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Intro

Kurt Schwitters har rätt. Det finns bara spillror, glimtar, trasor 
och flarn att bygga något nytt med. Men var och när börjar 
berättelsen?
1. Med det som har hänt under senaste minuten?
2. ”Det knackade på dörren”, det kom ett mail, ett kuvert låg på 
hallmattan?
3. …………………………(fyll i själv)
4. Man kan börja så här, tjusigt och på riktigt:

Det var en vacker sommardag år 1913. För Bétheny, en små-
stad i Ardennerna, nära belgiska gränsen, var det årets största 
evenemang - den stora flygdagen.
(Mermoz – luftpostens hjälte av E. Langlet) 

5. Eller så här:

När dimman tätnade över havet, hände det att mistlurarnas 
entoniga rop ljödo natten om och väckte de sovande.
(Jag ger vika av Stina Aronson)

6. En annan öppning är:

The Egotists’ Club is one of the most genial places in London. It 
is a place to which you may go when you want to tell that odd 
dream you had last night, or to announce what a good dentist 
you have discovered. You can write letters there if you like… 
(Lord Peter views the body av Dorothy Sayers)
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Det går också att registrera det som finns inom några meters 
avstånd i rummet där jag sitter och låta allt omkring bli ett flöde 
av tillfälligheter, tecken och markörer. Jag kunde ha suttit i ett 
annat rum, det hade blivit en annan historia. Det kunde vara 
ett vardagsrum hos en frisör från Teheran, i köket hos en pen
sionerad psykolog i Hagfors eller en resebyrå i Shanghai: över
allt människor. Pusselbitarna går att byta ut. Vi har alla något att 
berätta. Jag fuskar inte. Föremålen noteras som i en bouppteck
ning, en väv där jag befinner mig.  

(Min kropp är också en berättelse, men den ni slipper ni.)

Slutaren öppnas.

Texten skrivs på en vit, sliten, men söt MacBook av en typ som 
inte säljs längre. Den påminner mig alltid om ett smyckeskrin. 
Kläder: En vit tshirt (märke Levis), ett par för stora gröna byxor 
(märke Matix). På fötterna ett par randiga strumpor (märke My 
Socks). På golvet en akustisk Ibanezgitarr (Märkt 11.06.99), ett 
soffbord med en rosa hårsnodd, Luddes hörlurar, en lilasvart 
kulspetspenna och diktsamlingen Apolloprojektet av Malte Pers
son, en bunt magasin på nedre hyllan: Vouge Living Australia, Elle 
Decoration UK, två Elle Interiör, ett nummer av Residence, en 
Moderna Museetkatalog, Hilma af Klint – abstrakt pionjär (fort
farande inslagen i plast), Sara Granérs bok All I want for christmas 
och Light from the middle east, en katalog från Victoria & Albert 
museum. I rummet svävar låten ”Joy Inside My Tears” med 
Stevie Wonder. En liten turkisk matta ligger på golvet, jag sitter 
i en lila sammetssoffa, köpt av ett ungt par vid en Shuregardter
minal nånstans i Nacka, paret befann sig mellan två hem och 

hade för mycket prylar och i den ekande förrådsbyggnaden, 
omsvärmad av trafikljud, tycktes det som om vi drogs in i ett 
underligt drama…ni märker att berättelser bankar på underifrån, 
precis under ytan. Jag återgår till inventeringen. Bakom mig på 
väggen: Ett osignerat provtryck från 1962 av Marcel Duchamps 
Coeurs Volants, en lito av Jockum Nordström, Jag visste inte att ni 
bytte plats, en teckning från 1999 av Marie Jansson visar en flicka 
med ett avhugget svanhuvud runt axlarna, (Vem är hon, varför?), 
ett tryck av Elis  Eriksson och ett av Stig Lindberg, en guldinra
mad liten målning av Rickard Lindström som visar ett solbelyst, 
lågt strandlandskap och bulliga sommarmoln nån gång i det 
tidiga 1900talet. (Är motivet Gotland eller alla somrar i alla 
tider och framtider, även efter oss?), en keramisk platta i form av 
ett blått punkthus av Ylva Wilhelmina Franzén, en skorstens
teckning av Jan Svenungsson. På en kortvägg sitter ett tryck av 
Tom Phillips, ur hans verk Humument och ett hamsterhjul, köpt 
som en readymade och en kommentar till dagarna som går. 
Blicken rör sig tvärs över golvets slitna ekfanér till en affisch av 
Boris Bilinsky för Fritz Langfilmen Metropolis, strax intill ett 
gammalt spegelskåp och ovanpå det står tre Jigglypufffigurer i 
plast. På väggen i hörnet, en randig, lysande glasplatta av Alma 
Jantunen och en tavla, Debut, av Jan Svenungsson. Över dörren 
ett vykort med Jenny Holzers text Protect me from what I want. På 
väggen bredvid dörren, en utklippt HAL 9000panel med det 
röda ögat från 2001, ett rymdäventyr och ännu en målning av Jan 
Svenungsson, en fläckig, svart öppning in bortom väggen. 
Längre ut mot fönstret ett Bruno Mathssonbord, Tri Super-ellips 
med en grön Ulla Forsell vas ovanpå, inuti den ett fånigt rosa 
gummidjur, köpt på Dragon Gate i Älvkarleby en mild och 
mulen augustidag. (August day, Hall & Oates, ”The drone of clever 
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talk just stopped….” ) Över bordet hänger en röd PH 5lampa, 
omkring det står två Alvar Aaltopallar (modell 60) och fyra små
skruttiga Aaltostolar (modell 66), en av dem stämplad undertill: 
HÄSTBERGS SKOLA (varma dagar med rättskrivning och 
drivande moln över gruvbyn, byxbakar som nöter stolarna år 
efter år efter år. Blev du lönsam, lille vän?). I rummet finns också 
två Öresund stolar, ritade av Børge Mogensen för Karl Anders
son & Söner och ett begagnat jalusiskåp, tillverkat av AB Svenska 
kontors möbelindustrier i Stockholm och Bodafors. ”Lamp
Erik” sade att skåpet hade stått på en polisstation i Gimo med 
register över brott och straff i en norduppländsk trakt. (Här 
kommer stråkarna in.) Jalusidörren rasslar i den stillastående 
luften en sommar 1972 och långt borta, utanför det öppna fönst
ret med de cigarettröksfärgade gardinerna, askoppen, pennstäl
let, dammet på bordet, någonstans i det solstekta småbrutna 
landskapet hörs det dovt knirkande, hotfulla ljudet från ett 
malmtåg på väg från Danne mora mot Hargshamn. ”Ännu en 
lucka, alltid dessa luckor i nuet”. På jalusiskåpet står en amatör
tavla med vatten och öar, en plastmodell av Berlins TVtorn, tre 
skålar av Masayoshi Oya, i en av dem ligger hans visitkort, i en 
annan keramikskärvor: en från en mugg av Jussi Ojala, tre skär
vor och en bit kritpipa plockade från Themsens botten och i ett 
litet relikskrin: en skärva från en kruka av Grayson Perry. Bred
vid en kruka av Jussi Ojala, på dess botten ett vykort från Dal
halla (Motiv invigningskonserten i juni 1994) på baksidan står 
rader av datum och en liten notering, ”23/4 droppe ledsen”, 
bredvid ett fotokollage gjort av mig på 1980talet (bilder från en 
Ellos Boråskatalog och en vin etikett Vendemme 1987, klistrade 
på ett foto av min kompis Janne), en digital inspelningsapparat 
H1 Handy Recorder (med idéer till låtar), en laddningssladd till en 

