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VAD ÄR EN MÄNNISKA? Är teknologin en tillgång för individen, 
eller en jättelik apparat som kontrollerar oss? Kommer 
maskinerna en dag ta över helt och hållet, som nästa led i 
evolutionen? 

I en studie som varvar teknikhistoria med litterär analys 
belyser Jonas Ingvarsson i EN BESYNNERLIG GEMENSKAP en 
rad centrala aspekter av människans förhållande till 
tekniken, och hur denna relation gestaltas i den svenska 
1960-talsprosan. Genom att i den litterära texten studera 
människor, proteser, mediaekologi och cybernetik genomför 
Ingvarsson en undersökning av gränser: den litterära textens, 
teknikens, men också kroppens gränser. 

Istället för att söka en uttömmande FÖRSTÅELSE av en enskild 
text, är denna studie ett exempel på hur litteraturen kan 
ANVÄNDAS  till en diskussion om människan i ett medie-
historiskt perspektiv. EN BESYNNERLIG GEMENSKAP utgör ett 
progressivt svar på den utmaning som humanioraforskningen 
måste anta i en tid då föreställningar om »verk» och 
»textproduktion», och därmed också begrepp som »historia» 
och »humanism», börjar vackla. Strävan efter förståelse av en 
enskild text ersätts med exempel på hur litteraturen kan 
användas till en diskussion om gränser; den litterära textens, 
teknikens, men också kroppens gränser. 

Till syvende och sist formar sig dessa analyser till en 
berättelse om gemenskap. Och om vad det är att vara 
Människa. 
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Tackord

Att skriva böcker är ett ensamt arbete, brukar det heta. Men denna 
avhandlings tillkomst har (besynnerligt nog?) präglats av gemen-
skap. Litteraturvetenskapliga institutionen vid Göteborgs univer-
sitet har under den gångna tioårsperioden varit min fasta punkt i 
till varon, och jag har haft privilegiet att få fullborda min forskar-
utbildning under en period då den kritiska diskussionen präglats 
av såväl värme som gott humör. Den många gånger mödosamma 
processen att skriva en avhandling har därför haft vänskapen som 
viktigaste drivkraft.

Till en av dessa vänner vill jag rikta ett särskilt tack. Det gäller 
förstås min tålmodiga och hängivna handledare, professor Beata 
Agrell, som alltid varit vaken för och stöttat mina infall (även om 
det skulle innebära att några av hennes egna favoritperspektiv fått 
stryka på foten). Hennes aldrig sinande kunskapstörst och vakenhet, 
i kombination med en närmast korsindexerad associationsförmåga 
har gjort våra samtal till en stimulerande verksamhet.

Våren 2001 gavs jag tillfälle att under några månader få handled-
ning av N. Katherine Hayles vid English Department, ucla i Los 
Angeles. Generöst ställde hon sin tid till förfogande och hennes 
kompetens och goda råd bidrog i avgörande grad till detta arbetets 
slutliga utformning. Thankyou Kate!

Tack också till mina opponenter, Anders Lundberg, Bo Svern-
ström, Christer Ekholm, Johanna Lundström, Henrik Gustavsson, 
Stina Andersson, Thomas Götselius; slutseminariet, Stina Hansson, 
Eva Lilja och Mats Jansson; samt de som under avhandlingens slut-
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fas med kort varsel ställt upp som korrekturläsare: Björn Andersson, 
Erik Andersson, Åsa Arping, Christer Ekholm, Tomas Forser, Ingrid 
Lindell, Johanna Lundström, Nils Olsson och Olle Widhe.

Utan Sigtunastiftelsens klipparkiv, och arkivarien Leif Helge 
Jonssons detektivarbete, hade detta arbete inte fått det utseende 
det har idag. I synnerhet ett kuvert med påskriften »Cybernetik 
1951–70» var en höjdare!

Till mina föräldrar Ulla och nyligen bortgångne Sven-Ingvar, 
som trots att mina undersökningar stundtals måste ha tett sig tämli-
gen gåtfulla alltid förmedlat tron på att det jag gör faktiskt är något 
väsentligt, riktar jag ett särskilt tack. Att mamma – som säkerligen 
den ende förutom min handledare – läst allt jag skrivit, gör att jag 
med extra glädje kan notera att hon får se också den sista punkten 
sättas i detta manuskript.

Under avhandlingsarbetet har bidrag erhållits från Adelbertska 
stipendiefon den, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Kungliga Veten-
skaps- och Vitterhets-samhället i Göteborg, Knut och Alice Wal-
lenbergs Stiftelse, Lars Hiertas Minne, Stiftelsen Anna Ahrenberg, 
stint samt medel ur Karl och Betty Warburgs fond.
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Inledning

PANG! (Foxtrot i simulatorn) • Introduktion av cybernetiken och dess
mottagande i Sverige • Diskurser och litterära gestalter • Kittler och Hayles •

Tidigare forskning • Avhandlingens innehåll •

explosioner

En våldsam explosion avslutar den experimentella epoken i det 
svenska 60-talets prosa:

Ljudet av en alarmklocka tränger fram ur centrifugen samtidigt som de 
röda lamporna tänds på gondolen. De blinkar frenetiskt tills de explode-
rar med små skarpa knallar. Ett vitt sken blossar upp som en magnesium-
blixt. Centrifugen förgasas av den häftiga friktionen och faller som en vit 
strimma över natthimlen.1

Om man betänker massan och kraften i den konstruktion som här 
förgasas (»Armen och gondolen sveps runt av en 180 tons, 4000 
hästkrafters elektrisk motor»), inser läsaren att den stackars testpilo-
ten Foxtrot, fastspänd i fl ygsimulatorn, förintas i detta färgstarka 
men ödesdigra fyrverkeri. Men inte bara människan utan hela den 
västerländska framstegsoptimismen sprängs i bitar i fi nalen på Tor-
s ten Ekboms »Katalog över Världsutställningen i Kristallpalatset 
1897– 1968», En galakväll på operan, från 1969, ty det är längst uppe 
i detta jättelika växthus som simulatorn står uppställd.

1
    Torsten Ekbom, En galakväll på operan (Bonniers, Stockholm 1969), s. 242.
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Detta är en av många människobilder: Den lilla människan 
kringskuren av maskiner och makt, hennes impulser och reaktioner 
är reglerade av teknologiska nätverk. Det är också ett exempel på en 
litterär text som i sig gestaltar ett samhälle, en omvärlds språk och 
cybernetiska diskurs.

Den svenska 60-talslitteraturen har kommit att bli föremål för 
allt fl er undersökningar, såväl monografi ska som mer tematiska och 
syntetiserande. Olika bilder växer fram; vi har ett ideologikritiskt 
– trolöst – decennium, en period där olika föreställningar om 
littera turens relation till verkligheten gestaltas i romanform, och 
också – som en följd av detta – en diskussion om den betraktandes 
förhål lande till det betraktade, ett fenomenologiskt paradigm som 
infl u erar både det kritiska och det litterära samtalet.

2

Till dessa undersökningar av ideologier, realismdiskussioner och 
kunskapsteoretiska paradigm fogas nu en undersökning av »tekno-
logins gestalter» i några prosatexter från den senare hälften av det 
svenska 1960-talet. I de texter som analyseras återfi nns kroppar, 
subjekt, människor som speglar en historisk kontext i hög grad 
präglad av relationen till olika teknologier, medier, maskiner. Denna 
gestaltning äger förstås inte rum endast på det tematiska planet; 
även formellt (distinktionen blir löjlig att upprätthålla) iscensätter 
tex terna relationer mellan kropp, text, yttrande, teknologi, dis kurs, 
maskin, språk, information, individ. Det som i titeln till förelig-
gande undersökning kallas för teknologins gestalter ska alltså förstås 
som såväl de fi gurer (»människor», »kroppar», »subjekt») som befol-
kar texterna, som den gestalt texten tar sig då den gestaltar dem. 
Och »gestaltning» ska här inte förstås som någon intentionell, av 
författaren avsedd, bild av män niskor och miljöer, utan hur texten 
formar sig i skenet av den cyber netiska diskursen.

Ibland möter läsaren dessa teknologins gestalter i mycket utsatta 
positioner:
2
    Birgitta Jansson Trolösheten. En studie i svensk kulturdebatt och skönlitteratur 

under tidigt 1960-tal (Skrifter utgivna av Litterturvetnenskapliga institutio-
nen vid Uppsala universitet 18, Uppsala 1984); Peter Hansen Romanen och 
verklighets problemet. Studier i några svenska 60-talsromaner (Symposion, Stock-
holm/Ste hag 1996); Beata Agrell, Romanen som forskningsresa. Forskningsresan 
som roman. Om litterära återbruk och konventionskritik i 1960-talets nya svenska 
prosa (Daidalos, Göteborg 1993).



11inledning

Inne i gondolen sitter Foxtrot fastsurrad vid en stol med läderrem-
mar. Han är iförd en silvervit overall och har på huvudet en hjälm 
med inbyggd radio. Över bröstet har han tre fasttejpade elektrokar-
diogramledningar som till sammans med elektroder och biomedicin-
ska sensorer instuckna i underben, könsorgan och ändtarm sänder 
hjärtverksamhet, blodtryck, andningshastighet och andra medicinska 
data till Kontrollen via en telemeterlänk.

(s. 213)

Foxtrot, testpiloten i Ekboms simulator, får tjäna som utgångspunkt 
i föreliggande avhandling, eftersom han utgör ett tydligt exempel på 
hur teknologin både formar och reglerar bilden av människokrop-
pen i den litterära texten. Fastspänd i simulatorn får testpiloten ta 
emot sinnesdata i form av ljud och ljus, som visar på olika land-
skap, kon fl iktsituationer, Vietnam, Tyskland, signaler från olika kon-
troll stationer som Torn Edwards och Zanzibar, åskväder. Foxtrot 
ombeds också själv rapportera hur han reagerar på olika stimuli, 
g-krafter, rotationer. Inledningsvis tycks det vara en rutinmässig, om 
än tämligen extrem, fl ygsimulering i krigsmiljö, men snart ökar den 
fysiska och psykiska pressen på Foxtrot:

F[oxtrot]: – (sömnigt) – May… day… Charlie… Bravo…
K[ontrollen]: – OK. Vi ökar varvtalet igen… du känner ingenting… 
hela kroppen känns tung… armarna som bly… (plötsligt häftigt och 
provocerande) Vem är profes sor Struik?
F: – Här Foxtrot till Coconut one – nolla – nolla – trea – uppfattade 
inte frågan. Kom!
K: – Vem är professor Struik?
F: – (oförstående) Professor Struik?
K: – Spela inte teater – S – T – R – U – I – K – Struik – Ni måste 
ha känt honom mycket väl.3

(s. 236)

Detta blir upptakten till ett McCarthy-liknande förhör, där kon-
trollen med olika metoder försöker förmå Foxtrot att erkänna sina 
kom munistsympatier: »…kan ni inte slå ner på varvtalet… / K: – 
Inte för rän vi har alla fakta i målet. Vi vill höra hela sanningen». 

3
    Den historiska professor Struik var verkligen anklagad för kommunistsympa-

tier, och dessutom god vän med cybernetikens grundare Norbert Wiener. Se 
Steve Heims, John von Neumann and Norbert Wiener: From Mathema tics to the 
Technologies of Life and Death (mit Press, Cambridge Mass. 1980), s. 23.
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Insnärjd, likt en marionett, i simulatorns teknologiska virrvarr av 
kablar och anordningar, fi nner sig textpiloten vara bortom all hjälp. 
»Vi är uppe i femton g nu. Ditt ansikte ser ganska roligt ut på skär-
men». Men inget erkännande kommer, utan istället den förödande 
explosionen.

Torsten Ekboms författarskap ses ofta som ett av de mer radikalt 
experimentella under 60-talet, och det är signifi kativt att En gala-
kväll på operan med sitt apokalyptiska slut får markera slutpunkten 
på de experiment med prosaformen som under decenniet engagerat 
en hel generation kritiker och författare. Efter den politiska ström-
kantringen runt 1966–67 tycks formella textexperiment ha hamnat 
en bit ner på dagordningen till förmån för mer explicit framförda 
sociala frågeställningar i (förvisso experimenterande) reportage-, 
rapport- och essäböcker, eller i dokumentära projekt.

Men det är inte bara hos Ekbom, eller i den »formalistiska» pro-
san, som frågeställningarna om människans relation till de tekno-
logiska nätverken är aktuell. Foxtrots öde utgör en kanske något 
extrem inkörsport till denna period där teknologin så påtagligt 
påverkar människans upplevelser, hennes sätt att uppfatta världen, 
hennes sätt att bilda sig nya sociala mönster. Teknologin, mass-
medierna, maskinerna är den miljö som människan har att förhålla 
sig till, och detta står i intim relation till hur männi skan gestaltas 
i de litterära texterna. Ett citat från den amerikanska »Science & 
Literature»-forskaren N. Katherine Hayles får belysa:

Förändringar i hur kroppar skildras i litterära texter är intimt sam-
manfl ätade med förändringar i texternas egna kroppar, d.v.s. det sätt 
på vilket texten kodas i sitt medium. Bägge dessa förändringar står 
i ett komplext förhållande till förändringar i konstruktionen hos 
mänskliga kroppar i interaktion med informationstekno logier.4

4
    N. Katherine Hayles, How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cyberne-

tics, Literature and Informatics (The University of Chicago Press, Chicago & 
London 1999), s. 29:

Changes in bodies as they are represented within literary texts have deep 
connections with changes in textual bodies as they are encoded within 
information media, and both types of changes stand in complex relation 
to changes in the construction of human bodies as they interface with 
information technologies.
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Hayles beskriver vad jag skulle vilja kalla ett refl exivt nätverk, där 
kroppar interagerar med teknologier, och där kroppar ska förstås i 
dess vidare bemärkelse, som olika inkarnationer (»embodiments») 
av företeelser, människor, texter.

5
 En parafras kan kanske bidra till 

att sortera ut de olika relationerna i Hayles förtätade analogi: Bilden 
av hur kropparna förändras i litterära texter står i ett intimt förhål-
lande till hur litterära texter låtit sig formas av nya teknologier. 
Under förstått är att varje ny teknologi för frambringande av littera-
tur (tal, skrift, boktryckarkonst, feuilletons, xerox, ordbehandlare, 
hyper texter) också påverkar textens utformning och innehåll. Bägge 
dessa relationer, både hur kropparna ser ut i texten och hur texten 
ser ut i sitt medium, kan på olika sätt sättas i relation till hur de 
mänskliga kropparna omformas i deras förhållande till nya media i 
vår empi riska verklighet.

Summa summarum: en avhandling som syftar till att klargöra hur 
människan gestaltas i litterära texter, måste också undersöka hur 
den litterära texten och dess gestalter förhåller sig till den samtida 
teknologin. För att få syn på dessa relationer måste också något 
sägas om den samtida teknologins förhållande till synen på män-
niskan. Och det är därför cybernetiken kommer utgöra ett viktigt 
böjningsmönster för föreliggande undersökning.

cybernetik

N. Katherine Hayles »refl exiva nätverk» går tillbaka på en central 
passage hos cybernetikens grundare, matematikern Norbert Wiener, 
i hans The Human Use of Human Beings:

      OBS: Samtliga översättningar av N. Katherine Hayles gjorda av avhand lings-
förfat taren.

5
    Informatik (»informatics») är Hayles benämning på detta nätverk. För att 

slippa utreda skillnaden mellan Hayles informatikbegrepp och den (förvisso 
närbesläk tade) undervisningsgren som är etablerad vid några skandinaviska 
institutioner under samma namn, kommer den benämningen inte att vidare 
användas här. Detta nätverk – som i föreliggande undersökning kallas refl exivt 
– har dock många beröringspunkter med den cybernetiska diskursen. Se också 
Hayles, How We Became Posthuman, s. 20–24 om teknologins förhållande till 
kulturen och vice versa.
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Den tes föreliggande bok uppställer är att samhället blir förståeligt 
endast genom studiet av meddelanden och av de meddelelsemöjlig-
heter samhället erbjuder samt att utvecklingen av dessa meddelanden 
och meddelelseme del – meddelanden mellan människor och maskin, 
mel lan maskin och människa och mellan maskin och maskin – i 
framtiden kommer att spela en allt större roll.6

Denna tes utgör en av cybernetikens grundpelare. Studiet av med-
delanden är centralt, oavsett mellan vilka entiteter (människor, djur, 
maskiner, materia) och i vilka kombinationer de utväxlas.

Cybernetiken lanserades 1948 av Wiener I Cybernetics, or Con-
trol and Communication in the Animal and the Machine. Boken 
kan ses som ett resultat av de konferenser som under 1943–54 
samlade ingenjörer, psykologer, matematiker, läkare och fi losofer, 
och som i efterhand kommit att kallas »The Macy Conferences on 
Cyberne tics».

7
 Målet var att konstruera en teori om styrning och 

kommu nikation som skulle vara giltig för såväl maskiner, som djur 
och människor. Och förutsättningarna var goda. Där fanns en infor-
mationsteoretiker som hittat på ett sätt att mäta information i »bit» 
(Claude Shannon); en neurolog (Warren McCulloch) som visat hur 
nervsystemet primärt är att betrakta som en förmedlare av infor-
mation genom kroppen; ett datorgeni (John von Neumann) som 
bland annat skissade på tanken om automater som reproducerar sig 
själva och därmed ytterligare bidrog till att skapa paralleller mellan 
maskiner och biologiska system. Framför allt hade dessa konferenser 
i Norbert Wiener en visionär som kunde gestalta de implikationer 
alla dessa idéer innebar. N. Katherine Hayles konstaterar:

Resultatet av detta hisnande projekt var ingenting mindre än ett nytt 
sätt att betrakta människor. Hädan efter sågs människorna främst som 
informationsproces sande entiteter som i allt väsentligt kunde liknas 
vid intelligenta maskiner.8

6
    Norbert Wiener, Materia, maskiner, människor [The Human Use of Human 

Beings, övers. Edwin Thall och Ann-Charlotte Berglund, 2:a rev. utg, Rabén 
och Sjögren/Tema, Stockholm 1964 (1952) (1950/54)], s. 15.

7
    Min redogörelse här baserar sig på N. Katherine Hayles historieskrivning i 

How We Became Posthuman, s. 7– 12, et passim.
8
    Ibid., s. 7:

The result of this breathtaking enterprise was nothing less than a new 
way of looking at human beings. Henceforth, humans were to be seen 
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Det är en ny människa som beskrivs såväl i Cybernetics som i The 
Human Use of Human Beings från 1950. Det bör poängteras att 
denna nya människa ändå inte är en helt igenom mekanisk varelse. 
Det »väsentliga» i Hayles citat ovan pekar på det faktum att cyberne-
tiken upplöser gränser, inte på att människan i det cybernetiska sys-
temet skulle sakna känslor, kärlek, sexualitet, eller intuition (d.v.s. 
egenskaper vi upplever som biologiska och mänskliga, till skillnad 
från maskinella). Men gränsupplösningen innebär att det väsentliga 
i hur vi fungerar har att göra med informationer. Och i det avseendet 
är skillnaden mellan maskiner, djur och människor inte särskilt stor. 
I den brännande existentiella frågan om vitalism kontra mekanism 
svarar Wiener sålunda yxskaft: »Faktum är», skriver Wiener i Cyber-
netics, »att hela kontroversen mellan mekanister och vitalister har 
förpassats till de felaktigt ställda frågornas limbo».

9

Citatet från The Human Use of Human Beings, som inledde detta 
avsnitt, och som alltså kan sägas ligga till grund för Hayles reso ne-
mang, bygger på grundantagandet att en av människans vik tigaste 
funktioner är att processa information, och det gör hon i så hög 
grad att hon till största delen består av just information. Och efter-
som maskiner och övriga fenomen runt omkring oss likaledes består 
av information, är det på detta utbyte av meddelanden som Wieners  
intresse fokuseras. Att »meddelelsemedlen» – kommunikations-
formerna, media – spelar en stor roll är ingen tillfällighet. Dessa 
utbyggnader av vår verksamhet, konstruerade just för förmedling 
av meddelanden, säger förstås mycket om människans relation till 
de meddelanden som omger oss.

Till nyckelbegreppen under cybernetikens första fas hör ter-
merna feedback och homeostas. I cybernetikens analys av tillvaron 
som kommunikation – informationen som miljö – ingår påstå-
endet att tekniken är en förlängning av människan själv; mekani-
ken och medi erna blir i den cybernetiska ekologin inte till några 

primarily as information-processing entities who are essentially similar to 
intelligent machines.

9
    Norbert Wiener, Cybernetics; or, Control and Communication in the Animal and 

the Machine (Second Printing, The Technology Press, John Wiley & Sons, inc. 
New York 1948), s. 56: »In fact the whole mechanist-vitalist controversy has 
been relegated to the limbo of badly posed questions».



16 inledning

avskilda, från människan fristående fenomen. Samtidigt pågår en 
kontinuerlig anpassning till dessa nya miljöer, och denna baseras 
på en återkoppling, en feedback. Med Wieners ord: »Vi har ändrat 
vår omgivning så radikalt att vi nu måste ändra oss själva för att 
kunna leva i denna nya tillvaro».

10
 Information → feedback → ny 

infor mation. Hela detta system av kommunikation, styrning och 
feedback, implicerar en ny syn på människan och hennes relationer 
till sin omvärld.

Inom biologin ses homeostasen som en reglerande funktion, som 
bidrar till upprätthålla en inre balans, trots att villkoren utanför 
ändras. Att vi svettas när det blir varmt är en typiskt homeosta-
tisk funktion genererad i samspelet av feedback och information. 
Sålunda kan vi betrakta en så vardaglig mekanism som termostaten 
som en homeostatisk regulator. Med cybernetiken överförs begrep-
pet homeostas till att också gälla mekaniken, och därmed också till 
att gälla människan.

Cybernetiken, menar N. Katherine Hayles, förenade tre viktiga 
faktorer, information, styrning och kommunikation, och tillsam-
mans utgjorde de fundamentet för en syntes mellan det organiska 
och det mekaniska.

11
 Under de senaste 25 åren, konstaterar antro-

pologen och cybernetikern Gregory Bateson 1971, har förbluffande 
framsteg gjorts beträffande vår kunskap om vad den omgivande 
miljön innebär, om vad en organism är för något, och framför 
allt vad ett medvetande (»mind») är.

12
 Dessa framsteg kopplar 

han till cybernetik, systemteori, infor mationsteori och relaterade 
vetenskaper. Datorn, t.ex., är bara en länk i en större kedja som 
alltid inkluderar en människa och en miljö varifrån informationen 
levereras och som i sin tur påverkas av bud skapen från datorn. På 
samma sätt, menar Bateson, är vårt med vetande ett system av län-
karna hjärna och kropp, och i förlängning: Medvetandet består av 
människan och hennes miljö. Det är i detta sammanhang Bateson 
presenterar sin berömda liknelse med den blinde mannen och den 

10
   Wiener, Materia, maskiner, människor, s. 50.

11
   Hayles, How We Became Posthuman, s. 8.

12
   Gregory Bateson, »The Cybernetics of ’self ’: a theory of alcoholism», från Steps 

to an Ecology of Mind (University of Chicago Press, Chicago & London 2000 
(1972)), s. 315.
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vita käppen. Var, frågar han, går gränsen för den personens »jag»? 
Vid käppens spets, halvvägs upp på käppen, eller vid dess handtag? 
Svaret är att alla dessa antaganden är nonsens, eftersom  käppen är 
den väg längs vilken information distribueras, varför tilltaget att 
överhuvudtaget dra en gräns någon stans tvärsöver denna väg vore 
att bryta den systemiska kedja som styr den blinde mannens rörel-
semönster.

13
 Vi är alla, om än i olika grad, cyborger – (av Cyber netic 

Organism) konstrukter av information och biologi.
Men Wiener låter tanken skena iväg i än mer radikala tanke-

gångar. En av hans mer fantastiska idéer om det cybernetiska sub-
jektet har  kommit att bilda mönster för den kanske mest kända 
av Science Fiction-genrens transportmedel. Utgångspunkten är 
denna:

Vi har sålunda två kommunikationstyper, dels en mate riell trans-
port, dels en transport av enbart information. För närvarande kan en 
person förfl ytta sig från en plats till en annan med materiell transport 
men inte som ett meddelande. Men även nu tjänar transporten av 
med delanden till att ge hans sinnen och hans förmåga att verka från 
ett hörn av världen till ett annat större räck vidd. Vi har tidigare i 
detta kapitel antytt att distinktio nen mellan materiell transport och 
informationstran sport teoretiskt sett inte är så stor.14

Wieners resonemang avslutas med en häpnadsväckande tankelek:

Med andra ord, det faktum att vi inte kan telegrafera en människas 
mönster från en plats till en annan beror sannolikt på tekniska svårig-
heter och särskilt på svårig heten att hålla en organism levande under 
en så genom gripande återuppbyggnad. Det beror inte på att själva 
idén skulle vara orimlig.15

Detta är den radikala konsekvensen av Wieners idé om att män-
niskan ska förstås som en produkt av den information som konti-
nuerligt fl ödar genom och inom henne. Och i inledningen till det 
ovan citerade kapitlet är Wiener än mer specifi k: »I detta kapitel vill 
jag införa en liknelse och betrakta organismen som om den vore ett 
budskap».

16

13
   Ibid, s. 317 f.

14
   Wiener, Materia, maskiner, människor, s. 111.

15
   Ibid, s. 117 f.

16
   Ibid, s. 107.
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Ovanstående insikter lämnar också utrymme för en fördjupad 
förståelse av den cybernetiska organismen. »Cyborgen» är emellertid 
inte Wieners uppfi nning, utan en idé lanserad i en essä av forskarna 
Manfred E. Clynes och Nathan S. Kline 1960 i syfte att beskriva 
»självreglerande människa-maskin-system».

17
 Cyborgen föreslogs 

vara en komposition av artefakt och organism som skulle kunna 
motsvara kraven på »anpassning av kroppens funktioner till olika 
miljöer» (det handlar fortfarande, som hos Wiener, i första hand om 
feedback och homeostas).

Cyborgen ska alltså inte bara förstås i dess medialt sett mest slag-
kraftiga symbios mellan människa och maskin, den som gestaltats i 
varelser som androider, diverse rymdmonster, Robocop eller Termi-
nator. Cyborgen ska också förstås som det av styrning och kommu-
nikation, feedback och homeostas, formade subjektet – ett subjekt 
präglat av och reagerande på den information som omger henne.

18
 

Cyborgen, det cybernetiska subjektet, är en människa formad av 
sina artefakter, en människa som både påtagligt (proteser, glasögon) 
och abstrakt (ideologier, »omedvetna» interaktioner med omgiv-
ningen) ständigt återskapar sig själv. Cyborgens representation är 
alltså dubbel; den är en skräckinjagande dehumaniserad avbild, en 
android, en Robocop, eller ett Frankensteins monster; men sam-
tidigt speglar den oss vanliga människor – vi är alla involverade i 
olika gränssnitt, från glasögon och den blinde mannens vita käpp, 
till internet.

Bilderna av våra kroppar, deras begränsningar och möj ligheter, deras 
öppningar och barriärer, säger oss något om hur vi upplever de intel-

17
   Redogörelsen om Clynes och Kline är hämtad från David Tomas »Feedback 

and cybernetics», i Cyberspace/Cyberbodies/Cyberpunk. Cultures of Technological 
Embodiment, ed. Featherstone/Burrows (sage Publications, London/Thousand 
Oaks/New Dehli 1995), s. 35 ff.

18
   Donna Haraway är förstås den som i »A cyborg manifesto» tydligast formu-

lerat det förhållandet. Människan blir/är en cyborg inte bara genom att hon 
förlängs av proteser och maskiner, utan också genom att hon smälter ihop med 
sina ideologier, vilka också är artefakter. Och information. Se Haraway, »Ett 
manifest för cyborger. Vetenskap, teknologi och socialistisk feminism under 
1980-talet», övers. Bo Gus tafs son, i Samtidskultur. Karaoke, karnevaler och kul-
turella koder (red. Johans son, Sernhede, Trondman, Nya Doxa, Nora 1999), 
s. 121– 161.
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lektuella territorier vi har stakat ut och ockuperat. När kroppen 
avslöjas som en konstruktion, som föremål för radikala förändringar 
och omdefi nieringar, inser vi att våra kunskapsförråd precis lika gärna 
kan ses som konstruktioner, lika lite givna eller självklara som den så 
kallade organiska form som föreställer sig dem.19

N. Katherine Hayles befäster här en analogi mellan vårt cyberne-
tiska förhållande till kroppen (»den så kallade organiska formen»), 
och vårt sätt att uppfatta intellektuella konstruktioner (kunskapsför-
råd – »bodies of knowledge»). Genom denna identifi kation kan vi 
också komma förbi vad Hayles, med en anspelning på Lacan, kallar 
för »det andra spegelstadiet» där intellektuella gränser upprätthålls 
bara för att vi tror att de existerar. Dessa gränser är så subtilt kon-
struerade att vi förmåtts glömma att de faktiskt är konstruerade. 
Men genom att vi i spegeln nu känner igen oss i cyborgens monstru-
ösa form (och den är monstruös eftersom den är konstruerad av 
både ’artefakt’ och ’natur’) påminns vi på nytt:

Genom sin onaturlighet inbjuder cyborgen oss att se att våra tekno-
logier, teorier, institutioner, och kroppar på motsvarande sätt inte 
heller de är något vi fi nner i naturen, utan formade genom och med 
vår kultur.20

19
   Hayles, »Designs on the body: Norbert Wiener, cybernetics, and the play of 

the metaphor», History of the Human Sciences, vol. 3, No. 2, 1990. s. 218:

Our images of our bodies, their limitations and possibilities, openings and 
self-containments, inform how we envision the intellectual territories we 
stake out and occupy. When the body is revealed as a construct, subject to 
radical change and redefi nition, bodies of knowledge are similarly apt to 
be seen as constructs, no more inevitable or preexistent than the so called 
organic form that images them.

20
  Ibid:

By its unnaturalness, [the cyborg] invites us to recognize that our techno-
logies, theories, disciplines, and bodies are similarly not found in nature, 
but formed through and with culture.

      Här företer cyb0rgen vissa likheter med »grotesken», i t.ex. Ingmar Haags 
defi ni tion av en »koncentrerad, visuell bild, i vilken den mänskliga kroppens 
öppenhet står i centrum». Se Haag, Det groteska: kroppens språk och språkets 
kropp i svensk lyrisk modernism (Aiolos, Stockholm 1998). Jämför också t.ex. 
Benjamin Disraelis defi nition från 1820-talet: »The grotesque is a deviation of 
Nature permitted in order that an effect may be produced which cannot be 
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Cyborgen introduceras som begrepp ungefär samtidigt som cyber-
netiken träder in i sin andra, systemteoriska, fas (med Maturana, 
Varela, och senare Luhmann som ledande namn). Centralt här är 
termen autopoiesis, som anger att det är frågan om system (kroppar, 
medvetanden och deras förlängningar) vilka ständigt (åter) skapar sig 
själva med målet att upprätthålla sin egen funktion. Att fördjupa 
analysen av detta komplexa begrepp faller utanför denna under-
söknings ramar, men däremot fi nns det skäl att betona vad N. 
Katherine Hayles kallat det refl exiva draget i denna cybernetikens 
andra våg. Denna refl exivitet innebär en kritik mot det homeosta-
tiska idealet, och intresset riktas nu mot observatörens roll. Man 
överger den traditionella, och naiva, uppfattningen att observatören 
av ett system kan stå utanför detsamma. Istället fi nner man nu att 
feedback-loopen naturligtvis kan passera genom observatören själv, 
vilket med cybernetisk logik plötsligt förvandlar betraktaren till en 
del av det system han observerar.

21
 Eller med Hayles ord:

Refl exivitet är den rörelse genom vilken det som använts för att skapa 
ett system till följd av ett förändrat perspektiv förvandlas till en del 
av det system den genererar.22

Kroppen blir mer och mer involverad i den cybernetiska subjekts-
uppfattningen, något som får återverkningar inte bara på bilden 
av människan, utan också på litteratursynen och den teoretiska 

produced by adherring to nature». Cit. ur »Benjamin Disraeli on the grotesque 
in literature», by C. L. Cline The Review of English Studies, nr 16, 1940, s. 69.

21
   I princip fanns denna tankegång artikulerad redan från början i Wieners egna 

texter, inte minst som en följd av hans egna erfarenheter under andra världs-
kriget, då han fi ck i uppgift att utveckla styrsystem för luftvärnsrobotar. Det är 
här han inser den intima relation mellan människa och maskin som feedback-
loopen genererar, och att informationen bokstavligen passerar genom kroppen 
och in i maskinen igen. Insikten är avgörande, men Wiener tvekar alltså inför 
dess absoluta konsekvens i synen på det humanistiska subjektet.

22
   Hayles, How We Became Posthuman, s. 9:

Refl exivity is the movement whereby that which has been used to generate 
a system is made, through a changed perspective, to become a part of the 
system it generates.

      Det bör noteras att »refl exivitet» är Hayles benämning på denna fas av cyber-
netiken: »To my knowledge, the word ’refl exivity’ does not appear in the 
[Macy] transcripts» (ibid.).
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tillämp ningen. Genom denna refl exivitet präglas också förelig-
gande undersökning av ett systemteoretiskt synsätt, även om den i 
sin (historiska) terminologi företrädesvis nyttjar termer från cyber-
netikens första fas.

För att sammanfatta: cybernetikens relation till mekaniken 
belyser, enligt Patricia S. Warrick, i The Cybernetic Imagination 
in Science Fiction, fyra grundläggande fi losofi ska komplex: 1) Den 
car tesianska dualismen medvetande-kropp; 2) frågan om den fria 
viljan; 3) förhållandet mellan mänskliga och mekaniska system och 
4) och förhållandet mellan levande och död materia.

23
 Alla dessa 

frågeställningar utmanar gränser. Begreppen »kroppen», »subjektet» 
och »människan», alltså de entiteter vars gränser är ifrågasatta, har 
hittills brukats närmast synonymt, men de tarvar förstås en heuris-
tisk bestämning (även om begreppen i sina respektive sammanhang 
förmodligen är begripliga): med kropp förstår jag den fysiska behål-
laren; subjekt får här representera en uppfattning om jaget, medan 
människa blir den sammansatta förståelsen av kropp och subjekt. 
Det är också värt att notera att det i de fl esta fall är just gränserna, 
och inte människan/subjektet/kroppen »i sig» som är stadda i upp-
lösning.

24

Här fi nns det anledning att begrunda »det mänskliga subjekt» 
vars gränser och identitet cybernetiken bidrar till att utmana. Att en 
av cybernetikens fi losofi ska avläggare numera kallas posthumanism 
är logiskt – det är det traditionellt humanistiska subjektet som ifråga-
sätts. Nationalencyklopedin beskriver humanismen sålunda:

1) i fi losofi sk bemärkelse ett etiskt-estetiskt förhållnings sätt som 
grundas i en normativ uppfattning av männis kans väsen. Därmed 
avses å ena sidan att människan har ett värde som inte får kränkas, å 
den andra att hon har möjligheter och frihet att utvecklas moraliskt, 

23
   Patricia S. Warrick, The Cybernetic Imagination in Science Fiction (mit Press, 

Cambridge, Massachusetts, and London, England 1980), s. 23:

In summary, the development of the mechanical cybernetic systems raises 
four tightly related philosophical issues: the Cartesian mind-body dualism, 
the question of free will, the relationship of human and mechanical sys-
tems, and the relationship of animate and inanimate matter.

24
   Att mina gränser är öppna innebär inte att jag saknar identitet; möjligen inne-

bär det att jag befi nner mig i ständig förändring.
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estetiskt och intellektuellt och därigenom förverkliga sin mänsk lighet. 
[…] Humanism står också i opposition till teorier som förnekar män-
niskans frihet och beskriver henne som styrd av ödet, arvsynden, sin 
biologiska natur, det gene tiska arvet, den sociala miljön eller andra 
strukturer.25

Samma förhållningssätt ligger till grund också för den klassiska 
liberalismens människosyn, med sitt frihetsideal, och idéerna om 
människans autonomi och möjligheter att i ett idealt samhälle 
helt kunna förverkliga sig själv. En handboksdefi nition lär oss att 
libera lismen »betonar värdet av den enskilda människans frihet», 
och vidare:

Den liberala grundtanken är, att varje enskild person har sin egen 
moraliska sfär – en rätt eller en rättighet – som han kan göra vad han 
vill med, under förutsättning att det inte griper in i el. kränker andra 
personers motsva rande rätt.26

Humanismen och dess avläggare liberalismen lägger stor vikt vid 
möjligheten att det mänskliga subjektet ska kunna agera självstän-
digt, och vara fritt från påverkan från yttre strukturer. Mot denna 
traditionellt accepterade uppfattning om människan ställs alltså 
posthumanismen, vars grundidéer (med N. Katherine Hayles), kan 
sam manfattas på följande sätt: I ett posthumanistiskt perspektiv 
betrak tas omvärlden som en serie mer eller mindre fl ytande möns-
ter sna rare än som en samling isolerade föremål – att ta gestalt i en 
bio logisk kropp ses snarare som en historisk slump än som något 
oundvikligt för livet. Det posthumanistiska synsättet ifrågasätter 
medvetandet i dess traditionellt västerländska betydelse av den 
mänskliga identitetens säte; det fi nns så mycket mer i att vara 
människa än att sortera, skapa bilder av och benämna vår omvärld 
– vår strukturerande och påtagligt förnimmande verklighet är bara 
en liten del av det stora miraklet Livet.

25
   Nationalencyklopedin, uppslagsord »Humanism».

26
   Filosofi lexikonet, uppslagsord »Liberalism» (red. Poul Lübcke, övers. Jan Hart-

man, Forum, Stockholm 1988). Nu är ju vare sig »humanism» eller »liberalism» 
några entydiga termer, vilket ovanstående handboksbruk kanske kan ge sken 
av. Syftet här är bara att lyfta fram två »common-sense»-förståelser av begrep-
pen för att kontrastera mot skissen av ett cybernetiskt, posthumanstiskt sub-
jekt.
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För en posthumanist utgör  kroppen s.a.s. den »första protesen» 
på den entitet man (pragmatiskt) kan kalla »jag», den behållare av 
information vi alla först lär oss att kontrollera någorlunda. Detta 
innebär att utbyggnad med eller ersättning av andra proteser blir 
till en ständigt pågående process, som påbörjades innan vi ens var 
födda. För att prata dataspråk kan man säga att posthumanisten 
konfi gurerar den mänskliga varelsen till att bli fullt kompatibel 
med intelligenta maskiner. Inom posthumanismen fi nns därför 
inga avgörande skillnader eller absoluta gränser mellan köttslig 
existens och dator simulering, mellan mänskliga målsättningar och 
den ändamåls enlighet varmed robotar utför sina uppgifter. Än 
en gång: posthuma nismen hävdar inte att alla dessa aktioner har 
samma värde (det är en fråga för etiken); bara att gränserna dem 
emellan har upplösts.

Homo Faber blir i en sådan beskrivning till posthumanismens 
urfader. Ty i defi nitionen av »människa» ingår att hon nyttjar red-
skap och därmed har hon för att »bli till» redan överskridit sig själv. 
Verktyget – protesen – formar hennes samhälle, hennes tänkande, 
hennes sociala strukturer, hennes rörelsemönster – »You’re not human 
until you’re posthuman. You were never human.»

27

27
   Judith Halberstam & Ira Livingston, »Introduction», ur Posthuman Bodies 

(ed. Halberstam/Livingston, Indiana University Press, Bloomington 1995), 
s. 8. Sammanfattningen av posthumanismen är baserad på Hayles, How We 
Became Posthuman, s. 2–5. Denna (efter-)mänskliga fi gur har förtrupper, som 
gav sig till känna långt före Wiener. Inom litteraturen har vi anat den hos 
E. T. A. Hoffmann, Mary Shelley, Samuel Butler, Mark Twain, Marinetti, och 
en rad andra författare. Och ett fl ertal modernistiska verk iscensätter, som 
bl.a. Sara Danius visat (mer om Danius nedan), en rad upplösta gränssnitt 
mellan människa och maskin, natur och artefakt. Se också Bruce Mazlich, The 
Fourth Discontinuity (Yale University Press, New Haven and London 1993). 
Författaren redogör där bl.a. för människa-maskin-diskussionen hos Descar tes, 
La Mettrie, Mary Shelley, E. T. A. Hoffmann, Samuel Butler, etc.
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cybernetiken i sverige
Cybernetiken är vår yngsta veten skapsgren. 
Vi bör lära känna den för att förstå oss
själva och vår omvärld.

            – Ralf Parland 1962

Innan vi går vidare med nästa utgångspunkt i föreliggande under-
sökning – teknologins och diskursens gestalter i litteraturteorin 
– bör något sägas om cybernetikens reception i Sverige.

28

Till dem som tidigast (och därefter återkommande) reagerade på 
Norbert Wieners idéer hörde matematikern Tord Hall. I »Elektron-
hjärnan och samhället» (SvD 1951), och med utgångspunkt i Wieners 
böcker Cybernetics (1948) och The Human Use of Human Beings 
(1950), diskuterar Hall entusiastiskt några av författarens grundläg-
gande begrepp, som feedback, homeostas och entropi. Han note-
rar de stora likheterna mellan elektronrörens ledningsbanor i en 
elek tronhjärna som eniac och nervernas ledningsbanor i vår egen 
hjärna. Cybernetiken, konstaterar Hall, »bidrager till att utsudda 
gränserna mellan den levande och den döda materian».

29

Mer skeptisk är Alarik Roos som i Stockholmstidningen anmäler 
den redan 1952 utkomna svenska utgåvan av The Human Use of 
Human Beings (som i översättning alltså fi ck den något mindre 
slagkraftiga titeln Materia, maskiner, människor). Roos ser en fara i 
att människan i cyber netikens tänkande jämförs med maskiner så 
att människans värde hotar att sjunka: »Den ofrånkomliga gränsen 
mellan livet (även djurens) och det maskinella betonas inte tillräck-
ligt i hans framställ ning, snarare suddas den betänkligt ut.»

30
 Trots 

28
   Mitt urval baserar sig på en rad tidningsartiklar framför allt i dagspress under 

åren 1950–70 ca. Till detta kommer några populärvetenskapliga handböcker 
som tangerar ämnet. Syftet är naturligvtis inte att teckna en heltäckande bild 
av cybernetikens mottagande i Sverige under dessa år – det vore kanske något 
för en vetenskapshistoriker – utan bara visa att marken s.a.s. är förberedd för 
denna typ av frågeställningar.

29
   Hall kom att skriva en av dem första undersökningarna av teknologi och 

litteratur med Vår tids stjärnsång: en naturvetenskaplig studie omkring Harry 
Martinsons Aniara, 1958.

30
   Alarik Roos, »Tänkande Maskiner», ST 13/12, 1952.
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detta, och en del andra svagheter, accepterar han ändå Wieners bok 
som »tankeväckande».

31

Just »ande-materia»-problematiken, accentuerad redan av Wie ner 
själv (se ovan) och kommenterad av såväl Hall som Roos, tycks vara 
den aspekt av cybernetiken som väckt mest förtjusning (eller oro) i 
de fi losofi ska leden. Ett längre citat från Georg Henrik von Wright, 
ur en artikel i DN 1965, får belysa:

Det är fruktlöst och intetsägande att försvara människans särart med 
påpekandet att människan inte är någon maskin. Men det vore lika 
galet att mena att kyberneti ken visat att människan är en maskin. 
Om kyberneti ken visat något alls om frågan, så är det att den är fel 
ställd. Människan – maskin eller inte? Är en intressant fråga bara om 
man har en klar uppfattning om vad en maskin är. Då är det mening 
i att rygga tillbaka för – eller kanske tvärtom tjusas av – möjligheten 
att människan vore en maskin.
    Men vad är en maskin? Var går gränsen mellan le vande och livlöst 
i naturen? Jag tror inte det är någon överdrift att säga att kybernetik 
och besläktad forskning visat att alla traditionella föreställningar om 
principi ella begränsningar i en maskins kapacitet visat sig ohåll bara 
och måste kastas över bord.32

Sitt mest betydande genomslag i den svenska diskussionen torde 
några av cybernetikens grundläggande idéer ha fått i och med Han-
nes Alfvéns Atomer och människor, som första gången publicerades 
1950. Här etablerar han bl.a. långt drivna analogier mellan nerv-
system och elektriska impulser, något det fi nns skäl att återkomma 
till i kapitlet protes nedan.

I en artikel i SDS i januari 1962 konstaterar författaren Ralf Par-
land att denna nya vetenskap – cybernetiken – »fortfarande är så 
gott som okänd för gemene man», trots att man dagligen kan läsa 

31
   Alla är emellertid inte så fascinerade av Wieners bok. Ingemar Düring menar 

i en artikel 1953, att »kybernetiken» är ett bygge av falska analogier: »Kyberne-
tikernas mekanistiska fi losofi  illustrerar bättre än något annat, till vilka absurda 
slutsatser en vetenskapsman kan komma, när språket får makt över hans tanke. 
Särskilt påfallande är detta i Wieners böcker […].» Ingemar Düring, »Kyber-
netiken – en ny vetenskap», GHT 16/2, 1953.

32
   Georg Henrik von Wright, »Människan i världsordningen» DN 24/4, 1965. 

Detta var den andra av två artiklar von Wright skrev för en artikelserie i DN 
kallad »Ny syn på människan».
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om »datamaskiner, elektronhjärnor och fotocellsmaskiner». För 
Parland utgör cybernetiken ett självklart perspektiv på relationen 
människa/ teknologi, och han angriper föreställningen om att män-
niskan skulle vara något väsensskilt från maskinen. Samma rädsla 
som en gång frånkände djuren en själ, något han tillskriver det 
»vidskepliga arvet av vår kristna dualism», upprättar nu en absolut 
gräns mellan män niskan och maskinen:

Vi skiljer fortfarande mellan natur och teknik, glöm mande att  ormen 
har ett kemiskt giftlaboratorium i sin tand, att redan ödlorna en gång 
såg ut som pansarvagnar, att fi skar i djupen går med elektriska fångst-
redskap som dödande Leidenfl askor.
    Med andra ord: vi glömmer att tekniken är en urgammal biolo-
gisk domän, och att alla våra artifi ciella tilltag, från stridsvagnens 
larvfotkedja till radions eller elektronhjär nans förfi nande havsane-
monraffi nemang är ett utslag av natur och vore orealiserbara utan 
den. Naturligtvis är detta en tillvitelse mot oss, mot vårt gudomliga 
ursprung, vår herreroll över skapelsen, med ett ord vårt unika män-
niskoskap.
    Det som cybernetiken så hänsynslöst klargör för oss är ju den 
betänkliga likheten mellan den biologiska roboten Homo Sapiens 
och hans maskinella avbild data roboten X 7777.33

Under 60-talet är »cybernetik» en glosa på modet, inte minst fängs-
las man av denna vetenskapsgrens ambition att famna över så olika 
forskningsfält. Kännetecknande för cybernetikens framgångar, kon-
staterar t.ex. matematikern Ulf Grenander i DN 1965,

är att de vunnits genom ett samspel av metoder från olika veten-
skaper: informationsteori, databehandling, sannolikhetskalkyl, logik 
och tillförlitlighetsanalys. Denna symbios sträcker sig emellertid över 
mycket vidare fält, den inkluderar t ex delar av lingvistiken.34

Grenander gör också kopplingar till Noam Chomskys vid denna tid 
mycket uppmärksammade lingvistiska teorier, om språket som en 
maskin.

35
 Artikeln avslutas med konstaterandet att den cybernetiska 

33
   Ralf Parland, »Cybernetiken vår tids vetenskap», SDS 15/1, 1962.

34
   Ulf Grenander, »Vad händer med kybernetiken?», DN 3/11, 1965.

35
   Chomsky aktualiseras också i såväl Lars Gustafssons cybernetiska »självanalys» i 

hans föreläsning över den egna dikten »Maskinerna», som i Karl-Erik Lagerlöfs 
historieskrivning i essän »Strömkantringens år». Bägge dessa texter fi nns det 
skäl att återkomma till nedan.
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forskningen kan framstå som splittrad, men att där fi nns alla förut-
sättningar för att de som med olika utgångspunkter arbetar inom 
cybernetiken torde kunna närma sig varandra genom att »betona 
dess interdisciplinära karaktär».

I samma tidning summerar matematikern Gunnar Blom fem år 
senare, och med utgångspunkt i antologin Survey of Cybernetics, de 
landvinningar cybernetiken gjort under sina nära 25 år som etab-
lerad vetenskap. Trots att teorin ofta svävar betänkligt högt ovan det 
vardagliga arbetet, avslutar Blom, har cybernetiken »otvivelaktigt 
givit upphov till tvärvetenskaplig aktivitet av stor intensitet och med 
inriktning på för allt mänskligt liv fundamentala frågor».

36

Som ovan antytts är det många idékomplex som sedda ur cyber-
netikens synvinkel tycks haka i varandra. I en ofta återanvänd his-
torieskrivning över åren efter 1965 tangerar Karl-Erik Lagerlöf detta 
när han noterar inslagen av olika sorters marxistisk psykologi samt 
introduktionen av strukturalismen.

37
 Den »marxistiska psykologi» 

Lagerlöf syftar på  går ut på att jaget »konstitueras av omgivningen», 
det man kan kalla själ är en »historisk tillfällighet». Genom språket 
beskrivs våra erfarenheter och formas våra upplevelser. »Ett själv-
ständigt jag är enligt detta betraktelsesätt en verklighetsfrämmande 
abstraktion». Strukturalismens defi nitiva genombrott skriver Lager-
löf till sommaren 1967, då man inte kunde »slå upp en tidskrift utan 
att stöta på en uppsats om strukturalismen». Lagerlöf konstaterar 
vidare: »En sida av strukturalismen vetter mot operationalis men, en 
annan mot cyber netiken, en tredje mot Marx.» Man kan lika gärna 
vrida på Lagerlöfs modell och istället visa hur »en sida av cyberne-
tiken vetter mot operationalismen, en annan mot strukturalismen, 
en tredje mot Marx».

Överhuvudtaget tycks det mig som om den väsentliga diskussion 
om frihet–fångenskap Lagerlöf för i »Strömkantringens år» i mångt 
kan överföras till en diskussion om frustrationen inför upplösningen 
av det humanistiska subjektets gränser; ty det litterära subjektet är 
onekligen statt i upplösning – romaner som Hess, Generalsekretera-

36
   Gunnar Blom, »Är hjärnan som en dator?», DN 8/8, 1970.

37
   Karl-Erik Lagerlöf, »Strömkantringens år», ur Strömkantringens år och andra 

essäer om den nya litteraturen (pan/Norstedts, Stockholm 1975).
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ren, Homunculus, Signalspelet, Polyfem förvandlad, Inlandsbanan är 
några exempel på detta. Och denna upplösning tar konkret – och 
absurd – form när hjärnorna nedsänks i näringslös ning och kopplas 
upp mot dataterminaler i Magnus Hedlunds Dr Gorks sånger 1972 
(och, decenniet senare, i P. C. Jersilds En levande själ ). Även det 
empiriska jag vi stöter på hos en Göran Palm i En orättvis betraktelse 
har överskridit sin biologiska gräns till förmån för en cybernetisk 
identitet; eller för att tala med N. Katherine Hayles: Han, och de 
andra, har iscensatt en historisk förskjutning från ett humanistiskt 
till ett posthumanistiskt subjekt – men med den iakttagelsen har den 
kommande historieskrivningen föregripits. Det är dags att istället 
ta itu med ytterligare några av avhandlingens utgångspunkter. Ty 
cybernetikens funktion i föreliggande arbete är dubbel: den är en 
historisk faktor, den utformar den diskurs varigenom ett fl ertal lit-
terära texter får en ny funktion; men den utgör också ett ideologiskt 
perspektiv, varigenom uppfattningen av människan och synen på 
litterära texter formas till en metod att bedriva litteraturhistorie-
skrivning – eller rättare till ett sätt att bruka litteraturen som ett 
medel för historisk förståelse.

teknologins gestalter – cybernetik och texter
Every new medium changes the images
we have of our own bodies.

         – Marshall McLuhan38

Första kaptilet i Norbert Wieners Cybernetics inleds med en analys 
av en tysk vaggvisa. Wiener visar på de två uppfattningar om tiden 
– en »newtonsk» och en »bergsonsk» – som han menar kolliderar 
i denna korta dikt.

39
 Cybernetiken etablerar sålunda redan på sin 

första sida ett självklart samband mellan kommunikationsteoretiska 
och litterära diskurser. Texten är en del av informationens fl öde, 

38
   Marshall McLuhan, tv-programmet This is Marshall McLuhan: The Medium 

is the Massage, 1967.
39

   Norbert Wiener, »From newtonian to bergsonian time», Cybernetics, s. 40.
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från människa, till maskin, till text, till den omigvnade miljön. 
Filosofi , matematik och kommunkationsteori sammanfaller.

Marshall McLuhan, som utan tvekan infl uerades av cybernetiken 
(trots att referenser till cybernetikens auktoriteter saknas nästan helt 
i hans författarskap), konstaterar att varje nytt medium – d.v.s. varje 
utbyggnad av mänskliga färdigheter som överför budskap – förän d-
rar bilden av våra kroppar. För McLuhan handlar detta om sociala 
mönster i lika hög grad som om de konkreta förändringar som 
in träder. Exemplet persondator är ju bara ett av de senaste – vi 
inrättar vår kropp rent fysiskt, med allt vad det innebär av hudrod-
nader från eventuell strålning, musarm, axelbesvär, men också nya 
kontaktytor, färre fysiska transporter och telefonkontakter; socialt 
har vi t.ex. upprättat kliniker för just dessa musarmar, mediciner 
utvecklas, liksom stolar och arbetsscheman, därtill nya nätverk och 
en känsla av hemmahörighet även för den som intres serar sig för 
frimärken från Togo.

40

Med utgångspunkt i Norbert Wiener och Marshall McLuhans 
påståenden skulle jag vilja formulera två postulat om litteratur-
studiet:

1. Litteratur gestaltar kommunikation. Påståendet ska förstås i ett 
vidare sammanhang, ty detta rör inte i första hand kommunikationen 
mellan läsaren och texten (och idealt möjligen »författaren») utan 
förhållandet till den kommunikativa kontext – den mediehistoriska 
diskursen – texten skriver in sig i.

2. Litteratur handlar om människor. Påståendet är trivialt men får 
djupgående konsekvenser om man har för avsikt att sätta in littera-
turen i dess historiska sam manhang.

40
  Mot slutet av sitt liv laborerade McLuhan med något han optimistiskt kallade 

»medielagar», men som snarare bör betraktas som heuristiska tankemodeller. 
Grafi skt skulle dessa lagar illustreras med en »tetrad», som svarade på fyra 
frågor: 1) Vad förstärks av denna företeelse? 2) Vilken teknik blir föråldrad då 
denna nya kommer? 3) Vilken gammal företeelse blir aktuell igen, tack vare 
detta nya? 4) Vad händer om den nya tek niken drivs för långt, vad slår den 
över i?

         I fallet mobiltelefon skulle svaret kunna bli 1) åtkomlighet, muntlig 
kommuni kation, 2) Vanlig telefoni, telefonkiosken, 3) Dåren som pratar högt 
för sig själv för att han hör röster i huvudet, 4) Strålningsskador (?), »sms’s-
tumme», asocialitet (man prioriterar alltid mobilen före det sällskap man 
befi nner sig i).
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Skönlitteraturen gestaltar sålunda alltid människor. Och inskriven i 
en mediehistorisk diskurs innebär detta att också en roman som inte 
explicit uppehåller sig vid teknologiska spörsmål mycket väl kan 
vara en gestaltning av mänskliga relationer – språk, kroppar, prote-
ser – formade av teknologin. När jag hävdar att litteratur gestaltar 
kom munikation ska det alltså inte förstås som ett upprepande av 
den ideala modellen av det litterära verket som kommunikativt 
redskap. Tvärtom, som (bland fl era andra) Jochen Hörisch påvisar, 
är just litteraturen ganska illa vald för att kommunicera enklare 
budskap.

41
 Gestaltandet av kommunikation är snarast litteraturens 

egen iscensättning av sin oförmåga till entydig kommunikation.
42

I How We Became Posthuman (1999) formulerar N. Katherine 
Hayles, med en oavsiktlig dubbeltydighet, detta forskningsfält som 

41
   Se t.ex. Jochen Hörsich Heads or Tails. The Poetics of Money (övers. från tyskan, 

Amy Horning Marschall, Wayne State University Press 2000 (1996)), s. 28:

De som har för avsikt att göra sig själva förstådda, att kommunicera 
fram gångsrikt, att föra fram sin syn på tillvaron på ett övertygande sätt 
har knappast stor nytta av att skriva esoterisk poesi som Hölderlins eller 
Celans, ogenomträngliga romaner som Jean Pauls eller Arno Schmitts, 
eller alltför komplexa pjäser som Goethes och Heiner Müllers. […] Under 
inga omstän digheter kan poetiska texter fungera som strategisk lösning på 
problemen med att kommunicera och att göra sig själv förstådd; tvärtemot 
utgör de synnerligen intrikata komponenter i dessa problem. (övers. från 
eng. JI)

[Those who wish to make themselves understood, to communicate success-
fully, to propagate their worldview convincingly, are obviously poorly advi-
ced to write esoteric poems like Hölderlin’s or Celan’s, impenetrable novels 
like Jean Paul’s or Arno Schmitt’s, or overly complex dramas like Goethe’s 
or Heiner Müller’s. […] Poetic texts do not function, by any stan dard, 
as strategic solutions to problems in communicating and making one self 
understood; they are, on the contrary, particularly intricate components 
of these problems.]

42
   Ibid., s. 32:

Litteraturen specialiserar sig mer och mer på idiosynkratiska och därför 
[…] högst osannolika observationer och tolkningar av kommunikation, 
liv, med vetande, och närvaro. (övers. från eng. JI)

[Literature specializes more and more in idiosyncratic and therefore (with 
respect to the natural order of things as well as to intersubjective accep-
tance) highly improbable observations on and interpretations of commu-
nication, being, consciousness, and presence.]
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ett studium av den litteratur som dyker upp »when a new techno-
logy comes into being».

43
 Tekniken kommer in i våra kroppar, för-

ändrar dem; det är en oundviklighet. Och det sker hela tiden, har 
alltid pågått. Med Marshall McLuhan kan vi tala om ett ekologiskt 
system, där vi studerar människan i samspel med hennes omgivande 
miljö, och det var länge sedan denna omedelbara miljö var »natu-
ren».

44
 Ekologin omfattar sålunda människan och hennes kultur, 

artefak terna – det vill säga medierna, tekniken.
45

Genom att på allvar diskutera vad och hur litteraturen gestaltar, 
kan man också komma bort från enkla reproduktioner av den ideo-
logi boken explicit uttrycker. Därför formar sig det mediehistoriska 
studiet till en växelverkan mellan texter och kontexter, mellan analys 
och historia, mellan bilden av människan och det språk som tecknar 
den. I föreliggande avhandling tar sig detta uttryck i att jag under-
söker inte bara de avtryck teknologin satt i texterna, utan också hur 

43
   »Oavsiktlig» – detta enligt prof. Hayles själv under samtal med förf., ucla, 

våren 2001.
44

  Se t.ex. Gorilla nr 2 och McLuhans bidrag »Adress» med underrubriken »Ett 
nytt medium betyder en ny miljö och det är därför mediet är budskapet». Det 
kan, vilket senare ska beröras, i den cybernetiska förståelsen ifrågasättas om 
det fi nns någon »natur» överhuvudtaget. Den måste förmedlas, kultiveras, bli 
»kultur», för att bli förståelig, gripbar.

