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Jag är på kontoret. Jag är här nu. Det är möte. Vi ska ses här. 
Det är måndag. Vi är på kontoret, du och jag.  Det handlar om oss.  
 
Det är söndag. Jag har räknat på siffrorna. Der blir alltid tre. Ett två tre, nu börjar det! 
 
Är solen en stjärna? Är kilo en vikt?  
 
Vi ska ha ett möte. Det är viktigt. Ett viktigt möte. 
 
Solen skiner genom takfönstren. Hur åkte du hit idag? Titta inte på mig sådär!  
Jo gör det föresten!  
Jag tog tåget, vid centralen, steg av vid Triangeln. Rulltrappan upp är sagolikt lång! 
Och kupolen glittrade över oss. Du stod där bredvid mig!  
 
Det är möte. Jag är på kontoret. Det är min arbetsplats. Vad är en arbetsplats. Är solen 
en stjärna? Vi har tid tillsammans nu! Det är bra! 
 
Hur gammal är du? Du är 23 år gammal. DU är 44 år gammal. Jag är 64 år gammal. 
 
Vi är i konsthallen. Vi sitter vid bordet. Jag lägger min högra hand mot bordskivan. 
Jag känner hur den vibrerar.  
 
Snart kommer dem andra.  
 
Vi är på kontoret. Vi ska ha möte här. Vi ska planera för framtiden. Jag har med mig 
min stämgaffel. 
 
Det är ett kontor. Det är en rörelse, det är en situation, det är ett möte. 
 
Jag hör er prata. Dem andra pratar, det är möte. Det handlar om pengar och det 
handlar om tiden. 
 
Sen Altair föddes skimrar allt i gult och rött. Tiden har blivit en vilde. 
 
 

Tonen A har förändrats genom århundradena. Alla är här nu. Allting kommer 
att gå bra. Jag har med mig min stämgaffel.  
 
Hej och välkomna. Jag heter Mira och jag är glad att ni är här. 

 
Detta har hänt: 
Jag heter Dave och jag är 31 år gammal. Det är tisdag. Det är måndag. Jag står 
här vid bordet. Det är morgon. 
Jag ska berätta lite om minne och musik.  
Ett, två, tre: Hej. 

 
För länge sen trodde man att minnen hade speciella platser i hjärnan, som 
minnesspår bland hjärncellerna. Dessa spår kallades engram. En neurokirurg 
som hette Penfield utförde på 20-talet experiment på epileptiker. Genom att 
stimulera punkter i deras temporallober elektriskt så återupplevde patienterna 
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på ett mycket intensivt sätt episoder från sina liv, som virtuella flashbacks. 
Penfield trodde att allt vi upplever spelas in i hjärnan och att informationen 
kan plockas fram med rätt stimuli. 

 
Det gnistrar stjärnor ovanför fönstren. Det är natt. Vi är här nu.  

 
Jag föddes år 1981 på Danderyds sjukhus. Vi bodde i närheten då det begav 
sig, så det var närmaste sjukhuset. Det var en kylig höstdag och löven lyste 
brokiga.  

 
Ok. Jag ska prata lite om musik och historia och objekt.  
123, nu börjar det. 

 
Det är måndag idag. Det är tisdag. Det är ____ och solen skiner. 

 
Jag föddes år 1981 på Danderyds sjukhus.  heter Dave Eklund och jag tycker om er. 
 

Ljud är tryckförändringar som fortplantar sig som vågrörelser genom luften. 
Det finns ljudvågor både ovan och under den mänskliga hörseltröskeln, till 
exempel infra- respektive ultraljud. 

 
Det här rummet är vår sfär är vår farkost är vår ark. Minnets arbetssätt innebär 
att då vi erinrar oss något är våra associationscentra aktiva på ett sätt som 
liknar aktiviteten då vi först mötte det sinnesintryck som gav upphov till 
minnesbilden.  

 
Vi är på kontoret. Vi ska ha möte här. Vi ska planera för framtiden. Jag har med mig 
min stämgaffel. 
 