iPhone 4c, en svart knapp (glömt vilken jacka den tillhör), en 
självhäftande gul plastskylt från 1970talet ”Varning här bor en 
tonåring!!”, en Pretec Micro Adapter i sitt plasthöje och en 
instruktionslapp (”1. Insert the included micro SD card into the H1 
and connect it to the computer using the USB cable” etc.), ett Pilot
bläckstift och en reklamfolder från Artek, One Chair Is Enough, 
en kassett Sony C90 med en intervju med Oiva Toikka (NK:s fik 
den 10 september 2010 och han berättade om sin kärlek till kor 
och hur ryssen kom över Karelska näset), två samlarbilder av den 
förste Uriah Heepsångaren David Byron. Här kunde ett text
projekt starta om sångaren i den bollformade pudelfrisyren och 
slokmustaschen och hans solodebut Take No Prisoners från 1975, 
en skiva laddad med kedjor i motljus, pretentioner, töntiga texter 
och stel soulrock. Öppningslåten Man Full Of Yesterdays är mel
lotrondränkt vrakgods med alla vuxenheter som fascinerade i 
pojkrummen:  ”wasting his time, drinking whisky and wine”, halva 
tonsteg,  smällar, falsettskrik och powerackord. Ingen brydde sig 
om denne ”peacock of a man” när solokarriären föll i en spritdri
ven spiralrörelse nedåt i tio år via bandet Rough Diamond till 
hans död 1985 (tanke: vilket fult år att dö på) och gravplatsen på 
Enfield Crematorium i London. Jag måste också skriva om hur 
vi skratt ade med den där hopplösa skivan i en norsk fjord på 
1990talet och om hur man ofta tycker mer om det misslyckade 
än det lyckade. Visst är det så? Man tycker synd om fel saker, om 
tappade nötter, om äppelskruttar som kastas i havet och försvin
ner, om smörgåsbitar som slängs och där finns den viktiga, sym
boliska tragiken, inte i verkligheten för den är för stor och den 
lilla sorgliga biten måste räddas, annars går världen under. Till
baka till rummet och jalusiskåpet: ett klipp från Dagens Nyheter, 
en artikel av Thomas Anderberg (tanke: ”Måste läsa hans Brillo
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bok”). Han är död, men återuppväcktes plötsligt av sin byline i 
den gulnade artikeln och de dödas närvaro i det levande gick som 
en stöt genom mig. Varför blir visst skräp liggande framme, som 
om det ville säga något, något som jag ännu inte har fattat. På 
baksidan av artikeln hittar jag en textsnutt av författaren Kjell 
Westö: ”Men jag vill ändå hävda att något har hänt, på riktigt /.../ 
I varje skrivprojekt finns numera de där stunderna när jag tvingar 
mig att rata en idé eller en scen: don’t do it, it’s a cheap one.” Ät upp 
din älskling. Vidare över jalusiskåpets yta: En vas av Carl Harry 
Stålhane på Designhuset 1975, en orange glaslampa av Bengt 
Berglund för Fåglavik glasbruk, en gren med kapade ändar, 
målade i rött, en bit av en rutten planka, doppad i Falu ljus med 
en inkilad, fuktskadad urtavla av papp, ”When a clock is seen from 
the side it no longer tells the time.” (Marcel Duchamp). Två foton 
ligger bredvid, köpta på Spitalfields Market. ”OK, I said two 
pounds…well I’m retiring anyway…”, det ena visar en liten flicka 
stående i mörk kjol och skjorta, svarta skor och knästrumpor 
framför ett järnräcke och ett fönster med dystra gardiner. Hon 
ser allvarligt in i kameran. På baksidan: ”To dear Gran with lots of 
love from Violet”. Det är inget barns handstil, snarare hennes 
mamma. Lilla Violet, jagad av mina omöjliga frågor: vad blev det 
av dig? I ett okänt foto står allting öppet. Överkörd av en buss? 
Död i Blitzen? Eller lycklig och levande, 90 år gammal nånstans? 
Hur blev ditt liv, Violet? Ensamt eller fyllt av av arbete, släkt och 
barnbarn och deras barn (i all oändlighet). Vi är alla figurer på 
fotografier, vi sjunker bakåt, glöms bort. Då och då gläntar 
någon på locket, bladar genom album, hårddiskar, filmer, lådorna 
med bråte på en loppis och på vindar och en ljusglimt faller in i 
det fixerade fotografiet…jag låter allt hänga där, med ett ackord: 
Dmaj 7, svävande i en läcker dissonans med sjätte tonens ciss 
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stretande precis under dtonen, inte alls så tydligt på väg som ett 
D7, utan dröjande i en bitterljuv sommarstämning av urdruckna 
ginglas, en gammal Ola Billgrenmålning. Det andra fotot är en 
lycklig stund i 1930talets svartvita dagar, två kvinnor, mormor 
och mamma, solhatt och handväskor, vita sommarklänningar 
med långa tröjor och en flicka med en stor docka i armarna 
(ansiktet skymt), rosett i håret, svarta lackskor, vita knästrumpor. 
Är det du Violet? Under skåpet en NADförstärkare som jag fick 
av Pelle och en compact disc player, Technics SLPG 390, dyr att 
köpa en gång, nu står de i deppiga brötar på Myrorna. Bredvid 
skåpet två staplar med plastlådor från Muji med cdplattor, jag 
orkar inte räkna upp allihop, bara de som står främst: The Divine 
Comedy’s Liberation från 1993 bredvid Saint Etiennes Good 
Humor (Hur kan 1998 kännas så långt bort?), Televisions andra 
platta Adventure, en nyutgåva med låten Adventure som extraspår, 
en slarvig låt med ett fantastiskt slut. Här kunde jag fundera 
vidare över hur mesig den skivan ansågs när den kom 1978, men 
att den också har överlevt 1000 dåpunkiga plattor och blivit en 
amerikansk klassiker. Jag hörde den senast på bokhandeln i 
Aspudden och den 35 år gamla musiken passade perfekt in i 
tiden, som en lätt dissonans över cappuccinokopparna, Paul 
McCartneys första soloplatta, Bryan Ferrys In Your Mind, Bowies 
Heroes (uppgift: Föreställ dig en värld där Ashes to Ashes ligger på 
Lodger), Sly Stones There’s A riot Going On, Pulps This Is Hard 
Core, Tinsel Town to The Boogie Down, en singel med Scritti Politti, 
Atomic Swings första, Kraftwerks Man Machine och Oregon med 
The Eternal Gardens. Ovanpå plastlådorna ligger Daft Punks 
Random Access Memory, den skiva som just nu hörs från de flesta 
balkongerna här på fredagkvällarna, ”I’m up all night to get happy”, 
eller ur bilar med killar på väg till möten. Ovanpå skivlådorna en 