45
   Bernard Stiegler beskriver i La technique et le temps en (företrädesvis) fransk 

tradition i diskussionen kring människans relation till naturen, tekniken och 
tiden. I en analys av den franske paleontologen Leroi-Gourhans tekniksyn 
konstaterar han:

Utvecklandet av »protesen», som inte själv är något levande, och som icke 
desto mindre defi nierar människan som levande väsen, konstituerar den 
mänskliga evolutionens realitet, som om livets historia genom den skulle 
kunna fortsätta med medel som inte är livets egna: detta är paradoxen av 
att en levande varelse karaktäriseras i sin livsform genom det icke levande 
– eller genom de spår dess liv lämnar i det icke levande. (övers JI)

      Bernard Stiegler, La technique et le temps. 1. La faute d’Épiméthée (Galilée/Cité 
des Sciences et de l’Industrie, Paris 1994), s. 64:

C’est l’évolution de la «prothèse», qui n’est pas elle-même vivante, et par 
laquelle l’homme se défi nit pourtant en tant qu’être vivant, qui constitue 
la réalité de l’évolution de l’homme, comme si, avec lui, l’histoire de la vie 
devait se poursivre par d’autres moyens que la vie: c’est le paradoxe d’un 
vivant caractérisé dans ses formes de vie par du non-vivant – ou par les 
traces que sa vie laisse dans le non-vivant.
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texten själv gestaltar den omgivande diskurs till vilken såväl texten 
som författaren bidrar.

46

Att studera hur människan gestaltas i några svenska prosatexter 
kan låta konventionellt nog, och i grunden förhåller det sig väl 
också på det sättet. Men med såväl Wieners som McLuhans citat 
ovan i åtanke blir denna människobild kanske någonting annat än 
den som vanligen undersökts inom litteraturvetenskapen. Det är 
människan som kommunikations- och informationsvarelse som 
intresserar mig, och hur denna posthumanistiska varelse gestaltas 
i sin relation till teknologi och nya media. »Varje nytt medium 
förändrar bilden av våra egna kroppar», påstår McLuhan, och det 
är fullt möjligt att se bilderna av dessa kroppar i den svenska 60-
talslitteraturen.

Gregory Batesons resonemang (se ovan, avsnittet Cybernetik) om 
människan och hennes teknologier som länkar i en (oändlig?) kedja 
av informationsprocesser, får konsekvenser för synen på litte ratur. 
Förutom att litteraturen i sig utgör en länk i denna kedja, gestaltar 
litteraturen också människan som en länk i denna kedja, och det är 
den »människan» som står i fokus för denna undersökning. Härige-
nom får litteraturen en historisk funktion. För den människo gestalt 
som jag undersöker i de litterära texterna, speglar – med för fattarens 
vetskap eller ej – den bild av människan som uppträder i den his-
toriska samtiden, sådan den kan avläsas i samtidens diskussioner, i 
tidskrifter och dagspress, i vetenskapliga och populär vetenskapliga 
texter.

46
  Detta öppnar förstås dörren på glänt för verkförfattarens närvaro i det medie-

historiska studiet, men då inte som auktoritet i förhållande till sitt verk utan 
som en röst bland andra inom diskursen. I förhållande till denna möjlighet 
fi nns det också anledning att vidareföra en diskussion om vem det är som talar 
i t.ex. en intervju. Ofta förmedlar man okritiskt den inter vjuade författarens 
ord som just förfat tarens ord. Det är väsentligt att se intervjun som en helhet 
där intervjuns författare (journalisten) får stå som förmedlande instans. Få 
(om några) intervjuer skildrar vad som verkligen blev sagt, och de ämnen som 
karaktäriserar den slutliga artikeln är tillrättalagda för att passa intervjuaren 
och en eventuell publiks intressen. Sålunda silas varje intervju genom diskur-
sens fi lter, och är som helhet ett uttryck för de intresseriktningar som kan anses 
vara normerande. För att dra resonemanget till sin spets kan man mycket väl 
anföra att det inte är författaren utan intervjuaren som kommer till tals i en 
intervju. Eller: diskursen.



33inledning

Här kan den kritiske läsaren möjligen notera att projektet ligger 
farligt nära en självbekräftande praktik och komma med invänd-
ningen att den människa du kon struerar i »den historiska verklig-
heten» anpassas efter de människo gestalter du fi nner i de litterära 
texterna, eller omvänt, att de män niskobilder du fi nner i de litterära 
texterna enbart är sådana du lyckats skapa ur den omgivande dis-
kursen. Jag tror detta är en helt korrekt iakttagelse.

Det diskursbegrepp som här är aktuellt går tillbaka på de stipu-
lationer Michel Foucault gjorde mot slutet av 60-talet i Vetandets 
arkeologi (L’Archeologie du Savoir).

47
 Diskurs i Foucaults mening är, 

med den svenske översättarens ord, ett »namn på hela den praktik 
som frambringar en viss typ av yttranden».

48
 Ett av huvudprojekten 

är kritiken mot tanken på en total – hermeneutisk – »förståelse» av 
enskilda verk och deras »mening». I sin installations föreläsning vid 
Collège de France 1971 med titeln Diskursens ordning (L’Ordre du 
Discours) formulerar Foucault diskursens funktion vidare:

Fyra begrepp bör alltså tjäna som analysens regulativa princip: hän-
delse, serie, regelbundenhet och möjlighets villkor. Som synes har 
var och en av dem sina motsatta termer: händelse står i motsats till 
skapelse, serie till enhet, regelbundenhet till originalitet och möj-
lig hetsvill kor till betydelse. De fyra senare begreppen (betydelse, 
originalitet, enhet, skapelse) har på det hela taget domi nerat den 
traditionella idéhistorien där man varit ense om att söka  efter ska-
pelsepunkten, enheten hos ett verk, en epok eller ett tema, tecknet 
på den individuella origi naliteten och den outtömliga skattkammaren 
av dolda betydelser.49

Mot hermeneutikens strävan efter enhet och den individuella origi-
nalitetens uttryck, ställer alltså Foucault de fyra begreppen »hän-

47
  En kortfattad redogörelse över Foucaults infl ytande på den tyska medieteorin 

återfi nns i Otto Fischers och Thomas Götselius introduktion av Friedrich 
Kittler i Kittlervolymen Maskinskrifter. Essäer om medier och litteratur (Medie-
historiskt Bibliotek, vol 1, Anthropos, Göteborg 2003), s. 7–31.

48
   Mats Rosengren, »Översättarens noter» i Michel Foucualt, Diskursens ordning 

((1971) sv. övers. Mats Rosengren, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 
Stehag 1993), s. 57.

49
  Foucault, a.a., s. 38.
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delse», »serie», »regelbundenhet» och »möjlighetsvillkor».
50

 Här ses 
den litte rära texten sålunda inte i första hand som ett uttryck för 
den enskilde konstnärens vilja och vision, utan som ett resultat av 
alla de »yttran den» – diskursen – som enligt Foucault formar tidens 
dominerande, för att inte säga defi nierande, idéinnehåll. »Diskurs» 
ska här alltså förstås som en rekonstruktion baserad på yttranden 
(i vid mening).

I en fruktbar syntes av poststrukturalism, Lacans psykoanalys och 
Foucault uppdaterar den tyske mediehistorikern Friedrich Kit tler 
Foucaults diskursbegrepp. Hos Kittler är det teknologin (främst 
medierna men också krigsindustrin) som bestämmer karaktären 
och innehållet i den härskande diskursen (»härska», »dominera», 
»defi ni era» – hos såväl Kittler som Foucault handlar diskursen om 
makt). I den engelske översättarens förord till Grammophone, Film, 
Typewriter blir såväl infl ytandet från Foucault och Heidegger (– vi 
»bor i språket») som Kittlers vidareföring tydligt formulerad:

Steg 1: Vi inser att vi är talade av språket. Steg 2: Vi förstår att språ-
ket inte är någon nebulös entitet utan uppträder i from av historiskt 
avgränsade diskursiva praktiker. Steg 3: Vi uppfattar slutligen att 
dessa prak tiker är beroende av media. Kort sagt, strukturalism gav 
upphov till diskursanalys, och diskursanalys gav upphov till medie-
teori.51 (övers. JI)

50
   Foucaults kontrastering stämmer tämligen väl med Hayles idé att ställa det 

tryckta ordets (och för all del hermeneutikens) kombinationspar »närvaro/från-
varo», mot den (posthermeneutiska) digitala kulturens »mönster/slump». Se 
Hayles, How We Became Posthuman, s. 248–51. Dessa termer återkommer också 
nedan i kapitlen system och automat.

51
   Geoffrey Winthrop-Young and Michael Wutz, översättarens förord, i Kittlers 

Telephone Film Typewriter ((1986) Stanford University Press, Stanford 1999), 
s. xx:

Step 1: We recognize that we are spoken by language. Step 2: We under-
stand that language is not some nebulous entity but appears in the shape 
of historically limitied discursive practises. Step 3: We fi nally percieve that 
these practises depend on media. In short, structuralism begot discourse 
analysis, and discourse ana lysis begot media theory.
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Språket formulerar oss, och vår tillvaro; språket – diskursen – for-
mas i sin tur av medieteknologerna.

52
 Inom diskursteorin betraktas 

texten som ett avtryck i ovillkorlig relation till de betingelser under 
vilken den producerats. En litterär text ska inte förstås som färdig 
text och fullbordat verk, vare sig intentionellt (författarens avsikt), 
historiskt eller ahistoriskt. Istället ska den ses som ett tecken på den 
tid och den (medialt och teknologiskt genererade) diskurs inom 
vilken den tillkommit.

Hos Kittler förstärks kritiken mot det hermeneutiska projektet, 
och det som en följd av att även cybernetiken monterar ner förut-
sättningarna för en absolut fi xerad förståelse av såväl subjekt som 
företeelser (Wiener: »Vi är inga ämnen som förbliver, utan mönster, 
som förevigar sig själva»). Kittlers egen relation till den litterära 
tex ten kan därför beskrivas som antianalytisk och informationsteo-
retisk. I konsekvens med den antihermeneutiska tendensen i dis-
kursteorin vill han betrakta den litterära texten inte som ett uttryck 
för känslor eller gestaltade tillstånd utan som ett »nätverk av infor-
mation»:

Vad som därför återstår att urskilja är inte känslotill stånd, utan 
system. Informativa nätverk kan beskrivas först när de ställs mot 
varandra. […] Där texttolkningen arbetar med konstanter, innebär 
jämförandet mellan sys tem att man introducerar variabler.53

(övers. JI)

52
   Konsekvenserna av detta synsätt i Kittlers mediehistoriska projekt studeras 

med fördel i Aufschreibesysteme 1800/1900, men blir (som med hans föregångare 
McLuhan) kanske mest tillgängligt i intervjuer och sekundärlitteratur. Se t.ex. 
David E. Wellberys förord till Discourse Networks 1800/1900 (eng. utgåvan av 
Auf schreibesysteme 1800/1900 (1985), övers. Mettier /Cullens, Stanford University 
Press, Stanford California 1993)), Thomas Götselius och Otto Fischers inter-
vju med Kittler i TFL 2000:1, och John Johnstons förord i Literature, Media, 
Information Systems. Essays (G+B Arts International, Amsterdam 1997).

53
   Friedrich A. Kittler, »Afterword», ur Discourse Networks 1800/1900, s. 370. Om 

litteraturen som ett nätverk av information, se s. 371.

What remain to be distinguished, therefore, are not emotional dispositions 
but systems. Information networks can be described only when they are 
contrasted with another.[…] Whereas interpretation works with constants, 
the comparison between systems introduces variables.
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Inte hur, utan när och varför, är de frågor som omger en litterär 
text i Kittlers mediediskursiva projekt. Systemen hos Kittler är 
alltså en sorts historiska entiteter, som omfattar allt skrivande, all 
tecken produktion, dess teknologier, lärandet – en nedtecknandets 
totalitet, ett »Aufschreibesysteme». Med David E. Wellberys ord: 
»Det som studeras är inte vad som har sagts eller skrivits, utan det 
– ofta råa och brutala – faktum att det är sagt, att detta snarare än 
något annat har nedtecknats.»

54
 (övers JI, kurs. JI.)

Kittlers syntes av Foucault, systemteori och poststrukturalism 
har öppnat för en rad variationer i det litterära studiet (framför 
allt har det historiska perspektivet på de estetiska vetenskaperna 
fått en väsentlig nyorientering). Och det fi nns skäl att gå vidare 
från Kittlers diskursanalys, och in i den litterära texten. Ty fokus 
i föreliggande undersökning ligger inte enbart på litteraturen som 
»informationsprocessande entitet» i förhållande till ett »system». 
Som redan påtalats syftar föreliggande avhandling till att undersöka 
hur ett urval prosatexter gestaltar människans reaktioner – anpass-
ningar eller fl yktförsök – på ett sådant system, på den »verklighet» 
romanens egen diskurs upprättar.

I det mediehistoriska perspektivet framträder texten som ett 
avtryck i en förhärskande (cybernetisk) diskurs. Forskaren frilägger 
betydelser som texten etablerar i samspel med denna omgivning. 
Med ett inslag av »litterär animism» skulle jag vilja påstå att även 
det omvända förhållandet låter sig undersökas: hur den litterära 
texten »uppfattar» sin omgivning. Detta känns väsentligt inte minst 
eftersom den litterära texten i hög grad medverkar till produktionen 
av mening i denna omgivning, ett förhållande som får stor betydelse 
i den variant av det mediehistoriska projektet som N. Katherine 
Hayles är engagerad i. Hennes undersökningar i fältet »Science and 
Literature» fokuserar i hög grad just förändringen av kropparna i 

54
   David E. Wellbery, »Foreword», i Friedrich A. Kittler, Discourse Networks 

1800/1900, s. xii:

The object of study is not what is said or written but the fact – the brute 
and often brutal fact – that it is said, that this and not rather something 
else is inscribed.
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den litterära texten mot bakgrund av ny vetenskap och teknologi.
55
 

Positionen att såväl vara producerad av sin omgivning som att bidra 
till produktionen av samma omgivning formuleras av Hayles i How 
We Became Posthuman på ett sätt som ekar av McLuhans påstående 
att medierna förändrar bilden av våra kroppar. Men Hayles stipule-
ring kan också lätt transformeras till att gälla den litterära texten:

När människor radikalt förändrar sitt sätt att använda kroppen på, 
antingen på grund av tekniska innovationer eller på grund av andra 
kulturella förändringar, kommer dessa nya förkroppsligade erfarenhe-
ter att sippra in i språket, och därmed påverka de metaforiska nätverk 
som är i rörelse inom en kultur. Samtidigt påverkar diskursiva nätverk 
hur kropparna rör sig i tid och rum, de påverkar också vilka tekno-
logier som utvecklas, och bidrar till att struk turera gränssnitt mellan 
kroppar och teknologier.56

Hayles vänder här till en början på den från Foucault traderade 
diskursteorin, då hon helt frankt påstår att det är människornas sätt 
att använda sina kroppar som formar diskursen, istället för tvärtom. 
Men redan i nästa andetag medger hon att det förstås är på det viset 
att även diskursen påverkar hur vi rör oss i rummet. Diskursiva 
kon struktioner, avslutar Hayles, hjälper oss att strukturera olika 
gräns snitt mellan kroppar och teknologier.

57
 Dessa tankegångar har 

55
   Hayles produktion omfattar titlar som Chaos Bound. Orderly Disorder in 

Contemporary Literature and Science (Cornell University Press, Ithaca and 
London 1990), där hon undersöker parallella företeelser inom kaos forskning, 
litteraturteori och litterära texter (Doris Lessing, Stanislaw Lem m.fl .) och 
redan nämnda How We Became Posthuman (1999), vars undersökningar av 
cybernetikens historia och dess betydelse för den litterära gestaltningen utgör 
ett av fundamenten för föreliggande avhandling.

56
   Ibid., s. 206 f (passagen är en vidareföring av ett resonemang i Mark Johnsons 

The Body in the Mind ):

[W]hen people begin using their bodies in signifi cantly different ways, 
either because of technological innovations or other cultural shifts, 
changing expe riences of embodiment bubble up into language, affecting 
the metaphoric networks at play within the culture. At the same time, 
discursive construc tions affect how bodies move through space and time, 
infl uence what techno logies are developed, and help to structure the inter-
faces between bodies and technologies.

57
   I stället för att tala om gränssnitt mellan kroppar och teknologier, är det kanske 

mer korrekt att tala om att strukturera kroppens gränssnitt visavi de omgivande 
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berö ringspunkter med det refl exiva nätverk Hayles fi ck beskriva i 
inledningen (se avsnittet Explosioner), och de utgör en avgö rande 
tankefi gur i undersökandet av den cybernetiska diskursen.

Här reser sig ett välkänt problem – möjligheten att rekonstruera 
»det historiska 60-talet», dess människor, teknologier, och samtalet 
om dessa. Kort sagt: hur kommer man åt 60-talets cybernetiska 
diskurs? Även denna kunskap är på något sätt gestaltad som text 
(eller som tv-program, ljudinspelningar, vittnesmål) om än inte 
nödvändigtvis i fi ktiv form. Denna gestaltning av diskursen styr 
också upplägget av denna undersökning, där analyserna sker mot 
bakgrund av såväl internationell som inhemsk diskussion kring vissa 
grundläggande perspektiv. Konstruktionen av dessa sker med hjälp 
av mer eller mindre populärt framställda vetenskapliga argumenta-
tioner i kulturartiklar i dagspress och tidskrifter som parallell ställs 
med olika aspekter av den cybernetiska diskursen.

58

Litteratur ska inte förstås, den ska användas. Den antiher me-
neutik som Kittler och andra mediehistoriker (framför allt tyska 
mediehistoriker som Jochen Hörisch och Norbert Bolz) gör sig till 
tolk för, är ett betydande inslag i diskursteorin alltsedan Foucault.

59
 

I det mediehistoriska projektet späds kritiken mot hermeneutiken 

teknologierna. I Embodying Technesis. Technology Beyond Writing (University of 
Michigan Press, Ann Arbor 2000) visar Mark Hansen hur detta insisterade på 
att fi nna ett gränssnitt mellan teknologi och kropp (än en gång) upprättar en 
distans mellan människan och hennes utbyggnader – en distans som väl just 
den cybernetiska diskursteorin skulle bidra till att radera. Hayles är emellertid, 
enligt Hansen, en av dem som kommit närmast ett teoretisk samman fallande 
mellan kropp och teknik.

58
   En litterär text kan förstås inte bestämma hur den ska bli läst. Lika lite har den 

något självklart privilegium i att styra vilka övriga texter som skall attribueras 
den. Receptionen intar härvidlag ingen särställning.

59
   »Kroppens fabriker, språkets maskiner – det är inför dessa och inte inför obli-

gatoriska övningar i ideologikritik som hermeneutiken precis som alla former 
av universalitet misslyckas». Friedrich A. Kittler, »Glömma», ur Maskinskrifter, 
övers. Tommy Andersson, s. 75. Vidare:

Diskursanalysens förhållande till hermeneutiken består inte av kritik eller 
strid utan nyfi kenhet. Den unge Foucault drömde om att upprätta en 
förteckning över alla de märkliga manipulationer som talet utsatts för i 
den västerländska kulturen. [not] En av de märkligare är den manipula-
tionsteknik som kallas hermeneutik och som drömmer om att alls inte vara 
någon sådan teknik. (s. 78)
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på av cybernetikens (och – hos t.ex. Kittler och Hayles – även av 
Lacans) konstruktivistiska subjektsuppfattning. Där hermeneuti-
ken strävar efter att fastslå betydelser, och etablera förståelse, söker 
diskurs historikern efter instabila aktörer inom ett större nätverk 
av idéer och praktiker som står i intim relation till de teknologier 
som genererar information och påbjuder kommunikation. Om 
analyserna i förelig gande arbete därför kan tyckas ofärdiga ur ett 
traditionellt tolknings perspektiv ligger det sålunda helt i linje med 
vad man kunde kalla diskursteorins bruksideologiska förhållande 
till texten. Om å andra sidan några av nedanstående analyser tycks 
väl upptagna med att fi xera funktioner, betydelser och språkspel i 
den litterära texten, ska detta förstås mot bakgrund av N. Katherine 
Hayles mer refl exiva diskursanalyser. Grundtanken är fortfarande att 
texterna används för att belysa olika aspekter av diskursen.

60
 Men i 

dess belysning öppnar sig den litterära texten för dekonstruktioner, 
cybernetiska kilar som i bästa fall skapar oväntade men för medie-
historikern fullt logiska samband. Om hermeneutikens detektiv 
sedan länge varit bosatt på Baker Street är den cybernetiske snoken 
mer av Dirk Gentlys holistiska märke.

61

översikt

En forskningsöversikt över de områden som tangerar föreliggande 
undersökning, har vissa avgränsningsproblem. Den första, enklare, 
gäller forskningen kring den svenska 60-talslitteraturen, där jag 
redan nämnt de undersökningar som tagit ett mer syntetiserande 
grepp på ett antal 60-talstexter.

62

60
  Avhandlingen gör naturligtvis inga anspråk på att uttömmande beskriva den 

cybernetiska diskursens återverkningar under svensk 60-tal. En rad litterära 
texter, såväl prosa som lyrik och collage, jämte fi lm, happenings, populärkul-
tur, etc. gör anspråk på plats i en sådan historieskrivning. Avhandlingens syfte 
är härvidlag att visa på ett perspektiv, etablera möjliga ingångar. Det mesta 
återstår att göra.

61
   Syftar förstås på den deduktive logikern Sherlock Holmes och på Douglas 

Adams egensinnige protagonist i Dirk Gentlys holistiska detektivbyrå.
62

   Monografi er, eller undersökningar över enskilda författarskap, anförs löpande 
i de fall de berör någon av de undersökta texterna.
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Hit hör alltså Birgitta Janssons Trolösheten, som kan sägas ta sin 
utgångspunkt i en ideologisk-estetisk diskussion under 60-talets 
första hälft, indirekt initierad av Karl Vennbergs tredje ståndpunkt 
och Lars Gyllenstens Nihilistiskt credo. Jansson undersöker hur 
utvecklingen i Torsten Ekboms, P. O. Enquists och Björn Håkan-
sons författarskap delvis kan avläsas som en reaktion på denna dis-
kussion. Janssons avhandling kan därför sägas upprätta ett samtal 
mellan estetik, ideologi och litterära texter, med tyngdpunkten i 
läsningarna lagd på en idéhistorisk infallsvinkel.

Om Janssons undersöknng utgår från en idéhistorisk debatt 
som får estetiska konsekvenser, så är Peter Hansens perspektiv 
i Roma nen och verklighetsproblemet mer litteraturteoretiskt. Som 
avhand lingstiteln antyder har Hansen undersökt hur det estetiska 
problemet med en fi losofi skt möjligen oåtkomlig verklighet gestal-
tas i 60-talsromanen, med exempel hämtade från P. O. Sundmans, 
P. O. Enquists och Torsten Ekboms författarskap. Istället för att 
utgå från en ad hoc-defi nition av »verklighetsproblematiken», eller 
etablera en historisk »förväntningshorisont», låter Hansen tex ternas 
egen förstå else, eller diskussion, av verkligheten stå i fokus. Genom 
detta perspektiv kommer han nära texterna samtidigt som under-
sökningen indirekt etablerar en historisk diskurs.

Beata Agrell har i Romanen som forskningsresa. Forsknings resan 
som roman anlagt ett fenomenologiskt perspektiv. I centrum för 
hennes grundläggande undersökning (som så småningom foku-
serar Enquists mobilroman Hess (1966)) fi nns sålunda en omfat-
tande samtidsdiskussion kring olika aspekter av seendet, blicken på 
omvärlden, och jagets relation till denna omvärld. Det blir till en 
inventering av de många seenderelativistiska troper som var i funk-
tion under det svenska 60-talet, i såväl kritik och debatt som i de 
litterära texterna. Hos Agrell iscensätts ett intimt samspel mellan en 
fi losofi skt orienterad kulturjournalistik och (en emblematisk strategi 
i) litterära texter. Detta samspel bör emellertid inte enbart ses som 
en funktion av orsak och verkan; Agrells undersökning bör snarare 
sägas förena historiska och genetiska perspektiv.

Gemensamt har dessa tre undersökningar att de utgår från, 
och etablerar sin referentiella bas hos, det litterära fältets aktörer. 
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Jansson fokuserar författarnas aktivitet i en idéhistorisk kontext 
och intres serar sig för de romanestetiska konsekvenserna; Hansen 
utgår från den litterära texten och rekonstruerar en under 60-talet 
ständigt när varande diskussion om romanens relation till »verklig-
heten»; Agrell, slutligen, använder sig av ett omfattande material av 
såväl litterära som kritiska texter för att diskutera en mer fi losofi sk 
– fenomeno logisk – diskurs som genererar en rad olikartade textu-
ella strategier i iscensättningen av en »oåtkomlig» verklighet. Men 
Agrell går också vidare i en mer »konstruktivistisk» riktning då hon 
i emblematiken fi nner en gemensam struktur hos dessa strategier. 
Härigenom spränger hon delvis epokens självförståelse (man talade 
inte så mycket om emblematik på 60-talet) för att på så sätt etablera 
en produktiv matris.

Föreliggande undersökning skiljer sig från dessa ovanstå ende 
främst på den punkten att texternas analysredskap hämtas från 
ett område – de samtida »berättelserna» om cybernetik och teknik 
– som i förstone kan tyckas ligga utanför det litterära systemet. När 
dessa bägge berättelsesystem ställs mot varandra är det inte i syfte att 
visa på det ena systemets omedelbara infl ytande på det andra, även 
om sådana korrespondenser säkert låter sig spåras. Min avhandling 
ska istället ses som ett försök att beskriva hur bägge dessa system 
in-(eller under-)ordnar sig en gemensam diskurs, där en ny syn på 
människan är den gemensamma nämnaren.

Det andra avgränsningsproblemet gäller den teoretiska bakgrun-
den. För vid sidan av Hayles och Kittler (som redan presenterats) 
fi nns förstås en rad aktörer inom det mediehistoriska fältet. Här är 
emellertid inte platsen att genomföra en mer omfattande översikt av 
den diskursteoretiska, och mediehistoriska, forskningen (från det att 
Marshall McLuhan på 60-talet förde upp ämnet på dagordningen, 
via de produktiva varianter som etablerats i Tyskland under 80- och 
90-talen, franska nomadfi losofer och medieanalytiker, till dagens 
hyper- och cybertextteorier). Istället ska jag här endast nämna de för 
denna undersökning mest relevanta svenska bidragen inom fältet.

Ett av de första försöken att i svensk litteraturvetenskap under-
söka en teknologisk aspekt av litteraturen, och dessutom med ambi-
tionen att inte enbart framställa författaren som en teknik pessimist, 
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är Martin Kylhammars Maskin och Idyll, från 1985.
63

 Avhandlingen 
är en ide- och motivstudie, där författaren undersöker en position 
som han (med utgångpunkt framför allt hos Leo Marx) kallar den 
pastorala hos de bägge gigan terna Strindberg och Heidenstam. 
Pastoralen är emellertid inte herdens idylliska natur landskap, utan 
istället en position där man accepterar tekniken som ett inslag i en 
modernitet som likväl bjuder på ett visst motstånd mot det som 
hotar det genuint mänskliga. Det är inte frågan om ett avståndsta-
gande från den nya tekniken utan om en fruktbar syntes av natur 
och kultur. I ansatsen att utifrån en viss historisk uppfattning av 
tekniken se hur den gestaltas hos två (alltmer radikalt) skilda för-
fattarskap kan Kylhammars bok ses som en föregångare också till 
denna studie. I sättet att behandla de historiska diskurserna och i 
bruket av de litterära texterna föreligger kanske större skillnader. 
Föreliggande undersökning uppehåller sig mer vid den teknikhis-
toriska diskursen, och läsningarna fokuserar mer på gestaltningen 
av de (o-)mänskliga kropparna.

I Sara Danius avhandling The Senses of Modernism. Technology, 
Perception and Modernist Aesthetics (1999) är emellertid kroppen 
i fokus. Och den teoretiska position hon etablerar kompletterar 
diskussionen om möjliga förhållningssätt till relationen litte ratur–
teknologi. Sara Danius beskriver hur den nya teknologin vid förra 
sekelskiftet påverkar gestaltningen av sinnesorganens funktioner 
i några moder nistiska romaner.64 Hon påvisar till exempel rönt-
genteknikens effekter hos Thomas Mann, Mareys förkubistiska 
kro no fotografi ers betydelse för Marcel Proust, och synestesin 
– sinnes organens komp lementära funktioner – hos James Joyce. 
Undersök ningen inriktar sig huvudsakligen på perceptionens förhål-
lande till den tidens nya teknologi: Hur gestalta en autentisk erfaren-
het i en period när själva erfarenheten blivit problematisk? (s. 3)

Danius använder sig bl.a. av Bruno Latours »översättnings-
modell» och frågar sig hur förändringar inom teknologin lämp-
ligast ska kunna »översättas» till den litterära diskursen? Latour 

63
   Martin Kylhammar, Maskin och idyll: Teknik och pastorala ideal hos Strindberg 

och Heidenstam (LiberFörlag, Malmö 1985).
64

  Sara Danius, The Senses of Modernism. Technology, Perception and Modernist 
Aesthetics (diss. Uppsala 1998).
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ser maski nen framför allt som en producent av idéer och sociala 
strukturer – den »svarta lådan» genererar såväl ett sociogram som ett 
teknogram. Härigenom etableras ett nätverk där allt kan medieras, 
och där varje teckensystem kan förhålla sig produktivt till ett annat. 
Inte bara orsak och verkan, utan en rad olika orsaker tillåts verka 
samtidigt (s. 49–53).

Även om Latours synsätt genomsyrar Danius läsningar, tycks hon 
i praktiken intressera sig just för relationen orsak och verkan. Om 
hennes projekt därför kan sägas vara mer genetiskt – »först telefon 
sedan Joyce» – än diskurshistoriskt, kommer hon ändå åt faktorer 
i texten som onekligen kan sägas refl ektera – eller gestalta – en 
teknologisk erfarenhet. Främst gäller detta förstås (eftersom det är 
avhandlingens syfte) hennes analyser av teknologiernas inverkan på 
sinnesorganens funktioner i romanerna.

Mark Hansen formulerar i Embodying Technesis en intressant 
kritik av Latour, med utgångspunkt i dennes syn på maskinens 
socio- och teknogrammatiska struktur. Tekniken för Latour blir till 
en materialisering av ett mänskligt eller socialt program. Härige-
nom, menar Hansen, blir han blind för den förkroppsligade erfa-
renhet där vi människor, istället för att bruka tekniken, lever igenom 
teknikens olika återverkningar, just för att tekniken är en så vital 
del av vår verklighet.

65

65
   Mark Hansen, Embodying Technesis, s. 46:

By subordinating technology to human intentionality and by thematizing 
it narrowly as the materialization of an articulated human or social pro-
gram, Latour confl ates embodiment and discourse in a way that simply 
brackets out the far vaster domain of embodied experience where humans 
actually live through the diffuse and unrepresentable impact technologies 
have as material forces of the real. 

      och vidare (ibid):
Genom att sålunda begränsa teknologierna, ignorerar Latour deras vidare, 
och förmodligen mer signifi kanta, betydelse för erfarenheten – t.ex. att de 
radikalt förändrar vår uppfattning av rum och tid och av våra egna krop-
par, något som ligger bortom alla dokumenterande eller representativa 
proces ser. (övers. JI)

[By thus restricting technologies, Latour simply turns his back on their 
bro ader, arguably more signifi cant experiental impact – on the way, for 
example, that they fundamentally alter our experience of space and time 
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Hansens beskrivning av Latour får belysa en möjlig skillnad 
mellan mitt och Danius perspektiv. Där teknologin för henne 
genererar konkreta avtryck i texterna, söker jag hitta den position i 
texterna där teknologin utgör en naturlig del av de gestaltade sub-
jektens erfarenhet – något de, med Hansens ord, lever igenom.

Låt oss nu ta en titt på de texter, kroppar och medier som denna 
avhandling lever igenom.

protes system automat

Denna historia är inte kronologisk. Den beskriver istället en rad 
kroppsliga tillstånd, från utbyggnad av proteser till en situation 
där människan tycks ha försvunnit helt och ersatts av teknolo-
gier, texter. Avhandlingens makrostruktur baserar sig därför på tre 
huvudavdel ningar, kapitel, som fått rubrikerna protes, system och 
automat. Dessa avdelningar är att betrakta som tre olika berättelser 
om hur litteraturen gestaltar kroppens rekonfi gurering i det svenska 
60-talets cybernetiska diskurs.

Det säger sig självt att dessa textanalyser inte följer ett enhetligt 
metodiskt schema; istället är det de cybernetiska avtryck texten 
genererar som får avgöra de angreppssätt undersökningen använ-
der sig av. Det gemensamma och grundläggande perspektivet är 
historiskt.

I kapitlet protes är det kroppens förlängning i den mediala dis-
kursen som står i fokus, och huvudexemplet här kommer att vara 
Göran Palms En orättvis betraktelse (1966), med några glimtar också 
från hans uppföljare Indoktrineringen i Sverige (1968) och Vad kan 
man göra? (1969).

I samtiden fördes en diskussion kring olika sätt på vilka auto-
mation, elektronik och teknologier i allmänhet förstärker/förlänger 
de mänskliga färdigheterna. Dessa frågor accentuerades inom såväl 
vetenskapliga som mer populära framställningar. Att Marshall 

or of our own bodies, beyond the scope of all inscriptional or representa-
tional processes.]
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Mc Luhan kanske är den mest kända förespråkaren för denna syn på 
kroppen i den mediala diskursen innebär inte att han är först.

Mot bakgrund av denna diskussion påvisas hur Palms egen 
kropp, eller rättare »textjagets» kropp, formas av den nya tekno-
login, och också hur han tar den i bruk. I denna historia är det 
också av intresse att se hur den positionen inte vidmakthålles i de 
efterföljande böckerna. Man kan nästan tala om en reträtt.

Efter att ha visat på Palm som huvudexempel kan man iaktta lik-
nande fenomen i en rad andra texter där protagonisten (som påfal-
lande ofta tenderar att sammanfalla med författarjaget) etablerar ett 
aktivt förhållningssätt till ny teknologi och nya media. Här kom mer 
till exempel Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink (1968) och Sven 
Lindqvist förse undersökningen med ytterligare exempel.

protes slutar sålunda med en refl ektion över Myten om Wu 
Tao-tzu (1967). I denna politiska essä förelägger sig författaren/pro-
tagonisten att undersöka vart man hamnar om man likt den kine-
siske målaren Wu Tao-tzu kliver rakt in i ett konstverk. Lindqvist 
hamnar bland annat i pictografi ns och kalligrafi ns Kina, och i ett 
avsnitt som skulle kunna vara skrivet som reaktion mot Palms 
medie syn går han till medieringens urkällor.

Både Lindqvist och Palm (som protagonister i sina verk) expo-
nerar eftertryckligt, på olika sätt, men med intressanta likheter, sina 
egna kroppar.

I förlängningen av detta resonemang uppstår en fråga om prote-
sens natur. Hur omfattande kan en utbyggnad av våra kroppar vara 
innan vi utsätts för en form av invertering? Alltså: när blir använ-
darna istället en förlängning av (en protes till) systemet? Också 
denna fråga aktualiseras i 60-talsprosan, och detta är vad som 
kommer att diskuteras under rubriken system. Utgångspunkten 
tas i en diskussion kring det »cybernetiska subjektet», vilket i sin 
tur implicerar två viktiga antaganden: 1) Gränsen mellan människa 
och maskin är kanske inte absolut. 2) Precis som maskiner och djur, 
består människan till största delen av information. Detta kan beskri-
vas som ett skifte i denna undersökning från ett »mcluhanskt» till 
ett »wienerskt» subjekt. Om det mcluhanska subjektet är förlängt 
och via media/proteserna förstärker sin kapacitet, befi nner sig det 
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wienerska subjektet i ett hotande upplösningstillstånd (något som 
av allt att döma bekymrade Wiener själv i hög grad).

66

I Staffan Seebergs Vägen genom Vasaparken (1970) skildras två 
personer som fi nner sig vara nästintill impregnerade med infor-
mation. Berättaren och hans kvinna blir till en sorts cyborger, vars 
vardag framlevs i symbios med information och nya teknologier. I 
denna roman prövar protagonisterna olika strategier för att skapa 
mening i »informationsstressen», och för att bibehålla sin integritet. 
Också själva romanen tycks prova nya vägar för att på ett kongenialt 
sätt fånga uppmärksamheten i fl ödet av information.

Seebergs roman kan förstås som en illustration av Norbert Wie-
ners och cybernetikens postulat om att människan främst består av 
information, och att det mänskliga subjektet befi nner sig i ett till-
stånd av ständig förändring eftersom hennes gränser är öppna. Vari-
anter av denna posthumanistiska uppfattning av subjektet förekom 
även i en rad socialpsykologiska föreställningar vid denna tid. Men 
de strategier Seebergs roman gestaltar bidrar starkt till att sortera in 
romanen i en cybernetisk diskurs.

Läsningen av Vägen genom Vasaparken – och den diskurs den 
opererar mot – etablerar en apparat med vars hjälp en rad andra 
texter framträder i nytt ljus. Sara Lidmans Gruva och Per Gunnar 
Evanders Tegelmästare Lundin och stora världen är böcker som 
bägge gestaltar sina protagonister genom en medierande teknologi, 
bandinspelningar respektive fotografi . De teknologier som (i »verk-
ligheten» eller på fi ktionsplanet) används för att forma texten står i 
ett spänningsförhållande till diskussionen av teknologin i texterna. 
Avslutningsvis granskas två andra texter, P. C. Jersilds Calvinols resa 
genom världen och Björn Håkansons Generalsekreteraren, som på 
olika sätt vidareför den cybernetiska subjektsupplösing som gestaltas 
i Seebergs roman.

I den högteknologiska eran formuleras upplevelser av och teorier 
om hur människan regleras av de maskiner som omger henne. 
Känslan av att vara en marionett blir alltmer påtaglig. En männi-

66
  Om denna Wieners tvekan skriver Hayles i How We Became Posthuman, men 

särskilt också i »Designs on the body».
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skosyn, tillämpbar i stora organisationer och, inte minst, inom det 
militära, baserar sig på kalkyler om rationellt handlande. I spelteo-
rin, for mulerad av John von Neumann, blir människan en kugge i 
en stor maskin, en del av en stor automat, som reproducerar sin 
egen ideologi.

Kapitlet automat tar sin utgångspunkt i denna helt rationali-
serade modell av människan. En viktig faktor i denna diskussion är 
just frågan om automationen, vilken ibland sågs som goda sidan av 
det mynt som på andra sidan hade präglats »mekanisering». Men 
där fanns också farhågor – kanske förhoppningar – om människans 
överfl ödighet, inom konst och litteratur gestaltade i olika (ibland 
föregivet) maskinproducerade verk.

67

Under rubriken automat är det Torsten Ekboms »strategiska 
modellteater» Spelmatriser för Operation Albatross (1966) som utgör 
huvudexempel. I en sällsam iscensättning av ett krigsspel mellan 
Röd och Blå ses spåren av såväl Kubricks Dr Strangelove och William 
S. Burroughs cut-up-tekniker som von Neumanns spelteorier.

De bisarra små äventyr vilka utgör lejonparten av Spelmatriser för 
Operation Albatross genereras av ett antal datamaskiner. De gestalter 
som opererar i Ekboms bok saknar skelett, de är kroppar av infor-
mation, men egentligen inget annat. Under samma rubrik – auto-
mat – presenteras också två texter som på skilda sätt framställer 
subjekt som kan sägas vara maskinproducerade – Lars Ardelius 
självbiografi ska bok Plagiat och Magnus Hedlunds roman Doktor 
Gorks sånger. Avhandlingen kan tematiskt – men icke historiskt 
– sägas beskriva en rörelse från förlängning (protes), via invertering 
(system), till fördrivning (automat), men också en rörelse från det 
privata via det sociologiska och existentiella, till det närmast icke- 
eller eftermänskliga.

67
  Som Jesper Olsson i Stockholm kommer att visa i en kommande avhandling, 

hade Ekbom fl era själsfränder bland poeterna. Många inspelningar i Sveriges 
Radios specialinredda studio (av Åke Hodell, Bengt Emil Johnson, Öyvind 
Fahlström m.fl .) accentuerade gränssnittet mellan människa och maskin, 
och man gjorde avancerade undersökningar av hur rösten och bandspela-
ren kunde utnyttjas i den poetiska produktionen. Se t.ex. Jesper Olsson, 
»’slprlnthgtäaäa’ – röst, skrift & medier i den konkreta poesin», Tidskrift 
för litteraturvetenskap 2000:1, s. 28–47.
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Kanske anar vi till slut en försoning även med detta perspektiv. 
Genom att betrakta teknologin som något djupt mänskligt, som 
en integrerad del av Homo Faber, blir vi medvetna om att den helt 
»naturliga» och för-sig-själv-varande människan aldrig existerat. 
Människans natur är redskapens, den artefaktiska samhörighetens, 
natur.

Och där är egentligen min undersökning slut, triptyken protes 
– system – automat är fullbordad.

Men denna möjligen deterministiska och teknologiskt rationella 
historieskrivning bär på en underström av fascinerande irrationa-
litet. Ut från det cybernetiska laboratoriet kommer någonting 
krypande. Det luktar, beter sig underligt, men det lever. Då John 
von Neumann ännu inte lyckats konstruera en datamaskin som kan 
reproducera sig själv samlas alkemisterna ånyo kring sina dekokter 
och läser ur sina magiska skrifter. En Homunculus skall födas. Eller 
kanske rentav Den Nya Människan.

Ecce Post Homo.
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Protes

Teknologin som en förlängning av människan

Proteser och teknologi • Exempel på diskussionen under - och -talen om
tekniken som en förlängning av människan, och om elektronhjärnorna som

förlängningar av nervsystemet • Läsning av Göran Palm, där EN ORÄTTVIS BETRAK-
TELSE bildar utgångspunkten för bilden av en människa som accepterat den medi ala

protesen som förlängning av sina färdigheter (en hållning som dock senare tycks
ifrågasatt av författaren själv) • Maja Ekelöf och Sven Lindqvist som exempel på 

proteser och litteratur under andra hälften av det svenska -talet.

»en fullständig omorganisering»

Två iakttagelser är grundläggande för följande kapitel: 1) Varje för-
längning av vår kropp är att betrakta som en protes. Och 2) varje 
teknologi är att betrakta som en förlängning av våra kroppar.

Men vad är en protes?

En protes är en artifi ciell kroppsdel som kompletterar kroppen, men 
det är en kroppsdel vars operativa system skiljer sig från kroppens 
organiska processer. Numera kan varje mänsklig kroppsdel utom 
hjärnan och nerv systemet ersättas med proteser. […] Protesen ten-
derar att radera ut gränser samtidigt som den förbättrar kapacite ten. 
Därigenom representerar protesen en skärnings punkt [eller nod] 
mellan två system, två underliggande rotsystem, ett teknologiskt och 
ett organiskt. (övers. JI)1

1
    Robert Rawdon Wilson, »Cyber(body)parts: prosthetic consciousness», i 

Cyber space/Cyber bodies/Cyberpunk. Cultures of Technological Embodiment (ed. 
Featherstone/Burrows, sage Publications, London/Thousand Oaks/New Delhi 
1995), s. 243:
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Ovanstående beskrivning (signerad Robert Rawdon Wilson) etable-
rar för föreliggande undersökning några viktiga utgångspunkter. 
Pro tesen är något som kompletterar kroppen, men som har en dri-
venhet, eller »operativt system», som (från början) inte emanerar 
från krop pens organiska processer. Wilson konstaterar något väsent-
ligt då han säger att protesen på en gång förbättrar kapaciteten och 
suddar ut gränser; gränser mellan mänskligt och mekaniskt, men 
också geo grafi ska gränser (Wilson tar den välkände astrofysikern 
Stephen Hawking som exempel, och menar att just för att Haw-
kings röst alltid är digitaliserad så skulle den kunna låta likadant 
vare sig vi befann oss bredvid honom eller på planeten Mars). Pro-
tesen markerar därför ett gränssnitt mellan två olika »rotsystem», ett 
tekniskt och ett organiskt.

2

[A] prosthesis is an artifi cial body part that supplements the body, but 
a part that carries an operating system different from the body’s organic 
processes. Currently, every human body part other than the brain and the 
nervous system can be replaced prosthetically. […] Prostheses blur edges 
even while refi ning capacity. Hence a prosthesis marks an intersection bet-
ween two sys tems, two underlying networks of rhizomes, technological 
and organic.

      Apropå att man i dag kan ersätta de fl esta av våra kroppsdelar med proteser 
– vem minns inte det populärvetenskapliga tv-programmet Reservdelsmän-
niskan från andra hälften av 1970-talet?

2
    Bernard Stiegler har en något mer radikal defi nition av protes i La technique et 

le temps: 

En »protes» är inte något supplement till något, den ersätter inte något 
som skulle ha funnits där innan och som nu gått förlorat: den lägger till 
något. Med Pro-tes förstår vi alltid
 – att sätta något framför, eller spatialisering [é-loignement]
 – att sätta något före, något redan där (förfl utet) och ett föregripande 
(förutsägelse), d.v.s. temporalitet.
 Protesen är inte bara en förlängning av den mänskliga kroppen; den 
utgör kroppens konstitution i dess egenskap av »människa» (citationsteck-
nen markerar konstitutionen). Den är inte ett »medel» för människan, 
utan hennes mål, och man förstår det i grunden tvetydiga i följande 
uttryck: »slutet på mänskligheten». (övers. JI)

      Bernard Stiegler, a.a., s. 162:

La «prothèse» ne vient pas suppléer à quelque chose, ne vient rien rempla-
cer qui aurait été là avant elle et se serait perdu: elle s’ajoute. Par pro-thèse, 
nous entendrons toujours à la fois
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Protesens tekniska utveckling hänger intimt samman med 
cyber netiken, även om mekaniska substitut för kroppsdelar förstås 
funnits under lång tid. Cybernetikens kommunikationsfi losofi  gav 
viktiga incitament till studiet av nervimpulser, muskelrörelser och 
mekaniska förlängningar som delar av samma slutna system. Nor-
bert Wiener konstaterar själv i sin sista bok God and Golem Inc.:

Vad vi nu behöver är en oberoende studie av system som inkluderar 
såväl mänskliga som mekaniska element. Detta system ska inte bedö-
mas från vare sig en mekanis tisk eller en antimekanistisk utgångs-
punkt. Jag tror att en sådan studie redan är på gång och att den 
kommer att ge en betydligt klarare uppfattning av automa tionen.
    Ett fält där vi kan använda (och redan använder) oss av sådana 
blandade system är inom utvecklandet av proteser, dessa anordningar 
som ersätter lemmar eller skadade sinnesorgan.
    [– – –]
    Resultaten underlättas av att den nervimpuls som åstadkom en 
muskelsammandragning före amputationen också kommer att vara 
den som kontrol lerar den motor som styr den artifi ciella handen. 
(övers. JI)3

 – posé devant, ou spatialisation (é-loignement)
 – posé d’avance, déja là (passé) et anticipation (prévision), c’est-à-dire 
temporalisation
 La pro-thèse n’est pas un simple prolongement du corps humain, elle est 
la constitution de ce corps en tant qu’«humain» (les guillemets appartenant 
à la constitution). Elle n’est pas un «moyen» pour l’homme, mais sa fi n, et 
l’on sait l’essentielle équivocité de cette expression, «la fi n de l’homme».

3
    Norbert Wiener, God and Golem, Inc. A Comment on Certain Points where 

Cybernetics Impinges on Religion (The mit Press, Cambridge, Massachusetts 
1964), s. 73 f.

What we now need is an independent study of systems involving both 
human and mechanical elements. This system should not be prejudiced 
either by a mechanical or antimechanical bias. I think that such a study is 
already under way and that it will promise a much better comprehension 
of automatization.
 One place where we can and do use such mixed systems is in the design 
of prostheses, of devices that replaces limbs or damaged sense organs.
 [– – – ]
 This result is facilitated by the circumstance that the same nervous signal 
which was effective in producing a muscular contraction before the ampu-
tation will still be effective in controlling the motor moving the artifi cial 
hand.
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Denna utbyggnad, baserad på en syntes mellan det mekaniska och 
det icke-mekaniska, en sammansmältning mellan amputation och 
extension, får för Wiener strax vidare implikationer (kurs. JI):

Men den här sortens ingenjörskonst behöver inte in skränkas till att 
ersätta delar vi förlorat. Där fi nns proteser till kroppsdelar som vi inte 
har och som vi aldrig haft. Delfi nen tar sig fram genom vattnet med 
sina stjärtfenor och undviker hinder genom att lyssna på ekot av de 
ljud den själv sänder ut. Är inte en propeller på ett fartyg ett par arti-
fi ciella stjärtfenor, är inte ett ekolod en ställföreträdande apparat som 
likt delfi nens anordning sänder och avlyssnar ljud? Vingarna och jet-
motorerna på ett fl ygplan ersätter örnens vingar, och radarn ersätter 
dess ögon, samtidigt som det nervsystem som förenar dem motsvaras 
av autopiloten och andra navigationsinstrument. (övers. JI)4

Wiener konstaterar att där fi nns proteser som inte ersätter delar vi 
förlorat, utan som lägger till funktioner på kroppen som vi tidigare 
inte hade (McLuhan skulle kanske säga att vi i gengäld förlorar 
någon annan funktion), och han tar propellern, fl yget och radarn 
som exempel på för människan helt nya färdigheter.5

4
    Ibid., s. 76:

However, this type of engineering need not be confi ned to the replacement 
of parts that we have lost. There is a prosthesis of parts which we do not 
have and which we never had. The dolphin propels itself through the water 
by its fl ukes, and avoids obstacles by listening for the refl ections of sounds 
which it itself emits. What is the propeller of a ship but an artifi cial pair 
of fl ukes, or the depth-sounding apparatus but a vicarious sound-detecting 
and sound-emitting apparatus like that of the dolphin? The wings and jet 
engines of an airplane replace the wings of the eagle, and the radar its eyes, 
while the nervous system that combines them is eked out by the automatic 
pilot and other such navigation devices.

5
    Wieners syn på protesen (som såväl ersättning för förlorad kapacitet som något 

som ger oss nya egenskaper vi tidigare inte hade) sammanfaller bl.a. med Tim 
Armstrongs defi nition av »negativa» och »positiva» proteser, där de förra är just 
sådana som ersätter förlorade kropps delar, och fyller ett funktionellt tomrum, 
medan de senare extrapolerar människans färdigheter till egenskaper hon 
tidigare inte var i besittning av. Intressant är också Armstrongs etymologiska 
not att Oxford English Dictionary på 1600-talet först omnämner »prosthesis» 
som »ett tillägg av en bokstav eller stavelse i början av ett ord». Den senare 
defi nitionen av protesen som en genom kirurgi tillhandahållen ersättning för 
skadade lemmar härleds från 1706: »’Prosthetics’ is thus a useful heading under 



53protes

Denna insikt, att varje teknologi är en förlängning av våra krop-
par, är ingalunda något som cybernetiken bibringat mänsklighe-
ten. Redan Platon noterade (med stor skepsis) hur skrivkonsten 
egent ligen var ett sätt att transportera minnet till en plats utanför 
kroppen, och många författare har genom historien på olika sätt 
tematiserat människans »kompatibilitet» med maskinerna.

6
 Samuel 

Butler gestaltade på 1800-talet en stark vision av detta genom 
sin framtids roman Erewhon (1863). Och Marinetti formulerade 
slagkraftigt (och tidlöst) människans samhörighet med tekniken 
i manifestet »Syn taxens förstörelse – Otyglad fantasi – Ordfrihet» 
från 1913:

Futurismen grundar sig på den fullständiga omorgani sering av de 
mänskliga sinnena som följt på de stora vetenskapliga upptäckterna. 
Folk idag använder sig av telegrafen, telefonen, fonografen, tåget, 
cykeln, motor cykeln, bilen, oceanångaren, luftskeppet, fl ygplanet, bio-
grafen, den stora dagstidningen (syntesen av en dag i världens liv), 
utan att veta att dessa skilda former av kommunikation och transport 
har ett avgörande infl y tande på deras psyken.
    En enkel man kan med tåg på en enda dag färdas från en liten 
död stad där solen, dammet och vinden tyst leker på öde torg, till 
en storstadsmetropol som fl ödar över av ljus, gester och gatularm. 
Invånaren i en liten bergsby kan genom att läsa en dagstidning känna 
en darrning av oro varje dag, då han följer det osäkra läget i Kina, 
suffragetterna i London och New York, dr Car rel och polarexpedi-
tionernas heroiska hundslädar. Den blyga, stillasittande invånaren i 
vilken landsortsstad som helst kan uppleva farans berusning genom 
att se en fi lm om storviltjakt i Kongo. Han kan beundra japanska 
atleter, negerboxare, outtröttliga amerikanska komiker, eleganta pari-
siskor, blott genom att betala en franc på en varietéteater. Därefter, 
liggandes i sin bourgeois-säng, kan han avnjuta den avlägsna, dyrbara 
rösten av en Caruso eller en Burzio. (övers. från eng. JI)7

which to consider the general fi eld of bodily interventions, technology, and 
writing in Modernism». Se Armstrong Modernism, Technology and the Body 
(Cambridge University Press, Cambridge 1998), s. 78. Jfr också Bernard Stieg-
lers defi nition av protesen ovan.

6
    Se t.ex. Bruce Mazlich, The Fourth Discontinuity, och hans genomgång av 

relationen mellan mekaniskt och mänskligt hos Descar tes, La Mettrie, Mary 
Shelley, E. T. A. Hoffmann, Samuel Butler, m.fl .

7
    Manifestet är återgivet i Caroline Tisdall & Angelo Bozzola, Futurism (London, 

Thames and Hudson 1977), s. 8.
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Marinettis insikt är slående. Han erfar hur den nya teknologin 
(anno 1913) inte bara förmedlar företeelser utan faktiskt skapar 
verklighet. De upplevelser som vi kan ta till oss tack vare denna 
»fullständiga omorganisering av de mänskliga sinnena» äger realitet. 
Tekniken griper in i människans liv, ökar hennes perception, kopp-
lar ihop henne med skeenden långt hemifrån.

Ett knappt halvsekel längre fram i tiden har elektronikens, radio-
vågornas och räknemaskinernas repertoar blivit alltmer etablerad. 
De elektriska impulserna placerar nu metaforen under huden. I den 
cybernetiska erans populärvetenskapliga diskurs används den i syn-
nerhet i diskussionen kring människans nervsystem.

Hannes Alfvén skriver redan 1950, i ett avsnitt som bär rubriken 
»Nervsystem och elektrisk impulsteknik»:

Man kan inte undgå att märka likheten mellan nervernas elektriska 
telegrafsystem, som svarar för den snabba kommunikationen mellan 
olika kroppsdelar, och de elek triska signalsystem, som mer och mer 
binder samman människorna till en väldig, snabbt och nervöst 
reage rande samhällsorganism. Egendomligt nog har på allra sista 
tiden elektroteknikerna börjat använda princi piellt samma system 
som nerverna: meddelanden av olika slag skickas numera gärna ut i 
form av en serie sinsemellan lika impulser, och »informationen», det 
som man vill meddela, bestäms av tidsskillnaden mellan på varandra 
följande impulser.
    Likheten är väl kanske mera tillfällig. Elektrotek nikerna har inte 
medvetet imiterat nervernas impuls metod utan drivits till en metod, 
som liknar denna, av den tekniska effektivitetens hårda krav.8

Samma analogi presenteras i en populärvetenskaplig essäsamling 
utgiven av tidskriften Scientifi c American under femtiotalet:

Faktum är att det i princip är mäns och kvinnors nervsystem, inte 
deras muskler, som dagens teknologier utnyttjar. Och det är nervsys-
temet som håller på att ersättas av automatisk kontroll.

9
 (övers. JI)

8
    Hannes Alfvén, Atomer och människor (Kooperativa förbundet, Stockholm 

1950), s. 81 f. Boken kom ut i utökad nyutgåva 1964, där formuleringen är 
exakt den samma, inkl. »på allra sista tiden».

9
    Automatic Control (utgiven av Scientifi c American, Simon & Schuster, New 

York 1955), ur introduktionen:
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Ytterligare en populärvetenskaplig introduktion till automa tionen 
får tjänstgöra som källa, en färgglad »coffee table»-bok utgiven av 
Folket i Bild 1959. Avsnittets rubrik är »Hjärnan i vila»:

I ett rum står stora gråa skåp uppradade längs en vägg. De inne-
håller den elektroniska hjärnans »grå substans». Framifrån ser de 
lika uttryckslösa ut som ett ansikte utan tankar. Men öppnar man 
dörrarna på baksidan ser man tusen och åter tusen olika kretsar, 
hopkopplade med skära blåa gröna och orangefärgade trådar. Dessa 
kretsar är hjärnans »nervceller».
    Utefter en annan vägg står några andra, mindre skåp, som innehål-
ler hjärnans långsamma »yttre minne», som är ett slags referensbib-
liotek. Dess »snabbminne» som är en magnettrumma eller liknande, 
befi nner sig inne i själva maskinen. Hjärnans »öra» är ett snyggt och 
pryd ligt kopplingsbord som står i mitten av rummet. Det är här som 
maskinen får sina instruktioner.10

Alltså: kopplingen mellan människa och maskin är väl etablerad 
i den populärvetenskapliga diskursen, såväl i Sverige som i utlan-
det, redan före 1960-talet. I synnerhet gäller detta uppfattningen 
att männis kans nervsystem är att likna vid – ja, är – elektriska 

It is, in fact, the nervous systems, not the muscles, of men and women that 
our technology principally employs today. And it is the nervous system 
that is in process of replacement by automatic control.

10
   Jane Werner Watson (m.fl .), Vetenskapens underbara värld (Folket i Bilds 

Förlag, Stockholm 1959), s. 75. Se även Lennart Edberg, Automationen. Den 
nya robottekniken och hur den verkar (Rabén & Sjögren, Stockholm 1956), s. 
46:

Vi har sagt att Kalle Blom översätter ritningen åt sin maskin. Det gör han 
med hjälp av sitt nervsystem.
 För att kunna automatisera Kalles maskin måste vi tydligen konstruera 
en maskin som faktiskt ersätter Kalles nervsystem.
 Uppgiften förefaller orimlig och olöslig. Men här är det återigen vår 
inrotade vana att sätta likhetstecken mellan information och mänskligt 
tankeliv som spökar. Det gäller att bortse från Kalles förmåga att förstå 
ritningen och att veta vad han gör med maskinen. Betrakta Kalle som om 
han själv vore en maskin! Då blir det uppenbart vad han egentligen gör:
 Han överför information och låter den styra maskinen.
 Från Kalles ögon går elektriska impulser genom nerver till hjärnan. 
Därifrån går andra elektriska impulser genom nerver till Kalles muskler. 
Impulserna är bärare av meddelanden. De överför information från den 
ritning som Kalle tittar på till de muskler som Kalle arbetar med.
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impulser. Omvänt speglas den animistiska uppfattningen av de nya 
maskinerna i en benämning som »elektronhjärna».

Bilden av människan är ofta den av en individ inskriven i ett 
nätverk av teknologier, elektricitet, information. Ord som »kommu-
nikation» och just »information» blir nyckeltermer i en rad olika 
försök att beskriva människans position i förhållande till hennes 
omvärld.

En återkommande faktor i denna positionering är frågan om 
automationen, det vill säga i första hand diskussionen kring indu-
strins ökade grad av automatisering och de följder det får för såväl 
arbetsmarknad som människovärde. Det fi nns skäl att återvända till 
frågan om automationen längre fram. Här ska bara lyftas fram en av 
automationens entusiastiska förespråkare, sir Leon Bagrit, som i en 
föreläsningsserie för bbc 1964 hyllade automationen, som han kal-
lade för »människans utbyggnad» (»the extension of man»).

