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Är det en förbannelse att veta vilken dag man ska dö? frågade 

sig den gamle åklagaren när han stängde dörren till sitt 

arbetsrum på nedre botten av villan och vred om nyckeln i låset. 

Han hade levt med vetskapen sedan hans far berättade 

hemligheten. Givetvis hade det påverkat hans livsval. Vissa 

saker är meningslösa att göra utan en framtid, tänkte han och 

mötte sitt bleka ansikte i spegeln. När man vet exakt vilken dag 

livet tar slut försvinner behovet att vidta åtgärder för att känna 

sig trygg på ålderns höst. Det blir poänglöst att pensionsspara, 

satsa kapital i fonder eller teckna försäkringar av rädsla för 

saker som aldrig kommer att inträffa – eftersom framtiden inte 

finns. Ju närmare dödsdagen kommer, desto meningslösare blir 

tanken på pengar. Men andra saker blir än viktigare. Att umgås 

med dem man tycker om. Att älska och att vara älskad. Att äta 

och dricka gott utan att bry sig om hälsofanatiker och andra 

olyckskorpar. Tid och kvalité blir det primära. Den gällande 

valutan byts ut. Den heter inte längre pengar – utan tid. 

   Gustav Runö gick fram till byrån och tände första ljuset i 

adventsljusstaken. En doft av pepparkakor hade spridit sig i 

huset. Dottern hade precis varit på besök i Tingstäde och ordnat 

allt åt honom inför julen. Kontakten mellan syskonen hade inte 

varit den bästa. Han gladde sig åt att familjen hade enats inför 

den kommande julen, även om det var ett ledsamt besked som 

fört dem samman igen. 

  



Gustav drog för de tunga gröna sammetsgardinerna och låste 

upp dörren till ekskåpet som nådde från golv till tak. Med 

vördnad öppnade han och såg på klenoden som hade funnits i 

släkten sedan mitten av 1700-talet: ett astronomiskt urverk med 

inskriptionen Sic Volvitur Aetas ad Finis Tempus CHRISTOPH 

POLHAMMAR 1709. Det var samma år som Sverige förlorade 

allt i kriget vid Poltava. Det astronomiska uret skulle ha blivit 

en gåva till Karl XII. Inskriptionen var på latin och betydde Så 

rullar tidsåldrarna mot tidens ände. Det hade den gamle 

kontrollerat. Konsturet, som det kallades förr, hade två 1,8 

meter långa pendlar och 119 kugghjul av stål och mässing samt 

två tunga järnlod, varav ett oändligt långsamt sjönk mot golvet. 

   Det fanns också ett mindre lod som hängde i sin sentråd – helt 

stilla i väntan. Klenoden hade dubbla urverk, ett i reserv, ty det 

fick inte under några omständigheter stanna medan det 

långsamt men obevekligt tickade mot tidens slut. Det minsta av 

de tre loden var till för nedräkningen när det var dags. De sista 

tolv timmarna klämtade en klocka och slagen ökade med ett i 

timmen tills de sista tolv dova slagen tonade ut och allt var slut. 

   Vart tredje år hade Gustav plockat isär, smort upp och 

rengjort urverken, ett i taget medan det andra fick driva tiden 

framåt. I dag var det dags för ett lättare underhåll. Det gjorde 

han varannan månad och proceduren tog nästan en hel dag i 

anspråk. Han tog av den bruna kalvskinnshuvan som skyddade 

uret från damm och tog upp en trasa ur portföljen och rengjorde 

urverken. Slutligen dammade han försiktigt av de fyra 

urtavlorna i silver. En som visade timmar, minuter och 

sekunder. En som visade solcykeln. En som visade måncykeln. 



En som visade solens polskiften vart elfte år. Eller 

protuberanser som Polhem kallade solvindarna, då han genom 

ett sotat glas studerade utbrotten på solens yta. Övre delen av 

konsturet var ett särskilt vackert arbete gjort av mässing med 

roterande planeter som snurrade genom hål i en metallskiva och 

var mera av en dekoration, eller en illustration av det urtavlorna 

visade. 