remsa hundstickers från Kastrups flygplats, Disco Kandi 3, ”the 
sexiest disco house & upplifting U.S. garage”, ett par bulliga Pio
neerlurar köpta på Myrorna, katalogen till David Bowieutställ
ningen på V&A, en fotobok Dive Dark Dream Slow av Melissa 
Catanese, Arts n Craft Architecture av Peter Davey, Paul Morleys 
Earthbound (om tbanelinjen Bakerloo Line), An den Schönen 
blauen Donau, roman av Øivind Hånes, Andy Warhols bok Ame-
rica från 1985, katalogen till utställningen Glam – the performance 
of style på Tate Liverpool, William Morris, a life for our time av 
Fiona McCarthy, tidningen Fantastic Man med Jeremy Deller på 
omslaget, en katalog om målaren Kenneth Rowntree, antologin I 
hear a new world 1958–62, London Underground by Design och en 
bränd cd med Adeles Skyfall. Blicken vrids åt höger, förbi en svart 
skrivare HP Laser Jet P1102w på ett hembyggt litet bord i falu
rött och grått, vidare förbi hörnet med sladdhärvor till fönsterbrä
dan i svart marmor med hibiskusar i en kruka av Carina 
SethAndersson och en av Sven Möller, en Marakkaljustake av 
Oiva Toikka och bredvid, den mindre Pikku Majakka, en ”Krull
vas” av Mårten Medbo och två orange glaslampor från Flygsfors 
glasbruk (Betänk tryggheten i ljuset från orange myslampor) och så 
drar blicken befriad ut genom fönstret i detta hus av betong, gips, 
trä och glas, ritat av White Arkitekter och byggt i byggkrisen 
199192 och därute syns tak och kranar och antenner, en bit av en 
kyrka och ovanför alltihop hänger ljudet av en helikopter. Klockan 
är 18:48, det är den 8 juni 2013 och den som vill kan kolla vad 
helikoptern gjorde där den hängde strax under de grå molnen i 
sydväst. Dess uppdrag finns någonstans i ett register. Allt detta är 
skräp från sjöbottnarna, en låda Madeleinekakor, kapsyler som 
kan öppnas så att minnena sprutar. 

Jag kunde fortsätta genom rummen, som Leo Tolstoj i en 
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herrgård, där han noterade varenda pinal som för att hålla fast 
det flyende nuet som lämnade honom lika fort som det lämnar 
oss, men det räcker så här. Det mesta blir overkligt när vi börjar 
stirra på det. Nu har ni en positionsangivelse, den blå blinkade 
pricken, ”Skyltens plats”, ”Du är här”. Slutaren stängs. 

Byt nu mig mot dig.
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Album med åtta spår

1. 

Färdas i en båt, på samma gång: stenskrov, bark, motorcykel, 
flygplan, gummiskivor som ligger i lager på lager och bildar 
skrovet: svart, fuktigt. 

I klink ligger skivorna, biffar travade i en halvcirkel. Skrovet 
plöjer genom vattnet som kastas upp på vardera sidan, men det är 
inte stänk och silverglitter, utan trögt och tjockflytande. Båtens 
förare är osynlig, jag känner hans tyngd när han rör sig från sida 
till sida, och då han pekar ut något anar jag hans utsträckta arm, 
tydligast vid fingerspetsen och sen mer och mer suddig. Över
allt dyker armen upp och pekar i olika riktningar. Ett tjatter som 
från en dåligt inställd radio, det måste vara hans röst, ibland 
långt borta, ibland mycket nära, rytande. Stränderna vi passerar 
är skogklädda. De rullar snabbt förbi som om de vore filmrem
sor, de rör sig åt vilket håll som helst, stannar av, tar fart och står 
stilla. Molnen har skarpa skuggor mot en mörk himmel och vatt
net är grått och matt som målad metall. Båten slirar och stam
par, gräver sig fram i det grå, ibland trycks den ihop och blir 
smal som en planka, ibland breddas den och öppnar sig, tycks 
plattas ut mot vattenytan. Filmremsorna rasslar på bägge sidor. 
Ibland dyker en tredje upp framför stäven, men kolli sionen ute
blir alltid. Den mörka skogsridån med vansinniga träd i full 
storm dras undan med ett skrammel som från tusen  karuseller. 
Gummi skrovet fortsätter ut på nästa fjärd. Armen pekar och 
pekar, tjattret fyller hela rymden. 

