle mannen den där enda natten i september 1766 att han 

först två år senare var färdig med sitt planerade stora verk ”Om bröllop och äktenskap 

i himlarna”. Då, till sist, stängde han också slutgiltigt dörren till sitt lusthus, låste och 

stoppade nyckeln i fickan. Han återvände aldrig. Han dog utomlands fyra år senare, i 

London. Efter ett anfall av fallandesot, som man trodde, och förstummad av en efter-



följande hjärnblödning, påstod den tillkallade läkaren tvärsäkert. Ensam dog han, 

såsom av en tillfällighet inackorderad hos en perukmakare på Coldbath Street No 26. 

Då var hans verk redan sedan länge tryckt och utgivet, både på engelska och latin. 


