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Abstract 
 
You could say that my master project started when I read Vilém Flussers essay The Lever 
Strikes Back. In this essay Flusser writes about machines as simulated organs of the 
human body as well as describing simple tools as machines. This essay had a disturbing 
effect on me; If I look at the objects surrounding me as machines and artificial organs I 
have to ask myself; what does these machines want? And if it is I who inform these 
machines, what do I want and who informs me? Disturbing and inspiring questions that 
have led me to construct my own machines and perhaps, in a philosophical way, made me 
a part of a bigger machine. 
 
My two main research questions must be these: How does the machine look like from my 
craft influenced perspective and what makes this machine work? 
 
The first question is investigated and answered in several ways in my three dimensional 
artistic work. The second question is more complex but I hope that it is at least partly 
answered in my essay. In order to attack this problematic question I´ve written a fictional 
essay based on real references, thus making the essay a part of the Machine. 
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Var är problemet? 
Inledning 

 
När jag blev tillfrågad att skriva en inledning till denna text var jag först mycket tveksam. 
Dels för att jag inte brukar skriva inledningar men främst för att jag inte är den som vill 
lägga mig i. Om det uppstår en diskussion lyssnar jag hellre än kommer med egna 
argument. Om någon berättar en god historia lyssnar jag snällt. Om det inte går att 
undvika äter jag helst lunch själv och om det är andra människor i närheten sitter jag helst 
med ryggen mot dem. Det är inte ovanligt att jag fantiserar om att jag är osynlig. Jag vill 
med andra ord inte störa och jag hade därför eller ingen önskan att skriva denna inledning. 
 
Jag blev dock försäkrad om att jag verkligen inte störde någon, att det var nödvändigt 
med en förklarande inledning samt att min anonymitet skulle respekteras. Eftersom jag 
var skyldig personen i fråga en tjänst och dessutom blev upplyst om att jag var en av få 
som ”var insatt i ämnet” kunde jag inte längre säga nej. För att citera Biskop Brask: 
Härtill är jag nöd och tvungen. 
 
Texten som du eventuellt strax kommer att läsa utgör den skriftliga delen av August 
Sörensons Masterarbete. Institutionen där författaren och konstnären är inskriven som 
student är Konstfack, avdelningen för Keramik och Glas. Konstfack är en konsthögskola 
som ligger i Stockholm, Sverige, Europa, året är 2015 och dagens datum är den 24 mars, 
klockan är snart två på eftermiddagen. Det är tisdag. Men snart har det förändrats. 
 
Fältet som denna text är sprungen ur går under mer än ett namn; ibland kallas fältet craft, 
ibland konsthantverk, i andra fall räknas det generöst in bland konsten. Jag vet att 
författaren ödmjukt hoppas att hans masterarbete ska tillföra något till detta stora fält, 
inom den praktiska såväl som inom den teoretiska delen. Likaså önskar författaren och 
jag citerar ”presentera ett alternativ till hur vi, inom fältet, skriver om vår praktik” och 
hur detta i förlängningen kan resultera i att även de utanför fältet kan ta del av 
författarens/konstnärens erfarenheter.  
 
Berättelsen är fiktiv och utspelar sig (förutom prologen) tio år från nu och handlar om hur 
författaren på något mystiskt vis försvinner precis innan sin masterexamination. Två 
(fiktiva) personer bestämmer sig för att luska i det hela. Även fast berättelsen är fiktiv 
bygger mycket av texten på fakta. Referenserna och konstverken i texten existerar, de är 
en del av verkligheten. Kring dessa existerande idéer och ting har en fiktiv värld skapats; 
människorna, handlingen och delar av platserna är med andra ord påhittade. De påhittade 
människorna rör sig med faktiska begrepp och idéer och de agerar kring de existerande 
tingen. Författaren har valt att göra det för att kunna inta olika ståndpunkter, kunna 
diskutera med sig själv och se saker från nya håll; kort sagt för att kunna prata om, förstå 
och ifrågasätta sitt eget arbete, kanske även sin omvärld. Det är dessutom (hävdar han) ett 
sätt att skapa en text som är tillgänglig och rolig, kanske till och med spännande för 
läsaren. (Vi kan se en likande form av undersökande text i Katja Grillners Ramble Linger 
and Gaze, där även hon blandar fakta och fiktion.)2 Essän (i den franska 1500-tals 
författaren Montaignes efterföljd) har beskrivits av den ungerske 1900-tals författaren 
Georg Lukács som en form för gestaltning av det gestaltade. Det är också det författaren 
har velat göra i sin text. 
 
Berättelsen utspelar sig på främst tre platser: Konsthögskolan Konstfack vid Telefonplan, 
gamla porslinsfabriken i Gustavsberg samt Konsthallen Färgfabriken. Alla dessa platser 
är tidigare industribyggnader som idag hyser annan aktivitet än de ursprungligen byggdes 
för men jag skulle ändå drista mig till att säga att de är, på sina egna sätt, fabriker. Och 
jag tror knappast att dessa val av miljöer har skett av en slump. ”By their factories ye 
shall know them” för att citera den tjeckiske filosofen Vilém Flusser.3                                                                                                                      
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Samme Flusser liknar teorin (som begrepp) vid ett fönster genom vilket vi kan se ut på 
världen utan att behöva riskera något. Men han frågar sig också hur mycket värda dessa 
erfarenheter blir.  
 
Jag tror att det är August Sörensons önskan att öppna både nya och gamla fönster för oss 
läsare att se ut genom. Men bara för det ska vi inte bara sitta inne. 
 
 
Och med dessa ord önskar jag er välkomna in i berättelsen. 
 

 
 
 

Vänligen  
X 
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Prolog 
 
- Inte lång tid kvar nu. Kommer mitt arbete att vara förgäves? 
- Tycker du inte att det är lite sent att tänka på det nu? Du har gjort dina val och nu får 
du leva med konsekvenserna. Du måste skynda dig samtidigt som du måste vara så 
noggrann du kan. 
- Men kommer mina framtida läsare att förstå vad jag försökte säga? 
- Ha ha, du är för rolig, bekymra dig för vad som är framför dig istället för vad som 
kommer efter dig! 
 
August hällde ner den torra leran i degblandaren, såg hur maskinens metallarmar valsade 
runt i det stora kärlet och hörde hur de hårda bitarna krossades. Han försjönk en stund 
inför den monotona, rytmiska rörelsen som om det hade varit en eldstad. När bitarna var 
tillräckligt små hällde han på pappersmassa som blötte upp och blandade sig med leran 
som blev till en plastisk smet. När konsistensen var till hans belåtenhet la han över leran 
till en stor hink och bar in den i verkstan. Hinken var tung och otymplig så han fick gå 
med små steg. Han var ensam nu i verkstan, vid hans arbetsbänk stod de stora 
gipsformarna uppställda, de såg ut som någon sorts mystiska maskindelar eller pussel, 
abstrakta och hemlighetsfulla. Han tryckte leran i gipsformarna, det tog en timme, sedan 
ruggade han upp kanterna och satte ihop delarna. Det var tungt och otympligt. Han hade 
arbetat hela natten men när gryning kom var han äntligen klar. ”Jag gjorde det” tänkte 
han, och kände hur nattens trötthet föll av honom. Det han hade åstadkommit skulle ingen 
kunna ta ifrån honom. Då knackade någon honom på axeln och August stelnade till.  
 