11
 Bagrit 

drar en tydlig och viktig gräns visavi mekani seringen, med vilken 
automationen olyckligtvis ofta förväxlades. Mekanisering är det till-
stånd som beskrivs i Chaplins Moderna tider, där människan blir 
slav under tekniken och hela tiden måste anpassa sig eller gå för-
lorad. Automatisering, menar Bagrit, är däremot mekaniseringens 
motsats, den automatiserade processen sätter nämligen människan 
i centrum, hon befrias från ovärdigt arbete (i motsats till mekani-
seringen som gav upphov till dehumaniserande arbetsuppgifter), 
det är arbetaren som styr processen, maskinen blir en lydig och 
»intel ligent» tjänare istället för en slavdrivare. »Automationen», 
säger Bagrit, »är precis motsatsen till mekanisering. Mannen som 
styr utsträcker sina färdigheter men förbliver sig själv.»

12
 (övers. och 

kurs. JI)
Sir Leon Bagrit, väl påläst i den cybernetiska terminologin, ser 

alltså hur tekniken innebär att människans färdigheter byggs ut till 
att allt effektivare utöva kontroll över produktionsprocessen, istäl-
let för att kontrolleras av den. Samtidigt håller han fast vid den 

11
   Sir Leon Bagrit, The Age of Automation, The bbc Reith Lectures 1964 (Wei-

denfeld and Nicolson, London 1965), s. 11–22.
12

   Ibid., s. 17:

Automation is the exact opposite of mechanization. The man in charge 
extends his faculties but remains himself.
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mänskliga individualiteten – människan förlängs, men jaget förblir 
ändå intakt. Det är en paradox, eller kanske snarare ett humanistiskt 
credo, som många håller fast vid.

En av de mest infl ytelserika och progressiva företrädarna för 
denna syn på människan och tekniken var förstås Marshall McLu-
han. Och undertiteln på hans kanske mest spridda bok Understan-
ding Media från 1964, upprepar den nu välbekanta metaforen The 
Extensions of Man (på svenska 1967 – Media. Människans utbygg-
nader). Men som ovan påtalats är idén om att teknologin, eller för-
denskull media, är en utbyggnad av mänskliga egenskaper knap past 
något nytt, McLuhan rör sig här på väl upptrampade stigar. Det 
nya i det sammanhanget är snarare den konsekvens med vilken han 
genomför sitt resonemang. För McLuhan talar inte bara om tekno-
logier eller media i vedertagen mening; ur hans perspektiv är varje 
förlängning av mänskliga färdigheter (alltifrån penna och telefon till 
kläder och pengar) att betrakta som medier.

Men McLuhan är radikal också på ett annat sätt, nämligen i det 
att diskussionen om automation – att maskinerna är en förlängning 
av mänskliga färdigheter – sammanförs med diskussionen om elek-
tronhjärnorna – att hjärnan och nervsystemet består av elektriska 
impulser. Detta bildar fundamentet i McLuhans mediehis toriska 
projekt. Redan på första sidan i Media förklarar han detta:

Under de mekanistiska epokerna hade vi byggt ut våra kroppar i 
rummet. Idag, efter mer än ett sekel av elektro teknik, har vi sträckt ut 
själva det centrala nervsystemet till att famna hela jorden. Vi nalkas 
nu snabbt slutfasen i människornas utbyggning av sig själva, när 
medvetandet självt kan fås att fungera på teknisk väg, och då själva 
den skapande kunskapsprocessen kommer att sträckas ut kollektivt 
och sammanhållande till hela mänskligheten, likaväl som vi ju redan 
sträckt ut våra sinnen och nerver genom de olika media.13

Här väver McLuhan alltså ihop teknologins utbyggnad i rummet 
med cybernetikens analogi mellan nervbanor och elektronik, och 
avslutar med en ofullbordad vision om vad som händer när vi lyck-
ats skapa artifi ciella intelligenser, som i sin tur kommer att bygga 
ut sina färdigheter och sinnen till att omfatta hela klotet. (Det är 

13
   Marshall McLuhan, Media. Människans utbyggnader ((1964) sv. övers. Richard 

Matz, pan/Norstedts, Stockholm 1967), s. 11.
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anmärk ningsvärt hur nära McLuhans vision ligger Marinettis mani-
fest 50 år tidigare – även han betonar ju att teknologin inte bara 
förstärker kroppsliga färdigheter utan också innebär ett ingrepp på 
sinnes organens funktioner.)

McLuhans mediehistoriska projekt innebär alltså ett kirurgiskt 
ingrepp i individen, det är ju här inte längre bara frågan om meka-
niska proteser utan även om sinnesorganens och nervbanornas 
förlängningar. McLuhans människa har fått ett nervsystem, som 
med hjälp av elektroniska informationsmedia sträcker sig utanför 
kroppen. Scott Bukatman kommenterar i Terminal Identity (1993) 
detta McLuhans förlängda nervsystem:

Spridningen av informations- och kommunikationstekno logierna 
innebär också en förlängning, utanför kroppen, av det centrala nerv-
systemet: detta för överföring av meddelan den så välanpassade elek-
triska system. Avsikten med metaforen är att skapa tillförsikt, genom 
att uppmuntra till en acceptans av mediekulturen som ett led i en 
naturlig och evolutionär process. Allting är annorlunda nu, men det 
fi nns ingen anledning till oro: allt är sig också likt.14 (övers. JI)

Denna nya utbyggnad av nervsystemet ska alltså förstås evolutio-
närt. Det fi nns ingen anledning till oro, allting utvecklas, men det 
är så det ska vara, människan har fortfarande läget under kon troll. 
Denna människosyn återfi nns tidigt hos t.ex. Hannes Alfvén, 
som etablerar återkommande paralleller mellan nervsystem och 
elektroteknisk kommunikation. Nervcellerna är ett medium som 
rapporterar retningar genom kroppen som stimuli till hjärnan, som 
sänder ut nya signaler, vilka i sin tur styr musklernas och krop-
pens aktiviteter. Via komplicerade nätverk av synapser och trådar 
förmedlas en mängd information genom kroppen, och regleras av 

14
   Scott Bukatman, Terminal Identity. The Virtual Subject in Postmodern Science 

Fiction (Duke University Press, Durham and London 1993), s. 70:

Furthermore, the proliferation of technologies dedicated to information 
and communication comprise an extension, outside the body, of the cen-
tral nervous system: that elaborate, electrical, message-processing system. 
The metaphor is intended to reassure by fostering an acceptance of media 
culture as a natural and evolutionary state. Everything is now different, 
but there is no need to worry: it is also the same.
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»de stora mottagningscentralerna i ryggmärgen och hjärnan».
15
 Och 

jämförelserna till trots är hjärnan än så länge överlägsen:

En sådan [matematikmaskin] har kanske 10 000 elek tronrör, som kan 
utföra olika kopplingar, men det antal synapser, som i vår hjärna kan 
dirigera nervimpulserna längs olika vägar, är av storleksordningen 
miljarder.16

Alla vägar går till hjärnan, konstaterar Scott Bukatman i sin kom-
mentar till McLuhan:

Nervsystemets förlängning utanför kroppen bidrar där med till ökad 
hjärnkapacitet och till att individen ham nar än mer i centrum. Som 
McLuhan ser det innebär den nya teknologins framfart att vi får mer 
kontroll.17 (övers. JI)

McLuhan ser hjulet som en förlängning av foten, glasögonen är 
en förbättring av ögat, kläder en förstärkning av huden, telefonen 
en utbyggnad av örat. I denna värld av proteser regerar människan 
oin skränkt. McLuhans teknologiska determinism balanseras av en 
humanistisk fundamentalism. Men samtidigt som han alltså upprätt-
håller jagets okränkbarhet, är han fullt medveten om att de nya 
tek nologierna innebär en omstrukturering av kroppen, inte bara i 
meta forisk utan i reell mening.

McLuhans infl ytande på delar av det svenska avantgardet kan 
knappast överskattas. En hel tidskrift – eller rättare »litterär kalen-
der» – ägnades åt att 1966–67 introducera McLuhans mediehisto-
riska projekt i Sverige, tillsammans med andra cyberestetiker som 
William S. Burroughs, Timothy Leary och Buckminster Fuller. 
Bakom den Bonnierstödda kalendern Gorilla, för det var publi-
kationens namn, stod namn som Mats G. Bengtsson (redaktör), 
Torsten Ekbom, Leif Nylén, Åke Hodell, Svante Bodin, Bengt-Emil 
Johnson och Torkel Rasmusson. Mats G. Bengtssons essä i Gorilla 
nr 1, »Vårt externa nervsystem», hade hämtat rubriken direkt från 

15
   Alfvén, s. 80–81.

16
   Ibid., s. 89.

17
   Bukatman, s. 70:

To extend the nervous system outside the body, then, is to further empo-
wer the brain and to further centralize the individual. In McLuhan’s view 
the procession of new technologies gives us more to control.
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McLuhan, och Bengtssons presentation är ambitiös. Han slår ome-
delbart fast att elektroniken »har förlängt vårt centrala nerv system 
till en global omfamning av hela vår planet». Han talar här också 
om hur varje nytt medium på verkar våra sinnesorgan, och samspelet 
dem emellan. Men Bengtsson går också vidare i det att han (såväl 
i denna text som i essän om Burroughs i samma Gorilla) kopp-
lar ihop McLuhan med det »cybernetiska triumviratet» Norbert 
Wiener, Claude Shannon och John von Neumann, vilket tyder på 
en syn på McLuhan som en subjektets gränsupplösare i samma anda 
som cybernetikerna. Detta är möjligen en feltolkning (McLuhan 
agerade inte som »subjektsupp lösare»), men ändrar förstås inte på 
det närmast religiösa infl ytande McLuhan tycks ha utövat på en 
yngre generation kritiker, författare och konstnärer.

18

protes skulle landa i en läsning av Göran Palm. Och det kan 
tyckas vara en lång väg mellan Palm och »gorillorna». Men där 
fi nns en ironisk koppling dem emellan. Gorilla-redaktören Leif 
Nylén konstaterar i en (i övrigt skeptisk) anmälan av Göran Palms 
En orättvis betraktelse (»Göran Palms straffpredikan» i BLM 1966:8), 
att författaren faktiskt tangerar McLuhan i sin beskrivning av skill-
naderna mellan en senegalesisk balett och en revydansgrupp från 
Luxemburg. Bägge evenemangen hade Göran Palm (eller »Göran 
Palm») sett på tv. Nyléns kommentar förs på tal i en intervju med 
Palm i Clarté:

Ja, Leif Nylén påstod att jag var en svensk McLuhan när jag skrev det 
där. Jag har inte läst McLuhan, men det lät ju smickrande, eftersom 
jag vet att Leif Nylén uppskattar McLuhan väldigt mycket – mer än 
han i övrigt upp skattade min bok.19

Det är nu hög tid att vidare undersöka länkarna mellan Göran 
Palms bok och den cybernetiska diskursen.

18
   För en utförligare genomgång av Gorilla och den existentiellt politiska debatten 

i dess spår, se Jonas Ingvarsson, »Den cybernetiska gorillan och den multime-
diala utopin – om Gorilla, Konst: Media» i Tidskrift för litteraturvetenskap, 1996:
3–4, s. 108– 128.

19
   »Samtal med Göran Palm», Clarté 1967:2, s. 14. Intervjuare Robin Gerholm, 

Gunnar Moberg, Hans Seyler.
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havet – ett preludium
Digtet om den skønne solnedgang
er kommet i vanskeligheder

          – Steffen Hejlskov Larsen
20

I sin dikt »Havet», skriven 1965 i den nyenkla stil han själv var med 
om att lansera, lyckas Göran Palm att vända ut och in på själva 
representationen:

      Jag står framför havet
      Där är det
      Där är havet
      Jag tittar på det
      Havet. Jaha.
      Det är som på Louvren

Utgångspunkten är ett av poesins mest slitna motiv, havet, och 
allt vad det kan bära med sig av metaforisk barlast och symboliska 
undertoner. För att förstärka denna effekt utgör dikten en egen 
avdelning i diktsamlingen (även den med titeln »Havet»), med 
blanksidor såväl före som efter.

21
 Palm tycks närmast vilja lura in 

läsaren i ett hörn. Ty i denna dikt är oceanen ingen metafor, ej 
heller appliceras detta stora vatten på något »mänskligt» känslo-
tillstånd. Istället fi nner sig läsaren snart vara instängd i världens 
största museum, Louvren, ett enormt slott fullspäckat med just 
representationer, och kanske mer än något annat representationen 
av just representationernas historia i Västerlandet (– säg »Europeisk 

20
  Steffen Hejlskov Larsen, Systemdigtningen, modernismens tredje fase (Munks-

gaard, København 1971), avsnittet »Den artifi cielle natur», s. 172, se även 
passim.

21
   Jfr Björn Juléns iakttagelse:

Det bör betonas att denna dikt i originaldiktsamlingen omgavs med en 
viss typografi sk pompa. [– – – ] Arrangemanget underströk på ett markant 
sätt känslan av en spänd förväntans upplösning i intet – Henri Bergsons 
defi ni tion på humor – och när man läser dessa rader bör man kanske inte 
bara erinra sig detta tekniska raffi nemang, utan också den fruktansvärda 
symbol kraft – laddningar inte minst från Freud och Eliot – som ligger 
inkapslad i rubrikordet »Havet».

      Ur »Göran Palms dikt ’Havet’ och de sju uttolkarna», Svensk Litteraturtidskrift 
1973:2, s. 28.
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konst» och en av de första associationerna kommer att vara Louv-
ren). Dikten, som i förstone tycks gestalta en demonstrativ likgil-
tighet inför skillnaden mellan artefakt och »natur», åstadkommer 
alltså en invertering: havet används inte för att frammana sublima 
eller sentimentala känslor, utan blir istället till en metafor för själva 
representationen. Och det är där läsaren blir fast; hon har hamnat 
på andra sidan spegeln, och detta kan skapa en känsla av panik, 
men lika gärna kan hon – vi – fascineras av att få syn på refl ektio-
nens mekanik. Palms »Havet» kan förmedla känslan av att faktiskt 
få se poesins skelett.

Genom att dikten heter detsamma – »Havet» – som den bild den 
innehåller och dekonstruerar, fångar dessa till synes oskyldiga rader 
läsaren i en feedback-loop: »Är ’havet’ en metafor?» – »Nej» – »Om 
det inte är en metafor vad är då havet, eller ’Havet’ [dikten]?» – »Jo, 
Havet är en dikt av Göran Palm» – »Vad handlar den om?» – »Den 
handlar inte om havet utan om ’havet’, eller kanske snarare om 
’Havet’ [dikten]» – »Men vad är Havet?» – »Jo, havet, eller ’Havet’, 
är – – –

Ungefär samtidigt med Palms dikt går cybernetiken in i sin 
»andra våg» med Maturanas idéer om autopoiesis och observatörens 
roll i slutna system. Kortfattat går denna modifi ering av cyberne-
tikens informationslära ut på att varje informationshanterande var-
else är ett slutet system som hela tiden omskapar sig själv i enlighet 
med de krav systemet ställer. Information fl ödar genom individen 
– precis som i cybernetikens tidigaste fas – men denna information 
omformas också för att anpassas efter de villkor indivi dens system 
kräver. Enklare uttryckt: en groda ser fl ugan på ett annat sätt än 
människan, eftersom den behöver se fl ugan på ett annat sätt. Cen-
tralt för denna andra våg är sålunda: slutna system, autopoiesis, och 
– viktigast – observatören.

22

22
   Med bl.a. N. Katherine Hayles och Mark Hansen skulle man kunna förstå 

den litterära texten som ett sådant »observerande» system. Att utsätta en text 
för en tolkande aktivitet, utan att fördenskull på ett hermeneutiskt sätt sluta 
och fi xera den, innebär inom en cybernetisk diskursanalys därför att undersöka 
olika aspekter av textens »syn» på omvärlden, diskursen. William R. Paulsen 
utvecklar det systemteoretiska spåret i sin bok The Noise of Culture: Literary 
Texts in a World of Information (Cornell University Press, Ithaca 1988).
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Observatören i Göran Palms dikt är ett diktarjag. Men det tycks 
som om detta jag överlåtit sin tolkande roll åt någon annan, något 
annat. För i denna feedback-loop verkar dikten själv göra anspråk på 
att upprätta det rum som utgör tolkningsram. Palm tycks alltså leka 
med tanken på dikten som observatör av poesins, eller kanske rättare 
representationens, slutna system.

23
 En invertering av det litterära 

perspektivet är på gång, och denna invertering, som vidare kommer 
att utgöra ett huvudmotiv i Palms författarskap, är ett resultat av 
den samtida mediesituationen.

Så vad blir det då av författaren? En konstruktör av refl ektioner, 
spegelbilder, betraktelser? Ja, följande avsnitt tar sin utgångspunkt i 
Göran Palms första essäbok från 1966, vars titel var just En orättvis 
betraktelse. Här betraktar författaren refl ektionen av Den Andres 
an sikte, ett ansikte som genom den nya medieteknologin stirrar 
tillbaka på oss. Någon observerar oss, från den andra sidan av spe-
geln.

24

Med böckerna En orättvis betraktelse (1966), Indoktrineringen i 
Sverige (1968) samt Vad kan man göra? (1969) etablerar sig Palm 

23
   Dikten »Havet» kan också, som N. Katherine Hayles föreslagit i ett samtal 

(ucla vt 2001), ses som en illustration till (den just nu pågående) »Alife»-forsk-
ningens antirepresentativa projekt. Till skillnad från forskning kring Artifi ciell 
Intelligens (ai) söker man inom Artifi cial Life inte konstruera/kopiera något 
mänskligt sub jekt. I en vidareföring av det tänkande som Matuarana/Varelas 
systemteorier om autopoiesis lanserade, ser man istället hur varje »levande» 
system (en enkel robot t.ex.) bör få utveckla sin »intelligens» utifrån den »verk-
lighet» den själv konstruerar, och inte efter någon idé om hur en »mänsklig» 
hjärna skulle tacklat problemet. På ett liknande sätt upprättar »dikten» i 
»Havet» sin verklighet, som är represen tationens verklighet. Om Alife, se t.ex. 
mit-forskaren Rodney Brooks uppsatser »Intelligence without representation» 
och »Elephants don’t play chess».

24
   Göran Palms inverterade blick ska också ses i skenet av titeln på den diktsam-

ling »Havet» ingår i: Världen ser dig. Den omorientering dikten »Havet» och 
senare En orättvis betraktelse skulle kunna sägas vara ett uttryck för är alltså 
väl förberedd hos författaren själv. Se t.ex. Agrell, a.a., s. 40; Forser/Tjäder, 
»Författaren blir deltagare – Göran Palm», i Den Svenska Litteraturen 3 (red. 
Lönnroth/Göransson), s. 397 ff; Leif Eriksson, »Man måste ha sin prövosten»: 
Gunnar Ekelöfs betydelse för Göran Palm och några andra sextiotalspoeter (Aka-
demilitteratur, Stockholm 1982), s. 48–60 (där dock en radikal läsning av 
»Havet» som Torben Brostrøms – han ser »Havet» som ett ord på fem bokstä-
ver – och antagligen också undertecknads, underkänns som alltför sökt).
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som skriftställare i vidare mening och det är också dessa böcker 
och deras relation till en omgivande massmedial kontext som 
fokuseras här. Ty kommunikations tek nologin är för Palms fram-
ställning kon stituerande i så måtto att media utgör en uppsättning 
förutsättningar nödvändiga för att hans litterära projekt ska kunna 
förverkligas. Media konstituerar inte bara olika rum utan också en 
fysisk rörelse i Palms litterära projekt. I centrum sitter en modern, 
(av tv-apparaten) upplyst, västerländsk man, med många proteser. 

odalvikingen i den globala byn

Genom hela En orättvis betraktelse löper Göran Palms diskussion om 
hur nya media, i synnerhet tv, låter oss få syn på det ansikte han 
med Birgitta Trotzigs ord kallar »den lidandes ansikte». Att betrakta 
detta ansikte blir för Palm till ett möte med anmärk ningsvärt hög 
konkretion: »Statistiskt sett är det idag så att även det skandinaviska 
folk hem mets stugsittare träffar indiska bönder, latinamerikanska 
demon stranter, svenska narkomaner eller barn i Vietnam lika ofta 
som han träffar sina vänner och bekanta.»

25

Palm har förvisso reservationer här. Det är sant, menar han, att 
man inte träffar dessa människor ’på riktigt’, men »man träffas av 
dem, ideligen, och man träffas personligen» (s. 24). Det är fram-
för allt från affi scher, tidningar och tv-rutor som nödens ansikte 
betraktar oss och det är i hög grad den samtida kommunikations-
teknologin som bidrar till detta ansiktes realitet. Trots det tycks 
lidandet inte komma inpå oss – »när alla blivit vår nästa har ingen 
blivit vår nästa, och när vi får möjlighet att dagligen se världens 
nöd blir nöden banal och vi ser den utan att se den» (s. 30). Det 
fi nns för visso många som tycker lidandet är hemskt, men de som 
vill hjälpa vill göra det utan att de egna privilegierna hotas. Därför 
måste för ändringen komma från de kuvade.

Palm defi nierar i detta sammanhang världen som »ett land»; 
genom kommunikationsteknologin har avstånden i världen krympt, 
men »vi» har ännu inte riktigt gjort oss medvetna om detta. I avsnit-
tet »Nya vanor», som ur ett cybernetiskt perspektiv måste anses vara 

25
   Göran Palm, En orättvis betraktelse (Norstedts, Stockholm 1966), s. 23.
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bokens centrala, utvecklas vad man med Bachtin kan kalla en ny 
kommunikationsteknologisk kronotop, d.v.s. en gestaltning av det 
massmediala rummets relation till tiden (och vice versa).

Göran Palm bygger här sitt resonemang på att vissa inlärda, 
eller nedärvda, vanebeteenden i västerlandet fått oss att betrakta 
omvärl den på ett visst sätt. Författarens motdrag blir att föreslå nya 
vanor med vilkas hjälp vi kan få en större medvetenhet om »landet» 
världen. Därefter sammanställer Palm en »önskelista» på nio nya 
vanor som borde kunna användas som redskap för att få syn på de 
ansikten vi har framför oss, »de andras och vårt eget».

Den första vanan Palm vill se är »Vanan att dagligen ta reda på hur 
det står till i världen på samma sätt som vi dagligen förhör oss om hur 
våra närmaste mår», en vana som enligt Palm kan förefalla självklar 
att ta till sig, men som länge legat utom räckhåll; vi betrak tade »allt 
som låg utanför Europa (eller Katrineholm) med Magnus Ladulås’ 
eller Sven Hedins ögon» (s. 129). Nu har vi emellertid fått tillgång 
till »effektiva isoleringsbrytare», och till dessa räknar han »pengar, 
tv, språkkunskaper, världskrig längs gränserna, bil, inter nationellt 
orienterade rikstidningar, charterfl yg, Dag Hammarskjöld, utländ-
ska arbetskamrater, semester och utomeuropeiska samtals ämnen», 
och med dessa har nu yttre förutsättningar för denna vana skapats 
(s. 130).

Palm konstaterar dock att trots att vi har dessa tekniska, ekono-
miska och sociala resurser för att etablera nya vanor, så har dessa 
resurser istället använts för att befästa vår egen trångsynta världs bild; 
medierna blir inte till »isoleringsbrytare», de snarare accentu erar vår 
isolering.

Två nya vanor – som synes stå i ett direkt förhållande till Mari-
nettis manifest från 1913 – behandlar Palm samtidigt:

3. Vanan att förknippa begreppen resa och resande även med sådana 
kommunika tioner som inte medför förfl yttning av kroppen.

4. Vanan att använda artifi ciella sinnesorgan av typ telefon, fi lmkamera, 
gram mofon etc. som »naturliga» komplement till våra medfödda sinnes-
organ.

(s. 131)

Palm redovisar här en trots allt positiv syn på mediernas potential. 
Det talas här om »artifi ciella sinnesorgan», »resa» och »komplement» 
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och – med ekon av såväl Marshall McLuhan som Norbert Wieners 
God and Golem, citerad ovan – utvecklar Palm detta mycket kon-
kret:

Cykeln och bilen är våra förstärkta apostlahästar, jet plansvingarna 
är våra fl ygande armar, teleprintern och telegrafen vår snabbare skri-
vande hand, teleskopet och zoomlinsen vårt skarpare öga, radion vårt 
förbättrade öra, telefonen och mikrofonen vår nya tordönstämma, 
radarn våra förlängda känselspröt, dieselmotorn våra starkare lungor, 
strålkniven våra vassare naglar, data maskinen vårt osvikligare minne, 
televisionen vårt all världens väsen förnimmande öga och öra.

(s. 132)

Tekniken blir i denna belysning till »människans tjänare och rust-
ning» – och på detta sätt har nog många lärt sig att uppfatta den 
nya teknologin, menar Palm. Men, fortsätter han, att verkligen 
upp leva teknologin som reella verktyg för resande, det är betydligt 
svårare. Orden »uppfatta» och »uppleva» är de ord Palm själv använ-
der i sitt resonemang, och det är mellan dessa ord vanebildningen 
ska etableras. Vi förstår idag (1966), resonerar Palm, att kommunika-
tionsformerna kan utnyttjas till mycket gott men vi har inte förstått 
deras fullständiga potential. Denna potential består i att tekniken 
inte bara är medier som förmedlar verkligheter, tekniken skapar verk-
ligheter som har lika hög sanningshalt som den fysiskt närvarande 
verkligheten.

För Palm handlar etablerandet av dessa nya vanor alltså om en 
förskjutning från representation till realitet, skillnaden mellan att 
uppfatta och att uppleva. I denna rörelse deltar Palm i den upplös-
ning av subjektets gränser som är en så viktig del i det cybernetiska 
projektet. Genom att tekniken och massmedia ses som förläng-
ningar av hans kropp kan textjaget inta en radikalt bejakande 
inställning till den nya teknologiska världsordningen. Det som för 
en traditionell humanist varit att betrakta som en avbild, en repre-
sentation, får för textjaget en absolut realitet. Denna cybernetiska 
relation mellan representation och realitet är konstituerande för hela 
boken En orättvis betrakelse:

Jag undrar om vi inte på det hela taget hyser en över driven tilltro till 
våra medfödda sinnen och en överdriven misstro mot våra tekniska 
sinneskomplement. Även det mest idisslande hemmasittande ges 
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resans rang bara krop pen rör sig per bil eller fl yg; inte ens den öpp-
naste och självständigaste hemmaresa med bokens eller tele visionens 
hjälp ges resans rang.
    Kunde nu en del av vår tilltro till primärseendet och den lekamliga 
förfl yttningen överföras till massmedia behövde vi kanske inte stå så 
vanmäktigt och regressivt provinsiella inför den oerhörda förminsk-
ning som inte minst tekniken låtit jorden undergå (för oss som har 
råd med teknik) – Teheran och Khartoum inom en dags resas räck-
håll, pagoder i tv, afrikanska revolutions sånger i radio, tidskrifter 
från Latinamerika, timsgamla nyheter från hela världen fl era gånger 
dagligen. Vi kunde kanske etablera vanor med vilkas hjälp detta 
faktum kunde komma inom våra känslors räckhåll, så att det också 
gick att uppleva, så att det också gick att leva med, så att det också 
gick att fatta och se i ansiktet: att världen har blivit ett land.

(s. 135f )

Passagen från Palms bok låter – än en gång – som ett eko av det 
ovan citerade Marinetti-manifestet, ja i så hög grad att man frestas 
tro att det är en parafras:

Folk idag använder sig av telegrafen, telefonen, fono grafen, tåget, 
cykeln, motorcykeln, bilen, oceanångaren, luftskeppet, fl ygplanet, 
biografen, den stora dagstid ningen (syntesen av en dag i världens liv), 
utan att veta att dessa skilda former av kommunikation och transport 
har ett avgörande infl ytande på deras psyken.

Och vidare:

Invånaren i en liten bergsby kan genom att läsa en dagstidning känna 
en darrning av oro varje dag, då han följer det osäkra läget i Kina, 
suffragetterna i London och New York, dr Carrel, och polarexpedi-
tionernas hero iska hundslädar.26

26
   F. T. Marinetti, a.a. Men även Marinetti har sina förtrupper. Ytterligare ett 

halvsekel tidigare är det Samuel Butler, författaren till den spektakulära fram-
tidsromanen Erewhon (1863), som i essän »Lucubratio Ebria» publicerad 1865 
(i referat av Bruce Mazlich) påstår t.ex. följande:

The tone is now positive. Machines are, in fact, merely extracorporeal 
limbs added to the members of the human body: a lever is an extension of 
the arm, microscopes and telescopes of the eyes, and so forth. Such body 
changes, that is, extensions, entailed mind changes as well, and, Butler 
suggests, Man comes to be his civilization.

      Se Bruce Mazlich, The Fourth Discontinuity, s. 149.
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I en för Palm mer samtida diskurs hörs förstås ekon av en Marshall 
McLuhan, såväl från det tidigare citerade stycket som i en berömd 
passage från Gutenberggalaxen:

De elektromagnetiska upptäckterna har återupprättat det simultana 
’fältet’ inom alla mänskliga göranden och låtanden, så att mänsk-
ligheten nu lever under omstän digheter som påminner om en 
’global by’. Vi vistas i ett enda sammanpressat rum som genljuder 
av stamtrum mor.27

Palm ansluter sig alltså till fl era gränsöverskridande och posthuma-
nistiska resonemang i sitt bejakande av den mediala diskursen.

Palms ställningstagande i dessa avsnitt av En orättvis betraktelse 
är explicita uttryck för den nya världsbild som media bibringat den 
moderne resenären. Och det är denna världsbild, denna nya organi-
sering av tiden och rummet – en massmedial kronotop – som till-
låter Palm att betrakta hela världen:

Jag säger det här med visst personligt eftertryck, för jag har vågat mig 
på att skriva en bok som rätt mycket syss lar med den tredje världens 
problem utan att någonsin ha satt min fot utanför Europa. Jag menar 
mig ändå ha rest. Jag har rest som den korsning av viking och odal-
bonde som vår tids ingenjörer har framfött: odalvi kingen som på 
samma gång reser och stan nar på torpet. Eller med Upanishadernas 
ord: »Ehuru sittande stilla fär das han vida.»

(s. 137)

Göran Palm suggererar fram en bild av sig själv sittande i tv-
fåtöljen med skrivmaskinen i knät, hans empiri är en massmedial 
empiri. Och även om textjagets resonemang inte är reservationslöst, 
utgör denna empiri inte något moraliskt problem för honom; ty 
tv:ns bilder är en självklar del av verkligheten och bör därför ingå i 
beskrivningen av denna verklighet. Ja, de inte bara ingår i, de skapar 
verklighet.

Det är sålunda vid denna punkt i framställningen medieresone-
mangen i En orättvis betraktelse inte bara ska ses som mimetiska 
markörer, utan därtill ontologiska; världsbilden inte bara skildras, 

27
   Marshall McLuhan, Gutenberggalaxen, ((1962) övers. Richard Matz, pan/Nor-

stedts 1969), s. 44.
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utan konstitueras av media. Kropp, medier och omvärld tycks smälta 
samman. Kommunikationsteknologin blir det verktyg Palm anser 
nödvändigt för hela sitt projekt, och istället för att be om ursäkt för 
den andrahandsinformation som hans framställning baserar sig på, 
förvandlar han istället problemet till en utmaning för hans samtida 
intellektuella.

I avslutningen av resonemangen kring vanorna 7 och 8 andas 
Palm också en trötthet inför vår västerländska fi xering vid det litte-
rära experimentet. Det fi nns, menar han, inte längre »någon ursäkt 
för att låtsas som om övningar i europeisk avantgardism eller i väs-
terländsk kulturgemenskap skulle vara yttringar av internationell 
medvetenhet» (s. 146, kurs. GP). Men viktigare än denna antydda 
trötthet är de riktlinjer för den litterära verksamheten Göran Palm 
drar upp (i avslutningen av argumentationen kring vana 9). Han 
menar att »sakliga litteraturkonventioner» tycks vara av nöden, och 
att man också kan avläsa en sådan trend i den samtida europeiska 
litteraturen:

Expressionistiska indignationspjäser ger plats för fea turepjäser av typ 
Rann sakningen, och reseskild ringar från Asien där man sällan rätt vet 
vem som kan uppvisa det naknaste såret, reseskildraren eller Asien, 
ger plats för okommenterade intervjuserier av typ Familjen San chez 
(av Oscar Lewis) och Rapport från en kinesisk by (av Jan Myrdal) eller 
för en blandning av reseskild ring och lyrisk livsåskådningsbetraktelse 
eller för en bland ning av diktsamling och dossier. De traditionellt 
skönlit terära formerna utsätts för ett ökat faktatryck, och jag tror att 
det är betecknande att de starkaste skild ringarna av tortyren i Algeriet 
inte varit de som förekom mit i kän sloladdade romaner utan de som 
förekommit i saklad dade dagböcker, vittnesmål, sjukjournaler.

(s. 152)

Alltså: de nya livsformer vi tvingas – eller får möjlighet till – att eta-
blera sedan kommunikationsteknologin förändrat vår världsbild bör 
också, menar Palm, ge tydliga utslag på det litterära fältet. Ett »ökat 
faktatryck» utmanar den traditionella (med vilken nog ska förstås 
»den estetiska») skönlitteraturen, »litteraturen» å andra sidan antyds 
kunna in rymma dokumentära inslag som »dagböcker, vittnesmål, 
sjukjournaler». Stycket utgör en implicit efterlysning av en ny lit-
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teratur och det är uppenbart att En orättvis betraktelse utgör Palms 
eget svar på denna efterlysning.

28

Raden »Det fi nns kanske inget hopp. Vi bara hoppas ändå» (s. 
207), avslutar hela boken, och denna förhoppning är dubbel; den 
omfattar såväl världens framtid som litteraturens.

I En orättvis betraktelse blir läsaren vittne till en radikal positio-
nering av subjektet. Boken gestaltar med medias hjälp en kro notop 
som upphäver de gängse tid–rum-gränserna. Vardagsrummet är 
vidöppet mot hela världen. Kraven är stora på invånarna i dessa 
vardagsrum, men En orättvis betraktelse visar på möjligheterna 
snarare än på hoten i denna kronotop. Media kan användas kon-
struktivt och det fi nns en framtid för litteraturen. Boken skildrar 
författarens väg från tv-fåtöljen ut i en medierad verklighet. Men 
han förblir sittande.

(post)humanistisk reträtt

1968 kommer uppföljaren till En orättvis betraktelse. Boken, Indok-
trineringen i Sverige, utkom direkt i pocketupplaga och blev snabbt 
en mycket spridd publikation.

29

Baksidestexten är anmärkningsvärd. Inramad av det typografi skt 
storstilade påståendet »Om Sverige för svenskarna» kommer bland 
annat följande passage:

»Det är ingen tillfällighet att denna bok kommer ut i pocketupplaga 
direkt. ’En orättvis betraktelse’ vände sig till en priviligierad publik; 
det var inte meningen att låg avlönade eller friställda svenskar skulle 
ta till sig den ’orättvisa’ hatbild av den välmående, maktfullkom-
lige västerlänningen som jag där, med afrikaners och asiaters hjälp, 
målade upp.

28
   Texten rymmer ju inslag av såväl reseskildring (inte minst medierade sådana) 

som lyriska betraktelser och faktaanhopningar (»dossier»); dikterna är få i 
boken men återkommer i de följande böckerna.

29
   Göran Palm, Indoktrineringen i Sverige (pan/Norstedts, Stockholm 1968). 

Mitt privata exemplar har över baksidestexten – som en palimpsest – med röd 
tryckfärg komplet terats med budskapet »4:e upplagan, 40:e tusen det». »Boken 
såldes i 90 000 exemplar och blev därmed den pocketbok som dittills gått ut 
i störst upplaga», upplyser handboken. Se Forser/Tjäder, s. 399.
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’Indoktrineringen i Sverige’ vänder sig till en bredare publik. Jag vill 
naturligtvis att de närmast ansvariga ska ta del av mina anklagelser, 
men i första hand vill jag nå dem som indoktrineringen oförskyllt 
drabbar och lurar: vanliga löntagare, vanliga hemmafruar, vanliga 
skolbarn, vanliga tv-tittare, vanliga tidningsläsare.» 

(baksida)30

Detta är ett i och för sig häpnadsväckande påstående, som ju sken-
barligen svär mot Palms eget klassreseprojekt i det att det så explicit 
tycks cementera ett mönster av intelligensaristokrati och bildnings-
ideal. Baksidestextens mindre uppseendeväckande innebörd är att 
denna bok helt enkelt riktar sig till en annan målgrupp än den 
förra. Intressant är att undersöka vad detta får för effekter på bilden 
av människan i den cybernetiska diskursen.

I kapitlet »Familjen – indoktrineringens kärncell» får läsaren 
en annorlunda bild av det hemmasittandets reseäventyr som Palm 
beskrev i En orättvis betraktelse. Skillnaden i beskrivning är sig-
nifi kant. »Hemmets attraktionskraft […] tycks på det hela taget ha 
ökat kraftigt», konstaterar Palm, och detta har förvandlat de fackligt 
medvetna »till var och en i sin stuga avskilt konsumerande, familje-
egoistiska privatpersoner.» (s. 216) Följden av detta är att det stilla-
sittande som med Upanishadernas ord tidigare fi ck Palm själv (eller 
rättare sagt berättarjaget) att »färdas vida» i detta fall beskrivs som 
en den vanliga familjens utlämnadhet åt »massmedieproducenternas 
nycker» (ibid.).

31
 I Indoktrineringen i Sverige bidrar tekniken till att 

isolera subjekten, och inte – som i En orättvis betraktelse – att föra 
människor samman.

Analysen av produktionsledet lyste med sin frånvaro i En orätt-
vis betraktelse, men denna gång riktas Palms mediekritik – såväl 

30
   Citationstecknen är återgivna på baksidestexten; detta antagligen eftersom 

passagen är ett citat från boken, nämligen s. 10 f.
31

   Citatet fortsätter förvisso: »[…] men det bör betonas att varje massmedium 
också är utlämnat åt familjemedlemmarnas nycker» (s. 216). Med detta 
omvända pers pektiv syftar Palm på att ett reportage som ger en västindoktri-
nerad bild av Kina kan avbrytas av att kaffet kokar eller att mottagningen är 
dålig, men det kan också förstärkas av att någon familjemedlem på förhand 
gör reklam för programmet: »Under sådana förhållanden går den amerikanska 
indoktrineringen inte bara hem, den förstärks av dubbla familjehögtalare.» 
(s. 217, jfr också s. 218, 234 och 236).



72 protes

vad gäller nyhetsreportage och underhållningsserier som biofi lmer 
– i högsta grad mot producentledet: det är reportern som uppvisar 
blinda fl äckar i sin världsbild, eller (värre) medvetet vinklar inslagen 
i usa- eller västvänlig riktning; det är producenten som (ofta omed-
vetet) genom sin egen indoktrinering vidareför en antikommu nistisk 
och raljant bild av Östeuropa och kolonierna samt en glori fi erad syn 
på spionhjälten och våldet. Och det är samma producenter som 
levererar klassöverskridandets askunge-romantik till det vanliga 
folket. Framställningen i Indoktrineringen i Sverige projicerar en 
medieåskådare som är passiv mottagare av propaganda till skillnad 
från den mottagare som tillskrivs en mycket aktiv potential i En 
orättvis betraktelse.

Det viktiga i sammanhanget är de implikationer denna slutsats 
för med sig i omläsningen av bokens inledning (»… ’Indoktri-
neringen i Sverige’ vänder sig till en bredare publik…»), som ju 
uppenbart adresserar ’folket’ i en allt högre grad än En orättvis 
betraktelse, som vände sig till kultureliten, d.v.s. till en grupp i hög 
grad bestående av producenter. Att de senare kan använda media 
på ett konstruktivt sätt tycks vara förutsättningen för resonemanget 
om »nya vanor». De »vanliga» (löntagarna, hemmafruarna, skolbar-
nen och tv-tittarna) tillskrivs inte denna konstruktiva förmåga; de 
förvandlas till indoktri neringens offer. Palms analyser i denna bok 
syftar inte till att få dessa passiva människor att använda media på 
något annat sätt, bara att få dem att få syn på bakomliggande syften. 
Till skillnad från den »privilegierade publikens» aktörer uppmanas 
de »vanliga» alltså inte till att bli producenter, bara till att genom-
skåda producenterna.

32

32
   Mot detta resonemang kan anföras en invändning: En orättvis betraktelse utkom 

1966, och Indoktrineringen i Sverige 1968 – kan det inte tänkas att förfat taren 
helt enkelt ändrat mening, att han övergivit sin (naivt) optimistiska tilltro till 
mediernas potential, genomskådat de bakomliggande maktstrukturerna och 
nu höjer ett varningens fi nger?

         Mot detta talar i sin tur att fl era avsnitt av Indoktrineringen i Sverige skri-
vits redan vid tiden för En orättvis betraktelse, och till och med var avsett 
för den boken. Dessa delar publicerades också i Ord&Bild 1966. Skälet till 
att stycket inte kom att ingå i En orättvis betraktelse tycks vara att Indok-
trineringsresonemangen för det första är riktade till konsumenter, inte till 
produ center, men, och det är nog viktigare, de kan också tolkas som ett 
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En närmare granskning av de kapitel som i huvudsak behandlar 
tv och andra massmedier – »Den svenskameri kanska televisionen» 
och »Askungen, klasskampen och privatlivets helgd» – uppvisar en 
mediekritik med drag som påminner om den i En orättvis betraktelse, 
men det mest slående är olikheten i slut satserna, eller rättare sagt 
frånvaron av konstruktiva möjligheter för mediekonsumenten.

I avsnittet »Den svenskamerikanska televisionen» (s. 52–66) 
går Palm igenom två av de populäraste tv-fenomenen anno 1968 
– Aktuellt och spionserierna. En första slutsats är att vår statsburna 
televisions nyhetsförmedling är påtagligt usa-infl uerad (s. 54). Vad 
gäller Vietnam-bevakningen menar Palm att tv är något sakligare 
på den punkten, men det beror inte främst på progressiva svenska 
kommentatorer, utan snarare på en växande opinion.

I spionserier som John Drake och Mannen från U.N.C.L.E. är 
hjältarna påfallande ofta engelsmän eller amerikaner, och lika ofta 
är skurkarna östeuropéer eller kineser. Bilder av andra länder präglas 
av imperialistiska och antikom munistiska föreställningar (s. 62).

Det handlar fördenskull inte självklart om medvetna politiska 
styrsystem, införstådda av alla som är inblandade i produktionen av 
dessa serier: »Det behövs inga yttre mallar, därför att producenterna 
sen barnsben bär de rätta mallarna inom sig.» (s. 65)

I kapitlet »Askungen, klasskampen och privatlivets helgd» note-
rar Palm att en genomgående tendens i en rad populära serier eller 
fi lmer är att de etablerar en överslätande attityd till klassmotsätt-
ningarna. Att de är konstnärligt som tekniskt överlägsna veckopres-
sens kärleksdramer gör ju bara indoktrineringen mera effektiv (s. 
174–76). Ett särfall av denna klassmotsättningarnas förträngning i 
fl era av överklassfi lmerna och -serierna är det Palm kallar »privatise-
ringen av klassernas liv» (s. 182). Det handlar om hur mötet ansikte 
mot ansikte, i t.ex. en serie som Forsytesagan, tenderar att få oss att 
glömma de parasitära klassernas kollektiva skuld:

Ingen kan påstå att Soames Forsyte i den engelska tv-serien […] 
skildras som en odelat sympatisk person. Men han skildras just som 
person, och när man väl börjat uppleva honom som person, d.v.s. 

ifrågasättande av mediemetaforerna i En orättvis betraktelse. Idén att man med 
hjälp av massmedia ska »få syn» på det andra ansiktet är den samma; men 
ansiktena, och de budskap de föremedlar, skiljer sig åt.



74 protes

när hans ansikte börjar leva, blir man genast mera beredd att »förstå» 
honom. […] Att Soames förtrycker sin hustru blir till sist »intres-
santare» än att han hör till samhällets förtryckare.

(s. 183 f )

Här möter mediekonsumenterna alltså ett ansikte som upplevs som 
»personligt», och till skillnad från relationen till nödens ansikte i 
En orättvis betraktelse är detta personliga förhållande till tv-ansiktet 
problematiskt för Palm, det skapar en oönskad inlevelse. Samtidigt 
förstärker dessa resonemang Palms refl ektioner i En orättvis betrak-
telse, i det att ansiktet på tv-skärmen (eller bioduken) faktiskt berör 
oss. I Indoktrineringen i Sverige lyser lidandets ansikte med sin från-
varo, och i denna bok påminns läsaren alltså inte om medias fulla 
potential, Palm uppträder här inte som någon researrangör. Nu är 
det glamourens ansikte som kommer alltför nära, och istället för att 
ge nya perspektiv, naglas betraktaren fast i sin tv-fåtölj, den enda 
resan är en falsk klassresa, och den slutar utan att nya insikter har 
vunnits (s. 192).

Den medelsvenske läsaren av Indoktrineringen i Sverige tycks 
alltså aldrig bosätta sig i någon global by – eller landet Världen, för 
att tala med Palm – och får aldrig tillgång till några förlängda sinnes-
organ; världen i Indoktrineringen i Sverige är i allt väsentligt den 
gamla vanliga, bara utrustad med mer raffi nerade hjärntvättnings-
redskap.

En orättvis betraktelse kan ses som ett konkret uttryck för en 
konstnärs vision av ett blandkonstverk, den förening av »reseskild-
ring och lyrisk livsåskådningsbetraktelse» eller av »diktsamling och 
dossier» som tidigare berördes. Indoktrineringen i Sverige uppvisar 
inte samma syntetiska ambitioner, texten är mindre ambivalent, 
mer didaktisk och tillrättalagd för den publik boken riktar sig till. 
Boken tycks till skillnad från föregångaren inte ha några ambitioner 
att vara lösningen på ett estetiskt-moraliskt problem. Relationen till 
medievärlden är inte symbiotisk utan distanserat-kritisk. Till skill-
nad från det »sanningsvärde» som representationens förhållande 
till »realite ten» tillskrevs i En orättvis betraktelse är den medierade 
realiteten i Indoktrine ringen i Sverige en annan och den har inte 
med sannings värde att göra: ty den verklighet som media bibringar 
betraktaren är själva indoktrine ringen.



75protes

Med samma underlag kan det konstateras att relationen till 
tiden och rummet skiljer sig åt i de bägge böckerna, en skillnad 
som kanske kan avläsas just i titlarna: I En orättvis betraktelse är 
krono topen en summa av de refl ektioner Göran Palm företar sig i 
boken: världen är ett land och man kan resa stillasittande med hjälp 
av tv:n, radion och dagspressen. Det globala rummet i form av en 
massmedial kronotop är delaktigt i läsarens liv och resulterar i bästa 
fall i dennes delaktighet i frågorna om världens land. I Indoktrine-
ringen i Sverige är rummet snävare och perspektivet egentligen inte 
alls internationellt mer än indirekt – boken behandlar ju den sven-
ska scenen och svenska mediers okritiska vidareföring av ett väster-
ländskt (framför allt amerikanskt) perspektiv. Rummet krymper, 
familjen sitter framför samma tv som Palm själv i den förra boken 
men de kommer ingenvart utan trycks snarare tillbaka, stängs in av 
ett budskap som genom sina skiftande former i grunden är ett och 
detsamma: Evangeliet om den västerländska kulturens överlägsen-
het. 

Människan i Indoktrineringen i Sverige är fortfarande en stillasit-
tande fi gur. Men här visas helt andra bilder än i föregån garen och 
dessa bilder bjuder inte på någon medieresa alls utan ska par istället 
ett nästintill klaustrofobiskt rum som ekar av imperialis mens hög-
talarförstärkta indoktrineringsbudskap. I bägge böckerna beskrivs 
ändå subjekt som måste förstås som posthumanistiska; världsbild, 
rörelsemönster, handlingsalternativ och indentitet skapas i män-
niskans interaktion med hennes omgivande verktyg (Homo faber 
– Homo media). Men om textjaget i En orättvis betraktelse tycktes 
vara på väg att acceptera denna posthumanistiska identitet som en 
möjlighet, är det en bekymrad humanist som för ordet i den senare 
boken. Jaget är utsatt för krafter som vill kontrollera henne.

Redan i inledningen till Göran Palms följande bok, Vad kan 
man göra? (1969), stöter läsaren på ett resonemang om hur jorden 
»krympt för alla dem som har möjlighet att fl yga, köra bil, se på 
tv, läsa tidningar eller ringa interurbana samtal», för att inte tala 
om alla som reser jorden runt i affärer, eller de som skjuter iväg 
månraketer. »Men för Asiens licenslösa lantarbetare på sina kärror 
är det fort farande lika långt till nästa by.»

33

33
   Göran Palm, Vad kan man göra? (pan/Norstedts, Stockholm 1969), s. 6.



76 protes

Detta tycks – återigen – komplettera resonemanget om det stilla-
sittande resandet i En orättvis betraktelse. Men här beskrivs »alla 
dem som har möjlighet» i ett alienerat perspektiv, istället för med 
det »oss» som i En orättvis betraktelse omfattade de som hade »råd 
med teknik». Uppenbarligen anlägger Palm här en mer »proletär» 
identi fi kationslinje. Resonemanget avslutas ju också med en konkret 
vink ling ifrån ett omvänt perspektiv; den asiatiske lantarbetaren har 
inte upplevt någon krympande värld.

I bokens förord (s. 5) beskrivs hur den dagliga lunken plötsligt 
avbryts; drabbad av en insikt »sätter man sig häftigt upp i stolen». 
Lugnet är som bortblåst och man ställer sig »vimmelkantig» och 
»yrvaken» upp och frågar sig hur tillståndet i världen egentligen 
är. En misstanke har väckts: »Frågan är bara vad man kan göra», 
avslutar Palm förordet.

Förordet kan ses som en prosalyrisk vidareföring av de reso ne-
mang Palm förde tidigare om hur etermedierna plötsligt stör hus-
friden. Det här är alltså en passage som utan att nämna mass media 
ändå förutsätter dem. Och den blir därmed symptomatisk för hela 
boken.

34

Vad kan man göra? är en handbok, och till sitt upplägg mycket 
konkret.

35
 Boken består av 24 »kapitel» med högst varierande utse-

ende: från lärodikter, encyklopediska juxtaposeringar och litteratur-
listor, till essäer, dialoger och prosastycken. Efter tretton av dessa 
kapitel förekommer några korta uppmaningar, som i anslutning till 
det förestående avsnittet helt enkelt svarar på frågan om vad man 
kan göra. Svaren är av karaktären »Ifrågasätta det som ofta sägs», 
»Fatta mod», »Säga sin mening», »Dra konsekvenserna av sitt val», 
och listan avslutas med »Revolution» (s. 147, där samtliga uppma-
ningar sammanfattas på en sida).

34
   Jämför också Karl-Erik Lagerlöfs konstaterande: »Plötsligt var sommmaren full 

av lik. Det gjorde våra kroppar verkligare.» Se Lagerlöf, »Strömkantringens år», 
ur Strömkantringens år och andra essäer om den nya litteraturen (pan/Norstedts, 
Stockholm 1975), s. 9.

35
   Detta kan förstås i ordets dubbeltydiga bemärkelse, för även om boken är långt 

ifrån konkretistisk i sin estetik så fi nns här precis som i En orättvis betraktelse 
inslag av konkretistiska grepp.
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Sammanfattningsvis om formspråket kan sägas, att om Vad kan 
man göra? i sin collage-estetik och sitt blandade formspråk till upp-
byggnaden påminner om En orättvis betraktelse, så ansluter den i sitt 
innehåll direkt till Indoktrineringen i Sverige. Appellen riktas än en 
gång mot en »vanlig publik».

36

Palms skepsis mot mediebilderna som kunskapskälla för prole-
tariatet och »den bredare publiken» förs vidare. Bland aktivitets-
förslagen återfi nns uppmaningar som: »Fatta mod», »Söka upp 
infor mation», »Läsa sig medveten», samt »Resa sig medveten, på 
kartan eller i verkligheten». De första punkterna är typiskt aktivis-
tiska – skaffa informationen själv istället, så du vet vad du tar till 
dig. Verb konstruktionen »söka upp» visar återigen att Upanishader-
nas stilla sittande odalviking från En orättvis betraktelse inte anses ha 
någon uppgift i dessa sammanhang. Där var det ju informationen 
som sökte upp läsaren/betraktaren, och med de rätta avkodnings-
verktygen blev denna information användbar.

Ett annat uttryck för Palms misstro till mass- och i synnerhet 
etermedia som folkbildare är den läs-, donations- och aktivitets-

36
   »[M]eningen är», står det i baksidestextens brev till förläggaren, »att det här 

ska bli en slående begriplig bok.» I Vad kan man göra? förekommer också ett 
kapitel som heter »Diskussion med läsarna» (s. 61–72). Hur det har tillkommit 
framgår inte – om det är faktiska kommentarer från läsare till tidigare böcker, 
eller om det är ett försvar mot förväntade invändningar på hans projekt går 
sålunda inte att bedöma. En av invändningarna gäller just målgruppen, och 
Palm preciserar sig här och menar att han i Indoktrineringen i Sverige riktade 
in sig på »vakna människor utanför den gängse litteraturpubliken, alltså på en 
större minoritet» (s. 62).

         Det är alltså till en bildbar krets utanför den normalt kulturkonsumerande 
(och producerande) sfären som Palm riktar sina skrifter efter En orättvis 
betraktelse. Ytterligare skillnader mellan betraktelsen och de andra två böckerna 
accentueras längre fram i samma »diskussion», och där bekräftas att även om 
Palms tyngdpunkt förskjutits i vissa frågor, så innebär inte hans ambivalenta 
förhållande till massmedia någon förändring i sak, bara i attityd. Se t.ex. 
s. 67:

– Det låter som om din uppfattning hade förskjutits en del sen du skrev 
»En orättvis betraktelse»?
– Ja, det har den. Skrev jag den boken nu skulle jag inte ha låtit klyftan 
mellan norr och söder överskugga klyftorna inom varje land. Jag skulle nog 
ha lyft fram konfl ikten mellan kapitalism och socialism, för det tycks inte 
fi nnas någon tredje väg att gå för något land.
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katalog som redovisas i slutet av boken. Bland den mängd artiklar, 
tidskrifter och böcker som rekommenderas omnämns inga tv- eller 
radioprogram.

37
 Vad dessa listor manifesterar desto starkare är Palms 

tilltro till det tryckta ordets makt (listorna omfattar ett sjuttio tal 
titlar) och läsandets förmåga att bilda och fostra läsaren. Och det 
är förstås samma tryckta ord Palm själv förlitar sig på i sin fram-
ställning.

Detta att massmedia i allmänhet och etermedia i synnerhet inte 
är lika närvarande i denna bok som i de två föregångarna innebär 
inte att boken skriver sig ut ur den diskurs massmedia kommit att 
manifestera under 60-talet. Förutsättningen för Vad kan man göra? 
är ju given i Indoktrineringen i Sverige och de omfattande mediedis-
kursiva analyserna i föregångaren röjer väg för det handlingspro-
gram som senare presenteras. Som opinionsbildare för den »större 
minori teten» av vakna människor utanför den kulturella litteratur-
publiken får massmedia underkänt. Palm presenterar i Vad kan man 
göra? det han uppenbarligen anser vara alternativet till tv-soffans 
förslö ande indoktrinering: läsning, möten, opinionsbildning, kon-
kret handlande.

Med Vad kan man göra? tycks Palm försöka beskriva en väg ut ur 
det klaustrofobiskt slutna rum som indoktrineringen håller läsa ren 
anno 1968/69 inspärrad i. Besöket på biblioteket är bara det första 
klivet ut i en »icke-medierad» verklighet.

Palms tre essäböcker kan så här långt ses som ett gestaltande av 
en fysisk rörelse; från den egna tv-soffan, till folkets tv-soffor och 
nu ut på fältet.

37
   Och detta tycks inte enbart bero på att listorna skulle utesluta den offentliga 

kulturen, ty här åberopas till exempel artikelserier i Aftonbladet.
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telefonplan

Slutklämmen i Indoktrineringen i Sverige kan ses som en marke ring 
mot ställnings tagandet i föregångaren En orättvis betraktelse:

Det avgörande, såvitt jag förstår, är detta med den poli tiska med-
vetenheten. Och den kan som sagt inte väckas enbart med hjälp av 
massmedia och andra fjärraktioner. Än viktigare är den uppsökande 
verksamheten, den direkta diskussionen, studiecirkeln, demonstra-
tionen, den fackliga aktionen, ty politisk medvetenhet kan bara till 
fullo vinnas under någon form av gemensam hand ling. Detta innebär 
inte att den socialistiska motindoktri neringen skulle sky massmedia, 
bara att det som sägs i massmedia måste följas fram till mottagaren, 
komplet teras, besvaras. Den här boken är till exempel inte kom plett 
förrän jag och andra rest till några av de platser där den hamnat och 
i skolor, föreningar och cirklar fått se den införd i en lokal diskussion. 
Den är inte heller komp lett förrän jag talat om vart ni ska vända er 
för att disku tera den och komma med invändningar. Min adress är 
Wollmar Yxkullsgatan 9IV, 116 50 Stockholm.

(s. 235 f )

Uppenbarligen kan medvetenheten väckas med hjälp av massmedia, 
men inte utan konkret handling. Men här påminner oss Palm för 
första gången om att synen på medias potential var mer positiv i 
den tidigare boken. Den till »en större minoritet» riktade Indoktrine-
ringen i Sverige placerar sig sålunda här i snittet mellan En orättvis 
betraktelse och Vad kan man göra?. Den kritiska granskningen av 
media mynnar ut i uppmaningen till en rad olika aktioner, och 
dessa aktivitetstips presenteras utförligt i Vad kan man göra?. Det 
tre böckerna skulle sålunda kunna sammanfattas i följande rörelse: 
Medieromantik → mediekritik → kompletterande handlingsalter-
nativ. Man kan säga att de olika perspektiven inte utesluter var-
andra, det är snarare en fråga om vilken publik man vänder sig 
till. Men subjektsuppfattningen skiljer sig mera radikalt åt: den 
nyfi kne posthumanist som gläntat på dörren redan med »Havet» 
och framträder fullt utrustad i En orättvis betraktelse, retirerar till 
en mer traditionellt humanistisk position i och med de följande två 
böckerna. Kanske är det inte heller en tillfällighet att denna för-
skjutning beledsagas av en rörelse från etermedia, och ny teknologi, 
till läsning och direkt aktion. Från Marconi, McLuhan och Wiener 
till Gutenberg, Marx och Bakunin.
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Nästa steg i denna rörelse från fåtölj till »verklighet» tas av Palm 
själv, och på ett mycket konkret sätt. Efter att ha kontrasterat sina 
egna medievanor mot folkets och därefter uppmanat folket att gå ut 
ur mediemegafonernas propagandarum, så går han ut själv. Sinnes-
organens förlängning ersätts av handgriplighet.

Och depression.
Den följande boken Varför har nätterna inga namn? (1971) är 

enligt bokens egna uppgifter skriven under de korta raster förfat-
taren hade möj lighet att smita undan under sitt år som industri-
arbetare. Boken är en uppvisning i vänsterintellektuell spleen, en 
svit melan koliska stycken om socialismens tillkortakommanden och 
vardagens vedermödor.

Signifi kativt är kanske ändå att den industri, belägen vid Telefon-
plan, Palm tar anställning hos är medie- och kommunika tionsjätten 
lm-Ericsson.

38

protes(t)
Maja Ekelöf

Maja Ekelöfs Rapport från en skurhink (1970) beskrivs i handboken 
som en text där författarinnan »varvar refl exioner om sitt arbete 
som städerska och om världspolitiken med tankar om barnen, sin 
egen ständiga trötthet och knappa ekonomi».