 

2. 

Mannen till höger med händerna i byxfickorna och den arro
ganta minen är Benjamin Alioth. Han var vid tiden då bilden 
togs flygplanstekniker och specialist på bärande vingkonstruk
tioner. Mannen i mitten med kepsen och målningen är monsieur 
Megrez. Han var framgångsrik porträttmålare av överklassen. 
Kvinnan i päls längst fram är Belinda Montag. Hon var tecknare. 
Hennes kunskaper gav de fyra falska pass och gjorde det möjligt 
för dem att företa den långa resa som de hade planerat tillsam
mans hösten och vintern 1912. Bakom Belinda Montag står Axel 
Totti. Det var antagligen han som kom på idén. Han kom tillbaka 
från Stockholm i augusti 1912 med en stor summa pengar, ett arv 
från hans far som hade dött samma vår. 

Fotografiet är den sista kända bilden på de fyra tillsammans. 
Den är tagen i april 1913, strax innan de avreste. Monsieur 
Megrez samlade de fyra kamraterna i sin ateljé och tillsammans 
författades den lilla skrift som gav de enda upplysningar vi har 
om vart de fyra tog vägen. 

Den lilla skriften är knapphändig. Den kom ut i en begränsad 
upplaga på ett litet förlag i Paris sommaren 1913. Förlaget ägdes 
och drevs av en vän till Benjamin Alioth. Vid förhör framkom 
att förläggaren inte visste något om de fyras resa.  Manuskriptet 
förvarades från det var klart, i april 1913, till den 5:e juni i en 
bankbox. Förläggaren erhöll nyckeln per post den 5:e juni. 
Brevet var poststämplat i Hamburg. Polisens eftersökningar 
ledde till Andreas Lippisch, som hade kommit i kontakt med 
 Benjamin Aliot i april 1913. De bägge var på samma konferens 
om patent på självbärande vingkonstruktioner och då de skildes 
gav Alioth ett kuvert till Lippisch med noggranna instruktio
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ner om när han skulle posta det. Han fick aldrig veta vad kuver
tet innehöll. Skriften kom ut till försäljning 17 juli 1913.  De 
fyra första sidorna utgjordes av kollagebilder av maskindelar, 
kartor, tidningsurklipp med mera. Ett ingående studium av kol
lagen gav inga resultat. Kartorna visade nordöstra England, samt 
södra Spanien. Maskindelarna var klippta ur en katalog från en 
industri utställning i München sommaren 1912. Tidningsurklip
pen handlade om alldagliga händelser. De följande sju sidorna 
upptogs av en kort novell, en programförklaring för resan, samt 
bilden på de fyra. Novellen var skriven av Belinda Montag och 
handlade om fyra vindar som reste kors och tvärs över jord ytan. 
Resorna var utan mål och inga platser namngavs. Fotografiet 
studerades noga, men inte där heller kunde man finna ledtrå
dar. Tavlorna på fotot hängde kvar i ateljén precis som på bilden. 
Programförklaringen berättade om fyra människor som av stark 
vilja att tillhöra världen, lämnade alla tillhörigheter och vänner, 
sina släktingar och medborgarskap och reste ut. Belinda Montag 
hade under vintern 19121913 tillverkat ett fyrtiotal falska pass 
och de fyras resvägar var näst intill omöjliga att spåra. Resorna 
skulle finansieras genom arv, industrispionage, samt försäljning 
av av stadshemligheter, av principiella skäl för att utmana de 
nationella gränserna. Benjamin Magrez var vid sin avresa skyldig 
ett femtiotal porträtt till kända personer som han hade förmått 
att betala i förskott. Det var betydande summor och de beta
lade förmodligen de första etapperna ut från Frankrike. Belinda 
Montag hade gjort en betydande förtjänst på förfalskningar av 
pass och legitimationshandlingar. Sällskapet torde ha avrest 
omkring den 25:e april 1913.  

3. 

De stora pumparna arbetade för högtryck, skiftade, sög och vib
rerade i sina fästen som om de ville slita sig lös från fundamenten 
och sprätta iväg upp i luften med slangarna efter som tarmar och 
vattnet sprutande, stänkande, skittrande och  rinnande längs de 
kalla stålväggarna. Klockorna och tiduren arbetade. Visarna vred 
sig tålmodigt på urtavlorna, metallspröt som nosade över det 
vita, det svarta, det vita igen, 1, 22, 2, 3, 4, 66, 86, fjädrar drogs 
ut och slappades av. Kontakter höjdes och föll i läge, elektroniska 
strömmar och magnetstyrka, Ström brytare och ström källor, 
 batterier, ledare. Kablar i olika färger ledde runt byggnaden, 
färgglada ormar som låses fast av metallbyglar. Ebonit, kad
mium, alkaliskt, gnistor, fotsteg på golvet. Rattar att vrida i rätta 
lägen. Kontroller och justeringar, körscheman och provbelast
ning. Svarta knappar i tusental, luckor öppnade sig, gas läckte ut, 
en arm höjdes, ett lås gick igen. Röda knappar utlöste skum och 
regn över heta maskiner, över lågor och kortslutningar, över små 
sprickor i metallen, brottställen och förslitningar. Tidsangivel
ser och mätresultat, klotter på vita papper, siffror i långa rader, 
datumangivelser och mätarställningar, varvtal,  temperaturer, 
tidpunkter, ökade temperaturer och bakom plattor: reläer och 
säkringar. Borren arbetade för högvarv, det luktade skarpt av 
något som förgasades. Metallerna ändrade färg, flammade under 
den oxiderade ytan. Muttrarna höll allt i ordning. Svetsfogarna 
också. Och metallbanden.
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4. 

Från styrcentralen utgår signaler till alla bevakningsposter kring 
hela atollen. Signalerna är kodade enligt ett schema (se: FRO 
3434) för att undvika att två signaler passerar en kärnpunkt sam
tidigt. Vid en sådan passage kan det enda meddelandet feltolkas. 
Man talar här om ”skuggning” eller ”signalskuggning”.

