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butterfly

Gör en monoinspelning när du läser en text som är viktig för dig. Importera den 
till en dator och klipp upp den i väldigt korta bitar (0,01–0,1 sekunder). Skapa 
ett stereospår och lägg varannan bit på höger kanal, varannan på vänster, utan att 
bryta tidskoden. Spela upp filen i små hörlurar. När du håller lurarna i din hand 
och för dom mot ditt öra kan du höra hela inspelningen: lurarna bildar en kropp 
som är lite viskande. Om du särar lurarna trasar du sönder det.
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stripped /  p iano clock

Gör ett ljud som består av en stark, distinkt impuls med en längd av 1 hundradels 
sekund, följd av total tystnad med en längd av 99 hundradels sekunder. Gör en 
loop som varar i minst 1 minut. 
Ta bort fronten på ett piano, anslut en liten högtalare till en förstärkare och 
fäst högtalaren på pianots resonanslåda. Placera något tungt på sustainpedalen, 
strängaran ska kunna svänga fritt under hela stycket. Spela upp ljudet, ljudet 
kommer att sprida sig i pianots kropp, strängarna kommer att komma i ständig 
rörelse.
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50 år i  en  rymd av 9  dagar

Ljud med extremt låga frekvenser upplevs av människan som en rytm, inte som 
en ton. Det mänskliga örat börjar höra toner först vid ca 20 svängningar per 
sekund. 

Det är lätt att tänka sig ljudet av en klocka. Den tickar. Jag försöker tänka mig 
tickandet, inte som ett tickljud i sig, utan, som ett ljud som ständigt följer med mig: 
Ett långt, hela tiden vidgande ljud med en frekvens på 1 svängning per sekund.  
I mitt fall är alltså ljudet vid det här laget ca 30 år långt. 

Ett ljud vars frekvens är 1 svängning per sekund och som varar mellan tiden 441210 
och 000112, får en tonhöjd på 2235,75 hz om det pressas in i en rytm av 9 dagar. 

Koppla en tongenerator till en högtalare, ställ högtalaren i ett rum som kan avvaras 
i 9 dagar. Försegla rummet. Ställ in tongeneratorn på 2235,75 hz och slå på. Stäng 
av efter 9 dagar. 

Vid andra tidsrymder: (60 x 60 x 24  x 365,25 x år)/(60 x 60 x 24  x dygn) = hz.
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love f ield
(hommage a  dimitrios  k.)

Gräv ett hål i marken, anslut två stora högtalare till ett kraftfullt slutsteg och 
placera högtalarna i hålet. Begrav dom med jord och lägg tillbaka gräset. Spela 
Doing it into, av Dimitrios K (eller något annat stycke med hård, mimimalistisk, 
elektronisk, basdriven struktur). Spela extremt starkt, om hålet fortfarande var 
öppet skulle det vara omöjligt att stå nära högtalarna. Efter att ha lagt tillbaka 
jord och gräs är ljudet reducerat till ett bultande i marken, en darrande, pulserande 
yta. Det bästa sättet att uppleva stycket är att lägga sig ned i gräset.
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pj  harvey window

Ett piezo-element är en liten metallplatta med en keramisk eller kristallisk yta. 
Det används tex som högtalarelement i små elektroniska apparater, man kan också 
använda det till kontaktmikrofoner. Det är enkelt att använda som högtalare, 
anslut plus till keramik/kristall-ytan och minus till metallytan. 