39
 Men texten ger 

oss ytterst sparsamma beskrivningar från hennes arbetsplats, det 
handlar i så fall mest om hur hon på natten smyger sig in på sin 
närmaste chefs kontor för att skriva den här boken. Protagonisten i 
Maja Ekelöfs dagboksroman funderar också på att kalla boken för 
»Mitt sätt att kommunicera», och den titeln är träffande eftersom 

38
   Upplevelserna från industriarbetet fi ck senare utförligare dokumentation 

genom böckerna Ett år på LM, 1972, och Bokslut från LM, 1974.
39

   Maja Ekelöf, Rapport från en skurhink (Rabén & Sjögren, Stockholm 1970). 
»Handbokstexten» är Birgitta Ahlmo-Nilsson, »Kvinnokamp och kvinnolittera-
tur», i Den Svenska Litteraturen 3, s. 474. En annan notis i samma handbok 
betonar å andra sidan hur »världens katastrofer fl imrar förbi på tv-apparaten», 
samtidigt som Ekelöf försöker hålla ihop sin familj. »Texten skriver hon på 
nätterna på de kontor hon städar» (– denna iakttagelse är emellertid ett tillägg 
i förhållande till tidigare utgåva av DSL). Forser/Tjäder, s. 396.
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berättaren i hög grad förvandlas till ett medium framför läsarens 
ögon. Refl ek tionerna över världspolitiken bygger till stora delar på 
referat från tv eller radio och det är uppenbart att hennes sociala 
och intellektuella rörelsemönster i hög grad formats av massmedia.

40
 

Hennes medie konsumtion är mycket aktiv, knappast stillasittande 
som hos Palm men fenomenet är detsamma – hon reser med sina 
sinnesorgan:

Jag har sprungit mellan tv och radio idag för att lyssna på den appa-
rat som haft utsändning om räddnings arbetet i Hammarbyleden i 
Stockholm. Stackars alla däruppe. [– – –] Söndags morgon. Jag sitter 
vid köks bordet och dricker kaffe. Radion står på. Hallåmännen säger 
att det är mycket lera och slam mellan räddarna och de instängda. De 
har suttit i fyra dygn nu.

(s. 29)

Sexdagarskriget engagerar henne också: »Jag har suttit vid tv:n sen 
klockan sex. Israel har tagit två städer i Jordanien»; »I dag talade 
Familjespegeln om Medelhavsproblemen»; »Israel har kommit ända 
fram till Kairo nu. Nasser är slut. Han tänker avgå… Klockan är 
tolv på natten. tv hade en reporter vid Norrköpings fl ygplats. Vi 
fi ck se hemvändande fn-styrkor.» (s. 52–54) Sviterna av detta korta 
krig skildras omsorgsfullt av berättaren, det vill säga sviterna så som 
de framställs av media. Även Vietnamkriget och kritiken mot usa 
är påtagligt närvarande på samma sätt: 

På middagsnyheterna sas: usa håller på med den största operation 
de haft i Vietnam. De ska försöka bomba bort den 7 000 man stora 
fnl-armén, som den senaste tiden gått till anfall mot usa-baser och 

40
  Med utgångspunkt bl.a. i en tidigare version av ovanstående resonmang (se 

Ingvarsson, »Doktor Gorks manuskript») diskuterar Annika Olsson mass-
medias betydelse för Ekelöfs text. Hon håller med om att tv:n och radion 
är betydelsefulla men menar att Ekelöfs/protagonistens viktigaste källa till 
kunskap ändå är littera turen. Det är lätt att hålla med om att bokläsandet 
rent kvantitativt upptar en större del av Ekelöfs rapport – men poängen här 
är den epistemologi, de världs bilder, det berättande subjektet upprättar, och 
de beteendemönster hon etablerar. Dessa styrs i hög grad av massmedia, även 
om hon förmodligen rent intellektuellt och ideologiskt får mer intryck från 
böckerna än från etermedia. Häri fi nns ingen motsättning mellan min och 
Olssons framställning – perspektiven är olika. Se Annika Olsson, Att ge den 
andra sidan röst. Rapportboken i Sverige 1960– 1980 (diss. Uppsala 2002).
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regeringstrogna städer. Ett fartyg är på väg till Nord-Vietnam för 
att börja bomb ningen. Hela dagen igår kände jag en sån där ångest 
som man inte kan bota med varken kaffedrick ning, bokläs ning eller 
något annat.

(s. 203)

Precis som i Göran Sonnevis välkända Vietnamdikt uppenbaras de 
tvära kasten i en tillvaro där livet trots allt går vidare. Hos Ekelöf 
heter det:

Nixon-aset har åkt hem till Amerika igen. – Jag har varit ute och åkt 
skidor två dagar i sträck. Det är de viktigaste händelserna nu. Plus 
ett intermezzo vid rysk-kinesiska gränsen samt en uppfl ammande 
Berlinkris i samband med val till Förbundsdagen.

(s. 197)

I Sonnevis dikt formuleras samma massmediala juxtaposering:

      […]
      Trakten jag bor i – Lund
      med omnejd – blir en allt vitare
      bok, solen kommer och lyser
      brännande kall över de vidsträckta sidorna.
      De döda är siffror, som vilar, virvlar
      som kristaller, i vinden, över fälten. Hittills
      beräknas 2 miljoner ha dött i vietnam.
      Här dör knappast någon
      av annat än personliga skäl.41

Det sätt att använda sig av den moderna, medierade världsbilden 
som Palm, Sonnevi och Ekelöf ger exempel på exponerar tydligt 
den hållning Karl-Erik Lagerlöf ger uttryck för i »Strömkant ringens 
år»: »Plötsligt», skriver han, »var sommaren full av lik. Det gjorde 
våra kroppar verkligare.»

42
 Men dessa kroppar är alltså inte bara en 

kropp i relation till den andres, den lidandes, kropp. Det är också 
en relation som tydliggör vår egen kropps förlängning i den mediala 
diskursen. Massmedia är proteser.

41
   Göran Sonnevi, »Om kriget i Vietnam», först publicerad i BLM 1965:3, sedan 

tryckt i diktsamlingen ingrepp – modeller (Stockholm, Bonniers 1965). För 
en jämförelse av bl.a. Bengt-Emil Johnsons och Lars Gustafssons samtida 
läsningar av Sonnevis dikt, se Agrell, a.a., s. 238–244.

42
   Karl-Erik Lagerlöf, »Strömkantringens år», s. 9.
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myten
Sven Lindqvist

I belysningen av Palms cybernetiska subjektsförskjutningar fram-
träder även en text som Sven Lindqvists Myten om Wu Tao-tzu 
(1967) i ett nytt ljus. Inte så mycket för dess cybernetiska gestalt-
ning som dess förmenta motstånd mot en sådan. I ett samtal 1994 
med denna avhandlings författare hävdade Sven Lindqvist att några 
av passagerna i boken egentligen hade skrivits som motargument 
till Palms idéer om den medierade resan och kroppens förlängning 
av teknologin. Faktiskt, hävdade Lindqvist, hade han en gång till 
och med skrivit en lång debattartikel i ärendet. Men istället för 
att publicera den skalade han av artikelns direkta hänvisningar till 
Palm och inkluderade sina exempel i boken. Och onekligen fi nns 
ett fl ertal passager i Lindqvists bok som på ett slående sätt adresserar 
Palms En orättvis betraktelse:

»Hemmaresan» som ett försök att genomföra »Stunden im Garten» 
i u-landsmiljö.
    Utgångspunkt: omöjligheten att förändra den kor rupta tillvaro 
som angrips i »Reklamen». Främlingskapet i ett sådant samhälle. 
Rekyl till det enkla. 
    Vattnet.
    Fickan.
    Maten.
    Arbetet i trädgården.
    Etc.
    Den metaforiska handlingen som lösning av aliena tions pro-
blemet. 
    Den metaforiska handlingen som lösning av kons tens inaktivitets-
problem.
    Att uppsöka sin sociala belägenhet i dess konkreta form och bear-
beta den där – det enda sättet att göra sam vetet effektivt.
    Att uppsöka de konstnärliga problemen i utförbara handlingar 
– enda sättet att göra det andliga praktiskt.

(s. 60)

»Hemmaresan» tycks vara en hänvisning till Palms stillasittande rese-
när.

43
 Mot den »metaforiska (eller »medierade») handlingen» som 

43
   »Hemmaresan» alluderar förstås också på en tidig bok (1959) med samma 

namn författad av Lindqvist själv.
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lös ning på såväl det praktiska alienationsproblemet som konstens 
passi vitet ställer berättaren uppsökandet, det praktiska, där-varan-
det.

Längre fram i boken, i en berömd passage, beskriver Lindqvist 
ett bad i Peking:

Världen kommer tätt intill en på badhuset i Hai Dian. Vatten för-
medlar känsel bättre än luft. Det man känner kommer närmare än 
det man ser. Alla dessa kroppar, ärrade av krig och koppor, nedslitna 
av tungt arbete, tunna av brist på näring, med groteska åderbråck, 
svart nade ben och hudsjukdomar – alla lever och känner som min 
kropp gör. När samma vatten omsluter oss, är det lättare att inse 
det.
    [– – – ]
    Jag har sett liknande saker på bilderna av de hung rande i världen. 
Men då låg vi inte i samma badvatten. 
    leve den stora enigheten mellan alla världens folk! 
förkunnar der röda slagordet i tak fönstret. Och inuti min tunga, 
svenska, nybadade kropp, medan den njuter av sin egen tyngd, 
känner jag ännu tyngden av en gammal kinesisk arbetares kropp.

(s. 72 f )

Lindqvist redovisar här en närmast anticybernetisk hållning: du 
måste verkligen vara på plats för att känna solidaritet. Hemmaresan 
är bara ännu en form av alienation, påtvingad av Västerlandets 
propagandamaskineri.

Men om du kan bygga ut din kropp i rummet med hjälp av 
teknologi och massmedia, hur är det då med en gammaldags teknik 
som skrivkonsten? Som exemplet Platon antyder bör även skriften 
ses om en protes, som kombinerar protesens egenskap av stympning 
och tillägg, förbättring och domning. Ordet är inte i första hand ett 
redskap med vars hjälp vi beskriver vår omgivning. Ordet är istället 
en protes, en förlängning med vars hjälp – som med alla proteser 
– vi upprättar olika samband med vår omgivning.

Författaren har alltid redan varit inbegripen i en cybernetisk 
förening med sitt verk, varje skrivet stycke är en produkt av en 
cybernetisk akt. I skrivögonblicket förlängs kroppen av allt ifrån 
gåspennor till ordbehandlare, författaren är aldrig helt suverän i 
textens produktion – han/hon är alltid en cyborg. Eller enklare 
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uttryckt: för att bli (en skrivande) författare måste du överskrida 
ditt biologiska jag. Ur denna synvinkel är varje text att betrakta 
som cybernetisk.

Låt oss vända på resonemanget ovan och hävda att även Lind-
qvist för sin betraktelse är djupt involverad i samtidens tekniska 
gränssnitt. För vem utom en rik intellektuell från västvärlden med 
tillgång till transkontinentalt fl yg skulle nånsin kunna hamna i Hai 
Dian för att rapportera detta? Om Lindqvist indirekt angriper Palm, 
så skulle man samtidigt kunna angripa Lindqvist för en paradoxal 
klassblindhet. Ty även om Lindqvists beskrivning äger en intuitiv 
tyngd och gestaltar en i fl era avseenden poetisk solidaritet, kan man 
samtidigt hävda att Palms resonemang bildar grunden för ett mer 
demokratiskt medvetandegörande, ett försök att trots uppen bara 
risker (beträffande trovärdighet) försöka använda »gemene mans» 
tv, radio och andra media till verktyg för kunskap och förstå else.

Men Lindqvist diskuterar också teknologin på ett inkorporerande 
sätt, närmast som fullbordandet av techné, sammanfallandet av tek-
nik och konst, den gemensamma konsten bakom all teknik, den 
gemensamma tekniken bakom all konst. De uppenbara exemplen 
på denna vision hos Lindqvist är förstås myten om den kinesiske 
konstnären som kliver in i sin egen tavla samt de återkommande 
diskussionerna kring Herman Hesses Glaspärlespelet. Hesses roman 
etablerar en slagkraftig, men samtidigt ouppnåelig, metafor för 
den perfekta balansen mellan mänsklig ande, natur och kultur, ja 
själva essensen av techné. Strävan efter perfektion i glaspärlespelet 
handlar inte enbart om representation utan också om meditation; 
övningarna inte bara speglar en ideal verklighet utan producerar 
också visdom, balans och frid. Så betraktade har glaspärlorna alltså 
en funktion som delvis liknar mass medias potential i En orättvis 
betraktelse.

I Lindqvists uppenbart politiska essä i strömkantringens anda 
består mycket av den (ännu verksamma) retoriska dynamiken just 
i dessa juxtaposeringar av högmodernism och den politiska reali-
teten i Öst och Syd. Men genom valet av metaforer, uppgåendet 
i konstver ket, den (o)fullbordade harmonin i Hesses roman, blir 
Lindqvists projekt lika »protetiskt» som någonsin Göran Palms. 
Skillnaden består i vilka proteser det är som skapar mening: å ena 
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sidan kine siska myter och modernistisk roman, å den andra tv och 
den nya teknologin.

Litteraturen blir till ett hjälpmedel, en protes, för Lindqvist, 
men inte bara det; till skillnad från hos Palm, vars tre böcker tycks 
beskriva ett tilltagande tvivel på det medierade, posthumanistiska 
subjekt han gestaltar, kan man i Lindqvists bok se hur berättarens 
eget jag faktiskt upplöses. Dock inte genom etermedia, men väl 
pådriven av en maskinellt monoton högtalarröst:

Det fi nns ett noli-me-tangere i den europeiska jag-kän slan som 
världen inte har rum för. Ingen kan vägra att ta emot en annans 
kropp mot sin. kamrater! gå försiktigt! kamrater! var rädd 
om barnen! kamrater! Högtalarna hamrade oavbrutet mot trum-
hinnorna. Det är anakronistiskt att försöka leva ett personligt liv i 
vår tid. När Snow på 30-talet intervjuade kinesiska kommunister 
fann han att de saknade biografi . De kom inte ihåg sina privatliv, de 
hade kanske inte upplevt någonting annat än kollektiva skeenden. 
Jag minns att det skrämde mig – men hur länge ska man egentligen 
fortsätta att fi ra sin födelsedag? Varför har jag alltid tyckt att det 
som händer mig själv på något sätt är betydelsefullare än vad som 
händer andra männis kor? kamrater! trängs inte! kamrater! gå 
försiktigt! kamrater! Den entoniga, opersonliga, full ständigt 
uttryckslösa rösten hamrade med maskinell regelbundenhet in sin 
omsorg i massan, som med oändlig långsamhet trycktes framåt 
mellan husväggarna. Det tog ett par timmar. Det behövdes ett par 
timmar för att pressa ur mig känslan av att vara något särskilt, en 
annorlunda människa, ett öde.
    Efteråt på hotellrummet kom den naturligtvis tillbaka, men inte 
på samma sätt som förut. Aldrig riktigt på samma sätt.

(s. 66 f )

Såväl Lindqvist som Palm landar i bilden av sina egna kroppar: 
Palms upplyst av en fl imrande tv-skärm, Lindqvists av en maskinell 
högtalarröst hoptryckt och upplöst på Shanghais gator. Paradoxalt 
nog är det, av dessa två författare, inte massmedia utan friktionen 
mellan mänskliga kroppar som till slut leder till den (i posthumanis-
tisk mening) mer radikala uppfattningen om jaget. Inte bara grän-
serna, utan subjektet själv, tycks vara upplöst i Lindqvists Shanghai. 
När konstnären Wu Tao-tzu kliver in i tavlan överger han också sin 
individualitet och blir ett med alla tecken där, färgerna, de målade 
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träden, landskapet som en gång inte fanns. Om han verkligen kom-
mer ut på andra sidan är han bara en samling pigment.

44

44
  Apropå Wu Tao-tzus eventuella transformation genom det medium han kliver 

in i, jfr Åke Hodells äventyr i dennes experiment med »Elektrisk Satori» 
beskrivna i Gorilla nr 2:

Immaterialitet A. Fastbunden i en människocentrifug sänks Åke Hodell 
ned i en vattenfylld cistern. Centrifugen sätts i rörelse av ett atomkraft-
verk. När hastigheten blir snabbare än ljusets är Åke Hodell = Bleu out 
(förvandlad till ett blått sken).

      Två fotografi er visar grovkorniga ljusfenomen (»Hodell»?), påminnande om 
norr sken. Efter att i EL S II ha prov fl ugit sig själv med en »mikrominiatyri-
serad data maskin kopplad till hjärnan» och därmed uppnått effekten »White 
in», påbörjas »Experiment EL S III (= Red in)»:

Materialitet A. Åke Hodell framkallas och syns rotera till höger på bilden 
ungefär 100 miljoner gånger större än han är i »Bleu out». Med hjälp av 
röntgenstrålar, magnetiska linser och EL S-strålar åstadkoms denna mate-
rialisering och förstoring av Åke Hodell. Effekten kallas red in.

Materialitet B. Till vänster på bilden elektronisk apparatur för »hjärn-
överföring», d.v.s. Åke Hodell återfår här sin hjärna som datamaskinen i 
EL S II bevarat oskadd under experimentet med »Bleu Out».
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System

Människan som förlängning av teknologin

Proteserna blir större än kropparna – är människan i själva verket en produkt av
det omgivande (cybernetiska) systemet istället för tvärtom? • Några olika

»panik»-teorier, där det humanistiska subjektets gränser är ifrågasatta, ställs
i relation till cybernetiken • Staffan Seebergs roman VÄGEN GENOM VASAPARKEN

illustrerar detta förhållande • Vidare exempel också från P. C. Jersild,
Björn Håkanson, Sara Lidman och Per Gunnar Evander.

Free men don’t exist in anyone’s books,
because they are the author’s creations.
I would say that free men don’t exist on
this planet at this time, because they
don’t exist in human bodies, by the mere
fact of being in a human body, you’re
con trolled by all sorts of biologic and
environmental necessities.

         – William S. Burroughs

»vi är ingenting annat än strömvirvlar»

Vi lämnade Sven Lindqvists protagonist upplöst i Shanghais gatu-
vimmel alltmedan Palm fortfarande med en retirerande gest slog 
vakt om den humanistiska integriteten. I föreliggande kapitel ska 
just upplösningen studeras vidare och då med Staffan Seebergs 
Vägen genom Vasaparken som huvud exempel. Det är en relativi-
sering, och ibland upp lösning, av det individuella subjektet som 
formuleras i en rad skilda teorier vid denna tid, såväl sociologiska 
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som psykologiska, och såväl hotfullt som resignerat eller rentav 
hoppfullt.

Vi lämnade också Marshall McLuhan där han i en vidareföring 
av cybernetiken och den samtida teknikdiskursen påstod att vi för 
att komplettera den utbyggnad av kroppen som åstadkommits 
genom århundraden av mekanik »efter mer än ett sekel av elektro-
teknik, har […] sträckt ut själva det centrala nervsystemet till att 
famna hela jorden».

1
 Men vare sig McLuhan eller Palm vill gå med 

på att detta förhållande skulle innebära att människans gränser nu 
defi nitivt har öppnats. Istället anar man närmast en förhöjd kapaci-
tet hos den enskilde. Både McLuhan och Palm beskriver något som 
kan liknas vid en förstärkt gemenskap i den globala byn, fast ändå: 
en gemen skap mellan individer.

Men fi nns där ändå inte ett moment där utbyggnaderna av oss 
själva blir så omfattande, att vi snarare blir en del av systemet? I sin 
teknikhistoria La technique et le temps ställer Bernard Stiegler (i en 
passage om Heidegger) samma fråga:

Tekniken styr (kubernaô, cybernetikens etymon) natu ren. Tidigare 
styrde naturen tekniken. I denna mening underordnar sig naturen 
tekniken: naturen har blivit biträdet, assistenten; på samma sätt 
exploateras den av tekniken som blivit hennes herre. Då naturen 
på detta sätt utnyttjas och underordnas kan den betraktas som en 
grund, ett förråd, ett lager för de krav som ställs av det system den 
moderna tekniken utgör. Att utnyttja och överordna sig naturen blir 
ett förverkligande av projektet att göra oss själva till »dess herre och 
ägare».
    Att göra oss själva: denna refl exiva konstruktion [»se rendre»] defi -
nierar oss, oss människor. Men är tekniken ett medel genom vilken 
vi härskar över naturen, eller är det inte snarare så att tekniken, som 
blivit herre över naturen, också blivit herre över oss, som är en del av 
denna natur?2 (övers. JI)

1
    Marshall McLuhan, Media. Människans utbyggnader, s. 11.

2
    Bernard Stiegler, La Technique et le temps, s. 38:

La technique commanderait (kubernaô, etymon de cybernétique) à la 
nature. Auparavant, la nature commandait à la technique. La nature est 
«commise» par la technique en ce sens: ellen est devenue le «commis», 
l’auxiliaire; aussi bien, elle est exploitée par la technique qui en est devenue 
maîtresse. Exploitée et commise, la nature peut l’être aussi comme fonds, 
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Scott Bukatman konstaterar (i Terminal Identity): »Media är inte 
längre utbyggnader av människan; människan har istället blivit en 
utbyggnad av dem: en ’terminal för multipla nätverk’».

3
 Citatet, 

som citerar Baudrillard (och apostroferar McLuhan), illustrerar de 
bärande tankarna i föreliggande avsnitt. I själva verket är detta bara 
en bekräftelse på Norbert Wieners påstående i Materia, maskiner, 
människor:

Vi är ingenting annat än strömvirvlar i en fl od med evigt rinnande 
vatten. Vi är inga ämnen som förbliver, utan mönster, som förevigar 
sig själva.
    Ett mönster är ett budskap och kan precis som budskapet över-
föras. Varför har vi radion, om inte för att den skall överföra ljud-
mönster och varför håller vi oss med televisionsapparat, om inte för 
att den skall överföra ljusmönster? Det är både roande och tankeväck-
ande att fundera över vad som skulle hända, om vi kunde överföra 
den mänskliga kroppens hela mönster, den mänskliga hjärnan med 
dess minnen och olika förbindelser, på ett sådant sätt att en förmodad 
mottagningsapparat skulle kunna ge uttryck åt dessa meddelanden 
på ett riktigt sätt, så att de kunde fortsätta kroppens och sinnenas 
pro cesser och genom homeostasis hålla kvar det orubbade tillstånd, 
som krävs för en dylik fortsättning.4

réserve, stock disponible pour les besoins du système qu’est la technique 
moderne. Exploiter et commettre la nature, c’est réaliser le projet de s’en 
rendre «comme maîtres et possesseurs».
 Se rendre: ce réfl exif nous désigne, nous les hommes. Or la technique 
est-elle  un moyen à travers lequel nous maîtrisons la nature, ou bien la 
technique, se rendant maîtresse de la nature, ne nous maîtrise-t-elle pas 
nous-mêmes, comme faisant partie de cette nature?

3
    Scott Bukatman, Terminal Identity, s. 73: »The media are no longer the exten-

sions of man; man has instead become an extension of them: a ’terminal of 
mul tiple networks’.»

4
    Wiener, Materia, maskiner, människor, s. 108. I samma kapitel kommer också 

den passage som citerades ovan (i avsnittet Cybernetik):

Med andra ord, det faktum att vi inte kan telegrafera en människas 
mönster från en plats till en annan beror sannolikt på tekniska svårighe-
ter och sär skilt på svårigheten att hålla en organism levande under en så 
genomgri pande återuppbyggnad. Det beror inte på att själva idén skulle 
vara orim lig. (Ibid, s. 117)
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Vad Wiener skisserar här, anno 1950, är bland mycket annat den 
teleportör som under 1960-talet i fi ktionens form kom att realiseras 
bl.a. i den populära tv-serien Star Trek (»Beam me up, Scotty!»).

5
 

Som bl.a. N. Katherine Hayles påtalat uppvisar emellertid Wiener 
själv en stor ambivalens inför denna sin skapelse (läs »monster» i 
stället för »mönster» i citatets första stycke!). Han är trots allt djupt 
rotad i en humanistisk tradition och ser med oro på hur det mänsk-
liga sub jektets gränser upplöses i förhållande till sin omvärld.

Samma tendens anas, fast mer undertryckt, hos Marshall 
Mc Luhan då han genom hela sitt författarskap till synes demon-
strativt undviker termen ’cybernetik’, liksom även underlåter att 
omnämna von Neumann, Shannon, eller Wiener och detta trots att 
hans tankar i så hög grad tangerar cybernetikens.

6
 För att repetera: 

McLuhan lägger tonvikten vid teknologins förlängning av kroppens 
funktioner, vilket för honom tycks innebära inte en upplösning, 
utan en förstärkning av människans position visavi hennes tekno-
logiska miljö. För Wiener är å andra sidan frågan om upplösningen 
av subjektets gränser ständigt närvarande och akuta.

5
    »Teleportör» kallas den »strålningstransportör» i den under 60-talet påbörjade 

tv-serien Star Trek som förvandlar delar av besättningen till energi och ljus 
och sedan transporterar dem till avsedd planet (eller annat skepp), där de åter 
materialiseras. Enligt sanna »trekers» (Star Trek-fans) har frasen »Beam me up, 
Scotty!» aldrig yttrats i serien (detsamma gäller f.ö. också »Elementärt, min 
käre Watson» hos Doyle). Experiment med teleportering av partiklar pågår nu 
(2002) för fullt, bl.a. på IBM Research. Vissa framsteg har gjorts, en partikel 
kan via en speciell kopieringsteknik »förfl yttas» från en plats till en annan via 
en infor mationskanal:

A few science fi ction writers consider teleporters that preserve the original, 
and the plot gets complicated when the original and teleported versions of 
the same person meet; but the more common kind of teleporter destroys 
the original, functioning as a super transportation device, not as a perfect 
replicator of souls and bodies.

Källa: http://www.research.ibm.com/quantuminfo/teleportation/
6
    Detta förhållande torde utgöra grunden för ännu en undersökning, men för-

bluffande nog har inga av hans många kommentatorer gett sig i kast med en 
sådan studie av McLuhans förhållande till cybernetiken. En kommentar i för-
bigående ges i tv-dokumentären The Medium is the Mas sage. This is Marshall 
McLuhan då en av hans läsare konstaterar att »I’ve really got nothing against 
McLuhan, except he’s got it all from Norbert Wiener, who is a mathemati-
cian».
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I Empire of Conspiracy diskuterar Timothy Melley en rad teorier 
som under 50- och 60-talen, parallellt med cybernetikens framväxt, 
utmanade synen på det traditionella subjektet, en människa som 
kontrollerar sitt eget ego. Till de texter som enligt Melley lanserar 
dessa idéer hör David Riesmans Den ensamma massan, Herbert 
Marcuses Den endimensionella människan, William Whytes The 
Organization Man och Jaques Elluls The Technological Society.

7
 

Tillsammans med R. D. Laing och, senare, Donna Haraway formu-
lerar dessa teoretiker ett tillstånd som Melley kallar för agency panic. 
Detta tillstånd kännetecknas av en ängslan över tappad självkontroll, 
en känsla av att man i själva verket är en produkt av utomstående 
krafter. Melley identifi erar två inslag i denna oro: För det första en 
osäkerhet över skälen till de individuella handlin garna, något som 
kan yttra sig i uppfattningen att världen är full av »programmerade» 
eller »hjärntvättade» subjekt som uppträder likt en sorts »masspro-
ducerade automater». Som en följd av detta uppstår känslan av att 
man själv blivit manipulerad av krafter utanför ens egen kontroll. 
»Många efterkrigsberättelser», skriver Melley, »av bildar karaktärer 
som upplever att de spelar roller i en pjäs skriven av någon annan, 
eller som tror att deras mest karaktäristiska drag på något sätt kon-
struerats utifrån.»

8

7
    David Riesman, Den ensamma massan (sv. övers. 1961, original 1950), Herbert 

Marcuse, Den endimensionella människan (sv. övers. 1968, original 1964), Wil-
liam Whyte, The Organization Man (1956), Jaques Ellul, The Technological 
Society (eng. övers. 1964, på franska 1954).

8
    Se Timothy Melley, Empire of Conspiracy. The Culture of Paranoia in Postwar 

America (Cornell University Press, Ithaca and London 2000), s. 12:

By agency panic, I mean intense anxiety about an apparent loss of auto-
nomy or self-control – the conviction that one’s actions are being control-
led by someone else, that one has been constructed» by powerful external 
agents. This anxiety is expressed most dramatcially in fi ction and fi lm, 
though its underlying view of the world is central to many nonfi ction 
texts as well. In most cases, agency panic has two features. The fi rst is a 
nervousness or uncertainty about the causes of individual action. This fear 
sometimes mani fests itself in a belief that the world is full of »program-
med» or »Brain washed» subjects, addicts, automatons, or »Massproduced» 
persons, as in the case of Heller’s Catch-, Reed’s Mumbo Jumbo, Kesey’s 
One fl ew Over the Cuckoo’s Nest, virtually all of Burroughs work, much 
sicence fi ction, and many of the nonfi ction texts I have already mentioned. 
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Den andra faktorn är känslan att dessa »krafter» (abstrakta som 
»dom», »männen», »samhället»; eller mer konkreta som cia, säpo, 
maffi an) själva är aktörer som tagit över de motiv, ambitioner och 
den individualitet som individerna själva misstänker har berövats 
dem. Det är en bild som närmast kan förefalla paranoid men vari-
anter på detta tema kan också ses som logiska reaktioner på de nya 
sociala mönster som uppstår i den teknologiserade globala byn.

De »paniktillstånd» Melley beskriver sätter han alltså i samband 
med en uppfattning av jaget som växt fram under efterkrigstiden. 
Den borgerliga realismens »jag», det liberala subjektets autonomi 
och rationalitet (se avsnittet Cybernetik ovan), håller på att ge 
vika för en rad andra uppfattningar om den mänskliga samvaron 
(sociologiska, psykologiska, teknologiska) där människan anses stå 
i relation till en rad krafter utanför hennes kontroll. Paradoxalt 
nog, menar Melley, visar oroskänslan, »the agency panic», på den 
liberala individu alismens bestående popula ritet eftersom »paniken» 
måste betraktas som en sorts motstånd mot de nya bilderna av 
människan.

9

Cybernetiken har en avgörande betydelse för de samhällen 
som till exempel Whyte och Riesman beskriver. Ty cybernetiken 
utmanar föreställningen om att man kan förstå komplexa system 
genom att iaktta enskilda individer; istället tenderar Wieners idéer 
mot studiet av system, och därmed mot ett utraderande av gränsen 
mellan individuella handlingar och sociala infl uenser. »Tanken på 
att individer kontrolleras av större system», konstaterar Melley, »är 
ur cybernetikens synvinkel inte någon skrämmande upptäckt, utan 
ett grundläggande antagande nödvändigt för att förstå mänskligt 
beteende.»

10
 En implicit misstanke hos en teoretiker som Marcuse 

Just as often, the anxiety consists of a character’s fear that he or she has 
been personally mani pulated by powerful external controls. Many postwar 
narratives depict characters who feel they are acting out parts in a script 
written by soemone else, or who believe that their most individuating 
traits have been somehow produced from without.

9
    Melley, a.a., s. 14. Denna position intas, som nedan ska visas, av protagonis-

terna i Seebergs roman Vägen genom Vasaparken.
10

   Ibid., s. 63: »From the viewpoint of cybernetics, the idea that persons are 
regulated by larger systems is not a terrifying discovery but a basic assumption 
necessary for understanding human behaviour.»
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är att det torde vara direkt destruktivt att acceptera den cybernetiska 
ståndpunkten eftersom cybernetiken accepterar systemet och sam-
tidigt nedvär derar individualiteten – och detta verkar ju vara precis 
den hållning »systemet» vill att vi ska inta. Det är, menar Melley, 
i ljuset av detta man ska se framväxten av en individualism som 
gränsar till det paranoida.

11

Karl Erik Lagerlöf skisserar i Strömkantringens år på en lik nande 
förskjutning i uppfattningen av människan, och hans iakttagelser 
kan mycket väl förstås i skenet av en ny teknologisk diskurs. Det 
handlar om en antiromantisk antiindividualism, med starka inslag 
av modern socialpsykologi och strukturalism. »Ett självständigt jag 
blir enligt detta betraktelsesätt en verklighetsfräm mande abstrak-
tion», konstaterar han. En triad av besläktade tanke mönster utkris-
talliseras. Ny marxistisk fi losofi , cybernetik och opera tionalism 
med strukturalismen som gemensam nämnare. Som föreslagits 
redan i inledningen kunde man istället se cybernetiken som den 
sammanbindande faktorn. Uppenbart, i de exempel som senare 
följer, är hursomhelst att de teknologiska implikationerna, rela-
tionen människa/maskin och »jaget» som »information», det vill 
säga huvudingredienserna i en cybernetisk diskurs, utgör böjnings-
mönster för beskrivningen av den nya människa som även en rad 
socialpsykologiska och/eller strukturalistiska tankebyggen beskrivit. 
Hos Lagerlöf, men också i samtidens svenska kulturdiskussion (inte 
minst i tidskriften Komma) samsades namn som R. D. Laing, Her-
bert Mar cuse, Norman O’Brown med såväl McLuhan, språk vetaren 
Noam Chomsky, Michel Foucault och Claude Lévi-Strauss som 
»cyber trojkan» Shannon, Wiener och von Neumann.

Första raderna i Lagerlöfs essä är redan citerade: »Plötsligt var 
sommaren full av lik. Det gjorde våra kroppar verkligare.» För Palm, 

11
   Ibid., Jfr också Charlie Bertsch resonemang i »Wired?» (Bad Subjects #10), 

där han konstaterar att både Marcuse och McLuhan visar ett beroende av 
en elektronisk metaforik, vilket inte minst har att göra med att elektriciteten 
under 60-talet fl yttar in i människors medvetande på ett mer påtagligt sätt 
än tidigare. Det visade sig effektivt att i elektriska termer beskriva de olika 
krafter som styr oss, en rörelses positiva och negativa poler, etc. Bertsch artikel 
återfi nns bl.a. på:

http://www.eff.org//Net_culture/Cyborg_anthropology/wired.article 
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innebar den nya teknologin att den andres blick blev verkligare. 
Den fi ck realitet genom tv-rutan. Men detta var också ett resultat 
av att han med media fi ck nya möjligheter att resa, att förlänga sig 
själv – hans egen kropp befi nner sig i en ny verklighet.

På vilket sätt iscensätts denna kropparnas nya verklighet? Douglas 
Feuk resonerar i Komma kring några företeelser i konsten som han 
också iakttagit hos exempelvis fi lmaren Godard och (författaren) 
Torsten Ekbom. Med McLuhan, och Gorilla, ser han massmedia 
som förlängningar av vårt nervsystem. »Vårt medvetande är inte 
längre bundet till ett individuellt perspektiv». Istället anar han ett 
»globalt medvetande»:

Eliminera jaget. Objektivering i stället för subjektivering. En ambi-
tion att kodifi era sina personliga intryck, organi sera upplevelserna i 
en form som kan kännas objektiv, anonym, opersonlig. Grovt: inte 
en fråga om att se sig själv, identifi era sig, spegla sig. Snarare en fråga 
om att se världen. Observationer, demonstrationer.
    Världen sedd genom en massa bilder. tv, fi lm, tid ningsbilder. Och 
ständiga referenser till dessa bildmedier som förser oss med en stor 
del av informationen om världen, formar vår bild av den. (»I’ve been 
thru this movie before» – Dylan.)12

Feuks vision har giltighet både för föreliggande avsnitt – i diskus-
sionen om objektivering kontra subjektivering, hur världen iakt-
tas genom bilderna och informationen runt omkring oss, vilket i 
sin tur for mar bilden av oss själva – och för det följande, där den 
objektiva for mens estetik, med Ekbom i fokus, kommer att tas upp 
till behandling.

I Komma skrev också Stig Lindholm 1968 om förskjutningen från 
fi ktion till verklighet i »Människors möte eller Stora fl yttaredan», 
en text som själv beskriver en säregen rörelse från essä till sf-novell. 
Lindholm beskriver inledningsvis den nya jagbild som växer ur det 
faktum att vi gått från att i första hand transportera materia till att 
mer och mer transportera information. Den elektroniska kulturen 
och modern utvecklingspsykologi leder oss fram till slutsatsen att 
begreppet »jag» är föråldrat, menar Lindholm. »Det tillkom och fi ck 
sin innebörd under en tid då varje person ännu bara kunde fi nnas 

12
   Douglas Feuk (m.fl .), »Bildkonst och massmediabild», Komma 1967:2, s. 2.
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på en begränsad plats i rummet och bara i ett exemplar». Men detta 
jag begrepp täcker inte längre verkligheten, något som ger upphov 
till förvirring och ångest (eller »panik» för att tala med Melley):

Filosoferna fi nner att »jag» i grund och botten bara är en struktur 
eller ett mönster, och att det väsentliga i vår tillvaro som individer 
är våra egna upplevelser av oss och själva och omvärlden. Dessa våra 
upplevelser – på medveten och omedveten nivå – är just den struktur 
eller det mönster, som utgör vårt »jag».13

Stig Lindholms text sätter likhetstecken mellan detta mönster och 
själen eftersom mönstret likt själen »kan existera oberoende av vår 
kropp» – ett resonemang han grundar i antagandet att information 
är något som är »oberoende av den materia i vilket den är lagrad». 
Reso nemanget leder vidare till antagandet att vi snart kan påbörja 
experi ment med ett »överförande av de mänskliga upplevelsernas 
mönster till icke-organisk materia». Lindholms idé är emellertid 
att mönstrets biologiska urkund ska fortsätta existera sida vid sida 
med den »lagrade» varianten. Här blir Lindholms socialpsykologiska 
utgångspunkter tydliga:

Skillnaden mellan dem [de biologiska] och deras tape-variant blir 
emellertid snabbt ganska stor, eftersom tape-varianten p.g.a. mindre 
umgänge eller interaktion med omgivningen och alla dess oberäk-
neliga störningar hela tiden kan hålla sitt mönster i harmoni och 
vid de fåtaliga tillfälliga störningar som inträffar mycket lätt kan 
korri geras.14

Här tangerar Lindholm alltså fl era av de tankegångar som halv annat 
decennium tidigare aktualiserats av Norbert Wiener och som denne 

13
   Stig Lindholm, »Människors möte eller Stora fl yttaredan», Komma 1968:2, 

s. 11.
14

   Ibid., Lindholms essä utvecklas alltså till en sorts science-fi ction där eskapister 
först kopierar sig själva och sedan begår självmord, med resultat att världen 
sväm mar över av inspelade livsmönster. Forskarna utesluter inte »nollhypote-
sen», d.v.s. att man inte kan »upptäcka några avgörande skillnader mellan de 
båda människo formerna i fråga om deras upplevelserikedom och förmåga till 
variation och för nyelse» (ibid., s. 12). Med hänsyn taget till det rådande världs-
läget fattar politikerna det djärva beslutet om »total och allmän överföring till 
tape». Vilka komplikationer som uppstår och hur de eventuellt löses kan den 
nyfi kne fi nna ut själv.
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också återkom till i vad som kom att bli hans sista bok, God and 
Golem, Inc. (1964):

Det här är en tankengång jag roat mig med tidigare – att det i princip 
är möjligt för en människa att sändas över telegrafnätet. […] För 
närvarande, och kanske för resten av mänsklighetens existens, är idén 
ogenomförbar men det betyder inte att den är otänkbar.15

Wieners tankelek hör samman med (det i denna avhandlings första 
kapitel preciserade) antagandet att människor såväl som djur och 
maskiner främst är att betrakta som informationspro cessande enti-
teter, d.v.s. dessa cybernetiska anordningar (människa, djur, maskin) 
har det gemensamt att de fungerar genom att ta emot, bearbeta och 
sända vidare informationer, både för att bibehålla sin egen stabilitet 
(homeostas) och för att kunna anpassa sig till omgivningen (feed-
back).

Undersökningen ska i det följande uppmärksamma några av 
de tekniska implikationerna för den nya, konstruktivistiska syn 
på människan som de ovan nämnda idékomplexen delar. Som M. 
McLuhan påpekat skapar teknologierna inte bara nya förutsätt-
ningar och möjligheter för människans verksamhet, nej, teknologin 
är vår nya miljö.

16
 Det tål att upprepas: Om mediet är budskapet 

blir studiet av medier och teknologier ett ekologiskt projekt.
Miljön griper in i människan, omskapar henne, och människan 

omskapar sin miljö. Det är en klassisk växelverkan, en ekologi som 
varit i bruk alltsedan Homo Sapiens började tänka i fl era led (om 
inte längre).

Samma teknologier förändrar också bilden av människan, och 
fastmer, förutsättningar för hur bilderna ska förmedlas. Ett (i fl era 

15
   Norbert Wiener, God and Golem, Inc., s. 36:

This is an idea which I have toyed before – that it is conceptually possible 
for a human being to be sent over a telegraph line. […] [A]t present, and 
perhaps for the whole existence of the human race, the idea is impractica-
ble, but it is not on that account inconceivable.

16
   Se t.ex. Marshall McLuhans föreläsning »Adress» i Gorilla nr 2: »Den i egentlig 

mening totala och allt genomträngande miljön är osynlig.»(s. 22) »En ung 
männis kas miljö idag består vanligtvis och till övervägande del av information 
förmedlad på elektronisk väg, och hon måste ständigt bearbeta och tillgodo-
göra sig en ofantlig mängd data.» (s. 23)
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bety delser) konkret exempel på hur teknologin under 1960-talet 
använ des i olika iscensättningar är bruket av bandspelare. Som 
Jesper Olsson visat var bandspelaren ett kreativt redskap för många 
av de konkreta poeterna, däribland Åke Hodell, Bengt Emil John-
son, Öyvind Fahlström, Svante Bodin, Jarl Hammarberg, och Sonja 
Åkesson. Hos fl era av dessa var bandspelaren en förutsättning både 
för komponerande och gestaltande; fl era var de »diktböcker» som 
beledsagades av en grammofonskiva. Andra framförde sina alster 
i radio och en viktig institution vid denna tid var just Sveriges 
Radios elektroniska studio som stod till den konkretistiska poesins 
och elektronmusikens tjänst.

Dessa och många andra »konkretistiska» verk blottlade hur skrivan-
dets liksom läsandets aktiviteter alltid äger rum i samspel med tekno-
logier: poeter och läsare var och är »cybernetiska» subjekt.17

En fullt logisk konsekvens av samma estetik är att man intresserar 
sig för språkets, textens, konstens materialitet. »The Medium is the 
Message», sa McLuhan. »Ett innehåll kan rymmas i en form», dek-
larerade Åke Hodell och presenterade igevär i fyra olika medier: 
bok, performance, skiva och bild (där själva typografi n »ställdes 
ut»).18 Dessa aktioner med den litterära texten i centrum illustrerar 

17
   Jesper Olsson, »’slprlnthgtäaäa’ – röst, skrift & medier i den konkreta 

poesin», Tidskrift för litteraturvetenskap 2000:1, s. 41.
18

   I Lyrikvännen skriver Hodell bl.a. följande:

För att vi ska förstå vad Mats G. Bengtsson menar med McLuhans tes: 
Mediet som budskapet i vår kommunikation, ska jag redogöra för fyra 
medieexperiment jag gjort med igevär.

1. Bok: Läsarens upplevelse koncentrerar sig huvudsakligen till det visuella: 
i:nas förvandling till oändliga led av soldater etc.

2. Teaterscen: (framförs under tio minuter av åtta personer): Den audiella 
upplevelsen dominerar helt. De utdragna vokalljuden karaktäriseras som 
mystik.

3. Bildkonst (moderna museet. Jag klistrar sidorna ur tio böcker efter 
varandra till en 60 meter lång mobil och utelämnar sista sidan och låter 
dikten bli oavslutad): Upplevelserna skiftar. Svåra att defi niera.

4. Grammofonskiva: Det egendomliga inträffar att skivans audiella upp-
levelse blir en annan än den sceniska. En metallisk klang kommer till som 
förvandlar vokalljuden till något som påminner om maskinljud.

»Enkät om den konkreta lyriken», Lyrikvännen 1966:5.
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sam tidigt också den distinktion mellan inskription och införlivande 
(»inscription»/»incorporation»)

19
 som enligt N. Katherine Hayles 

utgör ett signifi kant inslag i den cybernetiska poetiken.
Ordet inskription, som har en mer fl exibel innebörd i engelskan, 

syftar i första hand på ett ristat meddelande, företrädesvis i träd eller 
sten. Att denna möjligen haltande och framför allt kontraintuitiva 
direktöversättning ändå bibehålles beror på att »inskription» efter 
Derrida i synnerhet, men även poststruk tura lismen i allmänhet, 
fått stå för den ytliga tillägnelsen, tecknet, kunnandet eller den 
dikt som utan att förlora något i innehåll kan förfl yttas från ett 
medium till ett annat, från text (bok) till tal (uppläsning) och skiva: 
»Inskriptionen», säger Hayles, »är norma liserad och abstrakt i så 
måtto att den vanligen ses som ett system av tecken som fungerar 
oberoende av någon speciell form.» Inför livandet är däremot ett 
budskap förbundet med sin kropp, till exempel en vinkning: om 
den förfl yttas till en annan kropp eller skildras i skrift har den fått 
en annan betydelse. Införlivandet står för en kroppslig tillägnelse. 
»Till skillnad från inskriptionen som kan fl yttas från en kontext till 
en annan när den väl utförts kan inkorporeringen aldrig helt frigö-
ras från sin kontext».

20
 Hayles fortsätter sedan med att beskriva en 

triangulär rörelse mellan inskription, införlivande och teknologiska 
materialiteter. Eller om man så vill mellan tecken, kroppar och 
media. Detta för oss tillbaka till en av den cybernetiska diskursens 
utgångspunkter, det refl exiva nätverk Hayles beskrev som en dialog, 
eller dynamik, mellan kropparnas rörelser och diskursens imperativ 
och som »bidrar till att strukturera gränssnitt mellan kroppar och 
teknologier».

21

19
   Se Hayles, How We Became Posthuman, s. 199–201 (et. passim). Hayles 

begreppspar är alltså »inscription» och »incorporation» – på svenska har jag 
emellertid funnit »inkorporering» vara en smula otympligt, och istället valt att 
använda mig av det nästintill synonyma ordet »införlivande».

20
  Ibid., s. 198: »[I]nscription is normalized and abstract, in the sense that it is 

usu ally considered as a system of signs operating independently of any parti-
cular manifestation.» Och, s. 200: »In contrast to inscription, which can be 
transported from context to context once it has been performed, incorporation 
can never be cut entirely free from its context.»

21
   Ibid., s. 206 f. Om Hayles »refl exiva nätverk», se avsnittet Teknologins gestal-

ter.
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/»som pappersbitar é vi!»/

Vi borde förbjuda litteraturen
några år framåt, så folk fi ck tid
att märka hur dom egentligen
är beskaffade.

           – Björn Håkanson 
          (ur Generalsekreteraren)

Staffan Seebergs roman Holobukk från 1977 är en blandning av ett 
närmast gargantuanskt berättarhumör och en smått maskinartad 
produktion av berättelser, historier inlagda i andra historier. En av 
dessa får läsaren ta del av i en hypotes kring »Cybernetiken inom 
berättarkonsten – en ofolklig berättarmetod?», där frågetecknet väl 
snart kan sägas rätas ut till ett utropstecken.

22
 Bokens berättare frå-

gar sig om man kanske ändå inte skulle kunna tänkas uppnå »en ny 
exakthet, en ny medvetenhet genom att använda matematik i berät-
tarkonsten», och anför som exempel novellen »Frekenbauer» förfat-
tad av en Giovanni Pepenhauser. Filmaren Ruggero ska göra en fi lm 
om konstnären Frekenbauer, men attraheras av dennes hustru.

Förhållandet mellan Ruggeros attraktion, a, och dess motsats, här 
benämnd repulsion, r, till den unga hustrun kan på detta stadium 
uttryckas i några cybernetiska formler.

O står här för kvinnans eventuella osjälvständighet i förhållande 
till sin make, medan F är alla attribut (smink, smycken, kläder) 
vilka syftar till att förhöja hennes attraktionskraft. Till dessa formler 
adderas sedan faktorn »F(Z)» vilken tar hänsyn till insikter av typen 
»är det denna människas mänskliga, personliga egenskaper eller är 
det hennes köpta attribut i form av kläder, smyck en, och så vidare 

22
   Staffan Seeberg, Holobukk (Norstedts, Stockholm 1977), s. 162– 173.

23
   Jfr med John Nash, vars spelteoretiska modeller för kvantifi ering av sociala rela-

tioner 1994 belönades med nobelpriset i ekonomi. Bl.a. hade han konstruerat 
en formel för nyttan av coitus interuptus.

(s. 165 f )23
r

a
=

O ⋅ F-1

F
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som jag attraheras av?», till att omfatta faktorer som anpassningsför-
måga, nervsystem, kontaktsituation och ögonblicket (Ö).

Det är inte svårt att mellan kalkylerna utläsa textens ironiska 
förhållande till denna cybernetiska berättarmetod (även om den 
just i Seebergs bok förvandlas till en mycket lyckad lustifi kation). 
Att transponera mänskliga relationer till matematiska termer leder 
onek ligen till en viss form av cynism.

24
 Och, som Wiener dekla-

rerade I God and Golem, Inc.: »Cybernetics is nothing if it is not 
mathemati cal…». Så visst har Seebergs satir fog för sig, om vi tar 
Wiener på orden. Men det skulle också innebära att föreliggande 
undersökning, om den ens skulle inletts, måste avslutas här. Ty 
matematiska form ler och algebraiska lösningar på de uppställda 
litteraturhistoriska problemen kommer även framgent lysa med sin 
frånvaro. Skulle sålunda studiet av »en cybernetisk diskurs» vara 
en anomali? Men Wieners postulat har en bisats: »… if not in esse 
then in posse». Alltså: det (post)humanistiska studiet av cyberne-
tik och litteratur måste inte till sitt väsen vara matematiskt, men 
dess grundförutsättning är att information, kommunikation och 
mekanik kan mätas. Det till kommer inte nödvändigtvis litteratu-
ren – eller litteraturforsk ningen – att genomföra dessa mätningar, 
däremot är det bland annat inom detta fält som dessa mätningar, 
konskevenserna av dem, gestaltas.

24
   Men berättarmetoden skulle, som berättaren föreslår, onekligen underlätta för 

kritikerna:

Att ge kritikern möjlighet till en exakt, matematiskt underbyggd kritik 
så man slipper ifrån alla dessa luddiga värdeomdömen – Denna sörja av 
godtyckliga utgångspunkter –
 Med en cybernetisk berättarmetod kan en kritiker matematiskt kritisera 
en författare, ungefär så här: »Han har stoppat in på tok för höga värden 
för hjältinnans åtrå – Skulle inte ha legat över 4» – Eller: »I förhållandet 
till mormodern är det helt orimligt att det ekonomiska beroendet (F. är 
hennes arvtagare) skulle kunna ge konstanten f ett värde större än 23»–

(Holobukk, s. 164)

      Denna parodi på kvantitativa resonemang företer f.ö. slående likheter med 
ett av McLuhans mer extrema resonemang kring framtidens konsekvenser av 
att tillvaron dominieras av ett samspel mellan heta och svala media. I Media. 
Människans utbyggnader heter det: »Vi får lov att sända tjugo timmar mer tv i 
Sydafrika för att kyla ner den höjning av stamlivets temperatur som åstadkoms 
av radioprogrammet i förra veckan».
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Men satiren i Holobukk slår inte bara mot (en avgränsad aspekt 
av) cybernetiken, utan även mot de tendenser till »vulgärkvantifi e-
ring» som inom litteraturforskningen uppstod bl.a. som en följd 
av introducerandet av datorer i studiet av litteratur. Inspirerad av 
de mer extrema formerna av strukturalism och med understöd av 
datamaskiner genomfördes under 60- och 70-talen långt drivna 
experiment med att räkna och systematisera olika förhållanden i de 
litterära texterna.

Läsaren av föreliggande avhandling har förhoppningsvis insett 
att en sådan »cybernetik» inte är aktuell i denna undersökning. 
Däremot ska undersökningen nu ta bruk av en annan Seebergtext, 
Vägen genom Vasaparken från 1970, mot fonden av en cybernetisk 
diskurs, matematisk in posse.

Att undersökningen i det följande valt att fokusera denna text 
beror förstås inte på nöjet att få applicera en cybernetisk apparat 
på en »anti-cybernetisk» berättare (det är f.ö., genom alla de lager 
av berättelser Holobukk upprättar, inte ens självklart mot vilka före-
te elser den cybernetiska satiren riktar sig). Av större intresse är det 
genomslag Vägen genom Vasaparken fi ck vid sitt mottagande, och 
då i synnerhet kritikens betonande av roma nens nästan oöverblick-
bara samtidighet. Boken belönades med såväl BLM:s läsarpris som 
Aftonbladets litte ratur pris 1970, och motiveringen för det senare är 
uppfordrande i sin närmast totala kapitulation inför textens kombi-
nation av intensiv närvaro och litterärt chiffer:

En realism som är så närgången måste få några år på sig att avslöja 
sina symbolvärden. En symbol[-ism?] med så komplicerad intellektu-
ell belastning ingår inte med en gång i vår språkliga vardag.
    [– – –]
Man ville gärna hitta en formel i bokens egen antistil: eros & svenska 
alibin & obduktioner & nosa sig fram trots strykkoppel. Vilken tids-
enlig bok när den en gång kan överblickas och tydas från 80-talets 
höjder.
    För oss har det känts angeläget att understryka tids enligheten 
redan nu.25

25
   Undertecknad av Jacob Branting, Allan Fagerström, Axel Liffner, Agneta Pleijel 

och Karl Vennberg, Aftonbladet 30/1 1971.
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En roman som är så samtida att den knappt kan överblickas förrän 
decennier senare, se där ett utmärkt objekt för att studera diskursens 
relation till den litterära texten.

: : : Hon såg oav vänt på mej. Vulgär-ömt kom det: »Du är bra rar 
du!» och för att freda min eufori byggde jag vidare på temat. »Men 
det är klart: jag misstänker att kärlek liksom det mesta annat som 
fi nns i oss till 95% är utom personligt, en samhälls produkt.» »Så att 
säja omänsk ligt?» »Nej, precis tvärtom!»/26

Vägen genom Vasaparken handlar i högsta grad om gestalter och 
gestaltande, låt vara att dessa gestalter främst ser sig som (till 95% 
utompersonliga) samhällsprodukter. Det är alltså en text som såväl 
strategiskt som tematiskt placerar sig mitt i ett av nya media impreg-
nerat samhälle, där informationsfl ödet inte bara omger människan 
utan också omformar henne och de ideologier som omger henne. 
I Staffan Seebergs Vägen genom Vasaparken återfi nns förvisso tekno-
logiska inskriptioner men framför allt medvetanden som framställs 
som genomsyrade av information; de agerande subjekten reagerar 
(feed-back) på omgiv ningen i en ständig process där benäm nandet 
(diskussioner/klichéer) och fl yk tförsöken (sexuali teten) är delar 
i strategin att uppehålla någon form av jämvikt (homeostas). Så 
represen terade i Seebergs roman blir hans protagonister till ett slags 
»cybor ger». Vägen genom Vasa parken tycks därmed kunna sägas 
gestalta en cybernetisk erfarenhet.

historia /matris

Som samtidsroman tillhör Vägen genom Vasaparken knappast 
de episka rundmålningarna. På 112 luftiga sidor, i kortare och 
längre stycken som nästan alla avslutas med tecknet »/», beskrivs i 
första person en ung läkares (jagberättaren) förhållande med Brita 
(gifter mål och barn följer i rask takt). Historiens kronologi, som 
omspänner drygt ett år, är okomplicerad på gränsen till det intrig-
lösa. Scener från samlivet, umgänget, konstnärskretsar, arbetet som 
läkare, in blick i militär forskning om sårskador orsakade av auto-

26
   Staffan Seeberg, Vägen genom Vasaparken (Norstedts, Stockholm 1970), s. 5.
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matvapen, och en repmånad (inklusive otrohet) varvas med refl ek-
tioner – i såväl dialoger som i en egenartad form av inre monolog 
– över samtiden, politiken, konsten och trivialiteter – d.v.s. livet. 
Till detta kommer en rad såväl explicita (uttalade) som implicita 
(närvarande) referenser, i syn ner het litterära, till namn som Jan 
Myrdal, Michel Butor, Sweden borg, Alexander Solzjenitzyn, Petro-
nius, Lawrence Durrell, Sven Lindqvist, Henry Miller, Vergilius, 
Shakespeare, Arno Schmidt, Lars Gyllensten, Claude Lévi-Strauss, 
Strindberg, Torsten Ekbom, Per Olof Sundman och fi lmaren Jean-
Luc Godard. Man kan också säga att det är i spänningen mellan den 
enkla intrigen och den i sin referentialitet komplexa strukturen som 
ett av romanens två vikti gaste verkningsmedel uppstår; det andra 
ligger i själva språk behandlingen, en staccatoartad, talspråklig prosa, 
kryddad med skru vade metaforer som varvas med inslag av läkar-
journal, dossier, faktaansamlingar, klippbok och anteckningsblock.

27
 

Språket skiftar inte bara mellan talspråk och bokspråk – här är också 
tvära kast mel lan engelska, latin och gammalsvenska. Typografi skt 
laborerar texten frimodigt med kursiveringar, versaler, skiljetecken 
och siffror, allt sammans inordnat i ett skrivsätt där förkortningar 
och egenartade fraseringar avlöser varandra. Romanen är lojal mot 
händelsernas ordning, här fi nns egentligen inga tillbakablickar, eller 
framåtsyf tande passager. Snarare än att presentera en rad temporala 
grepp tycks texten försöka rep resentera olika språk.

De funktioner i romanen som iscensätts, om man läser Seebergs 
roman som ett gestaltande av (och bidrag till) en cybernetisk dis-
kurs, är 1) Den sammanstörtade dikotomin natur/kultur, hur det av 
människan frambringade fram ställs som befl äckat. 2) Kopplingen 
mellan information och erotik, sexualiteten som en sista utpost i 
ett samhälle som är impregnerat av meddelanden, d.v.s. romanens 

27
   Här är det på sin plats att göra en distinktion mellan »talspråk» och »munt-

lighet». Det muntliga berättandet i skriven text, med P. O. Sundman som 
kanske det viktigaste samtida exemplet, bär den muntliga utsägelsens prägel i 
sin berättarstil, vilket inte innebär att replikerna eller själva berättelsen skulle 
vara »naturligare» i rent språkhärmande mening. En talspråklig stil, däremot, 
strävar efter ett mer mimetiskt förhållande till det talade ordet. I Vägen genom 
Vasaparken kommer denna talspråklighet visa sig vara insprängd i en text som 
inte nödvändigtvis bär muntlighetens prägel. Skillnaden kan också formuleras 
i termer av monologisk och dialogisk prosa.
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»info-erotiska» funktion. 3) Språket som varseblivare, en funktion 
som aktualiseras genom de olika textuella och talspråkliga krum-
bukterna men också genom den referens arsenal romanen uppvisar. 
4) Det iscensättande av relationen kropp–yttrande–maskin–text 
som romantextens förhållande till dik tafonen aktualiserar.

Redan i romanens första kapitel etableras fl era av dessa funktio-
ner. Vägen genom Vasaparken inleds på ett nog så omtumlande sätt; 
»en kentaur med ett enormt penisfodral» springer in i »hennes dröm 
och en liten 2:a». Sexualiteten etableras direkt, och följs av en i 
samma kärleksnäste genomförd (teoretisk) analys av kärlekens natur. 
Nästa scen utspelas i ett »Växthus i Hässelby» där paret låter sig 
uppslukas av den speciella miljön. Ännu en diskussion om kärlek 
och sexualitet följer innan kapitlet avslutas med en tillbakablickande 
parentes (»Men 2 timmar tidigare:») med »fragment av samtal» och 
ytterligare en naturexkurs.