”Är det redan dags?” tänkte han. 
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Kapitel 1 
Föreläsningen 

Tio år senare 
 
En vecka tidigare hade luften fyllts av förhoppningar och framtidsutsikter, björklöv som 
darrade, doften av vinterns grus, nu endast ett damm i luften. Dessa känslor höll nu på att 
upplösas. Vi kunde fortfarande förnimma dem men vi visste att de snart och sedan för 
evigt skulle vara borta. Snart var sommaren här och många av vårens löften skulle infrias 
men de skulle smaka annorlunda än vad vi hade tänkt. 
 
En känsla av förväntan men också en känsla av tomhet stred varje vår om herraväldet i 
hans bröst. Av någon anledning hade han alltid förknippat den här tiden med 50-talet och 
svartvita journalfilmer på SVT. Var det att se någon annans förhoppning och samtidigt 
vara medveten om det förestående nederlaget? frågade han sig. Känslan han erfor var den 
samma som när vi stoppar handen i fickan för att ta upp någonting men upptäcker att den 
är tom. 
 
Nerifrån och upp bar han canvasskor, herrstrumpor, manchesterbyxor, bomullsskjorta 
med pulloverväst och en stickad, stubbig slips nerstucken däri. Han var rödhårig och trots 
att han inte ens var fyrtio år gammal började det tunnas ut på hjässan, det hår som fanns 
stod dock rakt upp. Om Peter hade varit längre hade förmodligen sett mindre rund ut, som 
det var nu fyllde han väl ut sina kläder. Tänkte man på en äldre Karlsson på taket utan 
propeller men med något cyniskt i blicken kom man ganska nära sanningen. 
 
Peter parkerade framför den skinande funkisbyggnaden vid Telefonplan. Det som en gång 
hade varit en fabrik där först telefoner och sedan alltmer avancerad digital teknik 
tillverkades hade blåsts ur och byggts om till en konstnärlig högskola: Konstfack. Från en 
sorts kommunikation till en annan tänkte Peter och fnissade för sig själv när han tänkte på 
de komplexa och ibland mycket krångliga studentarbeten som varje år producerades på 
skolan. 
 
Det var ganska glest i bänkraderna i Svarta Havet där föreläsningen hölls. Peter sjönk ner 
längst bak i salen, det var där han hade suttit själv som student en gång i tiden. Plötsligt 
for dörren upp och en liten herre med glasögon, kostym och plommonstop kom in. Han 
var kort till växten och hade flygande grått hår. Han började prassla med sina papper. 
 
-Välkomna ska ni vara till denna föreläsning! Jag ska berätta lite för er om August 
Sörenson! sa han jovialiskt. Denna föreläsning görs i samarbete med Färgfabriken där 
Sörensons postuma retrospektiv visas. Han knäppte med fingrarna och med ens dämpades 
belysningen och ett bildspel sattes igång. 
 
- August Sörenson upplevde världen som ogreppbar och otillgänglig. Han var verkligen 
ingen pedant men däremot försökte han orientera sig i ett både inre och yttre kaos. Det 
han ville peka på var det samband som finns mellan den fysiska världen, materian, och 
den teoretiska världen. Hur något kan döljas bakom ett objekt rent fysiskt och hur det 
samtidigt kan döljas en teori bakom. Även hur formen och storleken på tingen påverkar 
teorierna omkring dem. Genom att forma materian fick August en större förståelse för 
den rent tekniskt men han fick också en bättre insyn i mekanismerna bakom sitt skapande. 
 
Föreläsaren pratade vidare om Sörensons olika begrepp: 
 
- I relationen mellan verktyg och människa kan vi beskriva verktyget som någonting 
utbytbart medan människan är konstant. I förhållandet mellan maskin och människa 
däremot är maskinen konstant och människan utbytbar4. Men då isolerar vi oss som 
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människor både från verktyg och maskin - är det inte så att vi tillsammans med verktygen 
bildar en maskin där vår kropp är motor? 
 
- En maskin är ju någonting som består av rörliga delar. De har till synes mål och mening. 
Vi skapar dessa maskiner, informerar dem med mekanikens lagar om hur de ska fungera. 
Men det krävs kunskap, rätt verktyg och kraftkällor för att skapa denna kontrollerade 
rörelse. Andra samtida konstnärer från craftfältet som intresserade sig för och utvecklade 
det här området var bland annnat Matilda Haritz Svenson och Stina Lord.  Jag råkar veta 
att  den svenska konstnären Lotta Hannerz var en förebild för August Sörenson vilket vi 
kan se på den här bilden. 
 
Föreläsaren visade en bild på en enorm hand som låg och flöt i Stockholms Ström. 
 
- Men där Hannerz helt klart referar till en konstkontext refererar Sörenson mer till 
serietidningar och hantverk. Som ni kommer få se längre fram pekar hans hand (eller 
handske) neråt till skillnad från Hannerz hand som pekar uppåt. 
 
- Genom att undersöka vad han gjorde ville Sörenson försöka förstå vem han själv var. 
Det han kom fram till var att han var en del av en längre kedja. Han identifierade sig med 
maskinen tror jag och han insåg att han själv var en kropp i rörelse. Att han på ett sätt var 
en maskin som informerade en annan maskin. Frågan August ställde var: Vem informerar 
då mig? Kaffekoppen har ett mål och mening men är kaffekoppen själv medveten om det? 
Genom att beskriva tingen som maskiner ställde han frågan på sin spets: Till vad tjänar 
dessa maskiner? Och i förlängningen vem tjänar jag?  
 
 

                                  
 
- Här ser vi ett arbete, ett av de sista som Sörenson gjorde och det finns tyvärr bara på 
bild; verket heter Informer.  Som ni ser är motivet en enda stor hand, behandskad och 
utförd i serietidnings stil kan man säga. Verket är mångtydigt; det kan ses som en 
hälsning, ett god dag likväl som ett adjö, men kanske också stopp. Samtidigt är det den 



 
 

9 

indiska mudran för förtröstan. Det kan även ses som hyllning till handens arbete men 
kanske också som något meningslöst, en tom gest. Sörenson gjorde det i olika utförande; 
i en variant var handen placerad på en roterande motor. I en variant av verket drivs 
Informer med en fotpedal som gör att åskådaren blir en del av verket, hen interagerar med 
detsamma och suddar därigenom ut gränsen mellan subjekt och objekt. Jag tolkar det som 
en hänvisning till begreppet ”tour de main” som Flusser skriver om i sin essä The 
Factory5. 
 
- Sörenson gjorde en variant i akrystal och en i epoxy-plast och frångick därigenom leran 
och keramiken i detta fall. Han ville förmodligen se om det gick att överföra lerans 
uttryck i andra material men också för att uppnå lätthet. Det finns ju för övrigt vissa 
likheter mellan plasten och leran i hur de beter sig som material, de går från det mjuka 
och amorfa till det hårda och konkreta. 
 

                
 
- Ja, (he he,) här ser vi då hur han kunde bli ett materian. Ja, hmm… Också ett exempel 
på vad August Sörenson menar med att informera materian. 
 
Föreläsaren harklade sig, petade upp sina glasögon som nu befann sig längst ut på 
nästippen och återtog en mer seriös hållning och tryckte fram nästa bild. 
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- Den föregående bilden anknyter till det här verket, Transformation, av August 
Sörenson6. Det är ett äldre verk från 2008 men är på många sätt representativt för mycket 
av det Sörenson försökte kommunicera. Det är mötet mellan det abstrakta, oformliga och 
det realistiska, förställande som ständigt återkommer. 
 