Från varje post skickas sen meddelandet vidare trådlöst efter 
dubbelkontroll i gyrobädd och intensitet. Signalerna kan  stoppas 
på detta stadium. Planer på en utbyggd hinder mekanism vid 
posterna har diskuterats. Vid ett tillfälle (SIS 34–36) användes 
en centralparabol för överföring av stoppsignaler till posterna 
simultant ett steg efter gyrobädden. Dessa försök fullföljdes dock 
aldrig på grund av tidsbrist. Signalerna i stadium av för tradering 
når detaminatorn vid sex punkter enligt B. (B. kan köras mot C, 
D, F, G utan omstrukturering av skiftet)

En prevåg leder till membranen vid A och B. Svängningarna 
upptas i gyrobis vid 200 megalitt, motsvarande 500 sek. Tryck 
vid poshfilter: 600. FRE: GT787776. Vid denna tidpunkt har 
signalen gått ett varv i motsols rotation. Den energi som därvid 
alstrats höjer toleransen till nivå med postturbulens. Härvid upp
står kontakt med A och B och övergången sker. Preemulatorn 
uppfattar kontakten 3/1000 före bryggan etableras och ger klar
tecken till polerna. De befinner sig strax utanför porten FRE 
när tillstånd tre inträder och sugs då ut av vaccumkraften och 
detonerar mot pulscentrum. Här fanns tidigare planer på en sista 
blockeringsmöjlighet genom fördröjning av portlåsen, men det 
förblev enbart ett teoretiskt försök. När bryggan är slagen finns 
ingen möjlighet, för närvarande, att stoppa en detonation. Möj
ligtvis kan en av polerna slå av strömbanorna, men det är ytterst 

riskabelt och knappast att räkna med som en utväg eftersom 
gapet mellan 34.34BC är cirka 300/1000 och tidsintervallen då 
endast 0,000024/25 sekunder. 

5. 

…och vi sjöng och slog knopar genom natten och någon sade att 
styrmannen hade ramlat överbord redan för tre dygn sedan, men 
att skeppet visste kursen.

”Rodren har rostat, vi har legat för samma bog i evigheter”.
Ingen vågade gå akter om stormasten för att kontrollera. Det 

lyste i kajutan och vi hörde ett kort skratt i mörkret. Något var 
vid liv, det levde. Vi bröt oss in i lastrummen och levde på fett 
och salpeter. Vi hällde bensin på däcket och tände eldar som 
glödde och osade i natten. Underliga länder drog förbi, strand
remsor och kuster som vi inte kunde hitta på några sjökort. Då 
och då syntes signaler från stränderna och när någon av oss för
sökte ge svar blev han bunden vid masten av de äldsta sjömän
nen. ”Vad gör du pojke?! Svara aldrig på de ljusen.” Det viskades 
att en man hade lämnat skeppet med en livbåt. Hans skrik hördes 
som avlägsna sjöfåglar i två veckor. Havet stelnade till en grynig 
massa i solskenet och vi fick skära oss fram med knivar som den 
svärande smeden hamrade fram ur stålet som skulle till Chile. 
Vi klev ner på den skälvande massan och drog långa snitt och 
fick upp fiskhuvuden och mynt som någon hade tappat på traden 
Buenos Aires  Duganga. Den rostiga kölen skrek och skruvade 
sig som en döende val genom de glänsande sidorna och vi fick 
extraransoner: fiskhuvuden i rumänsk senap. (Senapstunnorna 
var stämplade med argentinska presidentens namn). Sjunkna 
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slott och städer gled långsamt förbi under skeppet. Vi passerade 
en skotsk hed på export till Texas. En gammal man vaktade den 
mot sälarna. Han bytte tobak mot sälskinn som skyddade oss mot 
den brännande solen på fördäck. Flera av oss dog och de döda 
hissades upp i masterna där fåglarna hackade sig igenom säckarna 
av segeltyg och byggde bo i de dödas hår. Smulor föll ner över 
oss där vi satt i klungor och sjöng och slog knopar. Vi plundrade 
fågelbona en gång i veckan och målade äggen med blodet som 
sipprade in genom bordläggningen. Insidan av skeppet målades 
röd med kopparfärg för att inte ambassadörens fru och små barn 
skulle få misstankar. Ambassadören väntade i närmsta hamn, 
han färdades snabbt i bil över de förbrända markerna vid kusten, 
intog hastiga måltider och överföll värdarnas pigor, ”jag saknar 
henne så”, och han väntade varje kväll i den hamn som senast 
hade fått budet om skeppets snara ankomst. Vi reviderade stän
digt vår kurs och sände bud med de skator som bodde i galjons
figurens ögon. Ambassadören fick beskedet och försvann i ett 
dammmoln av tyska sedlar och checker i banker som aldrig hade 
existerat. Äggen slängde vi i havet och bad böner om vår snara 
ankomst till de platser vi för länge sedan hade glömt namnen på.  

 

6. 

”Käraste! Från balkongen där jag sitter har jag utsikt över floden 
som brev och trög för Portugals slam ut i havet. Balkongen är 
mycket smal, jag får sitta i dörröppningen, man jag kan istäl
let stödja fötterna mot räcket. Jag har inte semester. Jag arbe
tar inte heller. Lissabon är en vacker stad och jag vandrar på dess 
gator. Vet du, nätterna här sveper in från havet i långsamma, 

varma fläktar och sjunker som sammet över gatorna. Spårvag
narna har bråttom om kvällarna och jag lutar mig ut och den 
varma, smutsiga luften smeker mina armar. Elledningarna 
hänger som spindelnät över spåren och lyktorna lyser genom 
alléernas dunkel. Husen klättrar upp mot mig. En man hänger 
tvätt. Ljus på floden. Ljus inne i mitt rum, en gammal glas
lampa med mässings arm som sträcker sig ut från väggen. Den 
sträcker sig mot mig, men jag är inte rädd, jag är inte rädd när 
jag går på gatorna. Jag tänker mycket lite. Tar ett glas och frågar 
efter flickan i baren, men hon har rest. Jag vet inte vart. Jag har 
bytt bort min klocka och min bandspelare. Jag spelar lite biljard 
ibland, men som sagt: jag vandrar. Det är nog. Det är en vacker 
stad och jag tittar på dess hus, ett gytter utan like, ljusblått, vitt 
överallt vitt och putsen blir fläckig av regnet och kall om natten 
och jag hittar små figurer på fasaderna. Fönsterluckorna slås upp 
om morgnarna, poliser patrullerar och i en oval park leker för
vuxna pojkar med en boll. Allt det här ser jag, plus gatskyltarna 
som ju är mina närmsta vänner. Som sagt, jag går och på kvällen 
vilar jag mig och tittar på ljusen. Jag vaknar av morgonsolen fast 
rummet ligger åt sydväst. Tänk inte på att jag är här, tro inte så 
mycket som du gör. Jag kan inte säga dig vad du ska göra. Vänta 
inte bara. Hälsningar B. 