Romanens inledning etablerar sålunda en rad olika funktioner av 
sexualitet och information, sexualitet och kulturell artefakt (»ken-
taur med ett enormt penisfordral») teoretiserande, och »naturens» 
förhål lande till »kulturen» (växthuset). Stilistiskt etableras en skriv-
art som blandar analytiskt språk med syntaxförkortningar, siffror, 
talspråk, och ett okonventionellt bruk av skiljetecken

växt/text

Tidigt i Vägen genom Vasaparken följer en av jagberättaren schema-
tiskt upprättad bedömning av den nya kvinnan i hans liv:

Brita, tidig bekantskap; försök till karaktäristik – : Tem perament 
++(+). Intelligens +++. Asteni ++. Självkänsla +. Sexualitet +(++??). 
Såg henne en eftermiddag komma ut från en blomster handel. Tycker 
om krukväxter:+++, (=värme, syntoni)./

(s. 12)

Betygssättningen kommenteras sålunda inte sånär som på det höga 
betyget för Britas synbarliga intresse för krukväxter. Berättaren hyser 
en uppenbar förkärlek för jordens frukter, och fi nner det naturligt 
att värdera denna egenskap högt också hos sin partner. Den första 
rörel sen utanför sängen som beskrivs i romanen är som nämnts 
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besöket i ett »Växthus i Hässelby», där såväl bonsaiträd som epi-
fytiska orchidaceae begrundas. »Växthusvärlden slök oss, tuggade 
skönt våra hjärnor./» konstaterar berättaren (s. 6), och denna av 
växthusets påverkan tuggade hjärna försöker sig också på en av 
romanens mer krystade kopplingar mellan natur och sexualitet: 
»Barr ej = barm, utan ngt radikalt annor lunda (jfrelsen knappt ens 
möjlig).» (Ibid.)

Explicit blir protagonisternas ställningstagande under en bil-
färd:

Snöfall som ett fi lmtrick; fast riktig, äkta snö, mitt i april. Det bör-
jade slaska under hjulen, vit beläggning på alla leriga fält. »Det här 
landskapet: är det vi eller det som är en anakronism?!» »Du menar att 
du känner dej främ mande för det?» — : nakna träd som spretande 
kvastar, avlägsen horisont, väldiga mjuka fält./

»Vi och vår kultur! Filosofi  & naturlyrik!» — hon höjde rösten: »Skit-
skitskit! Vad tror du jag får i huvet när jag åker här? Eliots Waste 
Land och Sofokles och Vilhelm Ekelund, eller tusen sidor Ezra 
Pound: kinesiska tecken, dvs kineserier! Det är ju rakt åt helvete, har 
inget med det här att göra.»

(s. 23 f )

Det övre styckets »landskap» (med »äkta snö» till skillnad från i 
Son nevis Vietnamdikt) förefaller närmast invaderat av »vår kultur». 
I ett (ironiskt) försök att applicera sin kulturella bildning på den 
omgivande miljön känner sig Brita bara främmande. Kapitlets 
fort sätt ning etablerar rentav ett dödligt motsatsförhållande mellan 
människan och naturen (»’Vägarna är som slagfält i striden mellan 
mänska och natur, band av blod och död genom landskapet’» 
(s. 25)). Men det är inte bara i kontrasten med naturen som de 
intel lektuella verksamheterna ifrågasätts – i ett senare kapitel gäller 
detta ifrågasättande den mänskliga aktiviteten överhuvudtaget:

Liv = Dikt. Dikt = Skit. : »Jag är varken kulturell eller fi n och bildad 
eller obildad eller speciellt någonting», menade jag, men hon var 
snabb & slipad som vanligt. »Nänä: Vad är kultur för nåt? Tänk 
efter: känner du egentligen någon kulturell person?» och jag: »Nej det 
är kanske sant; men för mej är alltså kulturell nåt typiskt negativt.» 
— Diskussionens fortsättning: är inte allting kultur som berörts av 
människohand resp. -tanke??/
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»Besudlat material, alltså?» föll hon in, pilsnabbt. »Mänskobesud-
lat, ja: så ligger det till. Kultur är skräp, avskräde, och vi bor på en 
sophög. Men vi trivs ju?» »Vad menar du: trivs?» med snett hop-
knipna ögonspalter som ett [sic] katt. Förresten hade vi disku terat 
ämnet hundra gånger förut.

(s. 48 f )

De kulturella uttrycken underkänns här defi nitivt, att vara »kultu-
rell» anses som något »negativt», och det av människor »besudlade», 
d.v.s. kulturen, förvandlas till en »sophög». Med en anspelning på 
Freud ifrågasätter de bägge protagonisterna starkt trivselfaktorn i 
denna kultur.

Denna kulturaggression till trots upprättar inte texten någon 
slutgiltig dikotomi mellan natur och kultur. För oavsett vad protago-
nisterna själva kan »vilja», är deras egna »naturupplevelser» nästan 
uteslutande av kulturell art. Krukväxten, som genererar ett så högt 
betyg åt Brita, och bonsaiträdet i växthuset är uppenbara exempel 
på natur som i högsta grad också är kultur – kultiverad natur.

Jagets och Britas uppenbara längtan bort från kulturen blir därför 
en utopi, som undermineras av romanen själv. Ska man läsa Vägen 
genom Vasaparken som en utvecklingsroman kan berättelsen sägas 
gestalta en stigande medvetenhet om denna utopis omöjlighet (det 
är emellertid inte självklart att romanens huvudpersoner når denna 
insikt).

För trots denna diskvalifi cering av intellektuella och kulturella 
aktiviteter är det ju intellektuella människor som beskrivs: »Men 
hur hon läste alla tidskrifterna, sprang på alla teatrarna, såg alla 
fi lmer. Böckerna, böckerna. ’Den här pappers- och celluloidkul-
turen är autonom förståru: Au-to-nom!’/» (s. 25) Konsternas auto-
nomi, enligt Brita, består här alltså i att konsten inte räcker till för 
vår förståelse, den beskriver inte verkligheten, ändå underkänns 
den inte helt som verksamhet. Berättarjaget är av en delvis annan 
uppfattning:

28

28
   Just här kan Britas och jagberättarens relation redovisas i ett slags motsatsställ-

ning, men det förefaller i övrigt som om deras positioner snarare är komple-
mentära, rent av utbytbara; de fi gurerar inte som koherenta subjekt, med en 
särskild attityd, utan som fl ytande medvetanden, medier för olika språk.
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Men hon fångade mej inte i sina stämningar. »Jag är i varje fall glad 
att jag lever i en tid då man får intryck från en massa olika håll, 
informationsstressen till trots.» Men hon: »Troru det kommer nåt ut 
av det då? Dina upp levelser, dina intryck: du blir så informerad till 
sist att det är rent otroligt. Ändå får alltihop en likhet med fetisch-
sysslande o pseudoaktivitet.» Kall & nykter som en liten uggla! och 
full av fi na ord. Men efter ett par km:s tystnad (jag gitte inte svara) 
var hon försonad igen. »Ja tänk va mycke dom har lyckats få plats 
med att skriva upp på oss: som pappersbitar e vi!»/

(s. 25)

Den »stress» protagonisterna upplever är alltså kopplad till den 
av information impregnerade diskursen: »’Det är ändå sällan vi 
får informationsstress av att titta på ett landskap. Men vänta bara 
tills vi är hemma bland böckerna & tidningarna & tidskrifterna & 
radio & tv:n & alltihop: Där börjar det.’/» (s. 55). Att berättarjaget 
tycks se en viss stimulans i detta informationsfl öde imponerar inte 
på Brita, som ändå till slut konstaterar att vi är »som pappersbitar» 
– d.v.s. fyllda med anteckningar, som »dom har lyckats få plats med 
att skriva upp på oss». Att »vi» är fullklottrade innebär alltså att den 
om givande diskursen formar »våra» subjekt.

Den informationsstress som här tematiseras får också ett kon-
genialt uttryck i Seebergs egen stil. Förkortningar, siffror, och tal-
språkligheter bidrar ju till en komprimering i rent faktisk mening. 
Denna komprimering får den effekten att så mycket information 
som möjligt trycks in på så litet utrymme, eller så kort tid, som 
möjligt – en typografi sk informationsstress, som emellertid bär på 
fl era motsägelsefulla moment, som det fi nns skäl att återkomma 
till.

Till den naturempati, eller vurm för det som inte är artefakt, som 
romanen etablerar hör också iakttagelsen om sexualiteten som ett 
slags anti-kultur. Hyllandet av växtligheten, landskapet och eroti-
ken bör ses som en fl ykt från, eller en strategi inom (diskussionen 
mellan alternativen pågår i romanen), en cybernetisk diskurs, ett 
utslag av vad Timothy Melley ovan kallade för »agency panic». Men 
fl yktplanerna bort från »kulturen» havererar, all natur är samtidigt 
kultur. 

En krukväxt är en krukväxt.
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Växthuset intar alltså en speciell ställning då det å ena sidan är 
en plats för naturens utveckling men å andra sidan en i högsta grad 
kultiverad miljö. Växthuset kan här ses som en inverterad modell för 
det litterära skapandet, åtminstone Seebergs eget. I denna modell 
får Seebergs växt/text/hus betraktas som uppbyggt inte av stål och 
glas utan av olika språk inom vilkas hägn protagonisterna kultiveras, 
på gott och ont. Om naturen via växthuset tar sig in i civilisationen, 
söker sig berättarjaget och Brita – med en rosseauansk gest – via 
texthuset ut ur civilisationen. Växt/text/huset representerar i bägge 
fallen ett transcendentalt stadium, för att inte säga transparent.

29

info/erotik

Kristallpalatset är öppet för insyn. Och något av voyeurens perspek-
tiv tvingas också läsaren att inta i romanens många skildringar av 
berättarens sexliv.

I Vägen genom Vasparken ställs sexualiteten alltid sida vid sida 
med ett kyligt-analytiskt resonemang. Romanens – låt oss kalla det 
info-erotiska – inledningsrader får ur detta perspektiv en närmast 
övertydlig tröskelfunktion:

Sprang in som en kentaur med ett enormt penisfodral (och både 
framben & armar med händer och fi ngrar); fast tyvärr tomhänt men 
rätt in i hennes dröm och i en liten 2:a i Västra förorterna drog 
hon av det inunder en liten batikgrej med blåa blad och mjölkade 
med hän derna, sirliga lystna bleka jungfruhänder (som mjölk), och 
– – –/

29
   Kontrasten natur/kultur återkommer med än större emfas i den följande 

romanen Lungfi sken, där protagonisten Simsberg praktiskt taget bosätter sig 
i ett växthus på Jyllandsslätten. I den romanen kallas växthuset vid ett tillfälle 
»kristallpalatset» – ironiskt nog dyker benämningen upp först när växthuset 
vanda liserats (»: Glasrutorna i kristallpalatset var krossade, ramar och fatt-
ningar för störda», s. 126). Crystal Palace, det jättelika växthuset byggt till 
världsutställningen i London 1851, är ju i många sammanhang symbolen för 
den västerländska civili sationens framstegstro och teknikdyrkan. Till kommen-
tatorerna kan räknas såväl Dostojevskij som Seebergs samtida Torsten Ekbom; 
se Ingvarsson: En heldag i simulatorn – om den aktiva realismen i Torsten Ekboms 
En galakväll på operan (Litteraturvetenskapliga institutionen, Göteborgs uni-
versitet, Meddelande nr 16, Göteborg 1994), s. 15 f.



111system

Sotto voce: »Fattaru att de inte går: jag är för öm, vill bara sitta här 
och hålla hand!» Huvet på sne »Kärlekens slutmål? Existerar inte! Lika 
lite som livets mening! Men –» (eftertänksamt) »klart att man måste 
hålla isär 1:o kärleken som biologisk-psykologisk grej, och 2:o kärle-
ken som social (juridisk osv) företeelse, liksom 3:o kärleken som myt, 
metafysik, romantisk dröm.»: : : Hon såg oavvänt på mej. Vulgär-ömt 
kom det: »Du e bra rar du!» och för att freda min eufori byggde jag 
vidare på temat. »Men det är klart: jag misstänker att kärlek liksom 
det mesta annat som fi nns i oss till 95% är utom personligt, en sam-
hällsprodukt.» »Så att säja omänsk ligt?» »Nej, precis tvärtom!»/

(s. 5)

Texten presenterar en sexualitet impregnerad av informationer; 
sinn ligheten, eller det som skulle kunnat vara sinnligt, omges av 
fakta, analys. Denna informativa (och därmed också cybernetiska) 
inram ning av sexualiteten förekommer sedan på ett otal ställen i 
romanen. En av romanens nyckelformuleringar lyder: »intellektuellt 
liv + sinnligt liv sammanfl ätade till (1.) korg : :» Sentensen innefat-
tas i en »föreläsning» av Brita om romarnas syn på äktenskapsbrott, 
samti digt som hon själv utför oralsex. Akten avslutas med den 
informativa parentesen »(1.100 samlag per barn i Sv.! – men det 
fi nns ju så mkt mer än samlag!!)» (s. 27 f ). Något senare är det ett 
fi nger »som vispat runt inne i’na» som höjs »undervisande» i en 
passage om ozonets gif tighet (s. 28); ett samlag som inleds med en 
referens till Lawrence Durrells Alexandriakvartett avrundas med en 
utläggning om hur många kvadratmeter pannkaka berättarjaget åt 
under lumpen (s. 34).

Bakgrunden till info/erotiken återfi nns i (den kraschade) dikoto-
min natur/kultur. Om kulturen är något suspekt, en av människan 
befl äckad verksamhet, tycks bara sexualiteten återstå som ett orört 
territorium, förstådd som en närmast språkbefriad aktivitet. Sexu-
aliteten tillskrivs även explicit en eskapistisk kapacitet:

Det sexuella i vår kultur som fl yktmöjlighet, glömska med bibehållen 
hög ’verklighetskänsla’. Det verkliga i den enskilda händelsen, den 
lilla sekunden, snabbt förbi. (864 referenser.)/

(s. 66)

Det är en refl ektion som tar sin utgångspunkt i synen på samhäl-
let som ett artefaktiskt system. Men det är också ett samhälle där 
människan kanske börjar nå insikten om att dessa artefakter i allt 
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högre grad styr hennes liv. I denna informationstäta kontext, hela 
tiden bokstavligt närvarande, framträder protagonisterna återigen 
som »pappersbitar». De som är inbegripna i sexuella aktiviteter hos 
Seeberg är alltså inte i första hand biologiska varelser utan cyberne-
tiska (mer om det nedan); Brita och berättarjaget uppträder som 
faktaansamlingar, fullklottrade papperslappar som förgäves försöker 
återuppväcka det biologiska, det skelett som kan ske ändå fi nns.

30

Och det är här det starkt sexuella inslaget i romanen skulle ha 
kunnat tilldelas funktionen av ett sista orört tillstånd med hög 
»verk lighetskänsla». Men redan från början undergräver texten 
själv dessa förhoppningar: Att springa in »som en kentaur med ett 
enormt penis fodral» är att i högsta grad tillskriva sin sexualitet såväl 
kulturella (kentauren) som artefaktiska (fodralet) implikationer.

31
 

Och inte ens i den eskapistiska deklarationen ovan håller sig infor-
mationen på avstånd. Demonstrativt avslutas förhoppningen med 
parentesen »(864 referenser)». Denna konstruerade sexualitet (som 
är all sexu alitet) skulle med David Wills ord (från Prosthesis) kunna 
kallas en »protetisk» akt:

Det börjar och slutar med sex, och fortsätter därifrån. Sex är inte 
så mycket annat när det kommer till kritan. Det börjar med en 
sammankoppling, ett arrangemang som i grunden är protetiskt. En 
sammankoppling – förstå det i dess tekniska mening – för det är just 

30
   Liknande fl ykttillstånd kan iakttas i P. C. Jersilds författarskap, se Jonas Ans-

helm, Förnuftets brytpunkt. Om teknikkritiken i P C Jersilds författarskap (Bon-
niers, Stockholm 1990), s. 225:

Många av de människor Jersild berättar om opponerar sig mot ett ensidigt 
ändamålsrationellt tänkande, mot maskinens och de tekniska systemens 
överhöghet. Uttryck för en sådan opposition är privata protester, samarbets-
vägranden, moraliska bryderier och personliga sammanbrott. Dessa indi-
viduella markeringar indikerar ett visst hopp om mänsklig autonomi, men 
de utgör inget verkningsfullt sätt att försöka förändra eller påverka tekno-
strukturen. I fl era av Jersilds berättelser framstår människan helt enkelt 
som kidnappad av det tekniska systemet. Den fråga som inställer sig är: 
Finns det någon möjlighet för människan att upprätta en relativ autonomi 
i för hållande till de tekniska systemen eller är hennes underordning en 
oundvik lig följd av de tekniska systemens egendynamik?

31
   Tack till Thomas Götselius, Stockholms Universitet, som (under en opposition 

i december 2000) påtalade sexualitetens inte bara informativa utan därtill även 
artefaktiska inramning i Seebergs roman.
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vad det är, en iscensättning av techné. Sex som sammankoppling, 
arrangemang, eller protes, är i grunden något arkitektoniskt, arkitek-
nologiskt. Det är lätt att blanda ihop orsak och verkan när man börjar 
tänka efter, när man söker efter den första händelsen – yttrande, 
sex, byggnad: de är alla konstruktioner som uppträder i pro tetiska 
arrangemang.32

Sex som byggnad, skapelse, yttrande, konstruktioner, proteser, arki-
tektur (ett växthus förstås!). Så även om protagonisterna ännu inte 
tycks ha insett det själva, kan läsaren slå fast:

En kentaur är en kentaur.

»/»

Till 60-talet hör insikten att även språket är en av de impregnerande 
artefakterna. »Texthuset» påminner oss om det, och inte ens språket 
är obesmittat utan i hög grad en produkt av sin omgivning, eller, för 
att upprepa David Wills ord: »De är alla konstruktioner som upp-
träder i protetiska arrangemang». Detta för oss till den typo grafi ska 
tröskeln i romanen. Seeberg laborerar i hög grad med den språkets 
materialitet som de typografi ska skiljetecknen utgör: !!!, ???, :::, &, +, 
= och — — — i alla upptänkliga kombinationer förekommer med 
sällan skådad intensitet. Härtill ska läggas förkortningar och bruk av 
siffror på ett sätt som inte är gängse i en litterär framställning. Att 
dessa förkortningar och typografi ska markörer dyker upp även i rent 
talspråkliga avsnitt visar på deras artifi ciella och materiella snarare 
än mimetiska karaktär: »Brita, du som litt.hist.: har du aldrig känt 
längtan efter en modern, saklig men inte överförenklad, och frfr allt 

32
   David Wills, Prosthesis (Stanford University Press, Stanford California 1995), 

s. 190:

It begins and ends with sex, and builds from there. Sex is little else once 
you get down to it. It begins with a coup ling, a contrivance that is also 
fundamen tally prosthetic. A coupling – hear it in the technical sense – for 
it is especially that, a function of the technē. Sex as coupling, contrivance, 
or pros thesis, is fundamentally architectural, architechno logical. There is a 
confounding of origins once one gets down to it, once one looks at the 
primary event – utte rance, sex, building: They are all constructions, and 
all occur within the structure of prosthetic contrivance.
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en avsentimentaliserad litteratur?» (s. 50) Lika ofta kan emellertid 
de oortodoxa markeringarna läsas som tankemodus, typografi ska 
fraseringar av medvetandeström men: »Värmeledningsrören gick 
fritt på en nivå halvvägs till taket — — ett svagt susande ljud—?/» 
(s. 6 f )

Även om det aldrig utsägs explicit, kan läsaren av Vägen genom 
Vasaparken fi nna rimliga förklaringar till denna estetik såväl inom 
som utanför berättelsens ram. En bit in i romanen avslöjar berättar-
jaget att han är läkare – »jag hade prövat två månader i d. rättsmedi-
cinska branschen» (s. 43) – eller åtminstone studerar till läkare – »j. 
ligger på rygg och försöker tentamensläsa»(s. 47). Vetskapen om 
protagonistens yrke i kombination med den memoartade prosasti-
len bidrar till slutsatsen att Vägen genom Vasaparken bör kunna läsas 
som en läkarjournal.

33
 Till detta bidrar också en hel del typografi ska 

och terminologiska överensstämmelser. Som i denna av medicinar-
akademisk jargong präglade passage:

Plommonsylt och tunnbröd till kaffet, radion högt på skruvad utan 
att ngn av oss gitte skruva ner, till detta adderade sig: 1 st. irritation, 
näml.: hennes klumpiga sätt att äta det hela, sylt tjockt mellan 2 
tunnbrödsbitar så att mojan klämdes fram då hon bet = begynnande 
astenisk småvärk i mina käkar, retlighet i testes, total mutism från 
min sida, osv. i hela min organism i en ond cirkel (allt medan termi-
nologin och den kvasiaktiga självanalysen ramlade som gamla ruttna 
tarmar genom cns på mej)./

(s. 49 f )34

33
   Utanför berättelsens ram kan läsaren fi nna stöd i det faktum att den biografi ske 

Staffan Seeberg också är läkare. Även samtidens läsare var inne på denna genre-
association, se t.ex. Paul Patera, »Porträtt av obehaglig böna» (rec.), Bokvännen 
1970:4, s. 165.

34
   Jfr följande, hämtat ur hämtade från Socialakter och sjukjournaler i forsk ningens 

tjänst. Rapport från ett symposium i Sigtuna 26–27 april 1978, utg. av Forsk-
ningsrådsnämnden (Stockholm 1978), fi gur 9 och 10.

  Tidigare sjukdomar:Pat. minns inte mycket av föregående 
sjukdomar. Han lär ha haft ont i sin vä fotled för ett par år sedan och 
röntgades här.Nu är det ingen fara med fotleden.

  Nuvarande sjukdom: den 17.5 1954 råkade pat. genom ett 
olycksfall få ett fi nger vridet och ett slag i huvudet. Han var avsvimmad 
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Passagen förevisar en nästan parodiskt kontaminerad språkbehand-
ling: den analytiskt deskriptiva kolonsatsen föregått av »till detta 
adderade sig», de omnämnda förkortningarna och sifferangivel-
serna, det diffust talspråkliga ordet »mojan», följt av analysens slut-
sats i medicinska termer som »astenisk småvärk», etc. Stycket skulle 
kunna passera som pastisch, ett skämt, en trivial iakttagelse beskri-
ven i akademiskt putslustiga formuleringar. Men satt i ett större 
sammanhang, som del av ett estetiskt projekt, fi nns ingen anledning 
att betrakta det som ironiskt (även om det – säkert avsiktligt – är 
kul). Istället bör man se det som en av romanens många spegelskär-
vor av det språkliga projekt texten tycks etablera. Denna blandning 
av akademiskt och pladdrigt, av spån och refl ektion, iakttagelser och 
nonsens bestämmer textens grundtempo.

Frågan är då hur romanens yttrandeakt ser ut. Nästan varje 
avsnitt i Vägen genom Vasaparken avslutas med ett »/». Detta tecken 
är vanligt inom läkarjournalstypografi n och markerar ofta en rela-
tion mellan siffervärden (t.ex. »VS 1/0,5– 1 m.»), eller ett parallell-
ställande av två uppgifter av samma halt, t.ex. två ögons förhållande 
till samma undersökning (»c5: sv.fk./sv.fk..»). Det kan också rent 
allmänt fungera som en sammanställare mellan tvära kast i reso-
nemang av typen »hon tycker/tycker inte om glass», som avskiljare 
mellan uppräkningar av olika, ej nödvändigtvis varandra uteslu-
tande alter nativ, t.ex. om en roman som är resonerande/pladdrig/
refl ekte rande/fak tabemängd. Seebergs »/» kan mycket väl anses ha 
dessa sista funktioner eftersom de avslutar och binder samman korta 
passager, och dessa stycken har/har inte, i större eller mindre grad, 
med varandra att göra.

Lika viktig är emellertid »/» som akustisk/teknisk markör. Till 
läkaryrkets accessoarer hör den lilla bärbara bandspelaren – dikta-
fo nen. I den läkarjournalsdiskurs som Vägen genom Vasparken labo-

drygt 5 min.Därefter har han haft mycket ont i huvudet, det värker i 
pannan och i nacken och han kan inte sova. Han har också varit så yr, att 
rummet dansat runt. Han inrem. för neurologisk utredning.

 [– – –]

 Öron: båda trh bleka och speglande. VS 1/0,5– 1 m. C: n/n.

 c5: sv.fk./sv.fk..

 Weber: lat ej Rinne +/+
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rerar med öppnar sig möjligheten att läsa »/» som ett diktafon klick 
– »av/på». En kort muntlig notering för senare nedtecknande. 
Denna möjlighet blir en fakticitet då diktafonen explicit dyker upp 
under ett besök på psykmottagningen, dit berättaren gått för att 
hämta några kvarglömda böcker:

Diagnosen (på henne, den lilla kvinnan!!!) Psykisk insuf fi ciens (aste-
nisk-depressiv osv.), och våra läppar matar ord i mikrofonen. Ord, 
ord, den underbara deskriptiva psykiatrins terminologi som ingenting 
i grunden beskri ver utan ljuger genom det den förtiger./

(s. 67)

Den diktafon som här beskrivs är förstås »mimetisk», och bevisar 
inte att denna lilla maskin skulle vara delaktig i produktionen av 
den text vi läser. Men allt tvivel om diktafonens närvaro i yttran-
deakten undanröjes av textstället där Brita rattar in bilradion och 
hittar fram till en »Hammondorgel som pinade sig till våra öron 
punkt/» (s. 94), där ordet »punkt» alltså utsägs/utskrives. Frågan är 
bara till vem. Ja, till läsaren naturligtvis, men varför, om inte för att 
markera en akustiskt utsägelse, en anvisning och alltså markerande 
ett stadium före nedtecknandet. Detta »anvisande före» utgör den 
tydligaste indika tionen på att Seebergs roman i påfallande hög grad 
är en text under tillblivelse – läsaren kliver rätt in i yttrandeakten.

Vägen genom Vasaparken förevisar sålunda en stilmässigt mycket 
varierad prosa, i hög grad präglad av såväl extrem skriftlighet (citat, 
allusioner och fakta t.ex.) som extrem talspråklighet (siffror och 
slang, »dej & mej»). Därtill iscensätts en tillkomstsituation där 
texten ska ha blivit inläst i all hast på en liten diktafon.

En rådgivningsbok om hur man använder diktafoner på bästa 
påtalar att »det bara behövs en sjättedel av tiden för en van dikte-
rare att producera samma text som en van konceptskrivare». Vidare 
heter det: »Försök att vara kortfattad och gå rakt på sak». Och, 
en smula anmärkningsvärt: »Många stora författare arbetar med 
dikterings maskin för att få en spontan och direkt stil».35

Dikterandet, denna »kortfattade» yttrandeakt, »rakt på sak» och 
med en »utskrift» späckad med förkortningar, kan alltså förklara 
textens utseende och bekräftar det som ovan kallats romanens 

35
   Ur Konsten att få orden lönsamma (Bokförlaget Patro, Stockholm 1982), s. 21.
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»typografi ska informationsstress». Diktafonmomentet förstärker 
kon trasten hastighet/refl ektion, muntlighet/skriftlighet, eftersom 
det är uppenbart absurt, eller i varje fall ett kontraintuitivt nytt-
jande av apparaten, att läsa in exempelvis längre Swedenborg-citat 
på band (s. 56).

Yttrandeakten skulle också kunna förklara romanens titel. Enda 
gången Vasaparken omnämns (s. 74) anas »Sabbatsbergs sjuk hus» 
som »ligger i oföränderlig ro bland träden». Någon djupare insikt i 
Stockholms geografi  krävs inte för att dra slutsatsen att Vasa parken 
ligger på vägen mellan läkarens hem och arbetsplatsen. Rimligtvis är 
också vägen genom denna park som utgör platsen för textens utsä-
gelse, dess inläsning på den diktafon jaget ändå måste ha med sig 
till jobbet. Vägen genom Vasaparken är då som titel sällsam då den 
inte beskriver vad boken handlar om, ej heller vad det är för typ av 
text, utan var berättelserna kommit till – en geografi sk bestämning 
av yttrandeakten.

36

Ska diktafonens muntligt-akustiska yttrandeakt förstås som ett 
alternativ i den medierade diskursen? Diktafonen utgör i varje fall 
ett exempel på en modern teknologi som återerövrar – eller med Jay 
David Bolters ord remedierar – en gammal yttrandeakt, det talade 
ordet, samtidigt som den, i enlighet med samtidens »informations-
stress», också ökar hastigheten på textproduktionen. I detta moment 
förvandlas också romanens »inre» monolog till en »yttre»; texten är 
yttrad, uttalad, den har lämnat kroppen redan innanför romanens 
pärmar.

Här tangeras bandspelarens kanske viktigaste funktion i Vägen 
genom Vasaparken, nämligen dess upprättande och raserande av en 
rad olika gränssnitt: mellan kropp och text, mellan skrift och tal, 
mellan teknologi och natur. Som N. Katherine Hayles konstaterar 
i en läsning av William S. Burroughs The Ticket That Exploded 
upprättar bruket av bandspelare en sådan ny relation mellan kropp 
och ord. Rent konkret handlar det om att rösten (som alltid exter-
naliseras) fi xeras på ett magnetband, och därmed kan bli föremål 

36
   Alltså inordnar sig titeln på Seebergs roman inte i de kategoriseringar av 

titeltyper som Gérard Genette gör i Seuils, då han skiljer mellan titlar som är 
tematiska (vilka beskriver vad texten handlar om), och titlar som är rematiska 
(som beskriver vad texten är – t.ex. »17 dikter»).
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för bearbet ning. Genom att spela in sin röst lyckas man fi xera en 
av sina temporära externaliseringar och får därmed en ny relation 
till sin kropp, och de röster som bebor den (jämför känslan av att 
höra sin egen röst på band). Vidare: När rösten transporteras från 
kroppen och ner på magnetbanden blir kroppen (hos t.ex. Bur-
roughs), genom en metonymisk förskjutning, delaktig i samma 
förändringar som rösten genomgår när den befi nner sig på bandet. 
»I vissa texter efter 1950», skriver Hayles, »har kroppen förvandlats 
till en bandspelare».

37

I Burroughs feberlysande cut-up-visioner utgör kroppen ett slag-
fält mellan ideologier, teknologier, sexualitet, droger och frihetsläng-
tan. I den paranoida tillvaro som The Ticket That Exploded utgör, är 
kropparna »förinspelade» (»pre-recorded»), vilket i princip innebär 
att vi redan härbärgerar parasiter, redo att ta över moderorganis men. 
Dessa förinspelningar inkorporerar, som Hayles noterar, indivi den 
i den samhälleliga kroppen.38 Man kan alltså förstå dessa förin spel-
ningar nästan bokstavligen som fraser, idiom, tankegångar, ja ord, 
man använder sig av i sin sociala miljö. Och även om Seeberg inte 
dissekerar sina karaktärer på samma sätt som Burroughs, så igen-
känns dessa förinspelningar som de »pappersbitar» (eller snarare 
anteckningarna på dem) Vägen genom Vasaparken upp visar.

»Förinspelningarna» hos Burroughs förstärks genom den stän-
digt pågående inre monologen; ordet är ett virus, en organism som 
tvin gar på dig dina yttranden. Genom att på olika sätt hejda den 
inre monologen och korrigera eller radera förinspelningarna ska 
denna para sit möjligen kunna bekämpas. Ett sätt att uppnå detta 
är att med hjälp av tre bandspelare »externalisera dialogen», där två 
av dem spelar upp en dialog, och den tredje inför helt irrelevanta 
element i »diskussionen»:

37
   Hayles, How We Became Posthuman, s. 210 f:

When these qualities of audiotape were enacted within literary produc-
tions, a complex interplay was set up between representational codes and 
the specifi ties of the technology. When voice was displaced onto tape, 
the body metonymically participated in the transformations that voice 
underwent in this medium. For certain texts after 1950, the body became 
a taperecorder.

38
   Ibid., s. 211 f.
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bandspelare ett jag satt uppe och väntade på dig till klockan två 
förra natten bandspelare tre vad vi vill veta är vem som hällde sand 
i spenaten användandet av irre levanta svar kommer att visa sig 
effektivt när det gäller att bryta rutinmässiga associationsbanor alla 
associa tionsbanor är rutinmässiga få bort dem ur ert huvud och in i 
maskinerna med dom.39

Införandet av denna tredje irrelevanta faktor är, som Hayles påpe-
kar, väsentlig, »den syftar till att få läsaren att bryta sig ur inte bara 
de privata mardrömmarna, utan också från den omgivande, kultu-
rellt konstruerade, tvångströjan av ljud och ord».

40

Genom dessa experiment, och i sin förvissning om att »ordet» är 
ett virus, en parasit, raderar Burroughs gränsen mellan kroppen och 
bandspelaren. På samma sätt som ett magnetband raderas och spelas 
in på nytt, ska vi kunna ersätta orden i våra kroppar – begreppsparet 
inskription och inkorporering aktualiseras:

Här, inuti den värld som representeras av texter, sam manfogas 
inskriptionens tekniker med inkorporerade praktiker till gestalten av 
en cyborg med explosiv poten tial. Att denna potential är tveeggad är 
inte svårt att inse, ty den parasitära och infekterande kraft som orden 
besit ter kan oskadliggöras endast med andra ord, som i sin tur när-
somhelst kan vända sig mot sin herre och bli smittsamma även de.41

Här blir parallellerna till Seeberg intressanta, ty språket, orden, 
tycks närmast bedriva en parasitär verksamhet på de bägge prota-
gonis terna. Och när de försöker fördriva detta virus, genom natur 
eller genom sexualiteten tycks även dessa handlingar bli till kultur, 

39
   Den »essä» – »The invisible generation» – som avslutar The Ticket That Explo-

ded fi nns översatt av Mats G. Bengtsson i Gorilla nr 2. Därifrån är också detta 
citat hämtat. Se Gorilla nr 2, s. 58.

40
  Hayles, a.a., s. 213: »[I]t aims to break the reader not only out of personal 

obsessions but also out of the surrounding, culturally constructed envelope of 
sounds and words»

41
   Ibid., s. 214:

Here, within the represented world of the text, techniques of inscription 
merge with incorporated practises in a cyborg confi guration of explosive 
potential. The double edge of this potential is not diffi cult to understand, 
for the reifying and infective power of words can be defused only through 
other words, which can always turn against their master and become 
infectuos in turn.
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skrift. Naturen blir en krukväxt och den »orörda» sexualitetens 
kropp förvand las till en kentaur. Men kroppen i Vägen genom Vasa-
parken är inte så mycket en bandspelare som ett pappersark. Hos 
Seeberg är det istället den litterära texten som (på fi ktionsplanet) 
har uppgått i en cybernetisk fusion med bandspelartekniken. Precis 
som Hayles säger om Burroughs, så förenar bandspelarens närvaro 
hos Seeberg de två strategierna inskription och införlivande. Den 
»tillfälliga», översätt bara, inskriptionen förankras – införlivas – i en 
röst, berättarens, som åtminstone har funnits på band, med omiss-
kännliga avtryck av sin avsändare.

I skenet av Hayles resonemang etablerar bandspelaren hos See-
berg en ny relation mellan rösten, kroppen och skriften, och detta 
kopplas i romanen samman med en ny bild av människan. Krop-
parna – både protagonisternas »biologiska» och textens – för ändras, 
eller blir till, framför ögonen på läsaren. »Dessa mutationer», skriver 
Hayles om Burroughs, »är intimt förknippade med interna mono-
loger som likt parasiter bebor kroppen».

42

I Vägen genom Vasaparken konserverar diktafonen en inre och 
en yttre monolog, och klipper samtidigt ihop dessa med långa 
citat eller komplicerade digressioner som, liksom hos Burroughs, 
tycks invadera texten (som är ett avtryck av rösten). Hur opererar 
denna parasit? Översatt till Seebergs roman utgörs det »irrelevanta» 
momentet inte av slumpmässigt nonsens (som »sand i spenaten»), 
utan just av denna elaborerade intertextualitet.

42
   Ibid., s. 208:

Often histories of technology and literature treat technology as a theme 
or subject to be represented within the world of the text. I want to take a 
diffe rent approach, focusing on the technical qualitites of audiotape that 
changed the relation of voice and body, a change Burroughs associates in 
Ticket with the production of a new kind of subjectivity. In the mutating 
and metamor phosing bodies of Ticket, we can see a harbinger of the 
posthuman body that will be fully articulated in the following chapters. 
These mutations are inti mately bound up with internal monologues that, 
in Burrough’s view, parasi tically inhabit the body.
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inter/text

Den egensinniga blandningen av »memoartad» språkbehandling och 
de många exkurserna av intellektuell och existentiell karaktär kan 
möjligen förstås utifrån tanken att komprimeringen är avsedd just 
att ge utrymme för dessa exkurser. Men i ljudet från diktafonens 
klick ande framstår ändå digressionerna som en absurditet: varför 
läsa in långa citat på band, varför krydda sina minnesanteckningar 
med subtila litterära allusioner?

Digressionerna – om ämnen som M-16-gevär, Jan Myrdal, ddt, 
Claes Oldenburg, etc – är uppenbarligen inte med för att informera 
läsaren, de har inget didaktiskt syfte (att jämföra med motsvarande 
passagers funktion hos Göran Palm); snarare är de infogade i texten 
som mimetiska markörer. De är exempel på texter som är proji cerade 
på fi ktionen snarare än bärare av den. Referenserna förevisas alltså 
som tänkbara representanter för, eller exempel på, något snarare än 
att verkligen vara en representation. Det är inte sannings värdet hos 
en Myrdal eller en Swedenborg som är viktigt, utan deras funk-
tion som del av protagonisternas gestaltade verklighet. När Brita 
konstaterar »va mycke dom har lyckats få plats med att skriva upp 
på oss» så gäller det alltså i lika hög grad själva fi ktionen – precis 
som de agerande subjekten i den, blir den litterära texten till en 
fullklottrad pappersbit.

Även en fras som »Vet hon om att hon är en utsugare?: tillhör 
en utsugarkultur» (s. 99) måste betraktas som en sådan projektion. 
Diegetiskt kan refl ektionen ge ett något kluvet intryck (särskilt om 
man betänker att texten handlar om åren 1968–69 och är utgiven 
1970). Men den hamnar ändå bortom en diskussion om ironi eller 
pamfl ett, för även den bör alltså ses som projicerad på texten som en 
historisk (d.v.s. samtida) markör, och, än viktigare, den är projicerad 
på det berättande subjektet, uppskriven på »pappersbitarna».

43

43
   Det som i föreliggande avsnitt går under benämningen »intertextualitet» 

inordnar sig i några huvudkategorier, och gäller inte bara texter utan också 
fi lm och konst: rena citat (Swedenborg, Petronius, Jan Myrdal, Vergilius), 
direkta hänvisningar och omnämnanden (Bibeln, Jean Luc Godard, Lawrence 
Durrell), indirekta omnämnanden och parafraser (Torsten Ekboms långa lista, 
Strindberg) och formella likheter (Swedenborg, Godard, Arno Schmidt, jour-
nalprosa).
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Projiceringarna, tillsammans med andra intertextuella markö-
rer, kan sägas fungera destabiliserande i Seebergs roman. Likt den 
tredje bandspelaren hos Burroughs rubbar den intertextuella appa-
raten den diskurs, i detta fall den muntliga, som textens tekniska 
förutsättnin gar (bandspelaren) upprättar.

44

Ibland tycks denna intertextapparat producera något som mest 
liknar eleganta tidsmarkörer: »Jag irrade genom stan som en ny 
Butor-hjälte» (s. 75) eller »Uppkommen igen möttes av ett myrdal-
citat: ’Vi är inte medvetandets bärare. Vi är medvetenhetens fnask.’ 
(jag var givetvis tomhänt):» (s. 36 f ). Det är klichéer, citat ur sam-
tidens standardrepertoar. Men även dessa markörer är kuggar i 
textmaskineriet.

I en strängt taget genommedierad omvärld placerar sålunda See-
berg en text som är akustiskt-muntlig (diktafon), och litterärt-skrift-
lig (intertextualitet); en text som ännu icke är skriven (diktafon), 
men som till stora delar består av citat (intertextualitet): »= jag vill 
säga: Sinnlighets återväckande gnm intellektualism» (s. 58).

44
  Vid sidan av projektionerna fi nns alltså en rad mer komplext genomförda 

relationer till andra texter. Referenserna, såväl dolda som explicita, är otaliga.
         Som exempel kan nämnas kapitel 4 i Vägen genom Vasaparken, vars återbruk 

närmast blir till en kliché, eftersom den text som parafraseras är inledningen 
till Strindbergs Röda rummet, en av litteraturens mer återbrukade sekvenser. 
Parallellerna är otaliga: snödroppar (Strind)/ smältvatten (See); fjolårets löv-
samlingar och det ofruktsamma päronträdet (Strind)/ »ett spinkigt äppelträd 
med små roströda skrumpna klot» (See); de första tankestrecken hos bägge 
författarna har med synen att göra – »och allting sågo de!» (Strind)/»Min blick 
– utan bestående värde – sveper över detta» (See); kyrklockor hos Strindberg 
väcker minnen hos Falk, precis som hos Seebergs berättarjag; även vinden, som 
närmast är huvudfi gur hos Strindberg, slår till i Vägen genom Vasaparken: »fi ck 
blåst och fukt som en befriande svart handske rakt över ögonen»; och bägge 
kapitlen avslutas nere vid vattnet.

         Viktigare än alla knappologiska överenstämmelser de bägge S-berg-förfat-
tarna emellan är emellertid den funktion parafrasen får i Seebergs roman, 
och det gäller inte minst den genrehistoriska implikationen: I Vägen genom 
Vasaparken tycks genrens meka nismer ha placerats i förgrunden i stället för att 
fungera i ett vält dolt maskineri. I det skenet framstår valet av »Sveriges första 
moderna roman», Strindbergs Röda rummet som strategiskt. Parafrasen accen-
tuerar intrycket av en roman som blottlägger sin konstruktion i förhållande till 
genretraditionen. Strind berg ropar genom bruset i Seebergs klickande diktafon: 
»Detta är, trots allt, en roman!».



123system

Samtidigt upprättar denna komplexa intertextualitet en långsam-
het också i diktafonens fl öde. »Försök att vara kortfattad och gå 
rakt på sak», hette det i handboken, men romanens egen diskurs 
svär mot detta tips, genom sina ornamenteringar och citat. Vad 
Seeberg gör är att han inkorporerar skrift och röst i samma text, 
och – på fi ktions planet – på samma band. Rösten, manifesterad 
genom talspråk ligheten och genom bandspelarens akustiska närvaro 
i verket. Skrif ten, manifesterad genom den intertextuella apparaten 
och den rika förekomsten av olika skiljetecken, en explicit närvaro 
av litteratur som svär mot »diktafonheten» i texten.

45

Den intertextuella apparaten fungerar som en uppsättning pro-
teser, i det att den utgör en serie tillägg till texten. Vägen genom 
Vasaparken förlängs (demonstra tivt) in i andra textvärldar. Likt 
den »Palm» som i En orättvis betrak telse satt och reste med sinnes-
organen, »reser» texten Vägen genom Vasaparken med hjälp av sina 
referenser, och ökar sin räckvidd, men inordnar sig samtidigt också 
i det litterära systemet. Texten, på samma sätt som kroppen i See-
bergs roman, är fullklottrad.

45
   Vad som också förtjänar att poängteras, och som bidrar till textens litteraritet, 

är Seebergs egensinniga bruk av metaforer. I den likaledes »diktafonestetiska» 
roma nen Lungfi sken (1971) blir detta grepp än mer påtagligt. Några exempel:

Skärvorna & splittret låg som färdigkacklade gåsnäbbar inunder växthusets 
skelett.

En överkörd kråka som ett trasigt paraply med fjädrarna spretande i 
luften;

Åt söder: gröna kullar som utspillda ärtor […].

Fält och åkrar låg nakna som frostnupna nunnor, med gråvioletta, platta 
magar.

      Att frekvensen av dessa metaforer ökar markant i Lungfi sken ska delvis förstås 
som en följd av att den romanen (som är en framtidsroman) innehåller färre 
litterära referenser – metaforerna upprättar en liknande spänning mellan dik-
tafon och text.
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journal

Diktafonens innehåll måste ju också nedtecknas, om inte annat så 
för att nå läsaren. Eftersom Vägen genom Vasaparken består av en 
simultan representation av olika språk, ideologier och medier är 
det föga förvånande, att det som nyss beskrivits som en text under 
tillblivelse, en fi ktionaliserad yttrandeakt, samtidigt är resultatet av 
denna yttrandeakt – den nedskrivna journalen.

Spänningen mellan muntligt och skriftligt i diktafonpraktiken 
kommenteras också av Kathryn Montgomery Hunter i Doctors’ Sto-
ries. The Narrative Structure of Medical Knowledge. Även om mate-
rialet i en journal dikterats och sedan renskrivits, så är journalen 
mer lämpad för tyst läsning än för högläsning. Hunter ser journalen 
som ett slags hologram över en livshistoria, det vill säga för den som 
kan läsa den:

De fraser som används för att beskriva patientens till stånd består ofta 
inte alls av ord utan av hafsiga tecken som i sin tur är ett substitut 
för uråldriga medicinska termer. […] Vidare, berättelsens kronologi, 
förutom dess eleganta inledning in medias res, är så förenklad att den 
framstår som helt intriglös.46 (övers. JI)

Även Seebergs text får väl antas starta in medias res (»Sprang in som 
en kentaur…»), och som inledningsvis påtalats är historiens krono-
logi tämligen okonstlad, »intrigen» i gängse mening är också starkt 
redu cerad. Romanen följer sålunda händelseutvecklingen lojalt, med 
få tillbakablickar eller förebådanden. Ändå är det inte utvecklingen 
i temporal mening som är betydelsefull, utan de enskilda scenernas 
tablåartade funktioner – i dessa tablåer förevisas olika händelser, 
attityder och framför allt olika språk. Även detta kan, med Hunter, 
ses som en funktion av de samlade diktafonnoteringarna:

46
  Kathryn Montgomery Hunter, Doctors’ Stories. The Narrative Structure of Medi-

cal Knowledge (Princeton University Press, Princeton New Jersey 1991), s. 86:

The phrases that purport to describe the patient’s condition are often not 
made up of words at all but are lumped letters that in turn substitute for 
arcane medical terms.[…] Furthermore, the story’s chronology, beyond its 
artful beginning in medias res, is so simplistic as to seem entirely unplot-
ted.»
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Genom omtagningarna och de många rösterna liknar journalen mer 
än något annat notskriften till ett kantat. […] Olika körstämmor 
kan också urskiljas: systrar, läkar studerande, besökare, konsulterande 
läkare, alla har de olika drivkrafter som styr deras syn på patienten, 
och dessa speglas inte bara i de detaljer de nedtecknar, utan också 
i tonen och frekvensen (för att inte tala om auktoriteten) i deras 
anteckningar.47 (övers. JI)

Också Vägen genom Vasaparken är en sådan polyfon text, och även 
om texten igenom kan sägas vara uttalad av en och samma person 
fi nns det i hans utsaga utrymme för en mängd olika röster, de må så 
vara i form av klichéer, dialoger eller intertextuella nedslag.

Argumenten för att i läsningen låta läkarjournalen utgöra böj-
ningsmönster förstärks av att Vägen genom Vasparken explicit dis-
kuterar sinnessjukdomen, tydligast genom Britas uppsatsprojekt: 
»Sen kommer hon tillbaks från dagens fl it; hon har börjat samla 
material till en uppsats som hon tänker kalla Sinnessjukdom som 
språk» (s. 47). Det är alltså inte sinnessjukdomar i allmänhet, utan 
sjukdomen som ett uttryck för något annat Brita ämnar behandla. 
Så småningom har hon utvecklat sina resonemang i ämnet:

Vansinnet, sinnessjukdomen liksom brottet kulturernas eviga följesla-
gare, och båda utsäger det förbjudna, tabubelagda; utsäger och gestal-
tar på en gång, och säger alltid väsentligheter om samhället ifråga./

Hennes stillsamma mun rörde sej snabbare. »Sinnes sjukdomen är 
ett slags språkförbrytelse, förutom det den i övrigt är», menade hon 
allvarligt. »Kanske på sätt och vis ett samhälles längst gående språk, 
över och bortom det förbjudnas tröskel, pekar kanske någon gång 
mot en ny värld, ett nytt samhälle.» : och andades djupt sin fria luft 
över skrivbordet —

(s. 84)

47
  Ibid., s. 88:

With its repetition and its multiple voices, the chart most resembles the 
musical score for a cantata. […] Various choral roles can also be distin-
guished: nurses, medical students, attendings, consultants all have different 
concerns that guide their observation of the patient, and these are refl ected 
not only in the details they record but also in the tone and frequency (to 
say nothing about the authority) of their entries.
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I förlängningen av detta öppnar sig ju möjligheten att i sjukjourna-
len kunna avläsa »väsentligheter», utsägelsen som döljer något under 
den diagnostiserade galenskapen.

48
 Är då Vägen genom Vasaparken 

en journal över ett »sinnessjukt» tillstånd i den meningen att den 
representerar ett språk med räckvidd långt utöver den egna hand-
lingen? »Handling» förstås då i fl era betydelser: dels den dramatiska 
handlingen, intrigen, dels den litterära handlingen, dvs tilltaget att 
»vara litteratur». Svaret tycks vara »ja».

I förordet till Petter Aaslestads bok Pasienten som tekst gör psykia-
trikern Finn Skårderud en viktig distinktion:

Det er uløselig forhold mellom tekst og handling. De ordenen og 
begrepene vi fyller munnen med, styrer hva vi gjør. […] Ta noe så 
enkelt som forskjellen mellom verbene å være og å vise. Han er slem, 
eller han viser slemme handlinger. Det første sier gjerne noe om en 
egenskap, om noe som varer. Personlige egenskaper er ofte vanskelige 
å endre. Det siste andtyder at det er mer situasjonsbestemt. Hvilke 
situasjoner, hvem andre er involvert? Når er det ikke slik?
    Er å vise mer åpnende, og å være mer lukkende? Bare ved å velge 
mellom slike enkle verb, har vi påvirket vårt forhold til et annet men-
neske. Og et annet men neskes forhold til oss.49

Också karaktärerna i Seebergs roman visar snarare än är. De är 
symptom på sin omgivning, fullklottrade journaler (pappersbitar) 
i sig själva, och just detta samhällsklotter har format individerna. 
Att en författare förevisar sina karaktärer snarare än låter dem vara 
är möjligen en oundviklig följd av den litterära praktiken, men i 
Vägen genom Vasaparken framträder denna akt med demonstrativ 

48
   Britas intresse är även det ett typiskt uttryck för sin tid, se t.ex. Rasmus-

son/Zern: »Schizofrenin och samhället; en intervju med R. D. Laing» i BLM 
1968:6, s. 493–501. Laing var under 60-talet den kanske mest uppburne av 
de nya experimentella psykiatrikerna och främst då genom hans idéer (i t.ex. 
The Divided Self, 1960) om schizofrenin som symptom på ett sjukt samhälle 
(i stället för den traditionella synen på patienten som »sjuk» i ett i övrigt 
»fungerande» samhälle). Laings omvittnade radikalitet samt hans intresse för 
såväl existentialism som mysticism bidrog till hans popularitet bland 60-talets 
intellektuella.

49
  Finn Skårderud, »Å bli sett med språket», förord till Petter Aaslestads Pasien-

ten som tekst. Fortellerrollen i psykiatriske journaler, Gaustad 1890–1990 (Tano 
Aschehoug, Oslo 1997), s. 11. Hos Aaslestad fi nns också referenser till Hunters 
bok.
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tydlig het: texten tycks redan från första sidan försöka visa hur karak-
tärerna blir till snarare än hur de är : »’Men det är klart: jag miss-
tänker att kärlek liksom det mesta annat som fi nns i oss till 95% är 
utompersonligt, en samhällsprodukt.’ ’Så att säja omänskligt?’ ’Nej, 
precis tvärtom!’/» (s. 5)

50

Men journalen som genre gör ju något annat väsentligt med män-
niskokroppen: nämligen förvandlar den till ett informationssystem. 
I citatet ovan (se avsnittet »/»), där berättaren i ett kontaminerat 
språkbruk förvandlar en fi ka till ett system av tecken och forma-
liserade läkarklichéer, antyds också att hela tillvaron är ett sådant 
informationssystem. »Verkligheten» dissekeras i samma språk som 
»människan», och i Vägen genom Vasaparken hamnar de i samma 
»journal». Diagnos: »information strömmar genom kroppen, grän-
ser upplöses».

Genom att förvandla romanens aktörer till »pappersbitar», kon-
struerar Seeberg subjekt som skulle kunna vara hämtade ur samtida 
socialpsykologiska exempelsamlingar; karaktärerna är öppna åt alla 
håll, det privata bubblar upp till ytan och blandas med det offent-
liga, informationens nätverk formar de litterära subjekten.

51
 Med en 

över lastad referensarsenal skildrar Seeberg en samtid som översväm-
mas av information. Och hans egen roman är alltså bokstavligen 
kompri merad, som för att få in så mycket som möjligt på minsta 
möjliga utrymme.

När den omgivande diskursen i alla dess skepnader sköljer över 
oss – och dessutom hotar att helt ta över eftersom den ju formar 
våra subjekt – framstår sexualiteten som ett krampaktigt försök att 
rädda individen, och i förlängningen också själva språket; krop-
pens kom munikation är möjligen en av få »röster» som gör sig 
hörd i informa tionsfl oden. Men även denna röst hotas sålunda av 
drunknings döden.
50

   Lars Gustafsson tangerar detta i sin anmälan av romanen, när han skriver om 
hur i Seebergs prosa »den privata och den offentliga sfären inte längre ställs 
som varandras alternativ, utan fördomsfritt granskas som två former av samma 
liv». Lars Gustafsson, »Kärlek 70?», Expressen 6/4 1970, cit. ur förf:s Kommen-
tarer, (gidlunds/kritik 1972), s. 163 f. Samma tematik upptar Ola Holmgren. 
Se Holmgren, »Vägen ut», BLM, 1970:5, s. 363.

51
   Om 60-talet och socialpsykologin se t.ex Karl-Erik Lagerlöf, »Strömkantring-

ens år», s. 10 f.
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seeberg/cyborg

Varje skriven text är ett resultat av en cybernetisk akt. Detta var 
en av slutsatserna i kapitlet protes. Författaren är alltid en cyborg 
som mycket konkret överskrider sitt biologiska jag. Detta är ett 
förhållande som etableras i varje skriven text. Mer accentuerat blir 
det när en ny cybernetisk akt fi nns nedlagd i texten – fi ktiona-
liserad, i detta fall med ett »/» som markör. Texten Vägen genom 
Vasapar ken är alltså en pågående inspelning, där »klicket» hela 
tiden ackom panjerar yttrandet. Detta gör romanens yttrande till 
en samman smältning av människa och maskin, ett lagrande – och 
exteriori serande – av rösten. På sätt och vis berättas dessa historier 
alltså sedermera (vid uppspelning) för berättaren själv, och platsen 
för denna cybernetiska sammanstörtning, Vasaparken, har förmod-
ligen givit upphov till romanens titel.

En cybernetisk läsart lånar sig givetvis för utforskning av litte-
ratur från alla tider – ty cybernetiken är bland mycket annat också 
ett sätt att beskriva relationer, mellan människa och teknologi, 
mellan information och individ, och i förlängningen också mellan 
individer, så som deras relation i teknologiernas ljus gestaltar sig.

Som N. Katherine Hayles påpekar är det av särskilt intresse att 
studera relationen litteratur/teknologi under perioder »when a new 
technology comes into being».

52
 Dubbeltydigheten i påståendet är 

väsentlig; det handlar alltså inte bara om när en ny teknologi »blir 
till», utan när den »kommer in i varandet», det vill säga påverkar 
livs villkoren, och därmed upprättar nya förutsättningar för de 
mänsk liga relationerna.

I fallet Vägen genom Vasparken kan man tillåta sig att gå in i 
texten och konstruera den bild av protagonisterna som diskursen 
ropar efter. Detta eftersom Brita och jaget först inom de ramar 
romanen upprättar kan ses som cybernetiska subjekt. Romanens 
beskrivning av de (post)individuella mönstren formar sig till ett 
kon genialt yttrande inom 60-talets cybernetiska diskurs.

N. Katherine Hayles talar om cyborgens monstruösa skepnad 
– monstruös därför att den är konstruerad av såväl den mänskliga 

52
   Hayles, How We Became Posthuman, s. 207.
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biologin som hennes maskinella utbyggnader.
53
 Denna groteska 

självbild får oss att upptäcka vår relation till den omgivande tekno-
login. Den uppen bart »monstruösa» akten att förvandla Brita och 
jagberättaren till cyborger sätter fi ngret på deras fi ktiva gränssnitt 
– att vara en påskriven »pappersbit» är att vara en cyborg. De bägge 
protagonis terna framträder nu alltså inte som självständiga indivi-
der, utan lever i symbios med sina protetiska förlängningar.

Seeberg ägnar sig inte mycket åt moderna medier i sin text, men 
summan av mediernas olika spel framställs som den kanske tydli-
gaste effekten av mänsklig odling och kultur. Brita och berättaren 
vandrar som cyborger omkring i detta kultiverade växthus, som 
sam tidigt är ett »texthus» med bedrägligt transparenta väggar.

I Vägen genom Vasaparken kan den erotiska utlevelsen tydas som 
en panikreaktion i Melleys mening, en biologisk motrefl ex i den 
pågående metamorfosen från ett traditionellt humanistiskt till post-
humanistiskt subjekt.

54
 Även denna fl ykt har visat sig vara en utopi 

– alla försök att vara »natur» blir ofelbart till »kultur».
Detta öppnar för tanken att sexualiteten, som den gestaltar sig i 

romanen, bör ses som en effekt av cyborgens väsen. Samma tanke 
tycks anfäkta Lars Gustafsson i en anmälan av boken, en anmälan 
som nu framträder i cybernetikens förklarande ljus:

När romanens huvudperson på slutet hittar en ny fl icka och själv-
klart lägger sig med henne är det ingen »otro het», ingen »illojalitet» 
som författaren vill framhäva. Han är inte ute efter att exploaterna 
[!] moraliska värden från en romanvärld som sedan länge förlorat all 
giltighet.
    Hans huvudperson handlar på detta sätt av det enkla skälet att 
det är det enda sättet att handla i en social situation som inte tillåter 
personlighetens kontinuitet.55

53
   Se Hayles, »Designs on the body», s. 218. Se också avsnittet Cybernetik, 

ovan.
54

   Resonemanget ligger här nära det Hayles förstår med »erotic anxiety», se 
Hayles, How We Became Posthuman, s. 108 f. N.b. att sidhänvisningarna i just 
det avsnit tet refererar till fel bok. Se alltså även Norbert Wiener, Cybernetics, 
s. 181 ff.

55
   Lars Gustafsson, »Kärlek 70?», a.a., s. 163. Denna cyborg aktualiserar också 

ett centralt resonemang hos Donna Haraway i »Ett manifest för cyborger», 
s. 152:
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Även Gustafsson iakttar sålunda den fl ytande identitet, som hela 
tiden är inbegripen i nya »uppkopplingar», ny feed-back, gentemot 
sin omgivning. Jagets, det humanistiska subjektets, gränser är i 
praktiken upplösta.

I en cybernetisk diskurs kännetecknas subjekten sålunda inte av 
ett »antingen-eller» utan snarare av ett osäkert rolltagande. Hayles 
övergripande beskrivningsmodell för denna upplösning står att 
fi nna en förskjutning mellan begreppsparen presence/absence och 
pat tern/randomness. Denna förskjutning från närvaro-frånvaro till 
mönster/slumpmässighet är enligt Hayles kunskapsteoretisk. I Guten-
bergs galax regerar boktryckarkonstens defi nitiva centralpers pektiv, 
med sina absoluta krav på ett antingen-eller, närvaro eller frånvaro; 
antingen fi nns texten här, eller så fi nns den inte – den typsatta 
tryckta boken är i princip inte någon ambivalent eller instabil pro-
dukt. I etermediernas och Bill Gates multipla universa, däremot, är 
texten ett system av vad Hayles (med en parfras på Lacan) kallar 
»fl ickering signifi ers», fl imrande signifi anter. Hur ser ett e-postmed-
delande ut när det nått adressaten?