- För att återknyta till det jag sa förut kan ju handen beskrivas som en maskin, ett verktyg 
med flera rörliga delar. Handen utför handlingar på kommando från det medvetande som 
den tillhör. Men handen informerar i sin tur sin omgivning, kontrollerar verktyg och 
material. Jag tror att August identifierade sig med handen som en maskin som både 
kontrolleras och kontrollerar. Handsken kan ses både som en maskin och ett verktyg men 
också som en dekonstruerad maskin. Utan handen blir den till ett skal, en form utan 
information. Handen som normalt sett är ett subjekt som skapar blir här passiv och 
objektifierad. 
 
- August Sörenson blev också intresserad av huruvida den dekonstruerade och 
isärplockade maskinen bättre suggererar vår fantasi och om vi därigenom kan förställa 
oss maskinens fulla potential. Han var fascinerad av vad han kallade det förnedrade 
objektet. Vi kan se dessa objekt i form av gamla antika statyer som har förlorat lemmar 
och näsor eller för den delen i en trasig kaffekopp. Han kallade dem för ”trasiga maskiner” 
och började själv tillverka sådana objekt. Trasiga plankor med mera. 
 

 
 
- ”Deus ex machina” eller ”Gud ur maskinen” är ett begrepp som syftar på en osannolik 
och oväntad händelse som löser en till synes hopplös situation. Begreppet kommer från 
den antika grekiska teatern där de vid behov hissade ner en gud på scenen med hjälp av 
en teknisk anordning, en maskin, för att rädda intrigen. Sörenson började därför 
konstruera olika hänganordningar med block och talja för att kunna lyfta och sänka ner 
olika sorters händer. Ja som ni förstår var det en viss sorts slutledningsförmåga som ledde 
till allt detta. 
 
Föreläsaren petade sig i örat med en penna medan han sa: 
 
- August Sörenson utvecklade också det hela med verket ”Pointer”. Jag tror att det här 
verket kunde placeras på lite olika sätt och beroende på det kom det att peka i lite olika 
riktningar, Sörenson hängde det bland annat upp och ner. På grund av det var han 
tvungen att blanda ut leran med pappersmassa för att uppnå en viss lätthet. Sörenson 
ansåg att ett fysiskt objekt aldrig kunde vara en fråga; det var alltid ett påstående eller ett 
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påpekande. Här kommer vi också in på något som heter ostensiv definition7, det vill säga 
när vi på grund av bristande språkkunskaper eller förståelse pekar på något för att 
därigenom visa på dess beteckning. Problemet med att peka på något är att det kan uppstå 
en osäkerhet om vad för något som pekas på; om vi pekar på en blå trästol, är det färgen 
eller stolen eller kanske materialet trä vi vill påvisa? Forskningsfrågor inom 
konstvärlden8 tenderar att ha mer än ett svar och det kan ju vara något bra ibland. När 
August Sörenson frågar sig hur den konsthantverkliga maskinen ser ut så finns det mer än 
ett svar. Några frågor på det? 
 

         
 
 
 
Någon räckte upp handen. 
- Ja? 
- Hur var det med den här… Flusser? Frågade någon med gäll röst. 
- Roligt att du frågar! Vilém Flusser var en tjeckisk författare och filosof som levde större 
delen av sitt liv i exil. Han föddes i Prag 1920 i en intellektuell och välbärgad judisk 
familj. När Nazityskland invaderade landet tvingades den då 19-åriga Vilém att fly 
tillsammans med sin blivande fru. Vilém var den enda i sin familj som överlevde. Flusser 
skrev egensinnigt om design utifrån ett filosofiskt perspektiv. 
 
Efter föreläsningen gick Peter fram till föreläsaren. 
 
- Den här Flusser var alltså inte en praktiker? 
- Nja. Kanske kan han beskrivas som en praktisk skeptiker. Han försökte förklara tingen 
utifrån ett semantiskt och fenomenologiskt synsätt. Vilém Flusser skrev i sin text ”About 
the word Design”9 om det engelska ordet design och dess semantiska betydelse. Som 
substantiv betyder det bland annat projekt, plan, avsikt, illvilligt angrepp, 
sammansvärjning, gestalt och grundläggande struktur. Som verb, ”to design”, betyder det 
bland annat ”att koka ihop någonting”, ”att låtsas”, ”att skissera”, ”att gestalta” eller ”att 
gå strategiskt tillväga”. Det vill säga bedra med list och förslagenhet, Flusser menade att 
designern är en person som ”försvurit sig åt att gillra fällor”. Orden mekanik och maskin 
kommer från grekiskans ”mechos” och innebär enligt Flusser en anordning med avsikt att 
bedra eller luras, en fälla likt den trojanska hästen eller ett verktyg som hävstången; en 
primitiv maskin konstruerad för att bedra tyngdkraften10. Jag vet inte om du är bekant 
med Platon men han ansåg av samma anledning att konstnärer och tekniker är bedragare, 
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eftersom de på ett förslaget sätt förför människorna med gestaltade och därmed 
förvanskade idéer. Flusser berättar att det latinska ”ars” betyder rörlighet och 
snabbtänkthet och ordet artifex betyder konstfärdig, skojare eller bedragare. Ordet går 
även att spåra i t.ex. artificiell. Gemensamt för Maskinen och Konsten är att de båda 
imiterar. Imitationen är den gillrade fällan. 
- Flusser var mycket tveksam till tekniska framsteg. Han vägrade att köra bil och använde 
endast en portabel skrivmaskin trots att tekniken under hans livstid utvecklades mycket 
snabbt. Han ansåg att tystnaden mellan tangentslagen i kombination med skyttelns 
tillbakaskjutning anslog hans tankar i rätt takt för skrivandet. Han beskrev bland annat 
uppfinnandet av vattenhjulet som en katastrof11. Det är knappast en överdrift att beskriva 
Flusser som en mycket intelligent person. Intelligent men egensinnig. 
- Hur menar du då? 
- Jo på så vis att han tänkte självständigt kring dessa begrepp. Han väckte därmed 
Augusts 
nyfikenhet. Jag tror att August kände sig utmanad av Flussers sätt att beskriva världen, 
han tvingades anstränga sig för att förstå hans tankar. Han var nyfiken och drevs av en 
vilja att förstå världen, man kanske kan säga att han var passionerad eller iallafall 
animerad... Jag tror att han såg i Flussers texter ett sätt att förstå sitt egna arbete. Han sa 
att han inte kunde plocka upp boken utan hitta nya ingångar till sitt arbete. Flusser 
beskriver själv teorin som ett fönster vi kan titta ut genom12 Kanske blev Flussers texter 
ett sätt för honom att motivera det han höll på med. 
 
Peter log: 
- Och jag som fått lära mig att konstnärer är motiverade av sig själva... 
- Ja, (he he,) du måste kanske se det utifrån den position August befann sig i. Alla 
människors befinner sig i ständig desperation, vi försöker förklara denna desperation på 
olika sätt eller iallafall undvika att tänka på den. August ansåg nog att han hade försökt 
att göra något men misslyckats. Han tvingades att överge sin subjektsposition13. 
 