   När rengöringen var klar drog den gamle ut en låda i botten 

av ekskåpet och vecklade upp det svarta blanknötta tygstycke 

av vadmal som samlingen av stenar var inrullad i. Han tog fram 

kuvertet med det drygt tvåhundrafemtio år gamla dokumentet 

som talade för urets äkthet och njöt ett ögonblick av den vackra 

vattenstämpeln som avtecknade sig i ljuset från en glipa i 

sammetsdraperiet. Högt för sig själv läste han brevet för allra 

sista gången. 

 

Stockholm then 16:e Juuli, åhr 1751 

Högt Ährade Broder, 

Trotz min ständiga hetziga feber och swår podager twingas iag 

nu til sist företaga reesan. Iag anländer Wijsbiij med skieppet 

Engelland om aftonen Tijsdagen nesta vecka. Iag har en stoor 

låda med mig. Iag nödgas således be Ehr om 4 starka karlar til 

hjelp at bära heela vägen til Huset. 

Iag Förblifwer intil min Dödz Stundh Eders Trooplichtichste 

Tienare. 

Christopher Polhem 

    

  



   Alltsammans la han sedan nogsamt tillbaka. Regelbundet och 

plikttroget hade Gustav sedan faderns död dragit upp urverket 

med järnnyckeln som hörde till. Nu var det dags att inviga sonen 

i den hemlighet som i generationer hade gått i släkten. Dags att 

överlämna de dyrbara tingen. Det var ett enhälligt beslut i 

familjerådet. Det gick inte att skjuta upp. 

   Gustav Runö hade tidigare samma vecka varit hos läkaren på 

onkologen och fått sin dödsdom. Paradoxalt. På något sätt hade 

han inbillat sig att han var garanterad att leva fram till den 

ödesdigra dagen då allt skulle ta en ände. Men med enbart några 

månader kvar att leva skulle han nu inte få vara med när den 

stora katastrofen inträffade. Sonen måste ta vid och axla 

ansvaret. Den gamle hade tvekat. Skulle han klara att avsluta 

arbetet efter allt han hade gått igenom? Var det fel att ange det 

datum när allt skulle komma att ta slut och ta ifrån sonen hoppet 

om framtiden? 

   Den gamle tänkte tillbaka på sitt eget liv. Vetskapen hade 

gjort honom till något av en enstöring och filosof. Han hade 

särskilt funderat över rättsväsendet eftersom han arbetat som 

jurist i fyrtio års tid. Ju närmare det definitiva slutet man kom, 

desto kortare skulle fängelsestraffen bli. Skulle det öka risken 

för grova brott som mord och andra våldsgärningar? Det var 

svårt att förutse vad som skulle ske om kunskapen spreds innan 

katastrofen var ett faktum. I värsta fall skulle total anarki bryta 

ut och människor skulle bli dödade och skadade den sista och 

dyrbaraste dagen de ägde. Själv hade han liksom sin far och 

farfar och tidigare generationers fäder valt att endast dela 

hemligheten med sina allra närmaste eftersom tiden ännu inte 



var mogen. Kretsen av de närmaste, de som måste räddas undan 

förödelsen, uppgick nu till ett fyrtiotal personer. Från och med 

i dag skulle det bli sonens ansvar att leda dem. Han var det barn 

som föddes först i rakt nedstigande led från den förste 

urvaktaren. 

   Katastrofen skulle inträffa under hans livstid. De skulle 

diskutera frågan i familjerådet av de äldste, dit sonen i dag 

skulle få tillträde. Avgörandet skulle ligga hos honom: berätta 

för omvärlden vad som ska ske eller hålla vetskapen inom 

familjen. Risken fanns givetvis att sonen skulle ta det som ett 

skämt, slå det hela ifrån sig och sälja det astronomiska konsturet 

till någon antikhandlare som inte alls skulle förstå dess rätta 

sammanhang.  

   För det är bara i ljuset av historien, så som den berättats i 

generationer, uret kan tolkas och förstås, sa den gamle högt för 

sig själv. Sedan öppnade han fönstret och ropade på sonen som 

för allra sista gången band en krans av lingonris att sätta på 

dörren till första advent. 