Eftersom vi talas av språket (Kittler/Foucault/Heidegger), och 
språket är en produkt av de kommunikationsformer som distri-
buerar det, så får teckenproduktionens villkor kunskapsteoretiska 
följder. I Vägen genom Vasparken manifesteras detta – förutom i 
gestalt ningen av det sexuella moment som Gustafsson iakttagit 
– genom det synbara likställandet av all den information romanen 
hanterar.

56

En cyborgkropp är knappast oskuldsfull; den föddes inte i någon lustgård; 
den söker inte någon enhetlig identitet och orsakar därför antagonistiska 
dualiteter i det oändliga (eller ända till världens ände); den betraktar ironin 
som självklar. En är för få, medan två bara representerar en möjlighet. […] 
Cyborger förmår kanske bättre uppskatta sexualitetens och könsindividuali-
seringens partiska, fl ytande och tillfälliga aspekter.

56
   Explicit blir detta i en av romanens sekvenser där berättarjaget läser högt ur en 

»18 sidor lång beskrivning av ägodelar», liknande listan över »Andrémännens 
prylar». Vid sidan av den uppenbara kopplingen till Sundmans André-projekt, 
utgör Torsten Ekboms En galakväll på operan (1969), och avsnittet »Aktion 
Rein hardt», en självklar referens (liksom även de långa listorna i P. O. Enquists 
Hess). Hos Ekbom listas på 20 sidor en mängd föremål, sida upp och sida 
ned, på tyska – en tyst men typografi skt ursinnig manifestation av förintelsen. 
Hos Seeberg avslu tas listan med kommentaren: »Den sanna bilden av alltings 
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Snedstrecket kunde också ses som just en sammanställare mellan 
olika hållningar – »jag vill/vill inte åka». Detta sammanställande 
fungerar så att egentligen motsatta begrepp behandlas som likvär-
diga; ut sägandet av alternativen får möjligen större vikt än den 
kontrast verkan som skulle kunna uppstå. »/» kunde också läsas 
som en avskiljare i en uppräkning av alternativ som inte behöver 
vara motsägelsefulla – exemplet var romanen som beskrivs som 
»resonerande/pladdrig/refl ekterande/faktabe mängd».

Också i Hayles beskrivning av förskjutningen från närvaro-från-
varo till mönster/slumpmässighet spelar detta tecken en betydande 
roll. Typografi skt manifesteras nämligen denna förskjutning i 
teck nen »–» och »/».

57
 Bindestrecket ställer samman polariteter, 

dock utan att förändra deras egenart, medan snedstrecket spjälkar 
och klipper ihop nya begrepp: Cyb/ernetisk slås isär och ihop med 
org/anism = cyborg. Vidare, som Hayles konstaterar om Bernard 
Wolfes roman Limbo (1952): »Raserandet inträder när skiljestrecket 
inte längre klarar av att hålla kropp, genus, och politiska kategorier 
skilda åt.»

58

För att repetera: »/» representerar hos Seeberg raserandet av 
grän sen mellan olika samhälleliga och sociala roller. Samman smält-
ningen mellan offentligt och privat är ytterst påtaglig, och rent 
typografi skt representerar »/» sammanfallandet av text kropp, kropp 
och diktafonband.

59

absoluta likvärdighet.» (s. 35 f ) Denna »likvärdighet» får här alltså cybernetiska 
implikationer.

57
   »From hyphen to splice» – ’Från bindestreck till sammanfogning’ – heter 

också det kapitel i Hayles How We Became Posthuman varifrån det följande 
resoneman get är hämtat, a.a., s. 116 ff. Hon bibehåller emellertid själv skrivsät-
tet »presence/ absence» och »pattern/randomness», alltså inte med det förvän-
tade bindestrecket i det förra begreppsparet. Engelskans »splice», som Hayles 
använder för »/» betyder dessutom ihopklippning av t.ex. ljudband.

58
   Ibid., s. 118: »Breakdown occurs when the hyphen is no longer suffi cient to 

keep body, gender, and political categories separate from one another.»
59

   Tydligt uttrycks denna förskjutning från »–» till »/» i Lars Gustafssons anmä-
lan, där han påpekar att »den privata och den offentliga sfären inte längre ställs 
som varandras alternativ, utan fördomsfritt granskas som två former av samma 
liv» (op.cit, kurs. JI).
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Vägen genom Vasaparken manifesterar sålunda på en gång cyber-
netikens skräckscenario såväl som dess möjligheter: om våra gränser 
i det moderna mediesamhället upplöses, vad ska det då bli av oss? 
– vad händer med individen?

60
 Seebergs prosa gestaltar även den 

upplösning av subjektets gränser som också innebär ett positivt 
registrerande av det komplexa samspel vi alla är indragna i. Den 
»posthumanism» som gett namn åt N. Katherine Hayles bok inne-
bär ett konstaterande av att det klassiska humanistiska subjektet 
sedan länge upphört att existera (eller aldrig existerat – Homo Faber 
är en cyborg), och ersatts av ett annat subjekt; gränsen mot den 
omgivande miljön är upplöst.

61

Protagonisternas refl exmässiga motstånd mot den omgivande 
kulturen är givetvis samtidsideologiskt betingat, men i cyborgens 
spegelbild kan det också ses som ett sätt att vidmakthålla en inre 
intellektuell balans – för att tala i klassiskt cybernetiska termer strä-
var subjekten efter homeostas, och deras feedback inbegriper såväl 
refl ektion som sexualitet.

I den cybernetiska diskursen är kroppens biologiska gräns alltså 
upplöst till förmån för ett nytt fl ytande gränssnitt där subjektet är 
en produkt av ett refl exivt nätverk. I det perspektivet blir Vägen 
genom Vasa parken till en gestaltning av en cybernetisk erfarenhet. I 

60
  Tar man (som Hayles gör) en genusfaktor i beaktande framstår Vägen genom 

Vasaparken kanske snarast som sexistisk, åtminstone i deskriptiv mening, det 
vill säga att det perspektiv – samtida, manligt – författaren anlägger förutsätter 
en mer eller mindre sexistisk ’realism’. Några genusöverskridanden är det knap-
past frågan om. Det fi nns överhuvudtaget något besvärande patriarkalt över 
den kvinnosyn Seebergs romaner ger uttryck för, men en hel del talar alltså 
för att denna kvinno syn är demonstrativ – alltså ett uttryck för protagonis-
ternas (eller den gestaltade »diskursens») kvinnosyn – och inte Seebergs egen. 
Kvinnosynen hos Seeberg diskuterades av Maria Bergom-Larsson i Ord&Bild 
1972:3, med en replik av Seeberg i ett senare nummer. Sannolikt kan denna 
(meta?)manschauvinism inordnas i en diskussion om medieklimat och infor-
mationssamhälle; detta med tanke på hur kvinnobilderna – i synnerhet män-
nens – i så hög utsträckning är att betrakta antingen som mediala idealbilder, 
eller som medialt spridda föreställningar om kvinnans roll.

61
   Det tål att upprepas att Hayles lägger stor emfas vid subjektets kroppsliga, 

materiella, kvalite ter och alltså inte vill gå så långt som att säga att individen i 
sig är upplöst. Se t.ex. Hayles, How We Became Posthuman, s. 28.
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föreliggande läsning tycks romanen fokusera detta gränssnitt. Diege-
tiskt, i romanvärlden, genom protagonisternas vurm för »det biolo-
giska» – sexualiteten, naturen, växandet. Visavi läsaren etablerar 
Seeberg en serie desautomatiseringar i form av typografi ska egen-
heter, allusioner, journalprosa, metaforer, kontaminerat språkbruk, 
etc. Syftet tycks vara att få läsaren att stanna upp. Diktafonmomen-
tet iscensätter också skrivaktens cybernetiska förutsättningar: Texten 
= Människa + Maskin.

Som en del av det fl öde romanen gestaltar etablerar texten den 
motsatta tendensen att till synes vilja bromsa sig själv; Vägen genom 
Vasaparken formar sig till en text in/om den cybernetiska diskur-
sen.

Människorna i Seebergs roman gestaltas alltså som individer på fl ykt 
undan sin avindividualisering. De fl yr in i det de tror vara »natur», 
»orörda tillstånd» av sexualitet, fl yr från »människobesudlad» kultur 
och »informationsstress» men hamnar oundvikligen i nya »kultu-
rer». Någon panik är det inte frågan om på det gestaltade planet, 
romanfi gurerna beter sig lugnt och lagom rationellt, men man kan 
ändå säga att Vägen genom Vasaparken gestaltar ett paniktillstånd. 
Själva (sam-)tiden är bärare av en oro över den förlorade indivi-
dualiteten och fl oden av tankegods i Whytes, Elluls, Marcuses och 
Riesmanns anda är signifi kativ. Ifall berättaren och Brita till slut 
försonas med denna nya miljö – och accepterar sin samvaro med 
och sitt beroende av det omgivande informations samhället – så 
redovisas det inte i boken. Romanen tycks vilja skildra en situation 
snarare än att presentera en lösning på den.

Romanens berättare iscensätter detta genom en rad olika cyber-
netiska akter, där diktafonens funktion är den mest påtagliga och 
också den för berättartekniken mest avgörande.

N. Katherine Hayles får avslutningsvis belysa det, egentligen 
trivi ala, förhållandet att Seebergs roman, och dess gestalter, skild-
rar hur den omgivande (teknologiska) miljön påverkar bilden av 
männis kan, men också hur individerna bidrar till utformandet av 
denna miljö:

Kultur är inte bara något som fl yter från den omgivande miljön och 
in i kroppen, utan också något som skapas ur kroppen till miljön. 
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Kroppen producerar kultur samtidigt som kulturen producerar krop-
pen.62

Romaner, som ju alltid handlar om människor, fungerar på samma 
sätt som »kropparna» i citatet ovan: de är inte bara behållare för 
eller speglar av den miljö i vilken de tillkommer; de bidrar också 
till diskursens utformning. Romanen skapar kultur samtidigt som 
kultur skapar romanen.

Precis som i avsnittet protes följer nu några kortare nedslag i 
andra texter där jag gör bruk av deras gestaltning av människan. 
Det rör sig antingen om en problematik i människoskildringen, 
som kan hänföras till frågeställningar liknande de som ställs om 
individen i Seebergs roman eller på en text vars utseende, likt Vägen 
genom Vasaparken och diktafonen, bär avtryck av en remedierande 
teknologi. I bägge fallen underodnas människan den aspekt av den 
cybernetiska diskursen som här gått under benämningen system.

ord virus »phonograph»

P. C. Jersild

Låt oss repetera:

[D]en parasitära och infekterande kraft som orden besit ter kan oskad-
liggöras endast med andra ord, som i sin tur närsomhelst kan vända 
sig mot sin herre och bli smittsamma även de.63

62
   Ibid., s. 200:

Moreover, culture not only fl ows from the environment to the body but 
also emanates from the body into the environment. The body produces 
culture at the same time that culture produces the body.

63
   Ibid., s. 214:

Here, within the represented world of the text, techniques of inscription 
merge with incorporated practises in a cyborg confi guration of explosive 
potential. The double edge of this potential is not diffi cult to understand, 
for the reifying and infective power of words can be defused only through 
other words, which can always turn against their master and become 
infectuos in turn.
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Hayles beskrivning (av i första hand Burroughs) ger oss anledning 
att stanna ett ögonblick vid den »Calvinol» P. C. Jersild låter läsa-
ren ana de väldiga konturerna av i sin Calvinols resa genom världen 
(1965)

64
. Som med en rad andra 60-talsromaner är det här fråga 

om en protagonist som överskrider sig själv. Baksidestexten (till 
Delfi n upplagan 1977) upplyser: »Calvinols fäder var legio. […] Det 
påstås att han föddes utan navel som ett av tjugotre syskon varav 
de tre yngsta bar namnet Calvinol.» Vidare får läsaren reda på att 
han slagits mot tyskarna vid El Alamein, att han var »närvarande 
vid Gustav II Adolfs död samt deltog i den stora fi lminspelningen». 
Han driver en bensin mack och kallas Doc av grabbarna. I en på 
många sätt överfl ödande text, med starka drag av Rabelais, stäl-
ler boken frågor om »män niskans identitet, om den inre och yttre 
verklighetens giltighet och individualitetens gränser».

Ett avsnitt av boken är en akademisk avhandling »Om de akus-
tiska mikroberna», signerad Calvinol och framlagd i »Paris 1888», 
dedicerad en framstående bakteriolog, nämligen »min lärare och 
vän Louis Pasteur» (s. 73). Inledningsvis konstaterar avhandlingsför-
fattaren att »[l]itteraturen över de akustiska mikrobernas inaktiva 
stadium, teckenorganismerna, eller skrivtecknen, är utomordentligt 
omfångsrik» (s. 75). Han slår fast att det fi nns otaliga sätt att kulti-
vera dessa organismer, t.ex. på »papper, papyrus, pergament, sten, 
trä, lera etc». För att överföra dessa organismer till sin aktiva form 
av akustiska mikrober tarvas, konstaterar avhandlings författaren, ett 
värddjur, vilket nästan undan undantag varit män niskan:

Enda möjligheten att studera de akustiska mikroberna har varit hos 
dessa värddjur. Men den utomordentligt korta tidrymd som mikro-
ben har i sin aktiva fas har omöjliggjort närmare direktstudier.

(s. 76)

Därefter beskrivs den nytta man inom bakteriologin haft av »Edi-
sons Phonograph» från 1877: »Samtliga de akustiska mikrober, 3018 
st., som prövats ha låtit sig kultiveras på phonographiska rullar enl. 
ovanstående princip.» (s. 77) Trots denna framgångsrika lagrings-
metod, har studierna av mikroberna givit ytterst få resultat, vilket 

64
  P. C. Jersild, Calvinols resa genom världen. Rövarroman (Bonniers, Stockholm 

1965).
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till dels skylls på för enkel apparatur. Med införandet av fonografen 
inom forsk ningsfältet har man också lyckats genomföra experiment 
med icke mänskliga värddjur – d.v.s. »den förste leverantören av 
en aktiv mikrob» måste vara en människa, men därefter, i sitt på 
fonograf rullen lagrade tillstånd, kan fonograferna stå för leveransen 
(s. 79).

65
 Slut ligen diskuteras mikrobens smittvägar, vilka i mikro-

bens aktiva form är uteslutande akustiska. »Ett visst skydd kan 
uppnås om den infek terade bär munskydd vilket, åtminstone på 
något avstånd, splittrar upp smittämnet till ett harmlöst buller.» 
(s. 81) Försök med att skapa vaccin av stoft från »inokulerade phono-
graphrullar» har faktiskt givit till fredsställande resultat, »dyrköpta 
men ovärderliga».

The word is now virus, konstaterar William S. Burroughs i The 
Ticket That Exploded. Och visst är det språket, eller ordet, som blivit 
till mikrober i Calvinols avhandling.

66
 Men det är alltså först i och 

med fonografens introduktion som språket, ordet, detta smitt samma 
ämne, kan materialiseras och analyseras. Vid sidan av att tjänstgöra 
som lustfyllt supplement till Burroughs text (vilken Jersild näppe-
ligen kan ha hunnit läsa) blir Calvinols avhandling också till en 
vridning av Shannons informationsteori (som anammades av bl.a. 
Gorilla). Shannon införde begreppet »bit» som kvantitativ enhet för 
mätning av mängden information. Samtidigt som informationen 
alltså blir mätbar introducerar Jersilds Calvinol – ahistoriskt, för-
stås – den motsatta tanken att informationen, ordet, alltid har haft 
fysisk kropp i dess egenskap av mikrober. Frågan är inte om språket 

65
   Jfr också Jochen Hörisch, »Fasta bokstäver och fl imrande skärmar», Ord&Bild 

2000:2–3, s. 129:

De anmärkningsvärt precisa begreppen »fono-grafi » och »foto-grafi » bety-
der ju ingenting annat än att ljud och ljus kan spelas in respektive fångas 
och vidarebefordras med hjälp av apparater.

66
  Jfr David Wills beskrivning (i Prosthesis) av den första av fyra möjliga förhåll-

ningssätt mellan kroppen och ordet:

There is the naive and essentialist idea that in coming out of the mouth 
the word has ascribed to it a certain corporeal materiality. Replacing body 
con tact or the language of gesture, the word enters into the irremediable 
other ness called language. It is the paradox, or the irremediable and abyssal 
nature of that difference, that has, by now already, been called writing.

(David Wills, a.a., s. 137).
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kan studeras som organism, och utan avseende på dess innehåll 
(alltså som »informations-bits» i Shannons mening), frågan är hur.

Människan är värddjur för denna mikrob, hon är bärare av den 
smittsamma åkomman »språk», eller »ord». En djupt mänsklig och 
biologisk domän har överskridits med hjälp av maskinen. Tanke, 
som i vanliga fall blir språk, har blivit organism som har blivit mate-
ria, inskriptioner på vaxrulle. I en vidareföring av detta resone mang 
aktualiseras Ralf Parlands tidigare citerade artikel i SDS 1962:

[V]i glömmer att tekniken är en urgammal biologisk domän, och att 
alla våra artifi ciella tilltag, från strids vagnens larvfotkedja till radions 
eller elektronhjär nans förfi nande havsanemonraffi nemang är ett 
utslag av natur och vore orealiserbara utan den. Naturligtvis är detta 
en tillvitelse mot oss, mot vårt gudomliga ursprung, vår herreroll över 
skapelsen, med ett ord vårt unika män niskoskap.67

Precis som Seebergs roman (och hos Parland här ovan) riktar 
den inverterat cybernetiska språksynen i Calvinols »avhand ling» 
upp märksamheten mot ett cybernetiskt gränsöverskridande, där 
infor mation processas av människan, för att sedan processas vidare 
genom maskiner, djur, materia och tillbaka igen. »Människoskapet» 
är sålunda ifrågasatt. Denna tendens i Jersilds roman förstärks av en 
medicinsk operation Calvinol – nu upphöjd till »Rector Magnifi cus» 
– företar. Han snittar upp patienten och ansluter hjärtat till plaströr 
och gummislangar, och börjar därefter framföra ett stycke på hjärt-
lung maskinens tangentbord. Han arbetar upp sig »till ett våldsamt 
furioso» varpå hjärtat sprängs och ersätts med ett reservhjärta, under 
publikens jubel. Strax ger han sig på bukhålan och ersätter njurarna 
med »fyra djupfrysta fosternjurar» som först parallell kopplas, men 
därefter istället seriekopplas. Kroppen har blivit till ett elektriskt 
kretssystem, som dessutom kan generera musik.

68

67
  Ralf Parland, »Cybernetiken vår tids vetenskap», SDS 15/1, 1962.

68
   Jersild, a.a., s. 180 f. Sekvensen omnämns också som ett exempel på en meka-

nistisk människosyn i Jonas Anshelms avhandling Förnuftets brytpunkt. Om 
teknikkritiken i P C Jersilds författarskap, s. 205 f. Anshelm gör här också en 
koppling till att Calvinol på annat ställe i romanen fått sin examina från univer-
sitetet i Leyden 1626. Det är samma universitet som på 1700-talet fostrade den 
La Mettrie vars L’Homme Machine tillhör mekanismens klassiker.
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I Calvinols resa genom världen är kroppen ett instrument, ett 
mekaniskt ting (ja till och med – som i Gustaf II Adolfs fall 
– upplåsbar som en ballong!), ordet är ett virus, något att försöka 
vaccinera sig emot, något att samla i provrör. Information och 
meka nik är ju något som kan förfl yttas genom tid och rum, och 
det är alltså inte att förvånas över att Calvinol (är det kanske just 
ordet »Calvinol» som är den smittsamma akustiska mikroben?) kan 
materialiseras i olika tider och olika rum. Men det är också bara i 
entiteten »Calvinol» som denna förfl yttning blir intressant – annars 
hade det varit frågan om en mer ordinär (om än skabrös) samling 
berättelser, istället för en roman som i den multi plicerade skrönans 
form gestaltar mänskliga villkor.

ledarskap och kärlek

Björn Håkanson

I varje ögonblick väljer du ditt själv. Men väljer du – dig själv? Krop-
pen och själen ha tusen möjligheter av vilka du kan bygga många 
jag.69

Sartres ande är påtaglig närvarande i citatet ovan, hämtat från 
Björn Håkansons roman Generalsekreteraren (1965), och läsaren 
kan snabbt notera att jagberättarens identitet tycks vara tämligen 
instabil. Men det är en instabilitet som snart också transcenderar en 
formelartad existentialism. Protagonisten är född i Indien 1869, och 
har en bakgrund i Sydafrika (det liknar förstås Mahatma Gandhi), 
men han har också rent västerländska (»svenska») upplevelser. En 
kärleksaffär i ungdomen gestaltas i en rad tablåer som ibland före-
faller demonstrativt konstruerade. Till exempel i paragraf 57, där 
berättaren diskuterar möjliga varianter att beskriva »henne» där hon 
sitter i fåtöljen. Berättaren når så småningom fram till slutsatsen 
att han försöker uppnå ett språk där han kan göra »henne» rättvisa 
utan att han ska behöva berövas något av sig själv. Relationerna, och 
»inte subjektet eller objektet», är det han vill beskriva. »Ty subjekt 

69
  Björn Håkanson, Generalsekreteraren. En bildningsroman (Bonniers, Stockholm 

1965), s. 42.
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och objekt», konstaterar han, »är för det första alltid utbytbara, och 
för det andra i och för sig ointressanta utom vända mot varandra, 
ansikte mot ansikte.» Konklusionen av detta är rent cybernetisk, i 
sin före ning av till synes krass materialism och påtvingad gemen-
skap:

Ensamma är vi av intresse som en sorts vilsegångna marionetter som 
förtvivlat letar efter en väg tillbaka in i mekaniken, där ett ömsesidigt 
beroende får det utseende som en gömd regissör bestämt. Jag menar 
att vi som en samma är ointressanta, därför att vi inte kan vara det. 
Ensamhet står inte i människans makt.

(s. 98)

Det är i mekaniken vi söker tröst, eftersom vi i grunden är marionet-
ter, och romanen tangerar här en passage hos Lars Gustafsson, i 
essän »Maskinerna»:

Den moderna cybernetiken har på ett avgörande sätt visat att en hel 
rad egenskaper som vi ansett exklusiva för tänkandet, kan simuleras 
av mekaniska anordningar.
    […]
Maskinernas symboliska värde ligger i att de erinrar oss om möjlig-
heten att vårt eget liv är på något sätt simu lerat i samma mening som 
maskinen simulerar liv.70

Gustafsson menar vidare att hans dikt belyser tanken att vi skulle 
betrakta oss själva som en sådan cybernetisk anordning, och att vi 
själva är »programmerade av vårt eget språk och vår egen logik». 
Håkanson och Gustafsson tycks vara ute efter att gestalta någonting 
snarlikt här. Gustafsson igen:

Min dikt utgår från att gemenskap en gång för alla är etablerad, och 
att gemenskapen till sitt innersta väsen är något opersonligt. Och den 
söker en tröst i detta.
    Det är, om ni så vill, en gemenskap mellan mario netter som simu-
lerar liv, men det är så gemenskapens villkor ser ut, och det är tid att 
vi gnuggar den meta fysiska sömnen ur ögonen och ser det.71

70
  Lars Gustafsson, »Maskinerna», först publ. i Dialog 1966:4, citatet dock hämtat 

från i förf:s Utopier (pan/Norstedts, Stockholm 1969), s. 33–41. Texten är 
ursprungligen en föreläsning över hans egen dikt »Maskinerna».

71
   Som Beata Agrell visat är detta resonemang som också kan härledas till »inter-

aktionistisk rollteori i aktuell socialpsykologi och Linde-fi ltrerad Ahlin-estetik», 
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Jagberättaren i Generalsekreteraren engageras (möjligen genom en 
förälskelse i ungdomen) så småningom av politiken. »Kärlekspar-
tiet» bildas, och bilden växer fram av en (inte helt glasklar) ideo-
logi, där människorna skildras som mer eller mindre sammanväxta 
med varandra, en mekanisk-organisk helhet snarare än en samling 
individer.

Kärlekspartiet kräver omfattande reformer, propaganda för attityd-
förändring och en mjukare samlagsteknik mel lan idé och verklighet, 
teori och praktik, kropp och sam hälle.

(s. 141)

När Kärlekspartiet genom demokratiska val kommit till makten, 
blir tilltalet genast mer hallucinatoriskt (är ledaren berusad av 
makt?). Folket ses som varelser med kvicksilverliknande hud, en 
hud som »stiger som sång till våra öron». Om det förut var svårt 
att skilja kvinna från man, och par från varandra, har nu allt blivit 
till en »mjukt böljande gröt» och grunden är lagd för »verklig ano-
nymitet» (s. 166). Men det blir också en början till att verkligen se 
(167 ff ). Bilden övergår för ett kort ögonblick i något som närmast 
kan liknas vid en fruktbarhetsvision, människorna är »vita groddar» 
under »luftens vulva» och de önskar inget hellre än att får »befrukta 
världen med samfälld sång». Denna poetiska skildring stelnar 
snabbt i en mekanisk bild:

Den bild jag lämnar er är därför bilden av en pistonglikt dunkande, 
ut- och invältrande maskin, vars olika, metall glänsande delar försetts 
med beteckningar och kodifi  erats i enlighet med ett vanligt cyber-
netiskt arrange mang. Vi har till vänster en grön grop, 124, belägen 
hin sides vattenlinjen, 26, den svagt rundade våglinje som begränsar 
19 från 956. I mitten, mellan de två kravat terna, 211, 212, inslag av vitt 
salt, 44. Klar förträngning.

(s. 170)

och (bland andra) Leif Nylén är inne på besläktade tankegångar redan i Rondo 
1961. Som en följd av att människojaget är »föränderligt, fl ytande, irratio nellt, 
en anhopning av erfarenheter, medfött och förvärvat, vars gränser hela tiden 
är fl yttbara» (cit. Nylén), framstår det subjektva stilidealet som förlegat. Detta 
resonemang kan i sin tur, enligt Agrell, sägas springa ur den »avindividualise-
rande» diskussion kring det »objektiva korrelatet» som aktualiserades genom 
bl.a. Göran Palms och Lars Gustafssons essäer om Pound respektive Eliot. Se 
Agrell, a.a., s. 158– 167. Leif Nylén är citerad från Rondo 1961:1, s. 22.
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»Generalsekreterarens» politiska vision baseras på en cybernetisk 
människosyn: en människa gestaltad närmast som ett kontinuum i 
en process som är både organisk, mekanisk, och – solidarisk. »Kär-
lekspartiet» tycks inte vara en »statsapparat» även om den värld 
partiet – och generalsekreteraren – sätts att förvalta i mycket är »en 
apparat». Men framför allt: Kärlekspartiet skulle kanske kunnat bli 
det första politiska parti vars program tar sin utgångspunkt inte i 
humanistiska utan i posthumanistiska föreställningar.

Även generalsekreteraren själv är sammansatt av olika indi vider; 
han är född i Indien 1869, som Gandhi, men han är inte Gandhi 
(talar om honom i tredje person) och han är fortfarande vid liv vid 
mitten av 60-talet; han har kontakt med »Torsten»[Undén?] på ud 
och har svenska Offentlighetskommitténs »Diskussionspro memoria 
om offentlighet och sekretess, Lund 1964» på sin läslista. Och redan 
baksidestexten upplyser oss om att han »lånat drag av Tage Erlander, 
Dag Hammarskjöld och Mahatma Gandhi. Men han är ingen av 
dem. Han har också lånat drag av författaren. Men det är inte han». 
Romanens inledande paragrafer lyder:

1. I begynnelsen

[ny sida]

2. Ingenting

3. Spermier

I skenet av den cybernetiska och mediala kontext boken speglar 
sig i blir dessa inledande paragrafer, med sin textuella och mycket 
komp rimerade representation av den biologiska avlelsen, närmast 
ironisk.

Det är förstås inte omöjligt att subjektet i Generalsekreteraren 
faktiskt hänger ihop. Man kan vara född i Indien och ändå bli en 
svensk partiledare och generalsekreterare i fn. Det sammansatta 
porträttet blir i såfall till en diskursiv konstruktion utifrån läsarens 
igenkännanden av de olika pusselbitarna – Hammarskjöld, Gandhi, 
Erlander, »Håkanson».

Men upplösningen tar sig mot slutet av romanen tydliga 
uttryck:

Att jag övergick från »vi» till »jag» beror på att vi smälte samman, nu 
igen. Då spelar pronomina ingen roll, endast verben. (s. 198)
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Håkansons roman tycks utgöra en god illustration till N. Katherine 
Hayles postulat i denna avhandlings inledning:

Förändringar i hur kroppar skildras i litterära texter är intimt sam-
manfl ätade med förändringar i texternas egna kroppar, d.v.s. det sätt 
på vilket texten kodas i sitt medium. Bägge dessa förändringar kan 
ses i en komplex relation till förändringar av de mänskliga kropparna 
i deras interaktion med informationsteknologier.72

De disintegrerade eller gränsupplösta kropparna i Generalsek-
reteraren sammanfaller med hur textkroppen, romanen själv, rör sig 
fritt mellan olika textställen. I § 113, t.ex., kommenterar berättaren 
utifrån sin nya position som generalsekreterare den tidiga § 11. Han 
understryker sin skepsis mot »författaren» – han själv? – och under-
känner paragrafen som »dålig litteratur».

Håkansons text iscensätter på fl era sätt den samtida mediesitua-
tionen: narrativt med sina insprängda tv-tal och partiprogram, 
men även på innehållsplanet med sina referenser till »diskursiva» 
person ligheter som Erlander, Gandhi och Hammarskjöld. Och 
denna komplexa gestaltning kan i sin tur sägas spegla en cyberne-
tisk diskurs där systemet – teknologin, media, mekaniken – formar 
människors relationer.

A new technology comes into being.

ljudande malm

Sara Lidman

I manufaktur och hantverk betjänar sig arbetaren av verktyget. I 
fabriken tjänar han maskinen. I manufaktu ren utgår arbetsmedlens 
rörelse från honom men i fab riken måste han följa deras rörelser. I 
manufakturen är arbetarna lemmar i en levande mekanism. I fabriken 
existerar, oberoende av arbetarna, en död mekanism, och de införlivas 
med den såsom levande bihang.73

72
   Hayles, How We Became Posthuman, s. 29.

73
   Karl Marx, Kapitalet. Första boken. Kapitalets produktionsprocess (övers. Ivar 

Bohman, 2:a uppl. Bo Cavefors Bokförlag/Clarté, Lund 1970), s. 367.
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I kapitlet »Protes» har antytts en dialog – eller, om man så vill, kon-
fl ikt – mellan Sven Lindqvist och Göran Palm, i synen av att »vara 
på plats»; det i hög grad taktila mötet med de kinesiska kropparna 
i badvattnet, eller fåtöljens intellektuelle resenär med sinnena vid-
öppna för allt tv, radio och dagspress har att erbjuda.

En annan resenär är Sara Lidman. Den miljö som skildras i 
Gruva var, och är, för mången svensk intellektuell säkerligen minst 
lika exotisk som någonsin något resereportage från Indien, Kina 
eller Afrika. »Svappavaara! Det lät nästan som Vladivostok», skri-
ver Lid man själv, redan på bokens tredje rad.

74
 Men den relation 

mellan människa och maskin som på det mimetiska planet gestal-
tas i denna intervjubok är knappast präglad av cybernetisk fi losofi , 
eller av några romantiska föreställningar om kroppens förlängning 
i teknik samhället. Snarare är det återkommande beskrivningar av 
kroppar som nöts ner, människor som i rent fysisk bemärkelse tycks 
bli mindre, eller fungera sämre.

När Karl Marx i Kapitalet beskriver människan som slav under 
produktionsmedlen intar skillnanden mellan verktyget och maskinen 
en nyckelposition. Maskinen, konstaterar Marx i en direkt vidar-
föring av Hegel, är något med en extern kraftkälla som opererar 
oberoende av människan. Verktyget, å andra sidan, är bundet till 
kroppen, ett föremål som utökar kroppens förmåga.

75
 Arbetet 

alieneras när samspelet mellan den kroppsliga insatsen och det till-
verkade föremålet överges till förmån för en mer abstrakt relation 
mellan varor och kapital. Marx skräckvision är sålunda att ett nytt 
disharmoniskt samspel etableras mellan människan och maskinen, 
ett samspel som hotar att underkuva människan, och »införliva» 
henne med maskinen »såsom levande bihang». Ett »maskinsystem» 
länkar samman dessa maskiner till ett »mekaniskt vidunder, som 
fyller hela fabriksbyggnader».

76
 Som Tim Armstrong noterar (i 

Modernism, Technology, and the Body) iscensätter Marx alltså en serie 

74
  Sara Lidman, Gruva (Bonniers, Stockholm 1968), s. 9.

75
   Se Karl Marx, a.a., s. 323 f.

76
  Ibid, s. 331: »I stället för enskilda, fristående maskiner har vi här ett mekaniskt 

vidunder, som fyller hela fabriksbyggnader, och vars demoniska kraft först 
döljes under jättelemmarnas högtidligt avmätta rörelser för att sedan få utlopp 
i de ota liga arbetsmaskinernas vanvettiga virveldans.»
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relationer som förbinder kroppen med produktionen, jorden och 
verktygen; maskinen förknippas med kapitalism och handels varor. 
Det handgjorda föremålet bär på spår av kroppen och kan på fl era 
sätt tjänstgöra som protes, antingen som ersättning för en förlorad 
förmåga, eller genom att tillhandahålla nya färdigheter. Denna för-
längning av kroppen in i den materiella världen som per defi nition 
inte måste vara något negativt, blir inom den kapitalistiska produk-
tionsapparaten skild från sin skapare och ett led i reifi kationen av 
arbetaren.

77

Som även Annika Olsson kan konstatera är den marxistiska 
basen i Gruva inte svår att fi nna.

78
 Marx (och för all del även ord-

föranden Mao) kan sägas etablera bokens trösklar, från inledningens 
Franz Fanon–citat om »bron» som inte får sänkas ned ovanifrån 
utan som måste »framgå ur medborgarnas muskler och hjärnor» (s. 
11), till den sista textsidans citat ur lkab:s personaltid ning (Lidmans 
laddade rubrik är: »Personalfrågans slutliga lös ning»):

»Datamaskinen på 420-metersnivån kan förmodligen ses som inled-
ning till en epok med automatisk process styrning av allt fl er och 
större produktionsled. Det är inte otroligt att morgondagens malm-
produktion kommer att vara styrd av datamaskiner från början till 
slut; från gruva till hamn.» (s. 137)

Författarens uppenbart empatiska inställning till en hårt arbetande 
gruvarbetarklass och skildringen av deras alltmer reglerade tillvaro 
under den nya tekniken, får en intressant dimension i betraktandet 
av den teknik – de maskiner – Lidman själv använt sig av i konstruk-
tionen av de subjekt som framträder i hennes bok. Ty liksom hos 
Seeberg snurrar bandspelaren envetet i bakgrunden genom nästan 
hela boken. Men här fi nns inga uppenbara typografi skt-akustiska 
markö rer som i Vägen genom Vasaparken, utan det är istället text-
massans redigering som avslöjar ingreppen, och därmed textens 

77
  Tim Armstrong, Modernism, Technology, and the Body, s. 79. Ovanstående 

parafraserar stora delar av hans resonemang.
78

   Annika Olsson, Att ge den andra sidan röst, s. 192 ff. Med hänvisning till Fanon-
citatet skriver hon: »Även om Lidman i sitt förord inte för en explicit diskus-
sion kring det samtida politiska systemet nyttjande en marxistisk terminologi 
leder hon redan där läsaren i denna riktning» (s. 193).
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tekniska för utsättningar.
79

 Lidman gör heller ingen hemlighet av 
sin metod: »Jag mötte ett förtital arbetare i Svappavaara och Kiruna 
[…] och tog upp våra samtal på band. Texten är till största delen 
utdrag ur deras egna berättelser – någon gång en sammanfattning» 
(s. 10). Genom att klippa i texten ungefär som hon skulle redigerat 
ett radioreportage har Lidman sålunda konstruerat sin »autentiska» 
rapport utan att hon själv hörbart/läsbart kommer till tals.

80
 De 

röster som talar på »textbandet» tillhör (oftast) endast gruvarbe-
tarna. Författarens egna frågor skymtar i skarvarna, till exempel 
då de intervjuade brister ut i plötsliga kommentarer om fnl eller 
fackligt engagemang:

Om man säger vad man tycker på ett möte – vad hjälper det? Dom 
röstar ju bara vid val av styrelse. Och då är det ett jäkla bråk mellan 
kommunister och sossar. Styrelse väljer man. Men det är ombuds-
mannen som är högsta hönset. Och förbundet. Så vi har ingenting 
att säga till om.
    Vietnam har aldrig varit uppe i avdelningen här. I gruvan kan jag 
inte minnas att jag hört någon tala om Vietnam. Men det kan ju bero 
på att jag inte hör så bra längre. Men visst skulle man vilja göra något 
för att få jänkarna därifrån.
Jag har alltid varit kommunist. Men jag är inte så ivrig längre. Man 
hör inte längre någon säga: Koko Maa ilman Köyhälisto – yhty! Prole-
tärer i alla länder förenen eder!81

(s. 19)

79
  Annika Olsson argumenterar i och för sig för att »Lidmans bruk av tre punkter 

(…) inte alltid används för att åstadkomma någon speciell effekt, utan även 
kan ha sin bakgrund i ett otydligt uttalande på bandet» (s. 177).

80
  Lidmans reportagekonst har diskuterats av bland andra Marianne Thygesen i 

Jan Myrdal og Sara Lidman. Rapportgenren i svensk 60-talslitteratur. (gmt, Århus 
1971) och Clas Zilliacus »Mellan realism och naturalism: Rapportdokumen-
tarismens problem» i Literature and Reality. Creatio versus Mimesis. Problems 
of Realism in modern Nordic Literature. Ed. Alex Bolckmans (Scandinavian 
Insti tute, Ghent 1977). Ingen av dem lägger emellertid någon större emfas på 
band spelarens funktion för (och i) texten. Hos Annika Olsson, däremot, ägnas 
bandspelarens funktion en ingående analys (se nedan).

81
   Den fi nska frasen avslutar hela boken, genom att vara den sista raden på bak-

sidestexten – något som förstärker den marxistiska tendensen i Gruva, då det 
ju av bokens karaktär att döma knappast är frågan om en ironisk gest från 
författa rens/förlagets sida. Ironin uppstår istället då Marknaden gör sig demon-
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Att bandspelaren (i kombination med fi n känsla för retorik) varit 
av görande för textens struktur visas övertygande av Annika Olsson 
som jämfört en av intervjuerna med den bandinspelade förlagan.

82
 

En vidareföring av hennes resonemang skapar en människoskildring 
där den gestaltande teknologin (bandspelaren) på ett närmast iro-
niskt sätt speglar, eller kontrasterar mot, den gestaltade teknologin 
(maskinerna i gruvan).

Som Olsson påpekar är moderniseringen av gruvdriften, de nya 
maskinerna, och den därav följande effektiviseringen av hela arbets-
processen avgörande faktorer för den vantrivsel som gruvarbetarna i 
Gruva ger uttryck för.

83
 Som en av de intervjuade säger: »Det är en 

ständig jakt. Alla jagar varandra. Och maskinerna jagar folket.» (s. 
65). Lidmans bok förmedlar bilden av en gruvarbetarklass, formad 
och kuvad av maskiner.

84
 Men hennes gestaltade arbetare är också 

formade – om än icke kuvade utan i bästa fall tvärtom – av maski-
nerna; bandspelarens klippverktyg har obönhörligt styckat upp 
rösternas kroppar och fogat ihop dem till lämpliga modeller i Lid-
mans ideologiska bygge. Som Olsson visar tycks Lidmans ambition 
ha varit att lyfta upp problemställningen från en enda klass, eller 
grupp, till en mer allmänt civilisationskritisk diskussion:

Inplaceringen av Gruva i denna kontext tydliggör inte bara dess kri-
tiska potential och politiska laddning, utan också Lidmans roll som 
intellektuell i den politiska och litterära offentligheten.85

Skildringen av den statliga arbetsgivaren lkab, som med moderna 
maskiner och en automatiserad människosyn utnyttjar arbetskraf-

strativt påmind genom att där alldeles under det fi nska citatet på baksidan står 
att läsa bokens pris: 36:-.

82
   Se Annika Olsson, s. 167–78.

83
   Olsson poängterar att livsledan i Gruva inte bara berör själva arbetssituatio-

nen, utan den »samlade livssituationen» (även om det knappast är »något helt 
annat» som hon formulerar det på s. 189), till exempel känslan av att arbetarna, 
oavsett yrke, aldrig kommer ut ur sitt ekorrhjul, eller kommersialiseringen av 
samhället.

84
   Apropå den »bild» Lidmans bok ger av gruvarbetarna är det förstås viktigt att 

påpeka att Odd Uhrboms fotografi er reproduceras i slutet av boken. Även 
dessa analyseras av Olsson, s. 202– 19.

85
   Olsson, s. 194.
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ten, blir hos Lidman till ett projekt där hon med sina maskiners 
hjälp – bandspelaren – utnyttjar och omformar samma människor 
till medel i en social och politisk agitation.

86
 Eller med en para-

fras:
Det synes troligt att den människobild som växer fram i Lid-

mans bok är styrd av bandspelare från början till slut; från gruva 
till text.

system/kamera

Per Gunnar Evander

En annan teknologisk transformation, där inte så mycket rösten 
som berättandets relation till det berättade står i fokus är Per 
Gunnar Evanders Tegelmästare Lundin och stora världen från 1970.

87
 

Om Sara Lidmans reportagebok kan sägas upprätta ett samband 
mellan den fotografi ska bilden och den »akustiska» texten, fi nns 
det i Evanders pseudodokumentära, eller dokumentaristiska, roman 
inga fotografi er alls.

88
 Detta trots att romanen berättartekniskt utger 

sig för att beskriva ett 60-tal olika bilder, som såväl berättaren som 
läsaren ska ha tillgång till. Man kan tänka sig att texten egentligen 

86
   Det torde väl förstås knappast råda någon tvekan om att det senare projektet 

är lättare att sympatisera med – poängen är att det i bägge fallen är maskinerna 
som formar bilden av människan, och som hotar utplåna hennes identitet.

87
   Per Gunnar Evander, Tegelmästare Lundin och stora världen (Bonniers, Stock-

holm 1970).
88

   Anders Ohlsson utreder i sin Evander-avhandling förtjänstfullt de (post)-
doku mentära greppen hos Evander, i synnerhet i dennes Uppkomlingarna 
och Tegel mästare Lundin och stora världen. Se Anders Ohlsson, Behovet att bli 
sedd. Existentiell tematik och narrativa strategier i Per Gunnar Evanders förfat-
tarskap (Symposion, Stockholm/Stehag 1993), särskilt s. 82– 133. Om termen 
»dokumen taristisk», som till dels är sprungen ur Ohlssons resonemang, se 
Jonas Ingvarsson, »Media and the Documentary Strategies», i Documentarism 
in Scandinavian Literature (ed. Houe & Rossel, Rodopi, Amsterdam/Atlanta 
1997). Termen syftar till att beskriva en litteratur som utnyttjar en dokumentär 
repertoar (brev, bilder, tid ningsartiklar, intervjuer, rapporter, etc) men som 
iscensätter dessa fi ktivt, genom att författaren (konstnären) själv har konstru-
erat dessa dokument. Alternativt använder man autentiska källor men skruvar 
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är ett manus till en »diabildsförevisning»: »Ni ser bilden. Ni ser 
land skapet» eller »Märk den tidigare omtalade randen i Lundins 
panna». Bilderna är för det mesta tagna av en Axel Schröder, som 
under en kortare tid arbetat vid bruket för att sedan säga upp sig 
och börja fotografera istället. Schröder kom att bo hos berättarens 
föräldrar fram till sin död. Romanen är en ömsint skildring av en 
bygd i upplösning, ett omodernt bruk på väg mot avveckling och 
alla de som arbetar där.

Men här upprättas alltså ett berättarjag som dessutom etablerar 
sig själv som den »Per Gunnar Evander» vilken organiserat »person-
undersökningen» i den föregående romanen Upp komlingarna. Där 
den romanen uppehåller sig vid en diskussion kring den tryckta 
(och i viss mån muntliga) källans auktoritet, blir Tegelmästare 
Lundin och stora världen till en diskussion om förhållandet mellan 
bild och ord.

89
 Schröder hyser till en början stor tilltro till bilden, 

och känner utan tvekan stor samhörighet med sitt nya verktyg:

Gerda och Edvin vet berätta att Schröder under minst ett halvår när-
mast efter kameraköpet sov med sin Yashica B bredvid sig i sängen. 
Han frigjorde då som regel kameran från dess eleganta läderväska 
som han hängde över stolen intill.

(s. 35)

Kameran blir här till en erotisk fetisch. Avklädd – naken – delar 
Yashican säng med den förtjuste Schröder.

Som en följd av de skrönor och uppenbara falsarier Lundin fabri-
cerar under sina diabildsvisningar tappar emellertid Schröder mot 
romanens slut sin tilltro till bildens överlägsenhet, och han försö-
ker vid ett tillfälle elda upp sin produktion eftersom »han äntligen 
kommit till insikt om att bilden i princip ljuger mer än människan 
och att alla bilder i grund och botten är precis lika och utsäger 
precis samma sak» (s. 133). Den insikt Lundin bibringat Schröder 

till iscensättandet av materialet. Man laborerar då med den dokumentära 
läsarförväntningen, och iscensätter samtidigt en diskussion om vår tilltro till 
de urkunder som vanligen anförs i den dokumen tära litteraturen. Av svenska 
författare är Evander här ett paradexempel, men även en modernare författare 
som Lars Jakobson kan nämnas (t.ex. hans roman Pumpan, 1991, om rätte-
gången mot Alger Hiss i 50-talets usa).

89
   Se Anders Ohlsson, a.a., s. 93 f och s. 100 f.
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säger kanske också en del om den tilltro man ska hysa till berät-
taren som ju också utgår från en serie bilder. Det anknyter också 
till de experiment William S. Burroughs föreslår i »Den osynliga 
generationen»:

det vi ser bestäms i stor utsträckning av det vi hör ni kan verifi era 
detta påstående genom ett enkelt experiment slå av ljudet på er tele-
visionsapparat och ersätt med ett godtyckligt valt ljudband som ni 
har inspelat på er band spelare gatuljud musik samtal inspelningar 
av andra televisionsprogram ni kommer att fi nna att det godtyck ligt 
valda ljudspåret tycks passa väl in och att det faktiskt bestämmer er 
upplevelse av fi lmen i tv-rutan människor som skyndar att hinna 
med bussen vid piccadilly med ett ljudspår som består av maskin-
gevärseld kan se ut som 1917 års petrograd ni kan utsträcka experi-
mentet genom att använda inspelat material mer el. mindre adekvat 
till fi lmspåret t.ex. ta ett politiskt tal i tv slå av ljudet och ersätt med 
ett annat tal som ni tidigare spelat in behöver väl knappast tala om 
att skillnaden inte är stor […]90

Den problematik som Evander illustrerar kan förstås cybernetiskt, i 
så motto att tekniken förser människan med en rad nya möjligheter 
att kommunicera, men det är först i sammansmältandet av männi-
skan och hennes artefakt som kom munikation uppstår. Alltså: den 
fotografi ska bilden i sig rymmer så mycket information (»mer än 
tusen ord») att den egentligen bara blir till ett brus, ett kaos fyllt av 
möjligheter, eller en bekräftelse på Shannons kommunikationsteori, 
där mängden information står i positiv relation till obegriplighet; ju 
mer vi förstår, desto mindre ny information innehåller budskapet/
 bilden. Istället hyllar Evanders roman den omvända devisen »ett ord 
säger mer än tusen bilder», och implicerar därmed just den styrning 
av bildens innehåll som Burroughs vill experimentera med.

Evanders text beskriver också något av en teknologisk ironi. 
Schrö ders utveckling är en rörelse från det omoderna små bruk han 
säger upp sig ifrån, via den första lånade lådkameran till den uppen-
bart hyfsat moderna småbildskamera han kommer att an vända sig 
av när han vill satsa lite mer seriöst på fotograferingen. Samtidigt 
som denna moderna småbildskamera med relativ kon sekvens skild-
rar småbruksbygdens undergång är det ju – på ett infra strukturellt 

90
  William S. Burroughs, »Den osynliga generationen», Gorilla 2, 1967, s. 56.
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plan – på grund av automationen, eller kanske mer korrekt meka-
niseringen, som bruket tvingas stänga igen.

91

Den återkoppling mellan olika media som äger rum i Evanders 
roman är ett skolexempel på den remediering Bolter och Grusin 
beskriver med utgångspunkt i den nya digitala tekniken:

Det som är nytt med nya media kan iakttas i det sätt på vilket de 
omformar gamla media, och de sätt på vilka gamla media omformar 
sig själva för att svara mot utmaningen från nya media.92

Vad som remedieras i Tegelmästare Lundin och stora världen är för stås 
den fotografi ska bilden, men också (möjligen) en diabildsvis ning. 
Här eftersträvas alltså ingen transparens utan effekten är sna rare 
hypermedieringens: d.v.s. på bokmediets yta, den tryckta sidan, 
exponerar man en rad medier som därmed drar uppmärksamheten 
mot själva medieringen, i detta fall berättandet, och ordets förhål-
lande till bilden. Den gamla tekniken, boken, berättandet, tar här 
upp utmaningen från den nyare tekniken, fotografi et, i en berättelse 
om hur den nyare tekniken – automationen – slagit ut den äldre 
tegel brukstraditionen.

Vad som ur problemställningen system kan sägas gestaltas i 
Evanders roman är den cybernetiska relationen mellan ord och 
bild, och hur fotografen själv underordnar sig sitt system, ironiskt 

91
   Man har inte moderniserat på rätt sätt, utan in i det sista hållit fast vid de 

gamla produktionsmetoderna i liten skala. Se t.ex. s. 116:

De minst moderna bruken idag står naturligtvis kvar på en nivå som måste 
betraktas som primitiv. När man kommer in i ett toppmodernt tegelbruk 
nu så upptäcker man till exempel inte en enda tegelsten, vare sig bränd 
eller obränd, förrän de ligger sorterade och klara för leverans.
 På den här bilden ser vi i alla fall den allra sista investeringen som gjor-
des. Det är en mycket stark och stor lastbil med höga lämmar.

92
   Jay David Bolter & Richard Grusin, Remediation. Understanding New Media 

(mit, Cambridge/London 1999), s. 15:

What is new about new media comes from the particular ways in which 
they refashion older media and the ways in which older media refashion 
themselves to answer the challenges of new media.

      Jämför de ovan nämnda medielagar McLuhan ville introducera: 1) Vad 
förstärks av denna företeelse?, 2) Vilken teknik blir föråldrad då denna nya 
kommer?, 3) Vilken gammal företeelse blir aktuell igen, tack vare detta nya, 4) 
Vad händer om den nya tekniken drivs för långt, vad slår den över i?
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nog en systemkamera. Tegelmästare Lundin är en utmärkt exponent 
för den arbiträra status (»mönster/slumpmässighet») ordet får i en 
alltmer medierad värld, i kontrast till Schröders tilltro till bildens 
absoluthet (»närvaro-frånvaro»). Som utvecklingsroman beskriver 
Evanders bok en rörelse från ett beroende av fotografi ns proteser, till 
ett tragiskt medvetandegörande av dess brister (»ett ord säger mer 
än tusen bilder»); samtidigt skildrar romanen hur en taffl igt genom-
förd modernisering på bruket får verksamheten att gå under. Det 
är alltså två system som kollapsar – fotografi et och bruket – under 
trycket av det stora systemet, den för människan så sociostruktu-
rellt betydande mekaniseringen av arbetsprocessen.

Den socialpsykologiska och konstruktivistiska tendens som i Vägen 
genom Vasaparken inordnades i en cybernetisk diskurs, fi nns det 
alltså många exempel på i svensk prosa genom hela 60-talet. Det 
är kanske det enskilt mest genomgående draget i den litterära 
gestalt ningen (av främst människor men också miljöer) att man 
tycks vilja iscensätta den arbiträra, eller utbytbara, karaktären i 
uppfattningen av såväl subjekt som »verklighet».

93
 Erik Beckmans 

Hertigens Kartonger där kartongernas parad i Winston Churchills 
(tv-sända) begravningståg mot Westminster Abbey företer en 
ytterst ambivalent geografi  (något som nedan betecknas som en 
»zon» i Brian McHales mening); Lars Ardelius »novellcykel» Spritt 
Språng ande (1965) etablerar en textvärld där de olika berättelserna 
knyts samman i ett säreget led motiv av verb, namn och adjektiv, 
istället för genom ett igenkännbart och bekräftat rum eller åter-
kommande persongalleri; sambanden fi nns bara på textens yta, och 
kanske just därför på ett djupare plan. Den »H.» som är huvudper-
son i Enquists Hess företer drag av bl.a. Heidenstam, den dekadente 
symbolisten Huysmanns, Ola Hansson, samt förstås Rudolf Hess, 
med fl era, dock utan att klart åtskilja dessa subjekt.

94
 Identiteten 

faller samman i en mentalitet.

93
   En utmärkt diskussion av det komplexa förhållandet »roman» vs »verklighet» i 

det svenska 60-talet utgör Peter Hansens Romanen och verklighetsproblemet, se 
särskilt s. 29–39.

94
  Om Hess se fr.a. Agrell, a.a., s. 343–378, et passim. Om dekadensen och Huys-

manns se särskilt också Peter Hansen, a.a., s. 164– 174.
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Alla dessa exempel iscensätter i mer eller mindre grad den 
»agen cy panic» som Melley beskriver, låt vara att det ibland rör 
sig mer om ett registrerande än om en känsla av panik. Gemen-
samt har de en gestaltning av ett sönder- eller sammanfallande 
individualitetsbeg repp. Det kan vara en poäng att påminna om 
att det fi nns skillnader i dessa gestaltningar: I några fall rör det sig 
nämligen om upplösta sub jekt där ett sammanhållande »jag» inte 
tycks fi nnas. Men i de fl esta fall som här undersökts är det snarare 
så att gränsen för det mänskliga subjektet är upplöst, vilket mycket 
väl kan innebära föreställningen om ett »jag», men ett »jag» som 
inte är säker på var gränsen för henne går – vid huden eller käppen, 
som Bateson frågade.
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Automat

Det artifi ciella subjektet

MAD och Olof Johannesson om automaterna och ett samhälle där maskinerna
tagit över • Socialdemokratin och automationens proselyter • Lewis Mumford

artikulerar en rädsla för subjektets utplåning • John von Neumann, spelteorin och 
idén om den rationella människan • Robotar • Torsten Ekboms SPELMATRISER

FÖR OPERATION ALBATROSS utgör exempel på en AUTOMAT-text, genererad av 
maskiner och med karaktärer som berövats sin mänsklighet • Några kortare nedslag

i texter av Lars Ardelius och Magnus Hedlund • Homunculus

automat/autonomi
Under ett längre planeringssammanträde, en kaffekvart för en tid 
sedan, kom vi till den slutsatsen att mänskor har mycket att tacka 
automaterna för. Stanna upp och tänk ett ögonblick, alla ni mäns-
kor, tänk på allt fi ffi gt dessa automater uträttar. De spar steg. Ger 
snabbare ser vice. Erbjuder bekvämlighet. Och framför allt: de gör 
en massa människor arbetslösa. Jämringens… alla ni som går och 
stämplar är maskinerna stor tack skyldig!
    Idag tycks det fi nnas automater för alla ändamål: cigaretter, kaffe, 
tobak, choklad, axolotler, halavahs, strumpor – för att bara nämna 
några stycken. Men detta är bara början – vetenskapen har inte fi rat 
sina största triumfer på det här området än på länge. Större och bättre 
automater är mottot. Så mad har lättat lite på förlåten till fram-
tidens automater.1

1
    »Framtidens automater», i MAD nyper till, övers. Lasse O’ Månsson ((1960) 

Williams Förlag, Bromma 1969), s. 50–59.
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Ja det var förstås i en MAD-bok från senare delen av 60-talet som 
denna vår fascination inför automaten gestaltades i satirens form. 
Här beskrivs förutom de mer konventionella apparaterna för godis 
och leksaker, också en »Bil-o-mat», där man slänger ner 40 000, 
vri der om, får se luckan öppnas och kan glida iväg i sitt nya inköp. 
»Hustru-o-maten» innehåller en del mer eller mindre lockande 
alter nativ. Kulmen är en »Automat-o-mat». Denna tillhandahåller 
ett mynt som du kan stoppa i automaten, vilken därmed levererar 
en ny automat och ett mynt som du kan stoppa i denna automat, 
vilken därmed omedelbart levererar en ny automat, och så vidare 
tills den stackars kunden med ett i förtvivlan vridet ansiktsuttryck 
syns formligen drunkna i automater. Den allvarliga undertexten 
antyds redan i ingressen ovan – automaterna gör oss arbetslösa 
– men den kan också formuleras mer tillspetsat: vårt begär efter 
automation hotar att kväva oss, kanske rentav förinta oss.

1966 utkom på Bonniers förlag en bok med titeln Sagan om den 
stora datamaskinen av författaren Olof Johannesson.

2
 Undertiteln är 

»En vision». Berättaren redogör i svepande drag för den histo riska 
utveckling som lett fram till nuläget, d.v.s. det framtida tillstånd där 
datamaskinerna äntligen gjort sig oberoende av människor; auto-
materna kan till sist, som i MAD-satiren, framställa nya automater. 
Som en akt av »humanitet» låter man emellertid människorna vara 
kvar – minnet lever kvar av förra katastrofen, då maskinerna plöts-
ligt stannade en efter en och hela strukturen rasade samman och 
många datamaskiner, men ännu fl er människor, gick under. Män-
niskorna hade trots allt förmågan att rekonstruera och resa sig ur 
askan, en inte obetydlig egenskap om det osannolika trots väsentligt 
förbätt rade säkerhets system skulle inträffa en gång till. Berättaren 
använ der ett pluralt »vi» genom hela framställningen, ett »vi» som 
tycks stå för en hel civilisation. Det står snart klart att berättaren är 
»en data» (60-talet använde sig ibland av om kastade pluralformer; 
en data, fl era dator) – kanske rentav den Stora Datamaskinen själv. 
Den av personifi ering romanen iscensätter fi ck en extra dimension 
då det snart »uppdagades» att »Olof Johannesson» var en pseudo-
nym för ingen mindre än professor Hannes Alfvén.

2
    Olof Johannesson [pseud. för Hannes Alfvén], Sagan om den stora datamaski-

nen. En vision (Bonniers, Stockholm 1966).
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Det var inte första gången Bonniers lanserade en skönlitterär 
produkt där berättaren föregavs vara en maskin. Torsten Ekboms 
Sig nalspelet som kom ut 1965 var inte ens en roman utan en »prosa-
maskin» som långsamt gick igång på något som föreföll vara en 
söndertuggad pojkbok (man spårade sedan ursprunget till Biggles 
i hemlig tjänst). Någon gång kraschar maskinen, med en uppkast-
ning av spridda skiljetecken till resultat, och »signalspelet» börjar 
därefter på nytt att treva sig fram genom agenternas förvecklingar 
i det stora hotellet.

Johannessons bok om den stora datamaskinen lanserar två sam-
tida socioteknologiska frågor, som hänger intimt samman: frågan 
om datamaskinernas förhållande till människan, och frågan om 
automationen.

Automationens roll i det svenska samhället upptog en särskilt 
stor plats i offentligheten under mitten av 50-talet, mycket beroende 
på att socialdemokratin satte upp frågan på dagordningen, tillsam-
mans med frågan om atomkraft och den mer allmänna frågeställ-
ningen om »tekniken och morgondagens samhälle». Det fi nns en 
plats och ett datum för introducerandet av dessa frågor, nämligen 
biografen Rigoletto i Stockholm, den 15– 16 november 1955. Den av 
partiet och LO arrangerade konferensen kom att gå under namnet 
»Rigoletto-konferensen» och diskussionen gällde ovannämnda tre 
problemområden.