- Så vad hände med Flusser? 
- Flusser fick rätt i sin profetiska texter. Det som han kritiserade och varnade oss för, i 
text och handling, att vi blir slavar i våra försök att hejda döden, mycket riktigt blev hans 
egen undergång. Teknologin var den gillrade fällan som tillslut fångade honom... 
- Och? 
- Efter sin 50 år långa exil återvände Flusser till sin hemtrakt för att hålla en föreläsning. 
Istället omkom han i bilkrasch... 
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Kapitel 2 
Ett ateljébesök 

 
Peter tog bussen ut till den gamla porslinsfabriken i Gustavsberg. Tillverkningen av 
porslin hade börjat 1825 och likt årsringarna på ett träd kunde man se hur fabriken hade 
utvecklats. Hus hade rivits och lagts till vilket resulterade i skevheter i de sammanbyggda 
husen; huskropparna var byggda i olika material, de var inte lika höga och markplanen 
varierade vilket resulterade i att våningsplanen inte riktigt stämde överens. Vissa dörrar 
hade satts igen, andra dörrar ledde ut i tomma intet. Vissa delar av byggnaden var 
övergivna, salar som en gång hade sjudit av aktivitet och varit fyllda av arbetande 
människor stod nu tomma. Större delen av fabriken var dock fortfarande befolkad, när 
industrin successivt hade flyttat ut hade konstnärerna flyttat in och huset bestod numera 
av flertalet individuella fabriker som delade ugnar, sprutskåp och inte minst erfarenheter. 
 
Peter hade ett inbokat möte med Lina, en gammal klasskamrat från Konstfack. De hade 
varit tre: Peter, Lina och August. De hade följt varandra under tre år, de hade undervisats, 
deltagit i workshops, lunchat och festat tillsammans. Efter deras kandidatexamination 
hade deras vägar skiljts åt och de hade försvunnit ut i yrkeslivet som det så vackert heter 
för alla de konstnärer som tvingas leva på existensminimum. Peter hade lagt ner sina 
konstnärsdrömmar, Lina och August hade skaffat ateljéer ute i Gustavsberg utanför 
Stockholm. Efter sju år hade August fortsatt på Konstfack för att ta sin master men precis 
innan sin examination hade han försvunnit spårlöst. 
 
Linas ateljé låg på andra våningen i Konstnärshuset. Solljus kom in från två sidor vilket 
skapade ett behagligt ljus. Lina satt vid sin drejskiva och formade vant små vaser av lera. 
Vaserna såg vid första anblicken likadana ut men vid närmare eftertraktande bar de på 
små individuella skillnader som gjorde dem unika. Det ena fönstret vätte ut mot ett litet 
tak, det andra ut mot en brandtrappa. Peter och Lina kramade om varandra, det var ett tag 
sedan de sågs. 
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-Hur är läget? Frågade Peter. 
-Jorå, det gamla vanliga, själv då? 
-Det är lugnt, jobbar på.. Lina bar herrskor, något leriga sådana, jeans, också de leriga och 
någon sorts arbetssärk, hon hade satt upp sitt bruna, lockiga hår med en penna. Luggen 
hängde fram över ögonbrynen. 
 
- Ingen fyrtioårskris? 
- He he, ja kanske det. Du vet när vi pluggade på Konstfack var allt så självklart, jag 
frågade mig aldrig om meningen med det hela, nu känns det som om det är det enda jag 
frågar mig. Gör inte du? 
- Eh... jag försöker nog att låta bli. Peter såg lätt olycklig ut. 
- Men så har jag ju jag det här att sköta. Lina visade på den 28 kvm stora ateljén och 
himlade med ögonen under sin lugg. 
 
- Hur kommer det sig att du vill gräva i den här gamla historien Peter? 
- Jag var precis på en föreläsning om August och det är nåt som inte stämmer. Allt hans 
arbete för att sedan försvinna, det gnager i mig fortfarande… 
- Så vad tycker du att vi ska göra? 
- Vi ska gå till botten med det. 
 
Lina tvekade lite, så gick hon fram till ett skåp i ateljén och tog fram en bunt papper. 
 
- Här är lite bilder och papper som August lämnade kvar, jag har tittat i dem utan att hitta 
något, kanske har du större tur.  
 
 

                                      
 
Han öppnade mappen. Det var en blandning av text, maskinskrivna ark, lösa handskrivna 
blad samt två skissböcker med skisser och anteckningar men även en Kalle Anka-tidning. 
Överst låg ett fotografi. Det var ett gammalt svartvitt fotografi på en matta där mattan 
hade handkolorerats men där bakgrunden fortfarande var svartvit. Den noggrant 
kolorerade mattan stod i bjärt kontrast mot bakgrunden som Peter associerade med gamla 
tiders armod.14 
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- Vad tror du om det här? Sa Peter. 
- Ser ut som en typiskt inspirationsbild för August. Krocken mellan verkligheten och dess 
representation tror jag han skulle sagt. 
- Eller är det att något döljs bakom representationen? 
- Dessutom är det ett foto av ett fotografi..  
 
Lina låste dörren till ateljén och krängde på sig sin jeansjacka medan de gick ut. De gick 
ner till parkeringen där Linas bil stod, en rostig Volkswagen Vento från 98. 
 
- Vad ska du göra? 
- Jag sticker till Färgfabriken, jag tänkte kolla på hans utställning, kanske kan jag få några 
svar där. Vill du ha skjuts? 
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Kapitel 3 
Kalle Anka och det förnedrade subjektet 