Anslut piezoelement till en förstärkare. Fäst elementen på en fönsterruta. Anslut 
en cd-spelare till förstärkaren och spela The Slow Drug av PJ Harvey. The Slow 
Drug ett bra val för detta verk, den har en fin titel, den är känslig och låter lite 
som regn. Vibrationerna från piezo-elementen sprider sig över glasrutan, glaset 
börjar sjunga. Ljudet blir ömtåligt, genomskinligt och hårt.
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pumparna
(tear gravity)

Gör ett väldigt långt ljud som består av en sinusvåg med en frekvens på 0,3 
svängningar/sekund. Anslut två högtalare (æ 122–222 mm) till en förstärkare. 
Spela ljudet på mycket stark volym. En sinusvåg med en frekvens på 0,3 sväng- 
ningar/sekund är knappast ett ljud, det är en elektrisk ström. Den kommer att 
få högtalarelementet att röra sig upp och ner, som en lunga, eller ett hjärta. 
Högtalarna är totalt tysta, det hörs ingenting. 

obs: Om du startar eller avslutar stycket mitt i ljudvågen måste du se till att 
volymen på förstärkaren är nedskruvad till 0, annars kan du förstöra högtalarna. 
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läsa sen sova

Skaffa följande böcker av Graham Greene: Slutet på historien, Hjärtpunkten, Makten och härligheten, Brighton 
Rock. Skriv följande rader med blyertspenna i sidfoten i böckerna: 

I Slutet på historien, på sid 46—54: Nu hör du nog brummet från klockradion. Du sover inte, du är extremt en-
sam, även om någon ligger bredvid och sover överröstar klockradion hans eller hennes andetag. 

I Hjärtpunkten, på sid 60—67: Nu hör du nog brummet från klockradion. Det är natt, du är på helspänn och gör 
inget. Perceptionsförmågan är på topp, det enda som är starkare än brummet är din puls som dunkar i madrassen. 

I Makten och härligheten, på sid: 82—87. Nu hör du nog brummet från klockradion. Tystnaden är totalt undan-
röjd, minsta knäpp och du är beredd att värna om ditt liv. 

I Brighton Rock, på sid: 24—31. Nu hör du nog brummet från klockradion. Du är på helspänn och gör inget. 
Perceptionsförmågan är på topp, alla ljud, alla vibrationer, alla skillnader i luften; du är redo för allt. 

Gå in i ett sovrum, se till att det finns ett sängbord med en klockradio (som ska vara avstängd men anlusten
till ett elektriskt uttag). Om man läser böckerna från början, kommer man, då man är framme vid de handskrivna 
texterna att höra klockradion tydligt: perceptionsförmågan skenar.
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karlskrona

Väx upp i Karlskronas innerstad, åtminstone var bosatt där under tonåren. När du går i gym-
nasiet, skaffa ett antal kompisar och flick- eller pojkvänner i Lyckebyområdet (Spandelstorp, 
Hässlegården, Östra Torp). Besök dem ofta på kvällarna, åk till dom med buss. 

Flytta till Göteborg när du är i 20-års åldern, bosätt dig i Majorna eller däromkring. Åk buss eller 
spårvagn om du ska någonstans. 

Återvänd till Karlskrona för att fira jul när du är runt 30. Någon kväll, några dagar innan julafton, 
ta bussen mot Östra Torp från Ronnebygatan. Medan du åker, läs för första gången Gå ut min 
själ av Åke Edvardsson. Läs i boken, titta ut genom fönstret, dra nytta av likheten i inredning hos 
kommunala färdmedel. När du är framme vid ändhållplatsen bör du ha kommit ca 35—40 sidor. 

(Har du läst boken, välj någon annan med liknande karaktär och innehåll. Försök att försäkra dig 
om att det inte händer något farligt på de sidor du kommer att läsa, det är inte det obehagliga jag 
vill åt, bara ögonblicket då du inte riktigt vet var du hör hemma. Eller då du känner i magen att 
hemma är två platser.) 