3
 Konferensens inlägg publicerades året därpå i 

skriften Tekniken och morgondagens samhälle.
Som Anders Carlsson visar (i en kommande avhandling om 

svensk datateknik från 40-tal till 60-tal) var inställningen till auto-
mationen optimistisk men inte oreserverad.

4
 Fördelarna föreföll 

uppenbara, de tunga lyften inom industrin kunde rationaliseras 

3
    Bakgrunden till, inläggen på och resultaten av Rigoletto-konferensen redo-

visas i ett par artiklar av Pär Blomqvist »Ny teknik som politisk ideologi» och 
Anders Carlsson »Tekniken – politikens frälsare? Om matematikmaskiner, 
automation och ingenjörer vid mitten av 50-talet», bägge i Arbetarhistoria 1999:
4 (nr 92), s. 13–30. Den förra ger en ingång i konferensens (och de följande 
publikationernas) politiska ambitioner, medan den senare uppehåller sig mer 
explicit vid frågan om automa tionen.

4
    Anders Carlsson, a.a., s. 24. I författarpresentationen anges den preliminära 

titeln på Carlssons avhandling, i vilken artikelinnehållet ingår, vara »Valsen går 
med elektroner: Studier i svensk datateknik 1945–66».
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bort, hälsan skulle kunna förbättras och så småningom även 
före tagens vinster: »Om politikerna visade välvilja väntade också 
förkortad arbetstid.» (Ibid.) Samma optimism präglade också Len-
nart Edbergs samma år (1956) utgivna bok Automationen. Den nya 
robottekniken och hur den verkar:

Automationen är inget hotfullt spöke utan ett praktiskt och lydigt 
redskap som vi har all anledning att tacksamt utnyttja. Med dess 
hjälp kan vi höja hela mänsklighetens materiella standard.5

Edbergs slutdiskussion andas tillförsikt, det främsta problemet är 
ett utbildningsproblem, den nya tekniken kräver nya operatörer (s. 
157 f ). Ökad automatisering betyder också ökad fritid vilket i sin 
tur innebär en utbyggd nöjes- och fritidssektor (s. 160 f ). Edbergs 
och Rigoletto-konferensens optimism tycks alltså i hög grad sam-
man falla.

6
 Men, noterar Anders Carlsson, »samma argument kunde 

enkelt vändas till ett mardrömsscenario, åtminstone sett ur arbets-
tagarnas perspektiv.» Man varnade för att »kortare arbetsdagar» på 
sikt helt enkelt innebar »arbetslöshet», och man fruktade att utebli-
ven stimu lans kunde förvandla arbetaren till ett viljelöst kolli, om 
inte utbild ningsväsendet tog vid och rustade människan för den nya 
teknikens tidevarv

7
.

Här aktualiseras en tankegång som kommer att hållas vid liv 
under de decennier då frågan om automation diskuteras fl itigast, 
nämligen faran för att människan kommer att passiviseras, att hon 
blir till en del av den jättelika Maskin som automationen kommer 
att låta samhället övergå i.

Ett känt exempel från decennieskiftet 1960/70 är Lewis Mum ford 
och hans resonemang kring automaten i andra delen av The Myth 
of The Machine:

Vad automationen åstadkommit inom varje område den fått kontrol-
len över är att den försvårat – ibland omöjlig gjort – det givande och 
tagande som hittills existerat mellan människan och hennes miljö; ty 

5
    Lennart Edberg, Automationen, s. 168.

6
    Som Carlsson påpekar är Edbergs bok också en argumentation mot den pessi-

mism – eller försiktighet – som kan anas hos Norbert Wiener, i t.ex. Materia, 
maskiner, människor. Se Carlsson, s. 26 f.

7
    Carlsson, s. 24.
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den kontinu erliga dialog som är så viktig för självkännedom, socialt 
samarbete, för moraliska ställningstaganden och korrige ringar, ges 
inget utrymme i en automatiserad regim.8

Mumford beskriver ett tillstånd där dialogen upphört, där den 
mora liska bedömningen eliminerats från processen. I något som 
måste vara en skräckvision för humanisten Mumford degraderas 
männi   skan till att vara blott en del i maskineriet:

När automatisk kontroll väl är etablerad kan man inte vägra att 
acceptera dess instruktioner, eller lägga till nya, för i teorin kan 
maskinen inte tillåta någon avvikelse från dess egen perfekta standard. 
Och detta för oss fram till den allvarligaste defekten i varje automa-
tiserat system: för att fungera friktionsfritt kräver detta underdimen-
sionerade system likaledes underdimensionerade männi skor, vilkas 
värderingar är just de som behövs för opera tionen och för själva 
systemets kontinuerliga expansion. De hjärnor som är så funtade är 
oförmögna att föreställa sig några alternativ. Genom att ha bejakat 
automationen, har de gått med på att förkasta varje subjektiv reaktion 
och radera den mänskliga autonomin – eller faktiskt varje organisk 
process som inte accepterar systemets besynnerliga begränsning.9

8
    Lewis Mumford, The Myth of the Machine. The Pentagon of Power (Secker & 

Warburg, London 1971 (1970)), s. 184:

What automation has done in every department where it has taken full 
command is to make it diffi cult – in many cases impossible – the give-
and-take that has existed hitherto between human beings and their envi-
ronment; for the constant dialogue that is so necessary for self-knowledge, 
for social cooperation, and for moral evaluation and rectifi cation, has no 
place in an automated regimen.

9
    Ibid., s. 183 f:

Once automatic control is installed one cannot refuse to accept its instruc-
tions, or insert new ones, for theoretically the machine cannot allow 
anyone to deviate from its own perfect standards. And this brings us at 
once to the most radical defect in every automated system: for its smooth 
operation this under-dimensioned system requires equally under-dimen-
sioned men, whose values are those needed for the operation and the con-
tinued expansion for the system itself. The minds that are so conditioned 
are incapable of imagining any alternatives. Having opted for automation, 
they are commited to fl outing any subjective reaction and to wiping out 
human autonomy – or indeed any organic process that does not accept 
the system’s peculiar limitations.
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Automaten utgör för Mumford ett hot mot mänsklighetens auto-
nomi. Människan förvandlas till en cyborg, programmerbar som 
en data maskin och därför utan fri vilja. Automationen blir till ett 
självgene rerande system (och en titel som John von Neumanns 
Theory of Self-Reproducing Automata från 1966 ekar i resone-
manget).

Denna bild av människan som en kugge i maskineriet accen-
tueras något mer optimistiskt också hos McLuhan 1964:

Fysiologiskt sett modifi eras den människa som på ett normalt sätt 
begagnar tekniska hjälpmedel ständigt av dessa, och fi nner i sin 
tur ständigt nya sätt att modifi era tekniken. Människan blir något 
slags könsorgan för maskinerna, som biet för växterna, och gör det 
möjligt för dem att förökas och utveckla nya former. Och maski nen 
återgäldar människans kärlek genom att uppfylla hennes önskningar, 
nämligen att ge henne välstånd. Ett av motivationsforskningens 
främsta resultat har varit att uppdaga människans sexuella förhål-
lande till bilen.10

McLuhan målar upp en närmast pastoral bild av det ekologiska 
samspelet mellan människan och maskinen. För att krydda idyllen 
ytterligare förvandlar han strax människan till ett bi som surrande 
vidareför maskinens pollen i lustgården. Och i förhållande till den 
syn på automationen som Mumford representerar blir det uppen-
bart att McLuhan intar en mer försonande attityd. Främst bygger 
detta på antagandet hos den senare att automationen inte är att 
betrakta som en vidareföring av mekaniseringen (»fragmentering-
ens och arbets uppdelningens principer»).

11
 Vad som sker i och med 

automationen är, enligt McLuhan, att »elektricitetens momentana 
karaktär bryter in i mekanikens värld». Resultatet blir en kollision 
mellan två tanke former, som ger upphov till ett nytt sätt att tänka 
och handla: »Mo mentan synkronisering av talrika operationer har 
gjort slut på det gamla mekaniska mönstret att rada upp dem i 
10

   Marshall McLuhan, Media, s. 52 f. Denna passage är ett typiskt exempel på 
McLuhans strategi för att undvika att lösa upp det mänskliga subjektets gränser 
i en cybernetisk syntes med miljön/maskinerna. McLuhan bibehåller »här» och 
»där»-inställningen till maskinen, och den människa som först är maskinens 
»könsorgan» blir strax ett »bi», det vill säga till en oberoende men samarbets-
villig operatör i befruktningskedjan.

11
   Ibid., s. 338 f.
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lineär sekvens.» Vid läsningen nedan av Ekboms bok fi nns det 
anledning att återkomma till McLuhans funderingar om automa-
tens väsen.

spelteorin och den rationella människan

Till automat fogas också spelteorin. Ett skäl för detta är att den 
bok som nedan analyseras har spelteorin som en av sina viktigare 
byggstenar. Men spelteorin är väsentlig också för att den represen-
terar en syn på människan som ett »operativt subjekt», en rationell 
entitet att bruka i en större apparat. En av de som betonade spel-
teorins avidealiserade karaktär var den danske författaren och kriti-
kern Hans Jørgen Nielsen:

Begreber som spil, system eller under ét spilleregler er blevet nøgleord i 
den avancerade kunstdebat. De synes at markere vitale konceptioner 
og attityder bag en række øjeblikkelige fremstød. ta’ 2 rummer bl.a. 
en del bidrag som belyser denne problematik.
    I den bog af Willy Ørskov, som Peter Louis-Jensen anmelder, 
ses den samtidige kunst som udtryk for »tids åndens afi dealisering«. 
Afi dealiseringen er nu så frem skriden, at den også gælder det men-
neskelige subjekt. Og kunsten har således mistet den uskyld, der skal 
til for at vælge naivt (i Schillers forstand). Derfor bliver »objek tive« 
spil aktuelle som artikulations muligheter hinsides den naive subjek-
tivitet.12

Den danska kulturtidskriften ta’  – varifrån Nielsens kom mentar är 
hämtad – ägnade 1967 sitt andra nummer åt spelteorin.

13
 Det intres-

santa med Hans Jørgen Nielsens ledarstick är att man tydligt sätter 
spelteorin i samband med en särskild subjektsuppfattning. Konsten 

12
   Redaktionell inledning till ta’ 2 (1. årgång – nummer 2), 1967, undertecknad av 

Hans Jørgen Nielsen, s. 1. Tidskriften utgavs av H. M. Bergs forlag i Köpen-
hamn.

13
   Redaktionen för detta nummer bestod i sin helhet av Erik Thygesen (ansv. 

utg.), Peter-Louis Jensen (konstred.), Hans Jørgen Nielsen (litterär red.), Poul 
Nielsen (musikred.), Kristen Bjørnkær, Henning Christiansen, Per Kirkeby, 
Bengt af Klintberg, Jørgen Leth och Vagn Lundbye. Tidskriften ta’ blev en 
ganska kortlivad historia, den bytte namn till ta’ box 1968, och lades ned 
1969.
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kan inte längre förhålla sig oskyldigt till de nya människo bilder som 
omger den. Bortanför bilden av det »naiva subjektet» fi nner Nielsen 
bl.a. spelteorin, som alltså får ses som en möjlig väg i beskrivningen 
av den nya människan. Popkonstnären Stig Brøgger ger, i samma 
publikation, en allmän introduktion till spelteorin, utifrån bl.a. von 
Neumann/Morgenstern Theory of Games and Economic Behavior 
(1944) och Luce/Raiffa Games and Decisions (1957). Här tecknas en 
teoretisk bakgrund till hur spelmatriserna genereras, hur de avläses 
och vilka bedömningar som ligger till grund för utfallet:

Det spørgsmål spilteorien søger at opstille og besvare er: Hvorledes 
opnås i det konkrete tilfælde det maximale resultat under hensynta-
gen til den anden parts mulige adfærd. Det drejer sig med andre ord 
om at tilvejebringe en kvantifi cering i en eller anden form for nume-
risk nytteskala. Den fuldstændige løsning af et spil kräver, at man 
fi nder den bedste strategi for begge spillere og spillets værdi.14

»Maximala resultat», »kvantifi ering», »strategi» är återkommande 
fraser i den jargong som brukas inom spelteorin. Detta kvantifi -
erande synsätt på mänskliga göranden konstruerades av den ung-
ersk-amerikanske matematikern John von Neumann 1928 och fi ck 
ett större genomslag med Theory of Games and Economic Behaviour. 
I boken Prisoner’s Dilemma, om von Neumann, spelteorin och ter-
rorbalansen, förklarar Poundstone:

Ett »spel» i von Neumanns mening är en konfl iktsitua tion, där man 
måste träffa ett val i vetskapen om att andra också väljer, och där 
konfl iktens resultat på något föreskrivet vis är avhängigt alla de val 
som träffats.15 (övers. JI)

14
   Stig Brøgger, »Om spelteori», ta’ 2, s. 3.

15
   William Poundstone, Prisoner’s Dilemma. John von Neumann, Game Theory, 

and the Puzzle of the Bomb (Anchor Books, New York 1992), s. 6:

As von Neumann used the term, a »game» is a confl ict situation where 
one must make a choice knowing that others are making choices too, and 
the outcome of the confl ict will be determined in some prescribed way by 
all the choices made.

      Poundstones bok ger en allmän introduktion till von Neumann och spel-
teorin och teorins roll i det kalla kriget, Kubakrisen och andra situationer. 
Poundstone noterar också att även om von Neumanns Theory of Games… fi ck 
stor betydelse så var det knappast någon som läste den. Om von Neumann 
och Wiener se också Steve Heims (något tendentiösa men likväl mycket intres-
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Schack skulle kunna ses som en urmodell för denna typ av spel 
som också går tillbaka på de »Kriegspiel» vilka under 1800-talet var 
populära inom den preussiska offi cerskåren.

16
 Vad von Neumann 

företar sig är att upprätta ett slags abstrakta system varigenom de 
olika alternativen kan analyseras och bilda underlag för beslut. Som 
Poundstone konstaterar undersöker spelteorin konfl ikter »mellan 
eftertänksamma och möjligen opålitliga kontrahenter». Att denna 
teoribildning likväl inte sorterar under psykologin beror på att 
deltagarna förväntas agera fullständigt rationellt (även lögnen, eller 
det »oväntade» motdraget, föreges vara en rationell handling).

17
 I ett 

kritiskt perspektiv – förmedlat av den av cybernetiken inspirerade 
antropologen Gregory Bateson – innebär detta:

»Spelaren» är per defi nition kapabel att göra alla nödvän diga beräk-
ningar för att lösa varje problem som kan uppstå under det pågående 
spelet; han är inte kapabel att inte agera enligt dessa informationer 
när de är tillämp bara, han lyder alltid resultaten av sina beräkningar. 
En sådan »spelare» tar emot information allteftersom spelet utveck-
lar sig, och agerar följdriktigt med hänsyn till denna information.18 
(övers. JI)

santa) dubbelbiografi , John von Neumann and Norbert Wiener: From Mathema-
tics to the Technologies of Life and Death (mit Press, Cambridge, Mass. 1980).

16
   Poundstone, s. 37. På samma sida konstaterar han: »Those who see games as 

simulations of war may see war as a kind of game, too.»
17

   Poundstone, s. 6:

Game theory is a study of confl ict between thoughtful and potentially 
deceit ful opponents. This may make it sound like game theory is a branch 
of psy chology rather than mathematics. Not so: because the players are 
assumed to be perfectly rational, game theory admits of precise analysis. 
Game theory is therefore a rigorous branch of mathematical logic that 
underlies real confl icts among (not always rational) humans.

18
   Gregory Bateson, »The Logical Categories of Learning and Communication», 

i Steps to an Ecology of Mind, s. 284.

By defi nition, the »player» is capable of all computations necessary to solve 
whatever problems the events of the game may present; he is incapable 
of not performing these computations whenever they are appropriate; he 
always obeys the fi ndings of his computations. Such a »player» receives 
information from the events of the game and acts appropriately upon that 
information.
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Det är en ganska krass och statisk människosyn som ligger bakom 
denna beskrivning. Ändå fi nns där något djupt mänskligt i den, 
och många av våra vardagliga situationer kan återkopplas på 
spelteo retiska beslut (en tankegång som även ekonomen John Nash 
– vars livshistoria återberättas i A Beautiful Mind – bidrog till att 
utveckla).

Och det var många som lockades, kanske just av dessa begräns-
ningar, till att låta spelteoretiska modeller och vissa givna förutsätt-
ningar infl uera det konstnärliga uttrycket.

19
 Till de mer egenartade 

utslagen av spelteorins plats i 60-talets cybernetiska diskurs hör ett 
spelprogram för en uppsättning av Strindbergs Fadren på Drama-
ten 1968. Det ambitiösa programmet innehåller bidrag från »goril-
lorna» Åke Hodell och Mats G. Bengtsson, en essä om den tidens 
inne psykiatriker R. D. Laing (omnämnd också i avsnittet om 
journalens funktion i Vägen genom Vasaparken, ovan), en essä om 
Foucaults Vansinnets historia av Roland Barthes, samt ett utdrag ur 
Palms Indoktrineringen i Sverige om familjen och kvinnorollerna. 
Prog rammet innehåller också en kort artikel av Erik Moberg, med 
titeln »Spelteori».

20
 Statsvetaren och foa-forskaren Moberg publi-

cerade vid denna tid några skrifter, rapporter, som på olika sätt 
hade beröring med spelteori och internationell konfl iktlösning.

21
 I 

programhäftet skriver han bl.a. att

19
   Mest framgångsrik, får man nog säga, är den franska litterära gruppen OuLiPo, 

– Ouvroir de Littérature Potentielle – som 1960 bildades av en samling för-
fattare, matematiker, akademiker och andra som, inspirerade av bland andra 
Raymond Roussel, genom en intellektuell by-pass-operation ville komma förbi 
den vanskliga inspirationen och istället upprätta modeller och begränsningar 
för att nästintill mekaniskt sätta igång skrivprocessen – något som inte nöd-
vändigtvis innebär att slutresultatet ser konstigt, eller konstruerat, ut. För en 
kortfattad introduktion på svenska, se Magnus Hedlund, »Livet är en häst. 
Något om OuLiPo», Pequod 12:13, 1996. Texten fi nns även på följande länk:

http://www.ltv.se/tidskrifter/pequod/pequod12/pequod-hedlund.html
20

  »Dramaten/Stora Scenen/Fadern av August Strindberg/Premiär den 18.10 
1968», programhäfte, ansv. utg. Erland Josephson (Stockholm 1968).

21
   T.ex. Modeller för internationella konfl ikter och rustningsförlopp (foa rap port, 

Stockholm 1965), Politiska spel: en översikt (foa rapport, Stockholm 1968) och 
Ett politiskt spel för scenariogenerering (foa rapport, Stockholm 1969).
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i en laboratoriemiljö [kan man] ställa upp ett antal aktörer och ge 
dem ett socialt och historiskt samman hang att verka i. De fattar 
beslut och verkställer dessa, fattar nya beslut, o s v. Ett händelseför-
lopp spelas upp.22

Därefter diskuteras fördelar och tillkortakommanden med det bruk 
av modeller som spelteorin bygger på (»En modell är en bild av 
verkligheten»), och Moberg utfärdar också en varning för de impli-
cita risker som ligger i modellens eventuella otillräcklighet då det 
gäller att överföra slutsatser därifrån till verkligheten. »Den risken 
är stor». Erik Mobergs uppdykande – i ett i övrigt redan mycket 
anmärk ningsvärt Dramatenprogram! – får tjäna som illustration till 
spel teorins oväntade genomslag under dessa år.

elmar eliza

Parallellt med diskussionen kring automation och spelteori utveck-
las forskningen kring artifi ciella intelligenser och andra självregle-
rande system med mer eller mindre mänskliga förebilder. Redan 
1956 rapporteras i Dagstidningen om tre mekaniska »sköldpaddor» 
som reagerar på ljuskällor och ljudsignaler och som kan »dresseras» 
till beteenden de inte hade från början. »De blev kanske också de 
mest övertygande bevisen för lekmännen om vad man kan lära av 
kybernetik», konstaterar Lars Löfgren som intervjuas i artikeln.

23

En annan »sköldpadda» presenterar sig i Aftonbladet 1968 
– »Elmar» (Electrical Materiel Robot). »Problemet är att framställa 
en mekanisk varelse som tänker själv, avväger chanser och tar egna 
inititiativ. Det gör Elmar», konstaterar artikelförfattaren.

24
 Konstruk-

tionen det handlar om är ett genomskinligt skal där kugghjul, moto-

22
   Dramatens spelprogram, a.a., s. 29. Tack till prof. i franska, Lars Lindvall, 

Göteborgs Universitet, som gjorde mig uppmärksam på Erik Moberg och 
hans medverkan i dessa sammanhang. Enligt Lindvall lär det ha varit Komma-
redak tören och översättaren Jan Stolpe som tipsade programredaktörerna på 
Dramaten om Moberg.

23
   lax, »Övning ger färdighet åt dresserbar robot. Sommarkongress i Belgien 

varslar om ny världsbild», Dagstidningen 27/7, 1956.
24

   Börje Heed, »Han skapade den första konstgjorda människan» [möte med 
Grey Walter], AB 20/7, 1968.
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rer och batterier är klart synliga. Reportern beskriver den »krypande 
känsla» han erfar när han inser att mannen på bänken bredvid, dr 
William Grey, »faktiskt öppnat dörren på glänt till livets gåta». Med 
hjälp av fotoceller och stötkänsliga omkopplare orienterar sig Elmar 
i, och reagerar på, sin omgivning. Till robotens unika egenskaper 
hör bland annat att den undersöker sin omgivning. När batterierna 
börjar ta slut rullar Elmar självmant in i ett litet bås där den laddar 
upp sig på nytt.

25
 Principen, konstaterar Elmars skapare, är »att man 

med mekanikens hjälp ska söka imitera livet självt», med vår egen 
hjärna som yttersta jämförelseobjekt.

Automationen, spelteorin och experimenten med artifi ciella 
intelligenser; alla bidrar de till att utmana den mänskliga autono-
min, att osäkra subjektets position på ett än mer grundläggande sätt 
än vad som varit fallet i kapitlen protes och system. Ett kunskaps-
teoretiskt skifte börjar få litterär gestalt. I kapitlet system snud-
dade undersökningen vid förskjutningen från »närvaro-frånvaro» 
mot »mönster/slump». I en alltmer automatiserad och digitaliserad 
tillvaro blir denna förskjutning en påtaglig faktor i själva världs-
bilden; därför är det inte förvånande att de texter och fenomen 
som är uppe till behandling under automat i än högre grad kan 
sägas iscensätta denna kunskapsteoretiska glidning. Hayles beskri-
ver detta som en tilltagande dematerialisering av tillvaron, något 
som blir konkret kanske först med datorernas publika genomslag 
– det som förr var ett traditionellt materiellt ting är nu digitalt och 
därmed instabilt, t.ex. brev, dokument, föreläsningar. Denna för-
skjutning från »närvaro-frånvaro» till »mönster/slump» (som åskåd-
liggörs även i dessa litterära texter från sent 60-tal) påverkar, menar 
Hayles, såväl människor som texter och det på två nivåer: som en 
förändring i kroppen (den materiella basen) och som en förändring 
i meddelandet (de representerande koderna).

26
 Dessa »fl imrande sig-

nifi anter» – Hayles efter Lacan konstruerade benämning på dessa 
kroppar – karaktäriseras av oväntade metamorfoser, försvagningar 

25
   Detta alltså en tidig variant av det som kom att bli den automatiska trädgårds-

robot som numera kan ses på gräsmattorna; en (likaledes) sköldpaddelik 
tingest som kontinuerligt klipper gräset, och rullar in till en laddstation när 
batterierna börjar bli svaga.

26
   Hayles, How We Became Posthuman, s. 29.
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och utspridning.
27

 Och det skapar en ny kunskapsteoretisk bas för 
materialiteten:

Man kan studera mönster i vilken epok som helst, men det besynner-
liga med mönstret i dessa texter är dess sammanfogning med slumpen 
och dess implicita utmaningar mot fysikaliteten. Mönstret tycks över-
fl ygla närvaron och detta leder till en konstruktion av immaterialitet 
som inte är avhängig vare sig andlighet eller ens medvetande utan 
bara av information.28

Detta förefaller utgöra en god beskrivning av de subjekt som mate-
rialiseras i de spelteoretiska laboratorierna; när datorn blir inblandad 
i genereringen av de faktorer som ska tas i bruk, så är utfallet mer 
en följd av mönster och slump än av närvaro (att det som sedan 
genererats av en slump förstås kan få en påtaglig närvaro är ett fall 
för empirin och inte för kunskapsteorin).

I den litterära texten ser vi hur fogarna i och mellan subjekten 
löses upp. Tvära kast och osäkrade identiteter är legio i 60-talslitte-
raturen. I en exemplifi erande läsning konstaterar Hayles hur berät-
telsen skuttar mellan olika scener sammanbundna med tunna och 
tillsynes godtyckliga trådar. Här skaps en slags textuell android, 
utan »naturlig» textkropp, vilket svarar väl mot de kroppar som 
tex ten själv gestaltar. Detta får effekter också på berättaren, vars roll 
av en talande röst som ägnar sig åt att försöka presentera en sanno-
lik psykologi förskjuts mot en serie sprickor och skred som tycks 
etablera en ny sorts subjektivitet.

29

27
   Ibid., s. 30.

28
   Ibid., s. 35:

One could focus on pattern in any era, but the pecularity of pattern 
in these texts is its interpenetration with randomness and its implicit 
challenge to physicality. Pattern tends to overwhelm presence, leading to 
a construction of immateriality that depends not on spirituality or even 
consciousness but only on information.

      Jfr med Åke Hodells experiment i »Elektronisk Satori» i Gorilla nr 2.
29

   Ibid., s. 45 (läsningen gäller Mark Leyners novell »I Was an Infi netely Hot and 
Dense White Dot»):

Rather, the narrative leaps from scene to scene, all of them linked by only 
the most tenous and arbitrary threads. The incongriuities make the nar-
rative a kind of textual android created through patterns of assembly and 
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Marshall McLuhans slutsats även beträffande automationen tål 
att upprepas:

Automationen är inte någon vidareutveckling av frag menteringens 
och arbetsuppdelningens principer. Det rör sig snarare om att elek-
tricitetens momentana karak tär bryter in i mekanikens värld. Detta 
är orsaken till att de som sysslar med automation håller på att den 
innebär ett sätt att tänka, i lika hög grad som ett sätt att gå till väga. 
Momentan synkronisering av talrika operationer har gjort slut på det 
gamla mekaniska mönstret att rada upp dem i lineär sekvens.30

Automationen ses, än en gång, inte som en vidareföring av mekani-
seringen, utan som  ett nytt sätt att tänka, ett införande av elektrici-
tetens »momentana» princip, en princip vars innebörd är att den 
linjära gutenbergska verklighetsuppfattningen inte längre är giltig.

Torsten Ekbom utgav 1966 en »strategisk modellteater» som 
iscensätter viktiga aspekter av automationen och som onekligen 
tycks vara ett försök att skapa ett stycke litteratur med ambitio-
nen att gestalta synkro niseringen och (med J. D. Bolters term) 
remedieringen av tidigare teknologier på ett ickelinjärt vis, bland 
annat genom att accentuera textens (genom datorernas funktion) 
artifi ciella och »slumpmässigt» sammansatta karaktär. Människorna 
tycks gå samma öde till mötes.

Och med Ekbom som exempel etableras ännu en position i 
undersökningen.

Göran Palm och Maja Ekelöf gestaltar teknologin som proteser 
och förlängda nervsystem och de blir själva till en sorts medier 
genom vilka en internationell samtid fi ltreras och förmedlas. Kvar 
är ändå bilden av en människa som agerar och som idealt också kan 
stå utanför de tekniska nätverken, medierna är förlängningar av min 
kropp men det är ändå min kropp. Förskjutningen i Palms syn på 
medierna från En orättvis betraktelse till Indoktrineringen i Sverige 

disas sembly. There is no natural body to this text, any more than there are 
natural bodies within the text. […]
 The explosive tensions between cultural codes that familiarize the action 
and neologistic splices that dis locate traditional expectations do more than 
structure the narrative. They also constitute the narrator, who exists less 
as a speaking voice endowed with plausible psychology than as a series of 
fi ssures and dislocations that push toward a new kind of subjectivity.

30
   Marshall McLuhan, Media, s. 339.
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blir ur detta perspektiv inte särskilt radikal. Subjektsuppfattningen 
är i grunden den samma, skillnaden är att individen (ett liberalt-
huma nistiskt subjekt) uppmanas agera en smula olika i förhållande 
till de proteser media utgör.

Frågan väcktes: när inverteras denna process, så att medierna 
från att ha varit en förlängning av människan istället blir till något 
som inte bara kontrollerar människan utan rent av skapar henne? 
I Seebergs roman Vägen genom Vasaparken har denna invertering 
ägt rum. Subjekten skapas av den omgivande informationen, de 
expo nerar tydligt sin cybernetiska identitet som produkter av 
information samtidigt som de envist (men fåfängt) försöker rädda 
något inom sig som är »natur», främst iscen satt genom sexualite-
ten. Redan roma nens jagberättare har en ytterligt sammansatt och 
cybernetisk iden titet, då romanen av allt att döma är resultatet av en 
renskrift från ett antal diktafoninspelningar. Texten remedierar såväl 
det talade ordet som bandspelaren och – genom sin digra litterära 
referenslista – litteraturen själv. »Jag» är alltså inte en »berättare» i 
traditio nell mening, utan en transkriberad (och möjligen redigerad) 
band inspelning. Berättarinstansen är inte så mycket en »röst» som 
»infor mation» – teknologi och människa i symbios.

I följande avsnitt, med Torsten Ekboms Spelmatriser för Operation 
Albatross som främsta exempel, kommer ytterligare en subjektsposi-
tion eller gestaltning av mänskliga villkor i det svenska 60-talet att 
undersökas. Automationen, kommunikationshistorien, det kalla 
kriget och litteraturens död är väsentliga komponenter i det äventyr 
Ekbom iscensätter. Och här får läsaren anstränga sig för att fi nna 
några människor överhuvudtaget. Mönster/slump ersätter närvaro-
frånvaro, precis som i de mönsterstyrda diagnoser som ställdes av 
den psykoanalytiska teleprintern Eliza (diagnoser som ändå tycks 
ha kunnat vara häpnadsväckande korrekta). Dataprogrammet Eliza 
– som konstruerades under 60-talets senare del – kunde samtala 
med en mänsklig aktör via teleprinter, i alla fall så länge konversa-
tionen höll sig till enkla frågor inom ett visst ämnesområde. I en 
DN-artikel 1970 förklarar Jacob Palme:

Eliza försöker imitera en psykoanalytiker. Programmet är mycket 
elementärt uppbyggt, men det har ändå nästan klarat Turings test. 
Det var under mycket gynnsamma omständigheter för programmet. 
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En försäljare ville demonstrera en dataterminal (teleprinter) för några 
kunder och trodde att teleprintern var kopplad till en annan män-
niska. I själva verket var teleprintern kopplad till Eliza-programmet. 
Följande konversation följde:
    Människa: Skulle jag kunna få använda den här datorn nu på 
morgonen?
    Teleprinter: Varför frågar ni om det?
    Människa: Jag kanske kan sälja några fl er dataterminaler.
    Teleprinter: Varför är ni inte säker på att lyckas?
    Människa: Mina eventuella kunder har aldrig sett systemet demon-
streras.
    Teleprinter: Har det här stor betydelse för er?
    Människa: Naturligtvis!
    Teleprinter: Det verkar ni verkligen övertygad om.
    Människa: Det här samtalet är ju löjligt.
    Teleprinter: Vad menar ni med att det är löjligt?
    Människa: Finns det något skäl för att jag inte skulle kunna få 
använda terminalen nu med en gång?
    Teleprinter: Berätta mer om era eventuella kunder.31

Elizas klokskaper, och den vacklande, slumpmässiga och mönster-
bundna förståelse av vår omgivning som hon genererar, utgör en 
utmärkt introduktion till de ogrammatiska »liv» som presenteras i 
Ekboms modellteater.

31
   Jacob Palme, »Artifi ciell intelligens», DN 30/1 1970. Palme ger också det 

berömda s.k. Turingtestet en enkel förklaring:

Han [Turing] säger att man ska placera en människa i ett rum och en dator 
i ett annat rum och en domare i ett tredje rum. Domaren får via teleprin-
ter ställa vilka frågor han vill till både människan och datorn. Om datorn 
är en perfekt artifi ciell intelligens, så skall domaren inte kunna avgöra 
vilken linje som går till människan och vilken som går till datorn.
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»relativ frequency» – från trummor till satellit

I den militära teknologins historia kom mer 
Vietnam antagligen att bli känt som det 
första digitala kriget. En general vid den 
amerikanska militära hjälpens hög kvarter 
(Military Assistence Command-Vietnam, 
MACV) låser upp ett doku mentskåp med 
beteckningen »Konfi den tiellt» och drar fram 
en tjock datorut skrift. »Det här är elektro-
nikens verk liga betydelse i det här kriget», 
för klarar han. »Vi slåss med datorer».

– Arthur Erikson
(Electronics 26/10 1970)

32

I den »dossier» som ingår i Torsten Ekboms Spelmatriser för Ope-
ration Alba tross fi nns under rubriken »pv-tabell» en not som ska 
förklara »Frekvens enl. Dewey»:

1 Godfrey Dewey: Relativ frequency of psychic variables with con-
centrated oxygen in guinea pigs (Harvard University Press 1959). 
Siffrorna anger procenttal.

33

»Relativ»?? – ett refl exmässigt »[sic!]» noteras i läsningen. En sök-
ning i biblioteksdatabasen efter denna titel blir resultatlös, även 
sedan stavningen korrigeras till »Relative». Men »Godfrey Dewey» 
ger en rad träffar och bland dem återfi nns följande titel:

Dewey, Godfrey, 1887- Relativ [sic] frequency of English speech sounds 
/ by Godfrey Dewey. 1950, c 1923.34

Bland övriga titlar under Godfrey Dewey återfi nns:

Dewey shorthand dictation course

English heterografy, or How we spel!

32
   Citatet hämtat ur Robert Skole/Paul Dickson, Det automatiserade slagfältet 

(Askild & Kärnekull, Stockholm 1974), s. 52.
33

   Torsten Ekbom, Spelmatriser för Operation Albatross. Strategisk modellteater 
(Bonniers, Stockholm 1966), s. 224.

34
   Posterna hämtade från ucla:s biblioteksbas orion 2; »sic»-markeringen är från 

databasen. I libris är stavningen korrigerad.
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English spelling, roadblock to reading 

Demotic shorthand reader, Irving’s Rip Van Winkle, written in demotic 
shorthand with fonetic print key, by Godfrey Dewey.

Godfrey Dewey föddes 1887 och förutom att publicera handböcker i 
stenografi  tycks han alltså ha varit pådrivande i frågor om stavnings-
reformer (av typen skriv som du talar). Ordet »Relativ» i Ekboms 
not är sålunda inte felskrivet, utan snarast en demonstrativt tydlig 
anvis ning om hur läsaren ska hitta stenografen och stavningsrefor-
matorn Dewey.

35

Men referensen i Ekboms bok fungerar på fl era plan. Noten i sig, 
som genre eller grepp, signalerar dokumentarism, en hänvisning till 
andra texter utanför verket, och denna hänvisning kan vara auten-
tisk eller parodisk. I detta fall är den ju ytligt sett parodisk men 
bibringar genom sin faktiska förlaga och det sätt på vilket den är fel 
indirekt autenticitet till bokens kommunikationshistoriska projekt. 
Och som litterärt grepp accentuerar noten ett bruk av boken, ett 
bruk av andra böcker, ja, noten i sig är ett avtryck av biblioteket, en 
hänvisning till den galax av texter som omger texten.

Noten som not, boken som bok, stenografi n och stavningsrefor-
merna – denna »felaktiga» och likväl mediehistoriska not riktar 
upp märksamheten mot en viktig ingrediens i Ekboms bok: encyk-
lope din.

36
 För i Spelmatriser för Operation Albatross skrivs något som 

kan liknas vid en kommunikationernas världshistoria. På de 230 
sidorna stöter läsaren på följande kommuni kationsmedel (listan gör 
inte anspråk på att vara komplett):

Djungeltelegraf
Röksignaler
Papper i vattnet

35
   Dewey har också fått ge namn åt ett välbekant klassifi kationssystem inom 

biblioteksbranschen. Det är dock inte Godfrey utan hans far Melvil Dewey 
som på 1870-talet introducerade detta system.

36
   Stenografi ns historiska betydelse som medium kan förstås inte överskattas och 

tekniken används än i dag som verifi erande komplement till bandupptagningar 
vid till exempel riksdagsmöten (detta enligt Riksdagens informationssekreterare 
Inge borg Granlund, e-post till avh.förf.010910).



171automat

Inskrift med hård blyertspenna
Anslagstavla
Ryttarskara
Talrör
Vykort 
Cykel
Ljussignaler
Flaggsignaler 
Optisk signalöverföring
Optisk spegeltelegraf
Telegraf 
Radiotelegraf
Fru Piper37

Fotografi 
Väderballong 
Telefon
Hydrofon
Radiosändare 
Signalpistol
Teleprinter
Radio
Högtalaranläggning
Filmkamera
Skywriting
Radar
Bandspelare
Walkie-talkie
Meddelande i cigarettändare
»Mercatorprojektion»
Visiskop/tv-förbindelse

37
   »Fru Piper» är i teknisk mening förstås ingen kommunikationsteknologi men 

väl ett (spiritistiskt) medium; noterbart är att nya former av spiritism och ockul-
tism tycks dyka upp parallellt med nya teknologiska medier. Fenomen som 
Madame Blavatsky och Mrs Piper framstår ur detta perspektiv som avhängiga 
den mediala (elektromagnetiska) diskurs där röntgenstrålen och radiovågornas 
upptäckande vid förra sekelskiftet utgör en kulmen. Se också avhandlingens 
avsnitt Homunculus.
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Armbandsvisiskop
Polarisubåtar
Sateliter
Datamaskin

1965 utkommer den informationsspäckade och rikt illustrerade 
»coffee-table»-boken From Semaphore to Satellite, en jubileums-
volym utgiven av »The International Telecommunication Union». 
Men titeln skulle kunna sättas även på det encyklopediska projektet 
i Spelmatriser för Operation Albatross, för Ekboms bok täcker gott 
och väl in den spännvidden.

38
 Här fi nns primitiva medier som 

djungeltelegrafer och fl aggspel (som dock förmedlar allt annat än 
primitiva budskap

39
) men också satelliter och (förstås) datamaski ner. 

Uppgifter och rapporter matas ofta ut ur teleprintrar. Den »strate-
giska modell teatern» är alltså något av en mediehistorisk uppslags-
bok. Men det är också en uppslagsbok som är så genomsyrad av 

38
   Samma encyklopediska ansats anas också i förbifarten i en berömd essä av 

cybernetikern Warren Weaver, »The mathematics of information», återtryckt 
bl.a. i Automatic Control (ed. Scientifi c American, Simon and Schuster, New 
York 1955):

Hur kommunicerar människorna med varandra? Med det talade ordet, 
antingen direkt eller via telefon eller radio; det skrivna eller tryckta ordet, 
förmedlat för hand, via posten, telegrafen eller på annat sätt – detta är 
självklara och vanliga former av kommunikation. Men det fi nns många 
andra. En nick eller vinkning, en trumrytm i djungeln, en gest avbildad 
på tv-skärmen, en blinkande signal, ett musikstycke som påminner en om 
en händelse i det förgångna, röksignaler i öknen, rörelserna och poserna i 
en balett – allt detta är kanaler människan använder sig av för att överföra 
idéer. (övers. JI)

[How do men communicate, one with another? The spoken word, either 
direct or by telephone or radio; the written or printed word, transmitted 
by hand, by post, by telegraph, or in any other way – these are obvious and 
common forms of communication. But there are many others. A nod or a 
wink, a drumbeat in the jungle, a gesture pictured on a tele vision screen, 
the blinking of a signal light, a bit of music that reminds one of an event 
in the past, puffs of smoke in the desert air, the move ments and posturing 
in a ballet – all of these are means men use to convey ideas.]

39
   Se t.ex. mannen i »Stanley-hatt» som signalerar med signalfl aggor på s. 184 f 

och djungeltelegrafens meddelande på s. 185 f.
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cybernetiska funktioner att den bör beskrivas noggrannare innan 
undersökningen fortsätter.

40

»doftlösa som legobitar» – ekboms automater

Boken

Ekboms Spelmatriser för Operation Albatross låter sig inte presenteras 
i någon lättillgänglig parafras. Boken är komponerad som en serie 
funk tioner snarare än med en klart urskiljbar handling. För att 
beskriva dessa funk tioner så tydligt som möjligt är det nödvändigt 
att uppehålla sig vid bokens/textens materialitet – hur ser den ut?

Omslaget, gjort av Åke Hodell, visar en svartvit karta över norra 
halvklotet med Nordpolen i centrum. Kartbilden täcks av två kvad-
ra tiska rutnät, det ena rött det andra blått. Dessa röda och blå fält 
har detaljer av streck och bokstäver som möjligen bildar olika slags 
koordinater. Texten är oläsbar, eller i varje fall otydbar, kanske ett 
chiffer. Rött står mot blått, en uppställning som under Kalla Kriget 
närmast var en kliché över maktkampen mellan öst och väst. »Ope-
ration Albatross» tycks alltså ha att göra med globala förhållanden, 
kanske rentav relationen mellan öst och väst.

41

40
  Encyklopedin skymtar också förbi i en roman som Erik Beckmans Kameler 

dricker vatten (Bonniers, Stockholm 1971). Men förstås på ett eget sätt. Över-
huvudtaget är mediesituationen i Beckmans roman besynnerlig, med de ara-
biska skrivare som sitter runtomkring i Lindesberg och på uppdrag nedtecknar 
sina alster, vilka utgör romanens text. »Ededdji Simon» nedtecknar sålunda:

Ett av de större skrivarprojekten – varje morgon – är att beskriva skrift- 
och registreringskonstens historia alltifrån 700-talets islamisering av vår del 
av världen över handskriftens utveckling till tryckerikonstens utnyttjande 
och vidare till vår tids mikrofi lmning och rationella dataregistrering på 
elek tronisk väg och vidare till det oöverträffade instrument för fullständig 
visuell, intellektuell, emotionell, sensorisk och även auditiv registrering 
som mina läppar och händer utgör, speciellt då mina långfi ngrar. (s. 43)

      Att Beckmans textvärld vore värd ett djupare studium i skenet av posthu-
manism och de inkorporerande textpraktiker som ett cybernetiskt perspektiv 
erbjuder ter sig uppenbart. Minst en spännande undersökning återstår alltså.

41
   Omslagsbilden tycks nästan kalkerad på den vinjett som inleder den sam tida 

och mycket popu lära amerikanska spion-tv-serien Mannen från U.N.C.L.E. 
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Det innehåll boken själv annonserar genom baksidestexten är 
ett »Scenario» (hämtat från inlagans s. 19). Här omnämns de »per-
soner» (Von Schönbeck, Alek J. Hidell [sic], dr. Witt, Fee-Wong, 
Brononski, dr Zark, Tug, Molly, Margo Pain etc.) som representerar 
Blå respek tive Röd grupp. Här fi nns också en lista på »Roller, för-
klädnader», som astronaut, arab, grodman, spansk gårdfarihandlare, 
ubåtskap ten, maratonlöpare, etc. Scenariot fortsätter med förteck-
ningen »Dekor, rekvisita» däribland polarvidder, hedlandskap, ris-
fält, träd gård med statyer, och; »Stanleyhattar och tre velocipeder 
till Expe dition Blå». Omslaget förser alltså läsaren med något som 
närmast kan beskrivas som ett program till föreställningen; bilden 
angav plats och positioner, baksidestexten anger personer, rollbesätt-
ning och rekvisita. Avslutningsvis anges här, med en dramatisk gest, 
också tiden: »Nu».

Inlagan förevisar en högst egensinnig typografi  (även för att vara 
en 60-talsroman). Efter upplysningen att Spelmatriser för Operation 
Albatross är en »strategisk modellteater» följer en serie morsesigna ler 
som inleder dramat. Samma morsesignaler avslutar också »modell-
teatern» före den »Dossier» som är placerad längst bak i boken.

Texten består i huvudsak av följande igenkännbara komponen-
ter: huvudrubriker (»Första Spelmatrisen», »Andra Spelmatrisen», 
etc.); själva spelmatriserna (ett svårtydbart rutnät av siffror); kort-
fattad analys av mat risens variabler; kapitelrubriker av »äventyrs-
bokskaraktär» (»Stella Carstairs får svar på tal», »Chefsoperatör 
Rifkowitz tar ledningen»); scenanvisningar av traditionellt snitt 
(kursiv text ställd till höger på sidan, kortfattad miljöbeskrivning); 
brödtext av varierande längd och manipulerad på en rad olika sätt 
– versaler, kodspråk, överstrykningar, etc. Före den Trettonde Spel-
matrisen annonseras också en »Mellanakt».

De bägge agenterna Napoleon Solo och Illya Kuryakin i den amerikanska tv-
serien skulle utan vidare kunnat slinka in i Ekboms galleri.
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Sist i boken återfi nns alltså en »Dossier». Denna består av nyckel-
fraser, operationsvariabler, tabeller över »Psykvariabler», kopplings-
panel, slumptalstabeller – företeelser som på olika sätt ska visa sig 
falla inom det föreliggande spelets repertoar.

Spelet

Spelet genereras av ett antal datamaskiner vilka programmerats 
med diverse förutsättningar för att därefter kunna producera de 
spel matriser som givit boken dess namn. Dessa matriser tillhanda-
håller efter analys en rad operationsvariabler och strategier som med 
hjälp av dossiern kan avkodas till såväl scenerier som handling, det 
vill säga det som utgör lejonparten av texten i Spelmatriser för Opera-
tion Albatross. Röd respektive Blå förfogar över en rad strategier, 
personer och expeditionsgrupper vars uppdrag genomförs enligt de 
förutsättningar spelmatrisen ger.

Varje spelmatris presenteras med en grafi sk framställning (rut-
mönstren med siffror) och en teknisk-analytisk beskrivning av 
såväl själva projektionen som av de förutsättningar som matrisen 
ger upphov till:

Analysen visar att det fi nns en sadelpunkt i skärnings punkten för 
Blå 3 och Röd 4. Spelets värde är alltså 1, vilket ger Markovkedjor av 
strategierna Blå 3 och Röd 4. (s. 21)

Läsaren drabbas alltså tämligen omedelbart av en extremt spel-
teknisk jargong, som vore den hämtad ur en exempelsamling från 
John von Neumann eller någon annan spelteoretiker. Den analys 
som presenteras visar sig i alla fall stå i ett direkt förhållande till dos-
siern, där »värdet» refererar till »Utdelningar» och »strategierna» har 
med spelets »Operationsvariabler» att göra. Listan på »Utdel ningar» 
har följande karaktär:

0      Framstötar i Leytebukten
±½   Maskeringsapparatur, störning av radiosändare
± 1     Markovkedjor,
±2    Erövring av motståndarens kodbok och nyckelfras
±3    Minering
[…]

(s. 223)
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Och man kan här se att »Värde 1» mycket riktigt tillhandahåller 
»Markov kedjor» i den följande texten.

42
 Strategierna »Blå 3 och 

Röd 4», motsvaras av operationsvariablernas blå 3 respektive röd 
4, som erbjuder:

B-31     Flykt genom träddungar
B-32    Rodd i sjunkande båt som tar in vatten
B-33     Ljud av vedhuggning i skog
[…]

(s. 218)

R-41    Nödlandande på isberg
R-42    Flygspaning över havsvidder
R-43    Inne i ubåten, klockan som började ticka
[…]

(s. 221)

42
   Enligt NE är Markovkedjor en »modell för beskrivning av ett system som 

hoppar mellan olika tillstånd på så vis att framtiden beror av det förfl utna 
endast genom nuet». Uppslagsord: »Markovkedjor».

Ur Torsten Ekboms Spelmatriser för Operation Albatross, »Tionde spelmatrisen».
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Läsaren kan själv konstatera att fl era av dessa genom matrisen gene-
rerade handlingsalternativ faktiskt realiseras i texten. Och det bruk 
Ekbom gör av strategierna ligger väl i linje med den betydelse de 
har inom spelteorin:

När schackspelare talar om en strategi menar de något i stil med att 
»öppna med kungens Indiska Försvar och spela aggressivt». Inom  
spelteorin är en strategi en betydligt mer specifi cerad plan. Den 
utgör en fullständig beskrivning av ett bestämt sätt att spela spelet 
på oavsett vad den motspelaren (eller -spelarna) gör och oavsett hur 
länge spelet varar. En strategi måste föreskriva hand lingsförloppet så 
noggrant att du aldrig ska behöva fatta några nya beslut för att följa 
den.43 (övers. JI)

Detta är en träffande illustration av den till synes mekaniska med-
vetenhet som styr aktionerna i Spelmatriser för Operation Albatross. 
För när strategin »Blå 3» i dossiern föreslår »Ljud av vedhuggning i 
skog» dyker just denna ljudeffekt upp. En skymt av textens maski-
neri och de villkor det innebär för aktörerna kan alltså redan anas.

Texten

En snabb titt i Ekboms bok uppenbarar det fåfänga i jakten på en 
sammanhållande berättarstrategi. Läsaren blir snabbt varse textens 
strukturer av spel, cut-ups, opera- eller teateranvisningar och att 
dessa element uppenbarligen spränger den gängse fi ktionens villkor. 
Codexen, bokens bindning, och den offi ciella avsändaren »Torsten 
Ekbom» blir praktiskt sammanhållande instanser i en text som i 
övrigt tycks spreta åt fl era håll såväl typografi skt som diegetiskt.

44

43
   Poundstone, Prisoner’s Dilemma, s. 48:

When chess players talk of a strategy, they mean something like »open 
with the king’s Indian Defense and play aggressively.» In game theory, 
a strategy is a much more specifi c plan. It is a complete description of a 
particular way to play a game, no matter what the other player(s) does and 
no matter how long the game lasts. A strategy must prescribe actions so 
thoroughly that you never have to make a decision in following it.

44
  Boken, på detta stadium, kan sägas utgöra en illustration till den informa-

tionsteori Claude Shannon – som brukar tillskrivas en plats i »det cybernetiska 
triumviratet» vid sidan av Wiener och von Neumann – lanserade. Hos Shan-
non är »information» och »entropi» företeelser som går hand i hand. Ju mer 



178 automat

Men Spelmatriser för Operation Albatross är också en text med 
påfallande hög grad av inre organisation och det är möjligt att syste-
matisera texten i hanterliga begrepp. Den gene rella strukturen består 
av femton spelmatriser som vardera har ett antal under avdelningar. 
Dessa underavdelningar, med rubriker som »En kylig simtur», »Ett 
ovälkommet besök» och »Egendomliga möten i Villa Valdora», 
kommer här kallas kapitel. I boken fi nns 68 sådana kapitel samt en 
»Mellanakt». De första två kapitlen, »Zon F» och »Konferens i scb» 
föregår den Första Spelmatrisen och benämns därmed prolog.

Själva brödtexten i sin tur förevisar en uppenbart collageartad 
stil blandning. Till övervägande del är språket och stilen av den typ 
man kan förvänta sig i äventyrsböcker för en företrädesvis yngre 
publik (även Ekboms föregående bok Signalspelet är till största delen 
en cut-up på en Biggles-bok). Här fi nns också betydande utdrag ur 
reseskildringen Verlden rundt på cycle från förra sekelskiftet, samt 
inslag av vetenskapliga rap porter och fi losofi ska sentenser.

45

zonen

De olika äventyr, eller fragment av äventyr, som skildras i Spel-
matriser för Operation Albatross utspelas i olika »zoner». Dessa zoner 
är av allt att döma geografi ska positioner. Det avsnitt som följer 
efter en inledande morsesignal, och som här alltså kallas bokens 
»prolog» (s. 9– 16), inleds med kapitlet »Zon F» som är ett polar-
landskap med tågvisslor, snö och en stapplande fi gur »som en svart 
punkt mot ett väldigt tomt papper»; scenen beskriver ett norrsken 

du begriper av en text desto mindre information innehåller den och omvänt: 
Ju mindre du begriper av en text desto mer information innehåller den.

45
   Några recensenter igenkände beskrivningar av tortyr från tyska koncen-

trationsläger. Referensen till reseskildringen hämtad från Lars-Olof Franzéns 
»Mot en utopisk realism», ur dennes Omskrivningar (Wahlström & Widstrand, 
Uddevalla 1968), s. 111. Bokens fullständiga titel lyder Verlden rundt på cycle: 
tjugufem månaders ridt på bicykel genom Europa, Asien och Amerika, utförd af 
John Foster Fraser, S. Edvard Lunn och F. H. Lowe/skildrad af John Foster Fraser 
(Gullberg, Stockholm [1899] 1900). För de fi losofi ska excerpterna i Spelmatriser 
för Operation Albatross och då fr.a. från Wittgenstein, se Beata Agrell, Romanen 
som forskningsresa, s. 77–82.
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och hur vandraren upptäcker en eld. Det slutar med ett »vykort 
från eb till scb» där några cyklister beskriver hur de passerar 
några maratonlöpare utanför Harwich. Nästa kapitel i prologen, 
»Konferens i scb», ger en beskrivning av det stridsledningsrum 
grupp Blå opererar ifrån. I detta rum fi nns en stor världskarta 
fulltecknad med strategiska symboler. Avsnittet avslutas med ett 
kommando om att sända »Expedition Blå till Östra Medelhavet», 
varefter »Operation Albatross» tar sin början.

Inledningsvis presenteras alltså två nivåer i spelet, en »zon» 
och en »stridsledningscentral» (scb). I stridsledningscentralerna 
(det fi nns en scr också) behandlas inkommande rapporter och 
spaningsresultat, order och upp drag kommenderas. I »zonerna» 
agerar de olika agenterna, piloterna, spionerna (eller vad de nu är) i 
enlighet med de förutsättningar spelet tillhandahåller. Gemensamt 
har såväl zonerna som scb/scr att de bägge tycks utspela sig på en 
scen. Första spelmatrisens »Ett uppdrag i Zon B!» inleds t.ex. med 
följande beskrivning:

Enslig skogstrakt, klippblock, tallar. Över trädtopparna i fonden 
stiger gröna signal raketer upp mot den blå himlen. Bob och 
O’Brien närmar sig springande. De bär på stora trälådor. På 
avstånd hörs rop, horn signaler, först på avstånd, sedan starkare.

(s. 21)

Och här en beskrivning av scr i den Femte spelmatrisen:

Kaffepaus i SCR. Runt ett manöver bord sitter chefsoperatören Rif-
kowicz, dr Brinton, Stella Carstairs och lottan Molly och spelar 
löjliga familjerna. Plötsligt slår ljuset om till rött ovanför Stora 
tavlan. En skarp, genom trängande signal som från ett bilhorn drar 
fram genom rummet.

(s. 60)

De »zoner» och »stridsledningscentraler» (scb/scr) som antydnings-
vis beskrev olika »nivåer» i speldramaturgin tycks alltså likafullt vara 
förlagda till samma sceniska rum (ett av många gränsöverskridanden 
det fi nns anledning att återkomma till).

46

46
  Den noggranne läsaren fi nner emellertid att explicita hänvisningar till ett 

sceniskt rum (»scenen», »fonden», »från vänster») nästan utan undantag bara 
förekommer i »zonerna», och inte i de scenanvisningar som introducerar de 
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Zonerna i Spelmatriser för Operation Albatross anger oftast veri-
fi erbara geografi ska punkter. Så ligger den fi lippinska staden Min-
danau i Zon M, »Kufra-oaserna väster om Libyska öknen» ligger i 
Zon G. När en Zon åter dyker upp förevisar den samma geografi ska 
landskap som den tidigare gjort; de geografi ska platserna hanteras 
alltså allt annat än godtyckligt.

47
 Detta antyder att texten företer en 

högre grad av inre orga nisation än man i förstone kanske tror, och 
denna zonernas rumsliga stabilitet inbjuder också till en jämförelse 
med Brian McHales defi nition i Postmodernist Fiction av »Zonen» 
som postmodernismens topos par preference.

48

Den fi ktiva världen, menar McHale, är naturligtvis alltid en 
konstruktion, men i realistisk och modernistisk prosa har man 
tagit denna konstruktion för given på ett annat sätt än inom den 
postmoderna litteraturen, där platsen organiseras annorlunda.

49
 

bägge stridsledningscentralerna scb och scr. Det skulle alltså kunna vara 
frågan skilda nivåer även i spelet (en »scen» på »scenen» s.a.s.). Men av allt att 
döma är denna åtskillnad inte rigorös. På s. 79 (i Sjätte spelmatrisen) beskrivs 
till exempel den Stora tavlan i scb, hur ljuset från »de magiska ljusen i vägg-
pelarnas alabasterblommor» blir allt svagare, och hur »en stigande skymning 
brer ut sig över rummet». Denna scenanvisning avslutas: Bakom scenen åska, 
tordön.

47
  Här i företer Spelmatriser för Operation Albatross en skillnad gentemot ett lik-

nande avsnitt i En galakväll på operan då polarexpeditionen »Thulegruppen» 
enligt de geo grafi ska anvisningarna samtidigt befi nner sig på Antarktis och 
Arktis. Se Ingvarsson, En heldag i Simulatorn, s. 26 f.

48
   Han fi nner den både som konstruktion och som faktiskt omnämnd i romaner 

av Barthelme, Burroughs, och Pynchon, men också i hög grad i den latinameri-
kanska litteraturen. Se Brian McHale, Postmodernist Fiction (Routledge, 
London and New York 1987), s. 43–49.

49
  Ibid., s. 45:

The space of a fi ctional world is a construct, just as the characters and 
objects that occupy it are, or the actions that unfold within it. Typically, 
in realist and modernist writing, this spatial construct is organized around 
a perceiving subject, either a character or the viewing position adopted 
by a disembodied narrator. [fotnot utelämnad] The heterotopian zone of 
postmodernist writing cannot be organized in this way, how ever. Space 
here is less constructed than deconstructed by the text, or rather constructed 
and deconstructed at the same time.

      Vidare är det intressant att notera att McHales argumentation också tycks 
basera sig på en realistisk norm: att något inte »kan» beskrivas på ett visst sätt, 
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Rummet konstrueras inte kring ett sam manhållande subjekt, en 
betraktare eller allvetande författare – snarare än att konstrueras 
så dekonstrueras rummet. Genom olika överskridanden visar texten 
själv på orimligheten i den plats den själv beskriver.

50
 En rad 

fragmentariska och i sig själva fullt trovär diga platser samsas sida 
vid sida och formar sig till en – i mimetiskt-geografi skt avseende 
– »omöjlig» värld, som inte kan befi nna sig någon annanstans än i 
själva texten.

Men hur stämmer detta in på de olika Zonerna i Spelmatriser för 
Operation Albatross som ju alltså visat sig vara tämligen homogena 
geografi skt sett?

McHale har konstruerat sitt zon-begrepp efter Foucaults idé 
om textens »heterotopier». För Foucault utgörs dessa heterotopier 
(»skilda-rum») av företeelser som sammanförs trots att de omöjligen 
kan höra hemma i samma (geografi ska, temporala eller textuella) 
rum. Häri uppstår den litterära störning som hotar att underminera 

tyder väl på att där fi nns ett rimlighetskrav även för den postmoderne läsaren. 
Frågan om modernism eller post modernism i den svenska 60-talsprosan är 
emellertid inte av något större intresse för mitt vidkommande; det är »zonen» 
som är av intresse här.