 
Dörren till Linas ateljé var stängd. Det susade i ventilationstrumman, det lät som huset 
var en sprucken gammal orgel som hade lappats och lagats. Otäta fönster, dålig isolering, 
väggar av gipsskivor, självdrag och ventilationstrummor skapade ett hus där vinden 
kunde vina men också skapa ett klaustrofobiskt vakuum där luften aldrig rörde sig. Nu 
susade det igen i ventilationstrumman men där fanns också något annat ljud, det lät som 
om någon skrattade inne i trumman. Kom ljudet från ateljén bredvid, och bars genom 
ventilationssystemet. Två personer pratade med varandra där inne och det klirrade av 
porslin som om någon dukade ett bord. Rösterna fortsatte att prata med högt uppskruvade 
röster, tonen var densamma som när någon andats in helium, den ena rösten bröt på 
finlandssvenska: 
-Kära vän och kollega, jag har en gåta åt dig, jag vet hur mycket du tycker om rebusar 
och liknande! Kan du förklara det här? Det börjar med att Kalle Anka15 läser i en bok att 
musik gör folk kultiverade och förfinade samt att inget kan i skönhet jämföras med en 
stråktrio. Utanför huset ser Kalle att Knattarna ligger och leker i smutsen med grodor, “de 
rotar i marken som grisar”. Kalle ropar in knattarna, han beordrar dem att bada och lära 
sig att musicera med orden “Ni rackarpojkar ska bilda en trio”. 
Den finlandssvenska rösten sa: 
- Ja ja ja! Det där låter som att Kalle Anka inte tycker om att se Knattarnas naturliga 
lustar, kan det vara att det påminner Kalle om det han inte kan kontrollera, smutsen som 
tränger in, fläcken som inte går att tvätta bort? I förlängningen skulle detta så klart 
representera hans egen dödlighet! “Subjektets plats definierar det fula, inte det fula 
självt”.16 Det vill säga att det sköna orsakas av det fula. Knattarna umgås och blir ett med 
den oformliga materian när de leker. Kalle Anka är här subjektet som försöker stöpa 
denna oformliga materia, med andra ord Knattarna i en form. 
- Jo men nu är det såhär förstår du; Knattarna är uppenbart negativa till det hela för det är 
mitt i grodsäsongen - högtid för snusk! Det går heller inte så bra med lärandet, trots att de 
till en början bara behöver lära sig en ton. Kalle lider av oväsendet, det låter pling plang, 
ooii, rrk och dunk, dunk, ling plang, ooii, rrk.. 
- Tack jag förstår! 
- Men stackars Kalle försöker övertyga sig själv om att de snart ska lära sig att spela. Han 
tvingas dock ta in en lärare som till slut lyckas få dem spela EN ton! Knattarna försöker 
imitera läraren men imitationen är otillräcklig och falsk... 
- Jag förstår, Kalle Anka har två möjligheter här; antingen förstör han det fula eller så 
måste han överge sin subjektposition17 och fly för att slippa höra det fula. 
- Mycket riktigt kära vän! Kalle själv smiter ut för att slippa höra övandet men Fnatte ser 
det och Knattarna bestämmer sig för att också göra det. De förstår dock att Kalle kommer 
bli misstänksam om han inte hör deras oljud så de bygger en maskin som spelar på deras 
instrument. Maskinen drivs av en katt som försöker nå en guldfisk och därigenom går på 
en liten leksakstrampkvarn som i sin tur är kopplad till instrumenten som spelar den enda 
tonen. 
- Jaha ja, hmmm.. Knattarna vänder på steken och försöker här själva kontrollera naturen 
i form av en katt för sina egna syften, de bygger, vad Flusser skulle kalla, en organisk 
maskin som ska imitera deras övning. 
- Ja och genom att designa denna maskin försöker Knattarna bedra Kalle och köpa sig tid 
vid Gyttjedammen. Tricket fungerar till en början men Kalle blir misstänksam efter två 
timmar och upptäcker då Knattarnas lurendrejeri. 
- Typiskt; designen av den organiska maskinen kommer alltid vara undermålig då katten 
aldrig slutar följa sina begär! 
- Kalle driver hem Knattarna med ris och mumlar mellan sammanbitna tänder: “Till straff 
ska de få öva tills fingrarna är uppnötta till armbågen”. På vägen från Gyttjedammen 
träffar Kalle och knattarna Farmor Anka. Hon lovar knattarna en vecka vid 
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Gyttjedammen om de lär sig en enkel melodi. 
- Gamla Farmor Anka alltså! Till skillnad från Kalle spelar Farmor Anka på deras 
samvete och utlovar en belöning om de bekämpar sina begär. Lustprincipen, det otyglade 
begäret, hindras av realitetsprincipens krav på verklighetsanpassning. 
- På nytt sporrade börjar Knattarna öva men det är hopplöst: de driver sig själva och Kalle 
till vansinne och sömnlöshet. Kalle försöker befria Knattarna från sin uppgift och han 
erbjuder dem till och med att åka till Gyttjedammen, han ser dem hellre leka i smuts och 
med grodor än att höra deras konster med oljud men Knattarna vägrar: det vore inte 
hederligt. 
- Jaså! Från att ha varit okontrollerade är det nu de som har kontrollen... 
- Då blir Kalle desperat och bygger en ny maskin som spelar på instrumenten, denna gång 
driven av en elmotor. 
- Typisk bortvändning: Han inser att han inte kan kontrollera existensen, det enda han kan 
göra är skapa en artificiell orkester som imiterar musik för att slippa höra verklighetens 
oljud. Kalle har lärt sig av Knattarnas misstag. 
- Maskinen kan spela en hel melodi och den kan stängas av och på med hjälp av 
taktpinnen som Kalle håller i, den är dessutom gömd bakom ett draperi. Knattarnas 
riktiga instrument förses med gummisträngar som inte låter något. Farmor Anka kallas till 
konserten och till Knattarnas förvåning kan de nu spela melodin felfritt, de inser inte att 
det är Kalle som styr deras musik. Medan Knattarna springer iväg för en vecka vid 
Gyttjedammen skrattar Kalle gott åt sin list och drar i basfiolens gummisträngar. Av 
gummisträngarnas snärt skjuts basfiolen iväg och träffar Kalle som flyger iväg av smällen 
och fastnar i repet som styr hans maskin. Oförmögen att ta sig därifrån tvingas han 
upphängd att lyssna på maskinen när den spelar melodin om och om igen. Han utgör själv 
tyngden som gör att konstruktionen fungerar men det är också anordningen som håller 
honom fast. 
- Hävstången slår tillbaka!18 Kalle Anka, berättelsens subjekt, har till slut själv blivit en 
del av det okontrollerade, det fula objektet som gör motstånd mot helheten. 
 
De båda rösterna började skratta igen men det var ingen där som kunde höra dem och det 
var ingen som kunde vittna om deras märkliga samtal. 
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Kapitel 4 
Sakernas tillstånd på Färgfabriken 

 
Peter och Lina körde från Gustavsberg och när de svängde ut på motorvägen började ett 
regn sakta att falla och Lina knäppte på vindrutetorkarna. På bilens radio gick en gammal 
repris av pod-radion människan och maskinen. Två män pratade om Isaac Newton19 och 
hur Newton mer eller mindre hade uppfunnit tyngdkraften för att kunna förklara de 
fysiska lagarna. Newton hade inte kunnat vetenskapligt bevisa hur gravitationen 
fungerade men han kunde, tack vare sin fantasi, föreställa sig att en sådan kraft existerade. 
Och när han väl hade gjort det kunde han sedan förklara varför de fysiska lagarna beter 
sig som de gör och grunden för vår moderna vetenskap.  
 
Lina släppte av Peter vid Hägerstensåsen där han bodde och sedan körde hon mot 
Trekantsjön och Färgfabriken. Fabriken var från 1889 och byggd av Helge Palmcrantz, en 
uppfinnare som både hade utvecklat kulsprutan och slåttermaskinen. Här hade det 
producerats färg, tvål och konstnärsmaterial men sedan 1995 var här en Konsthall. 
 
Lina gick in genom de glasade dörrarna och fortsatte uppför trapporna. Utanför den stora 
salen satt en vakt som nickade avmätt åt henne när hon steg in. 
 

      