7.  

Jag mindes något jag hade läst någon gång. ”Underliga bygg
nader uppförs i tystnaden utanför våra städer”. Vi hade under 
de tre senaste dagarna sett hur de reste sig ur skogen på andra 
sidan vattnet. Det dunkade svagt därifrån, ett dovt ljud som inte 
hördes, men kändes i marken där vi låg och spanade i strand
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skogen. Stora ytor sköt i höjden. De steg långsamt utan att för
ändras som om de pressats upp ur marken. De byggdes inte, 
de växte. När en yta hade stannat, sköt nya upp bredvid eller 
ovanför. Rör reste sig mot himlen och svarta kuber och blän
kande metallrektanglar. Det liknade ett väldigt stapeldiagram 
som reste sig därborta. Vad kunde vi göra? Våra förbindelser var 
sedan flera dagar avbrutna och allt vi såg bakåt var rökmolnen 
som drev mot oss, passerade över våra huvuden. Ett rostregn föll 
några timmar och upplöstes över sjön. Solen sken ofta därborta, 
men ljuset var svagt och flämtande som om det utkämpade en 
dragkamp med de gnistrande ytorna i byggnaden. Vattnet var 
livlöst som stenvätska. Vågorna slog mot klipporna, men blötte 
dem knappt, vätan trillade som kvicksilver över stenarna, rann i 
sprickor och samlades i snabba rännilar som letade sig ner i vatt
net igen. Den fjärde dagen kände någon av oss på vattnet. Det 
var mycket varmt. 

8. 

Baby tog en minttablett och kollade klänningen en sista gång. 
Den satt som en metmask. Hon slingrade sig, drog handen 
genom nackhåret som hängde ner och kände pärlorna mot brös
ten. Baby klappade den självlysande hunden, Poppy och Grumse 
och Kadaff, sade adjö till båtarna i badkaret och försvann i en 
dimma av hårspray och Dayglo. 

(Mannen med knäckta näsan vänta i telehytten. Kyssar smak
ade så äventyrligt där och Baby älskade äventyr)

Woooop. Hon svepte nedför trappan, bromsspår i polishen 
var hennes specialitet. Hon sjöng för full hals utanför Bremen, 

Hansson, Vertigo, hon skrattade spöklikt när hon såg det mörka 
ögat i Polisens port, Sturesson, Brommaplan och Hässelby.

”Pop around next corna, en svissa till innan Baby trattar ner 
till Guldgrävarcity.”

Hon skrattade med gomen klapprande och gomen hoppade 
från axel till axel.

”Sitt still, jerkans kakavasp och Baby har mycket att stå i ser 
du fågelknyte”

Hon hade kommit ut på gatan. Ett gäng hooligonker viss
lade, men hon hade ingen lust idag, när knäckta näsan och varg
grinet väntade. Hon plockade upp en telefonlur ur fickan och 
slog numret till Dameras vibrationscorna och vårdoften var 
 bedövande…”do what you should do, pop goes my heart”.

”Fret i helvetet”. Tiderna var tagna allihop och de beklagade, 
såklart var de lite purkna, deras storkund gick med näsan förbi. 
Kunde höra pipet och gnället långt ut på gatorna, långt ut i ränn
stenen, golvad, spolad och telhytt, så hon längtade.

Det pirrade i Babys mage och på insadan av låren och hon 
kände pärlorna mot brösten. Sväng, Baby testar gången och talar 
högt med knäckta näsan.
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Suzy Childish (1936–1967?)

Suzy Childish (pseud. för Elsie Alice Torn
gren). Bildkonstnär. Uppväxt i Dearborn, 
Michigan. C:s svenska mormor flyttade till 
USA 1913. C. visade tidiga anlag för teck
ning och uppmanades av sina lärare att söka 
till konstskolor. Efter förberedande studier 
i Michigan flyttade hon till New York 1956 
och studerade på Art Students League. Arbeten i olja, men även 
kollage och preparerade fotografier, signerades från tidigt sex
tiotal med pseudonymen Suzy Childish.

Hösten 1964 ställde C. ut ett 20tal oljemålningar med 
 grafiska tecken och trafiksignaler på Moira Kobler Gallery i New 
York. Ett par tidningar omnämnde debuten. ”A quiet outsider of 
pop” (New York Times). Hon visade även arbeten i sin hemstad. 
Sommaren 1965 bodde C. en tid hos en släkting i Älvsjö utan
för Stockholm, där en serie bilder av lekplatser tillkom. I New 
York arbetade C. enskilt i utkanten av popkonstens kretsar. Hon 
visade inga fler verk offentligt. En katalog, Playground Thunder, 
med kollage av lekplatsmotiv och bilder från USA:s flygoffensiv 
mot Vietnam, trycktes hösten 1966. 

Under en resa till Dearborn sommaren 1967 försvann C. 
spårlöst. Konsten i hennes ateljé slängdes efter ett par år. De 
osålda tavlorna från utställningen 1964 förstördes i en brand hos 
galleristen 1970. Suzy Childish finns inte representerad på några 
museer. 