Verket bör även kunna fungera under andra förhållanden.
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1  minut

Använd en sprutpump (utrustning avsedd för att kontinuerligt injicera medicin eller
starka smärtstillande preparat över en lång tidsperiod). Sätt timern till 3,7 ml/timme 
och använd ett utmatninsgrör med en diameter på 3,7 mm. Detta resulterar i en droppe
vatten varje minut. Det blir en liten pöl på golvet nedanför apparaten, vid en
rumstemperatur på ca 20 grader blir pölen aldrig större en 15 cm i diameter.
Tid är ett fysiskt faktum.
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st.  lucia  p iece
(hommage a  andrej  tarkovski j)

Ta ett ljus i din hand och tänd det, gå från en gatas början till dess slut. Skydda lågan med 
din fria hand. Vind, hastighet eller regn kan göra att lågan slocknar, om den gör det, gå
tillbaka där du startade, tänd ljuset och gå igen. Upprepa proceduren tills du lyckas.
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0,000000000000000012 mikrogram ljus

Använd två angränsande rum med öppning mellan rummen, placera en strålkastare i ett 
av rummen, mörklägg det andra. Slå på strålkastaren och rikta den in mot det mörklagda
rummet. Gör så att ljuset faller på samma sätt som det faller när du lämnar en mörkrädd 
pojke eller flicka ensam att sova, och låter dörren stå lite på glänt.
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utan titel
(tear gravity)

Gör en kort film, ca 30 sekunder lång, som består av två bildrutor, en mycket mörkt blå och 
en mycket ljust blå. Lägg dom varannan ruta i tidslinjen: 

0:00:00:01 mörk blå 
0:00:00:02 ljus blå 
0:00:00:03 mörk blå 
0:00:00:04 ljus blå 
0:00:00:05 mörk blå 
0:00:00:06 ljus blå 
0:00:00:07 mörk blå 
0:00:00:08 ljus blå 
0:00:00:09 mörk blå
etc 

Spela upp filmen på en tv-skärm som står vänd mot väggen i ett tomt rum. TV:n 
ska stå ungefär en meter från väggen. Det uppstår en subtil effekt, väggarna börjar 
vibrera lite grann. Om man går i ett bostadsområde om kvällen kan man vara 
med om en liknande situation, tv-apparaterna får rummen att vibrera bakom gardinerna.
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kontroll

Efter du tvättat kläder, ta 100 meter elkabel och led genom kläderna, genom ärmar, ben 
och alla andra öpningar du kan hitta, sträck ut alltihop genom att dra kabeln i ett sick-sack
mönster mellan väggarna i källaren eller tvättstugan. Sträck kabeln hårt, det ska spännas upp 
ordentligt. Anslut en stark strålkastare till ena änden av kabeln och rikta den mot kläderna, 
anslut den andra änden till ett vägguttag och slå på strålkastaren. Betrakta hur kläderna blir 
varma och torra i det starka ljuset och känn att du hanterar situationen.
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karantän

Om du någonsin ärver ett dyrt armbandsur av någon av dina föräldrar, se till att ha sönder 
det, avsiktligt eller oavsiktligt, på följande vis: 
Sekundvisaren ska förlora sin kontakt med urverket, detta resulterar i att klockan forsät-
ter med sitt lilla tickande utan att sekundvisaren rör sig. Ibland kommer sekundvisaren att 
darra till, beroende på olika urverk. Förvara den på ett säkert ställe, ta fram den och titta på 
den ibland.
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speed (vanitas)

Använd ett stort tomt rum. Projicera Magnolia av PT Anderson (Alternativt Nostalghia av 
A. Tarkovskij eller annan film av eget val) på en stor skärm placerad mitt i rummet. Rikta 
8 stora strålkastare mot skärmen, programmera dom att gå från mycket svagt till mycket 
starkt ljus och tillbaka igen i en loop om en ca minut. Se fimen medan den om och om igen 
bränns ut av ljuset, betrakta rummet medan det ibland badar i ljus, ibland vibrerar i mörkret.
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single hair

På armstödet på fåtöljen närmast tv:n hittade jag ett ensamt hårstrå som fallit från min dot-
ters huvud, hon har långt ljust hår. Det hade fallit av henne medan hon tittade på tv. Den ena 
änden av hårstrået hade fastnat i armstödet, den andra änden pekade direkt mot tv-skärmen, 
fångat i den statiska elektriciteten. Ibland lånar jag ett hårstrå från min dotter för att åter-
skapa den situationen.
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