I den stora salen var det förutom Lina tomt på folk. Ett antal objekt var utplacerade i 
rummet, några på podier, bland annat en mycket stor brun sko.20 I taket hängde en stor 
handske och pekade ner mot golvet. Handsken rörde sig lätt och Lina såg att den var 
upphängd i block och talja. Hon kunde känna hur jordens dragningskraft fick den att röra 
på sig, drog den till sig och att handsken endast hölls tillbaka av tågvirket. Lina gick bort 
mot den stora bruna skon som stod i kortändan av rummet. Skon, som stod på ett stort 
brunt podie, var gjord i glaserad keramik och påminde om en av de oformliga klumpar 
som Musse Pigg bär på fötterna. Från podiet gick en sladd till väggurtaget och vid 
närmare eftertraktande såg Lina att det fanns ett myntinkast. Lina la i en femkrona. Med 
ens började skon att häva sig upp och ner som om den stampade takten, det hördes ingen 
musik, bara motorns mekaniska ljud. Maskinen fick golvet att darra under Linas 
fötter. ”Waiting, wanting” läste Lina att verket hette och hon översatte det till ”väntande, 
åtrående”. Var detta någon sorts takthållare eller tillhörde skon någon som stod och 
väntade otåligt? Hon kunde inte låta bli att associera till något sorts mekaniskt samlag när 
hon såg hur skon hävde sig upp och ner. Efter en knapp minut (som kändes som en 
evighet i det ensamma rummet) slutade skon sin rörelse. I det samma insåg Lina att hon 
inte var ensam. Hon snurrade runt och stod öga mot öga med en rosa tomte som glodde 
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på henne. Gestalten mätte en meter från golvet och betraktade henne med stirrande 
porslinsögon. När Lina tog ett steg fram rörde sig tomtes ögon för att rikta sig strax 
bredvid betraktaren. Efter ett tag riktades ögonen tillbaka mot henne. Hon smög fram till 
tomten, - Någon sorts mekanik tänkte Lina. Hon lyfte på tomtens mössa och stirrade ner 
där tomtens hjärna borde suttit. Istället för en hjärna såg hon rörliga delar i keramik, 
målade som om de hade varit av trä. En liten motor drev ett hjul där inuti som förde en 
arm fram och åter. Armen petade i sin tur på en liten skyttel som fick porslinsögonen att 
röra på sig. ”Intressant” tänkte Lina och satte försiktigt tillbaka tomtens mössa. Hon 
kände att August fanns någonstans här i rummet, i tingen eller kanske mellan tingen. Allt 
detta arbete för att sedan försvinna, det verkade på något sätt meningslöst. På podierna 
stod tre brun-rosa ting, också de gjorda i keramik. En abstrakt form, en kanin utan huvud 
och en trasig flaska. Den abstrakta formen bar taggiga hål som om den hade gått sönder, 
droppar rann längs dess sidor. Plåster var utplacerade i vad som såg ut som ett försök att 
laga denna sorgliga skepnad. När Lina gick närmre såg hon att hålen var noggrant 
utskurna och att dropparna och plåstren var fint modellerade. Hon kom ihåg hur August 
hade pratat om det ”förnedrade objektet” som han kallade det. 
 

 
 
Lina gick in i nästa rum som endast var svagt upplyst. Där stod ”Ingenting” som hon läst 
om i Augusts essä. Stenpartiet släppte med jämna mellanrum iväg små puffar med rök. 
Längre in i rummet stod en brun och kraftig trädstam med en saxofon ovanpå, från 
stammen hördes ett stönande ljud som med jämna mellanrum upprepades. 
 
Plötsligt tystnade skulpturen. Röken från ”Ingenting” slutade med ett sista pys och 
lamporna slocknade i hallen. Ett kompakt mörker omgav nu Lina. Hon tog ett steg framåt 
men kunde inte längre avgöra var hon befann sig i rummet, varken i förhållande till 
objekten eller till dörren. Hon väntade lite för att ögonen skulle vänja sig. 
- Ursäkta? Det var vakten som pratade. - Jag måste springa ner och kolla säkringarna. 
- Ok, sa Lina, - Jag står kvar här. Hon hörde hur vaktens steg avlägsnade sig och hon 
kunde nu se konturerna av objekten och dörren avtecknade sig om en svag strimma av 
ljus. Genom de olika nyanser av mörker som omgav Lina kunde hon se att det var någon 
som rörde sig i den stora salen. Var det vakten? 
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- Hallå? Ropade hon lite försiktigt. 
 
Hennes röst ekade ödsligt i det stora mörkret. Hon försökte röra sig framåt, men hennes 
ben ville inte riktigt lyda. Plötsligt tändes alla ljusen, saxofonträdet började återigen att 
stöna, stenpartiet att puffa ut små rökmoln. Lina blinkade mot det starka ljuset, det tog ett 
tag för hennes ögon att vänja sig, hon stapplade ut i den stora salen, vakten kom upp för 
trappan. - Sådärja! sa han. - Men va fan? Vakten tittade på ner på den lilla rosa tomten. 
Man kunde fortfarande höra hur mekaniken inuti tomten rörde sig fram och åter, men där 
hans ögon förut hade suttit var det nu bara två svarta hål. 

- Har du någon aning om vad som menas med det här? 
- Nej, sa Lina men hon kände på sig att det var en varning. Peter var i fara! 
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Kapitel 5 
Himmel och jord 

 
Skymningen började falla och vinden fick björkarna att rassla med sina löv. Peter bodde i 
en etta en halv trappa upp, suterräng. Peter, och de vänner han hade kvar, brukade 
referera till lägenheten som ”grottan” då solen liksom aldrig nådde dit in plus att varje 
plan yta var belamrad: tidningar, böcker, prydnadsföremål i glas och porslin, 
radioapparater (både fungerande och trasiga) samt kläder täckte lägenheten och skapade 
en organisk helhet. Han kippade av sig sina skor av canvas, krängde av sig ryggsäcken, 
gick till sovrummet, tog av sig kläderna och satte på sig sin morgonrock. Han fortsatte till 
köket där han fyllde på kattens matskål, bredde sig en smörgås med leverpastej och 
saltgurka som han dukade upp på en bricka tillsammans med en iskall öl. Han tog med 
sig sin frugala måltid till vardagsrummet (eller biblioteket som han kallade det för) satte 
sig i sin korgstol, öppnade ölen och drack tre klunkar. Han kände hur beskan på tungan 
sände de bekanta signalerna till hjärnan: han var hemma, trygg och allt skulle bli bra. Allt 
i hans liv hade kanske inte blivit som han tänkt sig men ”so what?” 
 
Peter tog upp de maskinskrivna bladen som han började läsa. Det var en essä av August. 
 
I essän Form och Material21 reder Flusser ut begreppen om desamma och får oss att 
förstå att det egentligen handlar om himmel och jord. Ordet form kommer från 
grekiskans morphe, ett ord som uppstod då de sökte motsatsen till ordet Hyle. Hyle är det 
grekiska ordet för obehandlat trä som romarna översatte till materia (engelskans matter 
eller stuff som Flusser föreslår). Hyle/materia är något amorft. Denna materia stöps i en 
form, tex när träet formas till ett bord. Snickaren, i det här fallet, informerar 
träet/materian om bordets utseende. Flusser skriver att det som vi uppfattar med våra 
sinnen är en ”amorf stuvning”, bakom denna stuvning finns eviga, oföränderliga former 
som vi kan uppfatta med teorins superkänsliga perspektiv. Denna ”amorfa stuvning” är 
en illusion och verkligheten kan endast uppfattas med teorins hjälp; då kan vi uppfatta de 
former som finns gömda bakom denna illusion. Den omorfa materian, ”stuvningen” 
flyter in i dessa former, besitter dem ett tag för att sedan flyta ut i det amorfa igen. Bordet 
kommer inte att vara för evigt, det kommer att brinna upp eller förmultna men iden om 
bordet kommer att bestå. Har då inte trädet ute i naturen en form? Är inte trädet en 
behållare för det träd består av? Mineraler, organiska material, vatten, kol osv... kan vi 
förstå det som en kedja av behållare och innehåll? Enligt Flusser är materia inte 
uppenbart utan formen, formen eller formgivningen är det som gör materian synlig. Vi 
informerar materian och när den väl är informerad uppenbarar den sig och blir till ett 
fenomen. 
 
Skymningen hade nu blivit till kväll och mörkret hade sänkt sig utanför hans fönster. 
Peter gick ut i köket, öppnade kylen och tog fram en till öl. ”Kyld till perfektion” tänkte 
han och återvände till korgstolen för att fortsätta att läsa Augusts essä. 
 