Föregående uppslag:
Ur katalogen Playground Thunder av Suzy Childish.
Exemplaret har tillhört Lise Tornberg.
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Entusiasterna

Förtjusta över vårt intresse bjuder de hem oss till sina små 
bostäder, fyllda av skräp, ritningar, modeller, projekt. De röjer 
grönmålade bord och ber oss sitta ner, steker ägg, glada åt 
bekantskapen, pratar om sina världar och rotar fram speciellt 
 fascinerande ritningar på utopiska mekanismer och konstruktio
ner som aldrig kom att fullföljas. (Kanaltunneln 1880 vid Shake
speare Cliff, Gustave Eiffels bro över Djnepr, Daniel Stanmores 
flytande ö etc.). De uttrycker sorg över kriget som smälte ner 
vackra gjutjärnskonstruktioner, fäller tårar i skymningen över 
en förlorad bro i Liege och maskinhusen i Los som hamrades 
sönder av artilleriet och gruvorna som övergavs och vattenfyll
des. (Äggfläckar på ritningen.) Telegrafledningar, telefonstolpar, 
Atlantkabeln, kapningen av kabeln England – Tyskland i augusti 
1914, nedstigningar i kraftverkshallar från seklets början, bultar, 
hävstänger, mägtare, marmor. Drömmer om Patentverkens 
pappers korgar och medlemsskap i obskyra uppfinnar föreningar. 
”Minns ni utsikten från tåget, telefonledningarnas jämna vågor, stig-
ande, sjunkande, stigande…”: 

Läs: Elias Cornells uppsats Järnbyggnadskonst – från hantverk till 
teknologi ur tidskriften Malm, 3:1961.

Intresse för egendomliga olyckor och försvinnanden.

En svenskfödd amerikansk flygare vid namn Carl Backman för
sökte i maj 1939 att flyga över Atlanten med ett  enmotorigt 
 Lambert Monocoupemonoplan, enligt uppgift för att nå 
hemorten Leksand. På flygplatsen Rommehed i Borlänge sam
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lades fotogenlyktor ihop för att guida flygaren tillrätta. Backman 
försvann spårlöst. Han saknade radio och nödvändig utrustning. 
Amerikanska myndigheter betecknade den olagliga färden som 
självmord. Matsäcken bestod av ett par smörgåsar och en termos 
med te.

I september 1939 hittades en flaska i Idefjorden i Norge, med 
följande meddelande:

”S.O.S, forced down in mid-Atlantic. If help does not come in 
three days I am lost”.
Signerat Backman. Antagligen en förfalskning.

Tråla de ändlösa listorna över sjunkna skepp:

1:a juni 1939. Ubåten Thetis fastar i botten på 46 meters djup 14 
sjömil norr om udden Great Orme Head i norra Wales – Birken
head. 99 omkommer.

15 december 1939. Ångaren Ursus, tillhörig rederi AB Ursus i 
Göteborg, sprängd utanför Themsens mynning på resa från 
Uddevalla till Rochester. Nio omkomna.

Kulten av trotjänare och slitvargar, exempel ur väldiga samlingar 
av urklippta, gulnade dödsrunor:

”Andersson avled på tisdagen i en ålder av 79 år. Han för-
blev sin födelseort trogen under hela sitt liv. I 45 år arbetade 
han som gruvarbetare under jord i Exportfältet i Grängesberg 
och hade under denna tid inte en sjukdag. Han var en lugn 
och fridsam person som livet igenom förblev ungkarl. Herr 

Andersson var mycket intresserad av friluftsliv i skog och mark 
och fiske till husbehov. Sommarstugan i Kyrk viken var en kär 
tillflyksort på fritiden.”
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Augusti

Mor ska vila nerverna. Far ska träffa de tyska farbröderna. Moster 
vill träffa fru Taube. Köksan Lise Tornberg har ett födelsemärke 
på överläppen. Far säger att hon är en madonna. På kvällarna 
vill han att hon ska laga smådjävlar åt honom och glödhoppor 
och uppskurna rädisor på saltbädd till snapsen. Far sitter i för
handlingar med de tyska farbröderna på verandan och de  skrattar 
och pratar högt. Lise går ut med fotogenlampor och kommer 
in igen med brickor fulla av tallrikar med rester. Farbröderna 
pratar fiske och äventyr med bilar. Lise sjunger: ”Jesse James was 
a lad who killed many a man. He robbed the Glendale Train.” Hon 
har bott i Amerika och skrattar hela tiden och skriver vykort till 
sin fästman som är matros och just nu förlagd i Kielkanalen. 
Lise skriver brev med blåpenna och hon slickar på pennan så att 
tungan blir blåprickig. ”Har du syfilis, kvinna”, brukar Far säga. 
På morgnarna går Moster omkring och plockar tomma ölbutel
jer från gräsmattan utanför verandan. ”Un scandale”, säger hon 
om någon kommer i närheten. Sen pantar hon flaskorna och 
köper lotter för pengarna i affären i Silverhöjden. 

Vi bor på pensionat. Det regnar. Farbror Toll läser Robert 
Graves. Det har regnat i natt. ”17 millimeter”, säger meteoro
logen.

…blixtsken genom ögonlocken innan han är vaken. Ett ryck 
upp till knöliga lakan och armen i spänn mot kudden. Rummet 
och fönstren med blekt ljus faller på plats som en ljusbild. Sen 
kommer ljudet av regn som susar. Asparna utanför är vita av sky
fallet. En sval vind rinner över honom. Gardinen rör sig fram 
och tillbaka och det doftar jordkällare. En metallisk skräll. Havet 
är en väldig plåt och någon har drämt till med en jättehammare 
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och skeppen i bukten trillar som lösa muttrar över metallen och 
rasslar iväg i en hög upp bland klinterna där de fastnar och dit vi 
ska gå i morgon. Nu hörs bara regnet och sirénen ute vid fyren. 
Han har vaknat. Någon går därnere. ”Det har regnat i natt”. ”30 
millimeter”, säger meteorologen.

Var är allihop? Erik tar en smörgås och går ut i fars arbetsrum. 
Det har regnat in genom fönstret. På bordet ligger papper som 
blivit buckliga. Han vänder några blad i en av de tunga pärmarna. 
”Lave. Slas för varp. Sidovy. Stål 1311. Se ritning 1-3904 för sektion 
A-A och B-B. Plan C-C: ritning 1-3905.”

”Gutehoffnungshütte GHH Oberhausen – RHLD. 1939.
Leveransorder på hissmaskineri. Ickorrbottens gruva. Med hänvisning 
till vår representants ingenjör R Korpe besök den 27 pto har vi härmed 
nöjet att erbjuda Eder nedanstående utrustning till förmånspris med 
reservation enligt omstående allmänna försäljningsvillkor.”