Som keramiker ligger det närmre till hands för mig att jämföra det med gjutleran. Den 
uppblötta lermassan är en ickeform som stöps i gipsformar och häri finner sin form, tex 
en kopp. Dessa fasta former i lera kan återvända till sitt amorfa stadium om vatten 
tillförs. Koppen görs utifrån idén om en kopp och leran/materian informeras om koppens 
form. Den amorfa materian förvandlas alltså till morf eller form. Flusser beskriver 
mycket riktigt materian som ”fyllning”(stuff) och innehåll medan formen är en behållare 
för denna ”fyllning”. Detta blir tydligt när jag gjuter en kopp: själva gjutformen ju är en 
behållare som fylls med lera/materia och blir till en kopp. Vi informerar 
materian/innehållet om koppens form. Tillfällig fyllnad av eviga former. 
Flusser beskriver även förhållandet mellan materia och ande och han menar att vår 
andedräkt kan ses som förvandlingen från solid kropp till gasform. Om våra kroppar är 
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formad materia är då vår ande iden bakom denna form? I mitt verk ”Ingenting” kan vi se 
detta gestaltat. Förhållandet Materia-Ande: En keramisk behållare (utformat som ett 
stenparti) som då släpper ifrån sig en rökpuff (en rökmaskin åstadkommer detta trolleri). 
Vissa har liknat verket vid en skorsten och det är förståeligt men det är inte fråga om ett 
skorstensrör utan en sluten behållare med små hål där röken kan komma ut. Min förlaga 
till stenpartiet är istället något sorts estetik som rymt ifrån någon minigolfbana. Hur som 
helst: röken kan ses som idén bakom denna formade materia. 
 

 
 
Flusser fortsätter i sin text att beskriva den matematiska formel med vilken vi kan 
beskriva materian och kroppars rörelse. Formel här blir den form som informerar 
materian om dess kropp. Fritt fall består av en kropp som faller, dvs materia som rör sig 
och en formel som beskriver dess fall. Om vi ser till universum är jorden och de andra 
planeterna den informerade materian som rör sig i sina banor. Himlen är dess 
informatör. 
 
Peter tittade upp. Han kunde svurit på att någon hade stått utanför hans fönster och 
iakttagit honom. Han steg upp, släckte taklampan och gick fram till fönstret och öppnade 
det. En hårig kropp gled upp på fönsterbläcket. ”Jaså, Esmeralda, det är dags att komma 
hem nu?” Utanför böljade mörkret i amorfa former, allt tycktes upplöst, träden och dess 
skuggor, husens fasader. Det var som om de mörka formerna där ute kallade på honom. 
Håret på hans huvud reste sig ytterligare. 
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Kapitel 6 
Arkivet 

“Does the Eagle know what is in the pit? 
Or wilt thou go ask the Mole?”22 

 
Peter fann plötsligt att han stod utanför sitt hus, endast iklädd morgonrock, med Augusts 
anteckningar i famnen. Vad gör jag här? Tänkte han som i en dimma. Han vandrade sakta 
som en sömngångare bort mot skogen bakom hans hus. Han kunde nu urskilja kroppar 
och gestalter i mörkret som omgav honom. - Allt kommer att bli bra tänkte Peter och 
sträckte fram pärmen med texterna som om han ville överlämna en gåva. 
 
Plötsligt skar ett gyllene ljus hål på hans tillvaro, skuggorna drevs på flykten, tusen 
sirener tjöt och allt syre försvann. Linas Vento sladdade fram över gräsmattan och drev 
skuggorna på flykten. Peter tappade andan och föll omkull med anteckningarna tryckta 
intill sig. 
 
-Peter! Skrek Lina och försökte hjälpa honom upp. 
- Pekaren, mumlade Peter, allting dras mot jorden.. under jorden.. 
 
Han kom till sans först när de körde över bron till Gustavsberg och han upptäckte att han 
fortfarande bar morgonrock. ”Vart ska vi?” sluddrade han fast han var obehagligt 
medveten om vad svaret skulle bli. ”Till Arkivet!” svarade Lina. 
 
Under Porslinsfabrikens bibliotek låg Arkivet. Där förvaras en akt för varje konstnär med 
samlad information, utbildning och bakgrund. Men det fanns en mer kontroversiell del, 
dokument om konstnärlig inriktning. Bakom varje utförd handling finns en önskan om 
förändring, det vill säga moral och politik men den här informationen kunde också liknas 
vid åsiktsregistrering. Lina hade arbetat ett tag på biblioteket men när hon började ställa 
frågor om Arkivet hade hon fått undvikande svar, snart därpå hade hon blivit uppsagd. 
 
De klev ut på avsatsen som utgjorde spiraltrappans början och fortsatte nerför den. 
Trappan vred sig ner genom golv och tak likt ett borrstift, skruvade sig ner mellan 
våningar, längre och längre bort från ljuset. Varje våningsplan blev till ett skruvtag av 
mörker och fukt som slöts om dem tills de knappt kunde urskilja varandra. 
 
Tillslut nådde de botten av den gamla fabriken. Peter tyckte att det påminde om gamla 
etsningar av fängelsehålor.23 Golvet täcktes av fukt som trängt upp ur själva berggrunden. 
Lina tände ficklampan på sin mobiltelefon. ”Fan, dåligt med batterier” sa hon.  Den svaga 
ljuskäglan lyste upp det stora rummet, längs med ena väggen löpte en lång rad av 
arkivskåp. 
 
- Här är G-Studions samlade dokumentation, den sträcker sig ända tillbaks till 80-talet då 
föreningen grundades. 
 
Längs med väggarna kunde de i det skumma ljuset se rad efter rad av arkivskåp. 
- Så var börjar vi? Frågade Peter och drog morgonrocken omkring sig. 
- Kommer du ihåg vad August skrev: ”En maskin är någonting som består av en eller 
flera rörliga delar. Men för att någonting ska röra på sig krävs någon form av kraft. 
Mekanik handlar om kroppars beteende när de utsätts för krafter och rörelser. Genom att 
se på de ting som omger oss som maskiner kan vi tydliggöra de krafter som vi både 
utnyttjar och styrs av. Men vad är det som döljs bakom dessa krafter?” 
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Lina öppnade arkivskåpet. Tätt packat och väl systematiserat stod det böcker och pärmar 
på rad. Här fanns alla Augusts referenser: The Shape of Things, Det Fula samt The Craft 
Reader stod tätt bredvid konstböcker med Lotta Hannerz24, Joan Miró25 och Lynda 
Benglis26. Här fanns också böcker med hans samtida utövare inom craftfältet; Anders 
Ruhwald27, en liten katalog med Sara Möller28 och en annan med Jakob Robertsson29. De 
bläddrade i böckerna för att se om de kunde hitta någon ledtråd.  
 
Peter kände sig till slut mycket uppgiven och med en suck lutade han sig mot arkivskåpet. 
Plötsligt var det som om rummet svajade till och han förlorade balansen. Skåpet hade 
bara rört sig en centimeter men det var som om hela Peters värld hade kommit ur balans, 
om så bara för en sekund. - Titta! sa Lina. Skåpet står på små hjul! Hon sköt skåpet 
längre åt sidan och bakom det fanns ett hål, stort nog för en människa att ta sig igenom. 
 
- Ha! Sa Lina. Själva arkivskåpet är en maskin! 
- Ska vi verkligen gå in där? sa Peter. 
- Vi måste, sa Lina. Jag är säker på att vi är på rätt spår. 
 