Författaren i salongen: ”Folk tror att historia är förfluten tid och 
det gör dem nervösa och uttråkade. Det är bara att gå ut genom 
dörren så är den borta. Att gå tillbaka genom samma dörr skulle 
aldrig falla dem in. När jag skriver om framtiden tycker mina 
läsare att jag är spännande. De vill ha fantasi och undergång och 
sen ska de landa mjukt i spiselvrån lagom till aftonbönen.”

”I wonder if you’re lonesome tonight
Well, you know that someone said that the world’s a stage
and each must play a part. Faith hath me playing in love
thee was my sweetheart. Act one is where we met…”

I radion i augusti 1939: Elvis Presley. ”Vi hörde nyss den 
 amerikanske storstjärnan och sångartisten Elvis Presley framföra sin 
succémelodi…”

Någon vrider om bakelitknappen och radiorösten dör bort 
med en suck och så kom undergången. Toalettpapper föll från 
skyn som vita maskar, flera hundra meter långa  strimmor som 
sakta och obönhörligt singlade från molnen. Det var alldeles tyst, 
vindstilla, minns jag. Det påminde om snöfall över landskapet. 
Det vita föll så långsamt att man kunde följa hela dess färd nedåt. 
”Du luras, farbror”. Erik prövar ett flin, men han ser rädd ut på 
ögonen. Jan Toll ler inte tillbaka, han fortsätter bara med sänkt 
röst: ”Sen kom dimman och ljuden…”
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Facit

Jag är skribent. Att skriva är det bästa som finns, en parallell 
verklighet, ett yrke, ett pågående skoj. Det är i stort sett samma 
sak med artiklar, böcker, brev eller poplåtar, det gäller att samla, 
editera och skulptera information och försöka få den att lyfta en 
smula från underlaget. Ibland tröttnar jag på min egen yrkesröst 
och den underliga mixen av fakta och fiktion som kallas journa
listik. När BCNVT gav mig lösa tyglar var det ett tillfälle att få 
leka lite och vara obskyr i en tid besatt av synlighet.

Idé: det kunde vara kul att använda färdiga texter och låta dem 
fungera som readymades, hittade, som om de var skrivna av en 
främling. Flera Petter Eklund har skrivit den här lilla boken. En 
som lever idag, en annan som skrev 1984–85, en Petter Eklund 
i 1990talet. (Hur många har jag växt ur, hur många har jag 
kvävt?) Här i boken har tiden plockats bort, allt är slängt i samma 
låda. Text, musik, bild, dans, konsthantverk, arkitektur är egent
ligen samma sak; språk av skilda material, bandbredd och frek
venser. ”Everything we do is music”, sade John Cage. Orden bildar 
en massa, ett svep över försvunna radiostationer.  

Texterna i avdelningen Album med åtta spår skrevs 1984–85 i 
ett påhitt att varje dag skriva en text utifrån något jag hittade i 
morgontidningen. En bild, en notis, något kul, sorgligt, konstigt, 
bara det fick mig att hitta på. Jag skulle hålla på ett år, från 5:e juli 
1984 till 5:e juli 1985, men ledsnade ibland eller var nån annan
stans och det uppstod luckor. Över 300 texter sattes i alla fall i 
en pärm som jag inte har öppnat sedan dess och knappt tänkt på. 
Snuttarna har plockats upp från stort djup och samlats som om 
de vore glömda låtar av ett popband, ni vet drömmen om för

lorade Hall & Oatesdemos från 1975, en låda demokassetter 
med The Snifters, The Cutters och Webstrarnas Italien. Såna 
upptäckter rymmer nästan alltid besvikelser. Det som stoppades 
undan hör mestadels hemma i det fördolda, som en ful kruka 
man ställer in i ett skåp. Men tiden påverkar även det undan
gömda, ger det nya laddningar. Att läsa de där texterna var både 
välbekant och främmande. Vad höll jag på med? Influenserna 
syns tydligare på avstånd, friheterna också. Jag tycks ha prövat 
olika röster, tillstånd och platser, skrev om krig och drömlika 
sekvenser från filmer som inte fanns, om resor och hot i en äldre 
värld som jag inte hade upplevt (McLuhan: ”We march backwards 
into the future” ) men vars slagskuggor jag halade in i min tillvaro 
där framtiden var lika ljus och självklar som nästa singel med 
ABC och Scritti Politti. Jag var fascinerad av tristess, ickehän
delser, bakvatten, väntrum – ”Att vänta är så underbart” – och 
tomma bangårdar där livet skulle dyka upp som ett ankommande 
fjärrtåg. Det var ofta högspänt, fånigt ibland och förbryllande 
och det roar mig idag. Glöm inte frågetecknen i en präktig tid.

Andra texter är brevfragment och utkast för en berättelse med 
arbetsnamnet Augusti. Ett annat tankeprojekt var  Entusiasterna, 
om ett gäng typer besatta av sänkta handelskepp och viktorianskt 
gjutjärn. Den första texten, Intro, visar hur inbäddad i produkter 
och minnen man blir med åren. Friheten med bara en penna och 
sina egna tankar är något att försöka hitta igen. Varför  skriver vi 
inte fler brev?
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Hotellnatt

…och överallt: utmattade på hotellrum, ”Denna till-
fälliga befästning, ihoplappad med några bankkvitton, 
sedlar, telefonnummer och trohetsbetygelser”. 

Det var sent, säkert tolv, halv ett, när vi fick nyckeln och 
gick uppför en knarrande trätrappa till 6:e våningen och 
rum 605. Du ställde ifrån dig väskan, sparkade skorna i 
ett hörn och somnade ihoprullad till en boll på sängens 
mönstrade överkast. Du  brukade ofta somna så, snabbt 
och intensivt och jag tror att du alltid längtade efter att 
sova. Du somnade som när man hoppar från ett skepp i 
svart, stillastående vatten, du försvann med en liten suck 
och var borta. Jag drog undan gardinen och tittade ner 
mot den trånga gården. Trots att det var mitt i natten var 
det fullt av liv därnere. Alla oändliga dagar och oändliga 
nätter. Jag visste med ens att jag hade färdats långt in i 
framtiden.
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Tre teckningar av Jan Svenungsson är gjorda till den 
här boken. Maria Eklund Olsson har ritat en bild. Bilden 
ur katalogen Playground Thunder av Suzy Childish är ett 
lån från en anonym långivare.
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Kurt Schwitters har rätt.