Hukande tog de sig in genom den trånga passagen. Med en sista flämtning dog Linas 
telefon. De omgavs nu av ett kompakt mörker och fick känna sig fram i den smala gången, 
bitvis fick de krypa, de fick skrubbsår på händer och knän. Tillslut kom de fram till en 
dörr, Lina tryckte ner handtaget och gick in. 
 
Ljuset var först bländande och solfläckar dansade framför deras ögon. Sedan kunde Lina 
och Peter se att det fanns ett bord i rummet, och vid bordet satt en blond man och skrev 
på en laptop. 
 
- August! Utbrast Lina. Hon och Peter sprang fram mot honom men hejdades. Mitt 
genom rummet gick en osynlig vägg. - Kan du höra oss? 
 
August lyfte på huvudet, såg på dem och log. Klart jag kan sa han, jag visste att ni skulle 
komma. 
 
-Vad gör du där bakom? Vi måste få ut dig sa Peter. 
- Det går tyvärr inte sa August. - Jag är glad att ni kom så här långt och att vi fick ses men 
det kommer inte att hända igen, jag är inte längre en del av eran värld. 
- Va fan, har du bara utnyttjat oss, skrek Peter och slog till den osynliga väggen 
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- Vad menar du? sa Lina och tårar hade börjat rinna nerför hennes kinder. 
- Var inte ledsen, sa August allvarligt, ja jag har utnyttjat er men jag har också skapat er. 
- Det hade du kunnat låta bli sa Peter surt. 
 
August vände sig till Lina. 
 
- Jag är rädd för att jag behöver din hjälp innan den här historien är över. 
 
 
 
  



 
 

26 

Kapitel 7 
Slutet 

 
Nöjesfältet var en plats där människor deltog i nästan vad som helst på ett närmast rituellt 
sätt; brukade och njöt utan någon uppenbar nytta men också utan någon överhöghet eller 
för den skull helighet som såg ner på dem; det var en plats för karneval. Lina gick 
omkring bland attraktionerna, karusellen, berg- och dalbanan, spöktunneln: Dessa 
maskiner drevs av kugghjul och elektricitet som följde geometrins och fysikens upphöjda 
lagar men deras enda funktion var att få människorna att uppleva och dela ett upphöjt nu 
och inte se till det som komma skulle. Det var som om maskinernas storlek och rörelse i 
sig själva utgjorde en magnetisk kraft som drog besökarna till sig. 
 
Nöjesfältet var ett överdåd av dekoration; hästarna i karusellen bar ornamenterade 
stigbyglar och seldon med plymer, allt gjort i färggrann hårdplast. Spöktunneln; en 
labyrint av tunnlar och grottor, fyllda av skelett och makabra vålnader som stirrade på 
besökarna och fick dem att känna fruktan för en kort stund. Ingenting här var äkta utan 
byggde på en överenskommelse om att detta inte var riktigt och att verkligheten låg på 
andra sidan av den gröna staketet. I varje handling finns en inneboende önskan om 
förändring30 och genom att utföra en handling skapar vi oss själva tänkte Lina och 
funderade på vad framtida arkeologer skulle säga när de grävde ut denna nöjespark31. 
Skulle de se att detta var en spegelbild av en fabrik? Hela nöjesfältet var en upp- och 
nervänd värld där funktionen var opraktisk och skönheten hade förvandlats till ett vulgärt 
ansikte, det hela var som en protest mot nyttan och mot allt heligt. Det var en plats för 
njutning och som sådan en plats som förberedde oss för att dö32. 
 
Men nu stod allt stilla, tingen som utgjort en sådan attraktionskraft för människorna sov 
nu. Men det var som om stillheten gav dem ett nytt liv. 
 
- Är fantasin den maskin som driver oss? frågade en liten herre i plommonstop som 
plötsligt stod vid hennes sida. Förvånad tänkte Lina först svara men den lille herren tog 
hennes hand och ledde henne mot Djurgårdsstadens hamn där en Finlandsbåt precis hade 
lagt till. 
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- Här måste jag tyvärr lämna dig min sköna, sa den lilla herren, men du är i trygga händer! 
 
Lina gick ombord på Finlandsbåten och av någon anledning bar hon en stormhatt och ett 
primuskök under armen. Hon möttes av två herrar vid relingen. Den ena var lång och 
gänglig, den andre var mer satt och rund. Den gänglige bar en kaptensmössa och 
kortbyxor där hans smala ben stack ut, den andre bar en matrosmössa och glasögon där 
det ena glaset var runt och det andra fyrkantigt. Han hade en coca-cola burk i handen och 
bröt på finska. ”Välkommen ombord” sa han, ”vi avgår nu, kursen är satt!” 
 
De ledsagade Lina ombord och visade henne båtens alla delar. Soldäcket med dess 
livbåtar, aktersalongen med dess vilstolar, bistron. 
 
Bakom bardisken stod en man och torkade glas. Han räckte Lina en drejad mugg i 
stengods och fyllde den med skummande öl. Han sa; ”Några använder inte de föremål de 
borde använda; andra däremot använder sådana de inte borde använda. Några bryr sig 
inte om vad de använder, andra bekymrar sig inte om på vilket sätt de använder tingen. 
Kan de verkligen kallas brukare?”33 Lina försökte förstå innebörden av vad mannen sa 
men hon kände krusets tyngd, av godset och av dess innehåll, hon förde det till sina 
läppar. 
 
Under ett bord i baren låg en man i en skrynklig kostym och skrek – Det är insidan som 
formar tinget!34 Lina hjälpte honom att ställa sig upp och mannen klamrade sig fast vid 
henne och sa med en andedräkt som stank sprit; ”Vi kan nå närhet genom att närma oss 
tingen. Vi når inte tingen förrän vårt tänkande har nått tinget som ett ting!” Den gänglige 
viskade i Linas öra; ”Betrakta alla vardagliga ting omkring oss i ett vidare perspektiv än 
den krassa nyttans”35. 
 
Lina fortsatte ner till maskinrummet. Det luktade bränd motorolja och stål, luften var 
instängd. En smutsig man med stort skägg stod och skyfflade kol i ett brinnande eldgap, 
det slog ut eldslågor för varje skyffel med kol han öste in. 
 
- Jag är bara ett verktyg åt denna maskin36, sa han. Då såg Lina att mannen var kedjad och 
att han endast kunde röra sig mellan kolsäcken och eldluckan. 
 
Lina befann sig plötsligt uppe på soldäck, hela Östersjön brann nu, det var ett eldhav, 
hetta och rök fyllde luften. En liten orkester satt och spelade på ett podie, människor i 
sommarkläder minglade med drinkar i sina händer. Tillsammans stämde de upp i en sång: 
 
Block och talja lyfter ju 
Tunga saker vet vi nu 
Lurar tyngdkraft som sig bör 
Ända tills du själver dör 
Då sänks du i marken ner 
Luras då behövs ej mer 
 
I en av livbåtarna satt en karl som höll på att fira ner sig själv. Lina var tvungen att 
armbåga sig fram bland folket, hon förstod att det var August i livbåten fastän hon inte 
kunde se hans ansikte. Lina var tvungen att skrika men trots det kunde hon inte höra sin 
röst. ”Jag har letat efter dig!” Mannen i båten fortsatte att fira ner sig själv, ”det är bra” sa 
han, ”fortsätt med det”. 
- Vänta! Skrek Lina. 
 
Livbåten blev mindre och mindre, tillslut var den bara en prick i eldhavet. 
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