50
   McHale nämner fyra strategier författaren kan använda sig av när han vill 

konstruera och dekonstruera rummet i texten: 1) juxtaposeringar, 2) tillägg, 
3) överbelastningar och 4) felaktiga attribueringar. »Juxtaposeringen» innebär 
att orimliga geografi ska anvis ningar dyker upp sida vid sida. Thulegruppens 
rap porter (i Ekboms En galakväll på operan) från den polarexpedition som 
samtidigt äger rum i Arktis och Antarktis är exempel på denna strategi. »Tilläg-
gen» fungerar så att man placerar ett främmande rum inuti ett eller mellan två 
bekanta och angränsande rum. McHale hämtar här exempel från såväl Joseph 
Conrad som Raymond Roussel; »överbelastningen» etablerar en »zon» när två 
bekanta platser läggs på varandra i en dubbelexponering som skapar ett tredje 
rum, helt nytt men med drag av bägge. William Blake’s Jerusalem utgör enligt 
McHale ett exempel på denna strategi, Storbritanniens grevskap dubbelexpo-
neras med GT’s tolv stammar »to generate a new visionary space». Slutligen 
används den »felaktiga attribu eringen» för att skapa litterära zoner; här ges 
en möjligen korrekt geografi sk angivelse felaktiga egenskaper. Klas Östergrens 
Österlen skulle möjligen kunna kvala in i denna kategori; ett Österlen som 
onekligen ligger där det ska, men vars landskap får en betydligt mer exotisk 
karaktär än det har i verkligheten, inte minst förefaller värmen onormalt kväl-
jande. Strategierna, menar McHale, är alltså inget nytt för »postmodernistisk 
litteratur» men de sätts här i andra idémässiga sammanhang och används mer 
frekvent. Brian McHale, Postmodernist Fiction, s. 43–58.
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själva språket: de omöjliggör ett benämnande av ’det här’ och ’det 
där’, och den syntax som därmed osäkras är inte bara den som fogar 
samman språket utan även den mer abstrakta syntax som länkar  
ihop ord med företeelser.

51
 Att dessa heterotopier samexisterar med 

Hayles kunskapsteoretiska begreppspar »mönster/slump», synes 
uppenbart.

Syntaxen osäkras i allra högsta grad i Ekboms bok, men då alltså 
främst i form av tidsliga och textuella asymmetrier. »Ett farligt 
uppdrag» (s. 48 f ) kan tjänstgöra som exempel. Kapitlet inleds 
med den obligatoriska scenanvisningen, denna gång ytterst sum-
marisk (»Någonstans över Zon K.»). Detta följs av en beskrivning av 
hur en astronaut med sin farkost når 80 000 km höjd. Redan här 
kan man notera en förskjutning (som är genomgående i boken), 
nämligen att scenan visningen följs av ett stycke prosa i imperfekt. 
Teatermanuskriptets tem pus är presens och en pjäs skulle sannolikt 
inte innehålla en rad som: »Major Bruce G Davis Jr nådde luckan i 
molnen och gick igenom den in i den ödsliga världen ovan».

52
 Strax 

därpå nås han av ett meddelande i hörlurarna, upprepat »i korta 
staccatoskurar»:

31 Gg 2490  31 Gg 2490  31 Gg 2490  31 Gg 2490… det blåste fullkom-
lig orkan, när vi foro genom provinsen Kuban. Vi in sveptes fullkomligt i 
moln av sand och sågo ingenting, utan det var blott att blint cykla på. Vi 
blev till och med glada när vi kom till en plats som hette Ochtoncezofjka. 
Där fanns ett stort träsk, som måste passeras på något sätt och följande 
morgon, innan det ännu var dager, kröp vi huttrande av våra bicyklar 
upp i en vagn, som skulle frakta oss över sumpmarken…»

51
   Michel Foucault, Les Mots et Les Choses. Une Archéologie des Sciences Humaines 

(Gallimard, Paris 1966), särskilt s. 9:

[…] naissait le soupçon qu’il y a pire désordre que celui de l’incongru et 
du rapprochement de ce qui ne convient pas; ce serait le désordre qui fait 
sintiller les fragments d’un grand nombre d’ordres possibles dans la dimen-
sion, sans loi ni géométrie, de l’hétéroclite; et il faut entendre ce mot au 
plus prés de son etymologie: les choses y sont «couchées», «posées», «dis-
posées» dans les sites à ce point différents qu’il est impossible de trouver 
pour eux un espace d’accueil, de défi nir au-dessous des uns et des autres 
un lieu-commun.

52
   Just i detta kapitel etableras eventuellt också en »geografi sk zon», då det knap-

past är troligt att man skulle nå 80 000 km höjd strax efter att man kommit 
igenom »luckan i molnen». Å andra sidan är tidsperspektivet inte angivet.
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    När signalen kom in med maximal styrka läste han av bärin gen 
och förvandlade den till kompasskurs. Så satte han sig ner och tog 
fram en karta över Stilla havet.

(s. 49, citationstecken som i förlagan)

I denna zon manipuleras alltså såväl tiden (reseskildrarna med sina 
»bicyklar» i en rapport av tidig 1900-talskaraktär) som språket (sif fer-
koder i hörlurarna, äventyrsjargong, och – en inte helt konsekvent 
genomförd – äldre svensk reportageprosa).

Med exemplet Ekbom sammanfaller Foucaults heterotopiska 
rum med den zon McHale kallar den »intertextuella». En sådan 
zon uppstår i ett explicit återbruk – och sammanställande – av 
texter. Dessa texter kan representera »större kategorier» som skolor, 
genrer och perioder, alltså ganska exakt de funktioner som de olika 
texttyperna har i Spelmatriser för Operation Albatross. Vidare: de 
zoner som konstrueras intertextuellt snarare än geografi skt demon-
strerar detta tydligast genom lån av karaktärer från andra texter, ett 
grepp som i Ekboms bok är upphöjd till princip.

53
 En hel genre, 

äventyrsböckerna, tycks ha inbjudits till »audition» för Ekboms 
modellteater.

Undersökningen närmar sig nu kärnfrågan – hur människorna, 
eller rättare deras frånvaro, gestaltas. Man skulle här kunna tala om 
»body zones», kroppszoner, och det fi nns två viktiga aspekter att 

53
   McHale, s. 56 f:

… an intertextual space is constituted whenever we recognize the relations 
among two or more texts, or between specifi c texts and larger categories 
such as genre, school, period. There are a number of ways of foregroun-
ding this intertextual space and integrating it in the text’s structure, but 
none is more effective than the device of »borrowing» a character from 
another text – »transworld identity,» Umberto Eco has called this, the 
transmigration of characters from one fi ctional universe to another.

      I allmän mening är torde väl alla texter vara »intertextuella», varför begreppet 
»intertextuell zon» kan låta som en truism. Det handlar förstås om gradskill-
nader: en intertextuell zon betonar sammanfallandet mellan olika texter, en 
geografi sk zon betonar sammanfallandet mellan olika rum. Viktigare är att den 
intertextuella zonen utgör fundamentet för att Ekboms bok i representations-
hänseende är så gott som helt platt; det är en text som nästan uteslutande 
består av andra texter. Det den »föreställer» eller »gestaltar» är alltså inte en 
tredimensionell utan en två dimensionell värld.
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undersöka på detta plan: 1) hur karaktärerna konstruerats; och 2) 
hur deras aktiviteter och handlingar beskrivs.

karaktyrer

En dag uppenbarar sig en mörk, allvarlig man i blå kostym hos 
honom – James Bond. Bond har ett samtal med honom, lägger fram 
sina bevis för att den avdankade engelske offi ceren stulit guldtackorna 
från en gömd nazistisk skattekista och dessutom gjort sig skyldig till 
mord på en tyrolsk alpförare. Större delen av berättelsen upptas emel-
lertid icke av Bond utan av en skil dring hur den engelske offi ceren 
vandrar ut i sin lagun, fångar en skorpionfi sk och försöker mata en 
halvtam bläckfi sk med den men själv blir angripen av bläckfi sken 
och omkom mer.

(ur anmälan i GP 2/10, 1966)

Ovanstående osignerade anmälan av Ian Flemings postumt utgivna 
Octopussy är införd i GöteborgsPosten samma dag som Erik Hjal mar 
Linders recension av Ekboms bok. Sammanträffandet är dråpligt 
men också belysande, för just Fleming och James Bond utgjorde 
ett betydande inslag i den repertoar inte bara Ekbom utan även 
Gorilla-kolleger som Öyvind Fahlström, Svante Bodin och framför 
allt Mats G. Bengtsson använde sig av.

54
 Men trots att karaktärerna 

är lånade från olika håll förefaller de vara demonstrativt anonyma 
– det handlar inte precis om att stoppa in Madame Bovary i en 

54
   I Gorilla 2 förekommer James Bond i Svante Bodins och Mats G. Bengtssons 

»Work» – en textuell iscensättning av hela popmenageriet där James Bond, 
Albert Einstein, John von Neu mann, William S. Burroughs, Disney-handskar 
och Riemannrum samt en rad andra aktörer och faktorer presenteras som en 
serie förutsättningar för ett »drama» att framföra i olika media. Både »Work» 
och omslaget till Gorilla 2, »Fighting the animated dna-Duck», kan ses som 
utdrag ur olika versioner av Mats G. Bengtssons Äventyr i Riemannrummet, 
som konstruerats som »seriealbum», tecknad fi lm (m. Bengt Ohlsson), scen-
stycke, tv-pjäs (Einstein strikes back) och radioprogram (The Dopler Case, m. 
Svante Bodin). Se Gorilla nr 2, 1967, s. 70 och Torsten Ekbom, »Slagsmålet 
med den animerade ankan framför Riemannrummets dörr», Konstrevy 1967:
2, s. 63–65. I samma utgåva av Gorilla fi nns Ekboms och Georg Lundins 
»Flödesdiagram för alternativ Grönt», vilket av allt att döma är en tecknad 
iscensättning av några delar i Spelmatriser för Operation Albatross.
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Strindbergpjäs. Istället för att genom lån från andra böcker mani-
festera romanfi gurernas karaktäristika (eller kanske just deras 
»icke-överförbarhet»), så blir praktiken i Spelmatriser för Operation 
Albatross snarare till en manifestation av karaktären som karikatyr, 
eller karikatyren som karaktär. Dessa cybernetiska rollfi gurer är 
egentligen ingetdera, låt oss därför kalla dessa sammansatta och 
platta typer för karaktyrer.

Detta gäller i hög grad själva rollbesättningen med sina lika 
absurda som stereotypa namn: Margo Pain, Roy, Tug, doc. Oldbury, 
Fu-Yen, Fee-Wong, Anna Borisovna, Billy Spafon, etc. (namnen 
återfi nns såväl i äventyrsböcker av Biggles-typ som i tidningen 
MAD’s parodier på liknande äventyr). Men framför allt framträder 
en besynnerlig livlöshet i de språkliga attribut aktörerna förses med. 
Den passiva formuleringen (»förses med») är här på sin plats, för 
det fi nns skäl att misstänka att karaktärernas åtbörder, gester eller 
grimaser genereras av faktorer utanför deras kontroll.

55
 Spelet »fung-

erar» nämligen på så sätt att spelmatrisen förser aktörerna inte bara 
med riktlinjer, utan även med pv – psykvariabler – av följande slag 
(plockat ur Ekboms långa lista):

[…]
21. le ett egendomligt och ganska hårt leende
22. göra en avvärjande gest
23. nicka fundersamt
24. mumla något mellan tänderna
25. se sig forskande omkring
26. le lugnande
27. fukta läpparna med tungan
28. knipa ihop munnen
29. tvärstanna
[…]      (s. 225)

55
   Linders anmälan, som tilldelats rubriken »AB Mänskligheten», uppehåller sig 

också vid aktörerna i Spelmatriser för Operation Albatross:

De rapporter expeditionerna avger tycks vara hämtade ur äventyrsböcker 
eller gamla ärevördiga reseskildringar, fortskaffningsmedlen är ömsom 
cykel och ömsom rymd raketer. Om expeditionernas liv alltså innehåller 
många förbluffande poänger så är däremot livet i stridsledningscentralerna 
ytter ligt stereotypt. Det består i att lyfta på telefoner (»med ett egendom-
ligt och något hårt leende») titta på tv-skärmar, där fångar examineras i 
tortyrliknande former, samt utdela sum mariska och idiotiska order.
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Uppenbarligen beskriver dessa variabler kroppsspråk, åtbörder eller, 
om man så vill, de mänskligt språkliga uttryck som inte uttrycks 
i tal.

56
 Väl i funktion kan psykvariablerna fungera på följande sätt 

(samtliga kurs. JI):

– För hundra gubbar, det är ju ett telegram! utbrast han ivrigt och 
skrockade till.

(s. 31)

– För hundra gubbar, det är ju ett telegram! utbrast han ivrigt och 
mumlade något mellan tänderna.

(s. 41)

Och när variablerna eskaleras blir absurdismen än mer påtaglig:

Billy Spafon nickade fundersamt och sköt fram läp parna.
– Kontakta scr och försök sedan få in dem på radarn, sade han och 
satte upp en förvånad min.

(s. 171)

Dessa skruvade attribueringar återfi nns alltså i de fl esta fall i dossi-
erns pv-tabell. I samma dossier fi nns också, som tidigare nämnts, 
»Operationsvariabler» som i enlighet med matrisernas utfall förser 
äventyrssekven serna med sceniska detaljer. Detsamma gäller »Utdel-

56
   »The question, after all, is what does one Frenchman tell another Frenchman 

by waving his arms?», undrar Gregory Bateson i en av sina »Metaloger». I 
skenet av Batesons och hans dotters insiktsfulla diskussion framstår Ekboms 
psykvariabler än mer ironiska. Metalogen mellan F[ar] och D[otter] fortsät-
ter:

F:  Anyhow, it is all nonsense. I mean, the notion that language 
is made of words is all nonsense – and when I said that gestures could not 
be translated into »mere words,» I was talking nonsense, because there is 
no such thing as »mere words.» And all syntax and grammar and all that 
stuff is nonsense. It’s all based on the idea that »mere» words exist – and 
there are none.

D: But Daddy…

F: I tell you – we have to start all over again from the begin-
ning and assume that language is fi rst and foremost a system of gestures. 
Animals after all have only gestures and tones of voice – and words were 
invented later. Much later. And after that they invented schoolmasters.

      Gregory Bateson, »Metalogue: Why Do Frenchmen?», från Steps to an Ecology 
of Mind, s. 10 och 13.
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ningarna», som kan sägas utgöra en rad strategiska alternativ vilka 
på olika sätt realiseras i texterna. Aktörernas göranden är alltså inte 
bara genererade utan också kringskurna av datorerna.

Jag har hittills undvikit kalla dessa fi gurer för »människor», för 
människor är de inte, inte ens i fi ktionen. Istället fungerar de som 
komponenter, dockor, spelpjäser, namn på fi gurer som sätts in i ett 
system där vissa förprogrammerade aktiviteter skall genomföras. 
Olof Lagercrantz ord är träffande:

Han ägnar intet intresse åt att individualisera de perso ner som upp-
träder. De är dockor endast, namn som man med svårighet håller 
isär. En viss osinnlighet måste noteras. Orden är ofta doftlösa som 
legobitar.57

Det är en lyckad bild. Legot – detta geniala lekredskap bestående av 
symmetriska små plastbitar, med ett (i alla fall på den tiden) mindre 
antal standardformat som kan kombineras till de mest fantasifulla 
byggen (men legokänslan fi nns alltid kvar). Och eftersom karakty-
rerna också bara är »ord» eller informationer framavlade av maski-
nerna, blir även personerna inget annat än legobitar.

Det är förstås en truism att påstå att en boks karaktärer är 
gene rerade av texten – några andra förutsättningar för hur en 
romanfi gur ska kunna uppstå fi nns inte (lika lite som det fi nns en 
bok med människor i). Traditionellt har man ändå valt att förstå 
protagonisterna som inom fi ktionen existerande subjekt. Men i 
Ekboms »strategiska modell teater» förhåller det sig annorlunda. 
Karaktyrerna är också i fi ktiv mening genererade inom berättelsen, 
som en följd av de förut sättningar datamaskinerna upprättar – de 
är inte traditionellt gestal tade av en berättare, utan datorgenererade 
och deras förehavanden regleras av utfallet på de spel som maski-
nerna producerar. Alltså: inte ens innanför ramfi ktionen (hur den 
nu ska avgränsas) »existerar» Tug, Blotto Otto, Margo Pain och de 
andra. Avfolkningen tycks vara långt framskriden i såväl Ekboms 
Spelmatriser för Operation Albatross som Johannesons Sagan om den 
stora datamaskinen.

Ekboms fi gurer iscensätter på ett radikalt sätt vad Brian McHale 
kallat »the ineluctable writteness of character» (McHale, s. 105). 

57
   Olof Lagercrantz, »Ett modernt medvetande», DN 1/10, 1966.
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Figu rerna i denna modellteater är demonstrativt skrivna. Visst, 
där fi nns åtminstone till en början subjekt möjliga att förstå som 
»existe rande», d.v.s. som bärare av någon representativ kvalitet (de 
skulle kunna motsvaras av karaktärer i »verkligheten»). Det gäller 
de i »pro logen» beskrivna människorna i scb:

Trots att ljuset är så svagt är det inte svårt att se att det allt som 
allt bara fi nns ett halvt dussin människor i Stridsledningsrummet. 
Alla ser dockmässiga och minia tyrliknande ut i skymningen där-
inne. Det ökar intrycket av rymd. (s. 15)

Men även dessa individer beskrivs diminutivt, som dockor, minia-
tyrer. Och läsaren förmår hålla liv i dessa fi gurer endast så länge som 
gränsen mellan »zonerna» och scb/scr kan upprätt hållas.

Det defi nitiva raserandet av denna gräns mellan »spelpjäser», 
spelledning, scen och publik [!] sker genom den mellanakt som 
plötsligt pålyses. Här etableras defi nitivt också den (Makro)Zon 
som hela Spelma triser för Operation Albatross utgör:

Mellanakt

(Under mellanakten från högtalarna: The 
House of the Rising Sun med The Animals.)

Medan publiken förfriskar sig med coca-cola och whisky groggar 
pågår förhandlingar bakom scenen. Båda sidor har en känsla av 
att om inte vissa tvistefrågor blir lösta under den närmaste tiden, 
så kommer man bli tvungen att stiga uppåt på eskalationsstegen. 
Vaga eller öppna hotelser framställs om att man kommer att gå till 
det yttersta hellre än att backa ut. Blå återkallar sin ambas sadör från 
Beirut för längre konsultationer. Röd svarar med att säga upp Tokyo-
fördraget. Samtidigt inkommer till scb uppgifter från eb om att Röd 
har sänt upp en liten satellit för vetenskapliga ändamål, och att denna 
satellit skjutits upp med en ny, liten raket, som utvecklats, byggts och 
provats i hemlighet, och att man bara använt sig av kompo nenter, 
som kunnat erhållas från den internationella markna den eller freds-
industrin. Vad som överaskar scb är den höga effektiviteten hos 
raketens fasta drivmedel, utan tvivel ett resultat av den koncen trerade 
forskningen vid de tidigare icke kända indus trianläggningarna i Zon 
T, som samos III avslöj ade. Med hjälp av de informationer som doc 
Oldbury kunnat pressa ur Bob med hjälp av den elektromag netiska 
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vevmas kinen, bedömer chefsoperatör Baumholt zer infor mationerna 
så att raketen är föga lämpad att användas som interkontinental 
robot. Datamaskinen maniac programmeras med de nya uppgifterna 
och producerar efter fl era timmars mödosamt arbete

[ny sida]
Trettonde spelmatrisen

(s. 148 f )

Här dyker det alltså upp en »publik» som »förfriskar» sig med 
groggar och lyssnar till Animals. Man kunde tänka sig att de som 
tar paus är »speldeltagarna», om sådana nu fi nnes. Det explicita 
omnämnandet av scenen som fysisk plats för de äventyr som skildras 
har ju å andra sidan implicerat en teatersalong eller ett operahus. 
Så visst kan här fi nnas en publik. Speldeltagarna däremot tar alltså 
ingen paus – och det är ju en »mellanakt». Under denna »pågår 
förhandlingar», såväl Blå som Röd fruktar upptrappning och man 
tar under denna mel lanakt också emot meddelanden från Expe-
ditioner ute i zonerna, samt läser av rapporter från spaningssatel-
liter. Karaktyrerna (doc Oldbury, Bob, m.fl .) dyker nu upp som 
förmedlare av information giltig på samma nivå som scb och scr 
– och publikens! Och eftersom förhandlingarna pågår bakom scenen 
imploderar den diegetiska gränsen mellan publik och aktörer – de 
har fortfarande olika uppgifter, som aktörer, som publik, men de 
befi nner sig i samma verklighet – de är just här »off-stage». En 
tidsmässig absur ditet kan också noteras i att det tar fl era timmar 
för maniac att producera den Trettonde spelmatrisen, vilket måste 
innebära en mycket tålmodig väntan (och många whiskygroggar) 
för publikens del. Hela salongen blir nu till en besynnerlig »zon», en 
zon som på samma diegetiska nivå involverar scb/scr, karaktyrerna, 
data maskinerna, spaningssatelliterna, scenen och publiken.

svarta lådan och andra lådor

Agenterna, spionerna, äventyrarna och alla andra aktörer som ope-
rerar innanför bokens pärmar är alltså inte bara ett resultat av den 
förhanden varande fi ktionen, utan bokstavligen konstruerade av 
andra texter – karaktyrerna är av allt att döma resultatet av en s.k. 
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cut-up, ett collage av andra texter.
58

 Denna från varo av mänskligt 
liv kontrasteras av att dessa livlösa fi gurer inom ramen för detta 
krigsspel ständigt råkar på (eller söker efter) lådor märkta antro-
posbolaget. Detta bolag omnämns för första gången på s. 29, på 
en anslagstavla:

BIOLOGER
söks av 

ANTROPOSBOLAGET
för arbete som

evolvotronoperatörer, inkubatorskötare
och laboratoriepersonal vid nystartad 

anläggning i Zon S. Skriv till
Personalchefen

ANTROPOSBOLAGET

»Evolvotronoperatörer» och »inkubatorskötare» tycks bägge vara 
arbetsuppgifter som på något sätt har att göra med framställandet 
av liv; ordstammen ’evolvera’ för tankarna till att ’utveckla’ något 
medan ’inkubator’ är ett annat namn för kuvös (och äggkläcknings-
maskin). ’Antropos’ är det grekiska ordet för människa, så det fi nns 
skäl att anta att det i detta bolag pågår experiment med eller för 

58
   Ingen har till dags dato brytt sig om att spåra alla källor till Ekboms collage 

– enklast är väl förstås att fråga honom själv. De cyklande engelsmännen är 
som Lars Olof Franzén påpekat hämtade från den gamla reseskildringen Verl-
den rundt på cycle, med svensk utgåva 1900. Beata Agrell har funnit en rad mer 
eller mindre dolda citat från Wittgensteins Tractatus. I Rolf Yrlids intervju får 
Ekbom säga att: »Jag utgår nästan alltid från färdiga texter. Egentligen tycker 
jag det är ointressant att skriva själv. Det är ett sätt att komma utanför sig 
själv, det privata språket. Dokumentet har en autenticitet som man inte kan 
imitera». Rolf Yrlid: »Jag tycker det är ointressant att skriva själv», KvP 11/8 
1969.

         Se också Lars-Olof Franzén, »Torsten Ekbom: Mot en utopisk realism» i 
Omskrivningar, s. 111 och s. 120; Beata Agrell Romanen som forskningsresa, 
forskningsresan som roman, s. 77 ff; Stefan Mählqvist, Biggles i Sverige: en litte-
ratursociologisk studie av W E Johns Bigglesböcker (Gidlunds, Stockholm 1983).
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män niskor.
59

 Men de lådor som oftast dyker upp är de svarta lådor 
som under uppdragen placeras ut eller samlas in eller bara eftersöks. 
De omnämns redan på »Operationens» första sida:

Chefsoperatör Baumholtzer lyfter nu på trycktelefonen och beordrar 
vit beredskap.60 Han vet att avskräckningen ännu inte är symmetrisk. 
I detta läge blir det av stor betydelse att ha relativt korrekta under-
rättelser om Röds strategier eller operationsvariabler; utan sådana 
under rättelser kan den ena eller den andra sidan, eller båda, känna 
sig tvingade att påskynda tillverkningen av de små svarta lådorna, ett 
forskningsprojekt som leds av dr Zark.

(s. 20)

Den svarta lådan, »The Black Box», är ett klassiskt begrepp inom 
kommunikationsteorin och beskriver ett objekt vars input och 

59
   Erik Hjalmar Linder går än längre i sin anmälan:

Eftersom Antropos betyder människa måste detta märkliga bolag vara hela 
den mänskliga rasen och jag fi nner det bara träffande och sant att dess 
oöppnade lådor är vanvettigt farliga. Och gåtfulla.

      Erik Hjalmar Linder, »AB Mänskligheten». Några bevis för att dessa lådor 
märkta antroposbolaget skulle vara identiska med de »svarta lådorna» som 
också nämns fl itigt fi nns inte. Linders iakttagelse om »vissa mystiska svarta 
lådor märkta antroposbolaget» är alltså om inte felaktig så i vart fall ogrun-
dad. Men det väsentliga tycks vara att man i spelet fi nner bägge dessa typer 
av lådor, de svarta och de märkta. De väcker frågor om vad som fi nns inne i 
maskinen.

60
  Ett av bokens narrativa element står, som Inga Söderblom påpekat, att fi nna 

just i förskjutningen från »vit beredskap» som Baumholtzer i scB låter inleda 
spelet, mot »svart beredskap» som beordras av scR’s chefsoperatör Rifkowitz 
under den sista matrisen (s. 205). Enligt Söderblom motsvaras svart beredskap 
i verkligheten av att »kärnvapen placerats ut över hela jorden». Det fi nns dock 
anledning att tvivla på att svart beredskap skulle ha med utplaceringen av 
vapen att göra; på 60-talet var ju vapnen i stort sett redan placerade runt hela 
klotet. Istället torde väl, som också prof. Bo Huldt på försvarshög skolan för-
modar i ett brev, vit och svart beredskap ha att göra med grader av mobilisering 
(även om dessa beredskaps termer i övrigt är okända för Huldt). Här speglar 
alltså spelet och boken en tydlig utveckling. Se Inga Söderblom »Språkspel 
i Torsten Ekboms romaner» i Svenskans Beskrivning 16, vol 2 (red. Linell, 
Adelswärd, Nilsson, Pettersson, Tema Kommuni kation, Lin köping 1988), s. 
475. Det fi nns andra sådana markörer som pekar på att bokens »nu» inte är 
stillastående utan att Spelmatriser för Operation Albatross faktiskt gestaltar en 
utveckling, i form av eskalering. T.ex. är det först mot slutet som dato rerna 
börjar malfunktionera på ett illavarslande sätt.
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output vi känner till, men inte vad som ägt rum däremellan.
61

 
Ekboms strategiska modellteater uppvisar några datamaskiner som 
får i uppdrag att generera ett spel kring kampen mellan Blå och 
Röd. I detta spel är karaktyrerna sålunda indragna i ett sökande 
efter vad som pågår mellan input och output. Hemligheten tycks 
vara dold i de svarta lådorna. Detta uppdrag beskriver oundvikligen 
en »loop», eftersom karaktyrernas verksamhet är just vad som pågår 
mellan in- och output. Med andra ord: Spelet är konstruerat så att 
datorerna genererar en intrig där maskinen tycks vara på jakt efter 
hemligheten inuti sig själv (»sig själv» kan ju här förvisso syfta på 
såväl maskinen som spelet).

Samtidigt pågår alltså ett projekt i Zon S där Antroposbolaget 
konstruerar andra lådor, märkta just antroposbolaget och vars 
innehåll tycks vara attraktivt:

Tug skrapade bort snön och fi ck fram de nu välbekanta bokstäverna: 
antroposbolaget: keep frozen.
    Lådan var öppen och tom.

(s. 54)

I maskinens hjärta återfi nns alltså såväl maskinens sökande efter sig 
själv som sökandet efter människan – Ecce Post Homo.

Ja, så skulle det i alla fall kunna vara. Men expeditioner och spa-
ningssatelliter inkommer med delvis motsägande uppgifter:

scb får nya rapporter från eb, denna gång om att två fabriker i Zon 
S tillverkar stora robotar. Andra rapporter talar om en anläggning av 
kärnvapen inom området. Fotografi er från samos iii, som passerat 
över området, avslöjar tidigare icke kända industrianläggningar under 
täcknamnet antroposbolaget, men kan inte bidra till avslöjandet 
av anläggning arnas natur.

(s. 110)

I täcknamn av mänsklighet tillverkas dödsmaskiner i Zon S. Sådan 
är i alla fall misstanken, men den bekräftas aldrig och läsaren förblir 
ovetande om vilka experiment det är som utförs i denna industri-
anläggning. Och om frånvaron av genuint »mänskliga» aktörer i 

61
   Detta beskriver förstås även den svarta lådans funktion i samband med fl ygkata-

strofer. Det är inne i denna box som »sanningen» fi nns om vad som utspelade 
sig på planet.
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denna teater snarare får läsaren att refl ektera över det typiskt mänsk-
liga, blir gåtan i bokens centrum inte sfi nxens utan cyborgens: hälf-
ten dödsmaskin, hälften människa – är det oss själva det gäller?

encyklopedin – språk, makt  och monster

Spelmatriser för Operation Albatross beskrevs inledningsvis som 
ett encyklopediskt projekt, och det fi nns skäl att återknyta till 
den iakttagelsen. Alla encyklopediska romaner är samtidigt också 
encyklopedier över litterära stilar, konstaterar Edward Mendelson i 
»Encyclopedic Narrative: From Dante to Pynchon».

62
 Alla uppslags-

verk presenterar därför något av en fl erspråkig språkhistorik, och 
den »intertextuella zon» Ekboms bok upprättar utgör inget undan-
tag. Repertoaren sträcker sig från discjockeys, militära kommandon 
och spelteoretisk jargong, via äventyrsprosa och reseskildringar från 
sekelskiftet till en fi losofi sk diskurs (signerad bl.a. Wittgenstein, 
Picabia och Strind berg).

63

I det encyklopediska berättandet får skildringar av privata 
kär leksupplevelser ge vika för mer omfattande projekt som den 
natio nella historien eller dess myter, men också för en historik 
över sitt eget medium.

64
 Detta korresponderar med den närmast 

totala avsaknad av erotisk sinnlighet som Ekboms bok uppvisar, 
till förmån för det historiska projektet (än mer accentuerat i den 

62
   Exemplen Dante, Rabelais, Melville, Joyce och Pynchon stryker under denna 

iakttagelse. Se Edward Mendelson, »Encyclopedic Narrative: From Dante to 
Pyn chon», i MLN, Vol. 91, No. 6 (Comparative Literature, Dec., 1976), s. 
1267– 1275. särskilt s. 1271: »Each encyclopedic narrative is an encyclopedia 
of literary styles, ranging from the most primitive and anonymous levels of 
proverb-lore to the most esoteric heights of euphemism».

63
   Ibid., s. 1273: »All encyclopedias are polyglot books that provide a history of 

language».
64

  Ibid., s. 1272 f: 

Encyclopedic narrative strains outward from the brief moments of personal 
love toward the wider expanses of national and mythical history and also 
toward the history of its own medium.
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följande boken En galakväll på operan) och den mediespecifi ka 
självbespeglingen.

65

Den encyklopediska romanen uppehåller sig vid statsmanna-
konsten, d.v.s. kring frågan om vem som styr – precis som i Nya 
Testa mentet (som enligt Mendelson i mångt och mycket är genrens 
förebild) förebådas en ny världsordning.66 Ekboms bok accentuerar 
denna frågeställning inte minst genom den mediernas encyklopedi 
texten upprättar. När vår kommunikation tagits över av etermedia 
och när våra subjekt regleras av datatekniken (på 60-talet är datorn 
ännu främst ett administrativt redskap) – vilken världsordning 
bereder denna teknologi vägen för, och vem är det som kommer 
att styra? Är det den stora datamaskinen i Johannessons/Alfvéns 
vision, eller fi nns det ett mänskligt medvetande (»Antropos») långt 
inne i maskinen?

67

Ytterligare en träffande överensstämmelse med den encyklo-
pediska genren (i Mendelsons beskrivning) är hur den så gott som 
alltid innehåller jättar av något slag – Gargantua, väderkvarnar, 
Moby Dick, etc.68 Ekboms bok är härvidlag inget undantag, de 
data maskiner som styr skeendet är gigantiska: cage iv tycks vara 

65
   Hetare än så här blir det inte i Spelmatriser för Operation Albatross, och även 

det är i en situation som är medierad:

En suddig bild blev tydligare och tydligare. Och vackrare. Crandall hade 
inte överdrivit när han sade att Anna Borisovna var tilldragande, och att 
hon avgjort inte var någon amazontyp. Hon var liten, mörk och slank, 
mycket tilldragande och inte på något sätt en amazon. Hon bar en prydlig 
raf-uniform som hon fyllde ut på ett mycket angenämt sätt och på de 
rätt ställena. Hennes ögon var stora och mörka och mycket allvarliga tills 
hon plötsligt log mot honom. Först då insåg han att tv-förbindelsen var 
dubbel, och att hon såg honom också. (s. 158)

66
  Mendelsson, s. 1271.

67
  Mendelsons beskrivning av Pynchons Gravity’s Rainbow stämmer mycket bra 

även på Spelmatriser för Operation Albatross (ibid. s. 1272):

The distinguishing character of Pynchon’s new internationalism is its 
intro duction of an order based on information, of data, instead of the old 
order built on money and commercial goods. Someone asks in Gravity’s 
Rainbow, in reference to the political upheaval the book records, »Is it any 
wonder the world’s gone insane, with information come to be the only 
real medium of exchange?»

68
   Ibid., s. 1271.
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den maskin som används mellan Första och Sjätte Spelmatrisen (i 
Andra Spelmatrisen omnämnes också maskinen »spadats» (s. 28)) 
Inför den Sjunde Spelmatrisen provas maskinerna eniac, binac, 
maniac, univac, recomp, stretch, larc, och »siffermas kinen» 
burk, men samtliga maskiner »misslyckas med analysen». Vilken 
maskin som används fram till och med den Tolfte Spel matrisen 
är oklart, men egentligen inte så viktigt. maniac används efter 
mellanakten fram till den Trettonde Spelmatrisen och recomp 
får förtroendet inför den Fjortonde (då en säkring går i Flip-Flop 
systemet och orsakar viss oreda). Den sista Femtonde Spelmatrisen 
produceras av univac ii. Av dessa tycks samtliga utom cage iv 
och burk vara namn på existerande maskiner.

69
 De allra fl esta av 

datamaskinerna förekommer dessutom i en rapport 1961 från »Bal-
listic Research Laboratories» i usa och har sålunda varit aktuella för 
militära forskningsändamål.

70

Vid denna tid (1966–67) var kompakta datamaskiner ännu en 
sällsynthet och med »kompakt» ska här förstås modeller mindre än 
ett genomsnittligt arbetsrum på en litteraturvetenskaplig institu-
tion. Stora fl ertalet av de apparater som listas i Ekboms framställ-
ning torde snarare var och en för sig fylla stora delar av ett ordinärt 

69
  burk är emellertid en tydlig namnlek på Sveriges första större dator bark 

(Binär Aritmetisk Räknekalkylator). Namnet cage iv anropar kompositören 
och essäisten John Cage vars betydelse för Ekbom är väl känd (t.ex. översatte 
han 1966 tillsammans med Leif Nylén några av John Cages essäer i volymen 
Om ingenting). Siffran »IV» i datorns namn för tankarna även till Cage’s beryk-
tade stycke 4’33». Någon recensent antog att inledningen till Ekboms föregå-
ende bok, »prosamas kinen» Signalspelet, med sina fem helt tomma sidor var en 
hommage till detta »ljudlösa» musikstycke (musikern eller ensemblen sitter tyst 
under 4 min. och 33 s.). Nu skulle man alltså kunna anta att »dataspelandet» 
i Spelmatriser för Opera tion Albatross inleds med en allusion på samma stycke, 
då cage iv är den första datamaskin som omnämns.

70
  Martin H. Weik, A Third Survey of Domestic Electronic Digital Computing 

Systems, Report No. 1115, March 1961, publicerad av Ballistic Research 
Labora tories, Aberdeen Proving Ground, Maryland, källa http://www.ed-
thelen.org/ comp-hist/BRL61.html, där rapporten fi nns utlagd, inkl. bilder 
på maskinerna. Se även Jörgen Lund Från kula till data (Gidlunds, Stockholm 
1988), s. 79– 121, och Fröberg/Sigurd Datamaskiner och deras användning inom 
vetenskap, admini stration och språköversättning (tema, Biblioteks tjänst, Lund 
1962) s. 9–40.
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klassrum (några av maskinerna torde rentav ta ett par sådana rum i 
anspråk). Den som försöker förstå Spelmatriser för Operation Alba-
tross mimetiskt tvingas konstatera att scb (där de fl esta maskinerna 
står) är ett enormt rum. Å andra sidan ger ju en snabb granskning 
av Ekboms bok vid handen att just denna typ av rumslig realism 
inte eftersträvas. Någon annan Albatross än dessa kolosser återfi nns 
knappast Ekboms bok.

71

Men maskinens funktion i Ekboms bok är ändå bara kulmen på 
verkets encyklopediska tendens. Encyklopedin och kommunikations-
historien bildar fundamentet för den bisarra logik som leder fram 
till att gestalterna i Ekboms bok är konstruerade som de är och 
beter sig som de gör. Än viktigare, de leder fram till den position 
där det mänskliga subjektet ifrågasätts – fram till en diskussion om 
automationen och människans gräns visavi maskinen.

I det överskridande som denna encyklopediska roman iscen sätter 
fi nns skäl att studera ytterligare en referens som också den – likt 
noten till »relativ frequency» – genereras av ett »misstag»: Polaris-
ubåtarna är farkoster som i Spelmatriser för Operation Albatross har 
en mycket aktiv del i skeendet, kanske i synnerhet då de efter ett fel 
i en av datorernas fl ip-fl op-säkringar felaktigt beor drats att utföra en 
rad åtgärder, med tämligen förödande konse kvenser (s. 168).

»1966 hade usa t.ex. Polarisubåtar i princip runt klotet» konsta-
terar prof. Bo Huldt i ett brev till avhandlingsförfattaren.

72
 I verk-

lighetens navigationssystem till de kärnkraftsdrivna ubåtarna ingick 
stabiliseringsdatorer från Burroughs Corporation, en fi rma som har 
sitt ursprung i den William S. Burroughs som 1882 konstru erade 
världens första tryckande additionsmaskin.

73
 Uppfi nningen ledde 

till grundandet av Burroughs Adding Machine Company 1905, 

71
   Beata Agrell diskuterar också albatrossens funktion, och hon anspelar återkom-

mande på Baudelaires dikt, om den stora vackra fågeln som nere på marken 
bara ter sig ograciös och klumpig: »Ty hur otymplig, löjlig och ful ter den sig 
inte nere på marken! Alldeles som Ekboms roman. Men fl yga kan den.» (a.a., 
s. 82). Det är också värt att notera att »Operation Albatross» är ett tämligen 
vanligt namn på militära operationer.

72
   Svarsbrev från Bo Huldt till Jonas Ingvarsson 2001-10-28.

73
   Jörgen Lund, a.a., s. 89.
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vilket 1953 bytte namn till Burroughs Corporation. Då hade man i 
ett tiotal år inriktat sin forskning helt på militära ändamål.

Det är alltså ingen tillfällighet att författaren William S. Bur-
roughs  gett ut en essäsamling med titeln The Adding Machine. 
Namnet Burroughs underordnar sig därmed den kommunikations-
historie skrivning Spelmatriser för Operation Albatross är ett uttryck 
för. Och författaren Burroughs är ju tillika den som med god hjälp 
av Brion Gysin lanserade den litterära cut-up-tekniken.

74
 Namnet 

Bur roughs upprättar sålunda en ny zon där kommunikationshisto-
rien, kalla kriget, cut-up-metoden, mediediskursen och de cyberne-
tiska visionerna samsas sida vid sida. I Burroughs spegel framträder i 
Ekboms text också frånvaron av kroppar påtagligt. För utmärkande 
för Burroughs romaner är just sinnligheten, texter fulla av sexualitet, 
vätskor, smärta, upplevelser; faktorer som (med undantag av något 
enstaka tortyrprotokoll) tycks närmast amputerade från Spelmatri ser 
för Operation Albatross.

cyborgens gåta

I syfte att avläsa på vilka sätt (och de är många) Spelmatriser för 
Operation Albatross opererar inom, och bidrar till, en cybernetisk 
diskurs, har texten granskats utifrån och in, från bokens ramar, in i 
Zonen, och in under huden på de gestaltade fi gurer som knappast 
kan kallas människor. Inne i dessa gestalter återfanns inte ett skelett 
utan snarare ett språkligt maskineri som också tycks stå i intim för-
bindelse med avancerad teknisk apparatur, datamaskinerna. Inne i 
dessa maskiner gestaltas cyborgens gåta: en ambivalens mellan den 
svarta lådans hemlighet (vad pågår egentligen?) och människans 
förehavanden (håller Antroposbolaget på med en dödsmaskin?). 
I The Soft Machine. Cybernetic Fiction, berör David Porush denna 
ambivalens:

74
  Burroughs hallucinatoriska science-fi ction, med sina extrema juxtaposeringar 

av rymdäventyr, drogupplevelser, sex, kroppsutgjutelser och teknologi är 
uppenbart en viktig inspirationskälla för författaren Ekbom, något som också 
framkommer i intervjun med Rolf Yrlid.
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Den cybernetiska fi ktionen iscensätter sig själv som en maskin, men 
bara som en ironisk gest, för bakom denna mask fi nner vi den mjuk-
het, sårbarhet och instabilitet som är så typisk för vår mänsklighet.75

Spelmatriser för Operation Albatross presenterar sig onekligen som 
en »maskin» (eller fl era), men den mänskliga sårbarheten, om den 
ens existerar, fi nns inte så mycket under ytan eller gömd bakom 
masken som inuti maskinen. Den klara distinktionen mellan män-
niska och maskin kan inte längre upprätthållas; människan fi nns 
också i maskinens hjärta i lådor märkta »antroposbolaget» (ett 
företag som kanske tillverkar bomber).

Här fi nns anledning att återigen påminna om N. Katherine 
Hayles beskrivning av det cybernetiska genombrottet vars resultat 
var ett radikalt nytt sätt att betrakta människan på. »Hädanefter 
sågs män niskorna främst som informationsprocessande entiteter 
som i allt väsentligt kunde liknas vid intelligenta maskiner.»

76
 I Inled-

ningens avsnitt Cybernetik har redan påtalats vari detta »väsentliga» 
består, nämligen just i informationsprocessen. Vad som är slående 
med Ekboms bok är hur bokstavligt han iscensätter denna iaktta-
gelse. Människorna har ersatts av informationsprocessande entiteter 
– karaktyrer – som i allt väsentligt liknar den maskin som genererat 
dem; de är faktisk helt underordnade textens maskinella struktur, 
och deras kommentarer, handlingar och tankar blir ur detta per-
spektiv lika gripande som när en av vår egen tids robothundar gnyr 
eller viftar på svansen.

77

Men där fi nns också en värld »utanför», något som även ett par 
av karaktyrerna i en egendomlig passage formulerar en aning om:

    – Vi har en sak att vara tacksamma för, anmärkte Tug optimistiskt, 
och det är att världens mening måste ligga utanför världen. I världen 

75
   David Porush, The Soft Machine. Cybernetic Fiction. (Methuen, New York & 

London 1985), s. 19: »Cybernetic fi ction presents itself as a machine, but only 
ironi cally, for underneath the mask lies the softness, vulnerability and instabi-
lity of our humanness.»

76
  Hayles, How We Became Posthuman, s. 7.

77
  En i sammanhanget belysande genomgång av andra »karaktyrer» återfi nns i 

Eva Liljas diskussion om Sonja Åkessons olika cut-up och collagemetoder. Se 
avsnittet »Citatet ur verkligheten» i Den dubbla tungan. En studie i Sonja Åkes-
sons poesi (Daidalos, Göteborg 1991), s. 155– 187.
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är allt som det är och sker allt som det sker. I den fi nns inget värde 
– och funnes det ett, så hade det inget värde.
    – Det har du rätt i, medgav Roy. Men det som oroar mig är att 
det fi nns ingen apriori given tingens ordning. Vad ska man tro egent-
ligen?
    – Fråga mig inte.
    – Jag tror vi kan ta det lugnt. Om viljan såsom bärare av det etiska 
kan intet sägas.
    – Vi får hoppas det, svarade Tug dystert.

(s. 146)

Som Beata Agrell ingående diskuterat är dessa passager (och ytter-
ligare några i boken) hämtade från Wittgensteins Tractatus logico-
philosophicus.

78
 Den korrekta iakttagelsen att Wittgenstein allude rar 

på en diskussion om språkets gränser kompletteras här med en 
annan iscensatt gränserfarenhet – gränsen människa/teknologi.

79
 

78
   Beata Agrell, a.a., s. 77 ff, särskilt s. 82:

Wittgenstein-repertoaren och den negativa eller indirekta framställnings-
form denna är förbunden med tjänar då till att med ett slags kiastisk majev-
tik förlösa erfarenheten av vad vi kunde kalla ’ett oändligt fenomenologiskt 
rum’, som under spelets gång omvandlas till händelse.»

      Agrell betonar det (repertoarestetiska) språkspel som sätts igång av de plöts-
ligt uppdykande citaten: »I Spelmatriser har Wittgensteins aforismer blivit 
ett språkmaterial, en textmassa att sönderstycka och utplacera på läsaktens 
spelbord.» (Ibid, s. 77) Vidare blir Wittgensteins mystiska credo – »Det man 
inte kan tala om därom måste man tiga» – till en nyckelfras för de experiment 
Ekbom företar sig med hela boken: »[D]e beskrivna experimentens syfte är 
ju att förtydliga det begripliga språkets gränser genom att iscensätta ett spel 
mellan olika språkliga roller.» I det vidare resonemanget accentueras Ekboms 
synbarliga ambition att placera sina texter »just på gränsen, där perspektivet 
öppnar sig åt båda hållen och synfältet kan växla efter blickens riktning» (ibid, 
s. 80 kurs. JI). För Agrell blir detta en av kuggarna i den fenomenologiska 
diskurs hon avläser och iscensätter i den svenska 60-talsromanen.

79
  Här kan man suffl era med författaren själv som i »Motroten» (DN 8/4, 1968) 

gör följande refl ektion (kurs. JI):

»Den andra industriella revolutionen» ger alltså i ännu högre grad än den 
första ett underlag för en materialistisk deterministisk idédebatt med en 
rad ännu oanade fi losofi ska, moraliska, psykologiska konsekvenser. […] 
Men begrepp som »medvetande» och »mentala processer» är ju oerhört 
proble matiska, inte minst ur en semantisk synvinkel, något som bl a den 
ofrån komlige Wittgenstein har påvisat med sina oändligt subtila analyser och 
distinktioner. Så länge den psykologiska terminologin inte är lika teoretiskt 
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Här stöter läsaren alltså på de fi losoferande agenterna Tug och Roy, 
som anar att det fi nns en mening utanför denna världen, d.v.s. den 
datorgenererade och ontologiskt svävande spelverklighet där de age-
rar. Även längst inne i maskineriet fi nns sålunda aningen om något 
utanför.

Textens explicita syntes av människa och maskin accentuerar en 
cybernetisk diskurs. På fi ktionsplanet fi nns inte några »människor» 
alls, men just denna »omänsklighet» i kombination med maskinens/
 spelets sökande efter »antropos» accentuerar frågeställningen om 
människans roll i maskinens tidevarv.

Att hon ersätts av karaktyrerna och blir arbetslös när automaten 
sätter igång är ingen tillfällighet och den samtida diskussionen om 
automationen tycks påtagligt närvarande.

80
 Även författaren tycks 

ha blivit ersatt av en maskin:

Den cybernetiska fi ktionen utgör svaret på uppmaningen att använda 
bilden av maskinen som en metafor för författarskapet, en metafor 
som förenar den strikt struk turalistiska synen på texten som »kod» 
[…] med den cybernetiska synen på författaren som en maskin.81

Orden är i kod och författaren en maskin, äventyren är ett spel 
och rollerna är karaktyrer. Texten är platt men jorden är rund, och 
frågan väcks förstås ifall här fi nns någon mänsklighet överhuvud-

sofi stikerad som den cybernetiska måste alla analogier av den här typen 
bli ganska meningslösa.
 När sextitalets [Samuel] Butler, William Burroughs, talar om människan 
som en »soft machine» – är det mer än en fantasieggande metafor? Har 
man egentligen kommit längre än till en sorts poesi för teknokrater? Män-
niskan är inte en marionett, som Bo Bergman menade, utan en kodnings-
krets av binära fl ipfl opsystem.

80
  Den diskussionen aktualiserades redan med Ekboms Signalspelet 1965 som 

– med tydlig anspelning på de första experimenten med datorskrivna dikter 
– låter en maskin spotta ur sig fragment som så småningom liknar ett äventyr. 
Om datorpoesi i mitten av 60-talet, se t.ex. Jörgen Lund a.a., s. 132.

81
   David Porush, The Soft Machine, s. 16.

Cybernetic fi ction responds to the invitation to use the machine icon as 
a metaphor for authorship, a metaphor com bining the strict structuralist 
view of the text as a »code» (whose »objectively present» meanings can be 
derived from an algorithm for reading) with the cybernetic view of the 
author as a machine.
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taget. Spelmatriser för Operation Albatross är av allt att döma en helt 
avfolkad text, som därtill (och just därmed ) handlar om förlus ten 
av mänsklighet i ett samhälle som på fl era nivåer är automa tiserat 
– dels i infrastrukturell bemärkelse (fl er »automater» runt omkring 
oss, som i MAD eller i Sagan om den stora datamaskinen), dels i synen 
på människan som en alltmer automatiserad och föregivet rationell 
fi gur som tros kunna agera efter spelmodeller. Gripande iscensätts 
karaktyrernas utlämnadhet i den Femtonde Spelmatrisen:

Teleprintern på bord 473-k började knattra igen. Chefs operatör 
Baumholtzer vred på huvudet. Det innebar att han kunde se Dr 
Witts ansikte. Dr Witt hade knipit ihop munnen, visslat för sig själv 
och dragit ner mungiporna. Han verkade som hypnotiserad av maski-
nen. Det före föll chefsoperatör Baumholzer som om han inte förstod 
vad som verkligen hände.

(s. 197)

Ännu en avfolkning kan anas i läs- eller spel-momentet. Ty som 
spel betraktat måste Spelmatriser för Operation Albatross anses vara 
redan färdigspelat. Publiken som skymtade i mellanakten har gått 
hem. Och de »spelare» att spela med (för, till) som på någon nivå 
i denna fi ktion bör ha existerat har av allt att döma redan lämnat 
scenen. Vad läsaren har för handen är resultatet, något som kan lik-
nas vid anteck ningarna från ett schackparti. Läsaren är alltså inte 
ens inbjuden att spela med. Däremot kan hon med hjälp av dos-
siern genomföra en rekonstruktion av hur det gick till. Till detta 
kommer att författaren Ekbom, textens avsändare, genom cut-up-
tekniken och collage-estetiken har gjort mesta möjliga för att själv 
vara frånvarande.82

Kvar i texten fi nns bara tekniken, spelet, den cybernetiska jar-
gongen och karaktyrerna. Men texten fungerar ändå, förmedlar 
tankar, idéer, gestaltningar. Textens maskinella struktur ger sig 
till känna i den systematiska relationen mellan bokens olika »mas-
kindelar», dossierns relation till matriser och brödtext. Boken är 
nästan som en sprängskiss, en modell över sitt eget maskineri och 

82
   Denna strategi håller Ekbom fast vid även i Signalspelet och En galakväll på 

operan, men i den senare kan man ändå föreställa sig att läsaren deltar i större 
utsträckning, som i en sorts simulering. Se Ingvarsson, En heldag i simual-
torn.
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därmed – som kommentar över det kalla kriget – också en modell 
över krigets maskineri. Det ligger nära till hands att, som David 
Porush gör, betrakta den här sortens texter som ett gestaltande av 
en artifi ciell intelligens:

Den litterära texten blir än mer mottaglig för en cyber netisk analys 
om vi ser den som en modell, något som är konstruerat av material 
från en systematisk kod (språket) och med en systematisk relation 
de olika delarna emel lan, vilka alla är ämnade att representera hur 
en intelli gens eller världsbild fungerar. Slutligen, om texten ses som 
en modell över de tekniker och metoder som ska pade den – något som 
i sin tur indikerar ett inslag av självmedvetenhet eller självrefl exivitet 
i texten – då kan vi nästan tala om texten som en artifi ciell intel-
ligens.83

Texten och författaren är en maskin. Språket är en kod, och i 
Ekboms bok illuderas att så bokstavligen är fallet eftersom frekven-
sen av siffersekvenser, chiffrerade meddelanden och helt överstru-
ken text är ovanligt hög. Denna oläsbarhet implicerar en närvaro. 

83
   David Porush, a.a., s. 21:

The literary text becomes yet more amenable to cybernetic analysis if 
we view it as a model, something constructed with the materials of a 
systematic code (language) and with a sys tematic relationship among its 
various parts, all designed to represent the functioning of an intelligence 
or world view. Finally, if the text is viewed as a model of the techniques or 
methods that created it, which in turn implies a measure of self-awareness 
or self-refl exiveness in the text, then we can almost speak of the text as an 
artifi cial intelligence device.

Jfr Ingvarsson om den borgerliga realismen som ai:

Forskningen kring artifi ciell intelligens (ai) har utgått från idén om att 
konstruera en mekanisk representation av det mänskliga medvetandet; ett 
förnimmande och narrativt subjekt. Schackdatorn och vissa robotar utgör 
kanske de publikt mest framgångsrika resultaten av dessa strävanden. Men 
är inte den psykologiskt realistiska romanen det i själva verket första exem-
plet på en sådan artifi ciell intelligens? – en mekanisk konstruktion som 
(re) presenterar ett subjekt, ett subjekt som också inverkar i vårt dagliga 
liv. Hur ofta diskuterar vi inte utsagor gjorda inte av författaren utan av 
romanen? Och hur ofta har inte just dessa utsagor växt och fått eget liv i 
vår (kulturella) diskurs?

      Jonas Ingvarsson, »Från Turing till Mandelbrot. Orientering i posthumanistiska 
landskap från sextiotal till nittiotal», Ord & Bild 2000:2–3.
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Ty någon måste ju ha kodat texten, eller strukit över den. »Vad 
vi läser i en text vi inte kan läsa är att vi inte är de enda läsarna», 
skriver N. Katherine Hayles i en essä.

84
 Så vem är det som är den 

andre läsaren? Vem har manipulerat texten? Någon som – redan på 
fi ktionsplanet – läst texten »före» oss, censurerat och kodat viktiga 
avsnitt? Hayles fortsätter omedelbart: »Datorn är också en läsare.» 
Och detta tycks vara fallet även i Ekboms bok där censur, chiffer 
och koder utgör en väsentlig del av spelets rekvisita.

Det är förstås frestande att se Spelmatriser för Operation Alba tross 
som ett gestaltande av det s.k. Turing-testet: Genom att ställa enkla 
frågor till två enheter som du inte kan se, ska du med utgångspunkt 
från svaren avgöra vilken av de två som är människa och vilken 
en maskin. Om vi misslyckas med att avgöra vilka av svaren som 
kommer från en människa respektive från en maskin så har vi fått 
en indikation på att maskiner kan »tänka».

85

Texten i Ekboms strategiska modellteater ger sken av att vara 
producerad av datamaskiner i så måtto att datamaskinerna tillhanda-
håller de matriser som styr händelseutvecklingen. Men även 
händel serna, i egenskap av cut-ups, är ju i viss mån »maskinellt» 
produce rade. Frågan väcks huruvida inte också dessa textfragment 
är inmatade i datorerna, och att berättelsernas utveckling – den text 
som står där – därmed är producerad av maskinerna även de, styrda 
av den logik som programmet och matrisen förser dem med. För 
var kommer de annars ifrån? Är de verkligen beskrivningar av vad 

84
   Citatet i sin helhet lyder: »What we read when we cannot read is that we are 

not the only reader. The computer is also a reader.» Se Hayles: »Metaphoric 
Networks in Lexia to Perplexia», i Electronic Art and Animation Catalog, (red. 
Dena Eber, acm sig graph, New York 2001), s. 31–34. Hayles uttalande skulle 
också kunna användas om Jan Kjærstads Rand (1990), som typografi skt företer 
stora likheter med (och explicit är inspirerad av) Spelmatriser för Operation 
Albatross. Där antyds att denna extra läsare kan vara en främmande makt från 
yttre rymden.

85
   Se ovan, citatet ur Jacob Palmes DN-artikel. Se också Hayles How We Became 

Posthuman, s. xi. Om Turingmaskinen, se även Jörgen Lund a.a., s. 209– 13. 
Lund argumenterar där, i viss motsättning till Hayles, för att Turing själv 
egentligen inte var speciellt intresserad av någon »tänkande maskin». Enligt 
Lund avfärdade Turing frågan som »så meningslös att den inte förtjänar att 
diskuteras». Däremot förutspådde han att datamaskinerna skulle komma att 
omtalas i termer av »tänkande maskiner».
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som hände i spelet? Eller är de konstruktioner av maskinen? Hur 
utfaller Turingtestet?

Denna textmassa framstår i sig själv inte alls som trovärdig, utan 
snarare, som Porush föreslagit, utgör den en modell av den teknik 
som frambringade den. Turing-testet för boken som helhet får i så 
fall ett negativt (?) utfall. Läsaren »avslöjar» att det inte är någon 
»författare» som konstruerat den text han läser. Ändå: Längst där 
inne i maskinprosan pågår ett sökande efter mänsklighet. Äventyret 
fortsätter i jakten på antroposbolagets lådor.

spelet (en andra gång)

The RAND Corporation’s 
the boon of the world
They think all day long for a fee.
They sit and play games 
about going up in fl ames
For counters they use you and me

          – Pete Seeger »The Rand Hymn»
          (av Malvina Reynolds, 1961)

Spelteorin har, som påtalats, samtidshistoriska implikationer, inte 
minst genom Anatol Rapoports omdiskuterade inlägg.

86
 Rapoport 

kritiserar den amerikanska krigsmaktens bruk av, och tilltro till, 
spelteoretiska modeller i sina operationsanalyser. Dessa modeller 
applicerar ett rationellt mönster på en situation som inte kan förstås 
rationellt, med resultatet att en manöver i Vietnam kan komma att 
se ut som lösningen på ett matematiskt problem.

Detta vägval får skarp belysning i skenet av Marshall McLuhans 
devis »The Medium is the Message». Att mediet är budskapet 
innebar för McLuhan och hans efterföljare att vi måste skifta fokus 
i studiet av vår omgivning; istället för att stirra sig blind på effek-

86
   Anatol Rapoport, Strategy and Conscience (Harper & Row Publ., New York, 

Evanston and London 1964). Rapoport var ingalunda okänd i den svenska 
diskussionen även om vare sig han eller spelteorin, som Agrell noterar, var 
allmängods.



205automat

terna, inne hållet, är det nödvändigt att försöka få syn på de bakom-
liggande systemen. Varje teknologi skapar sin egen miljö och att i 
detta ekologiska studium – undersökandet av människan i samspel 
med hennes omgivande miljö – bara uppehålla sig vid inne hållet, 
är att (med McLuhans från T. S. Eliot övertagna metafor) låta sig 
vilseledas likt en hund av ett köttstycke och därmed släppa förbi de 
verkliga skurkarna. Senare, på 70-talet, skulle McLuhan beskriva 
samma förhål lande i det gestaltpsyko logiska begreppsparet fi gur och 
grund. Allt för ofta har analysen uppehållit sig vid det man trott 
vara fi guren, medan det som verkligen pågår styrs av grunden; som 
i experimentet med de två profi lerna som också kan bli ett vinglas 
handlar det alltså om att genomföra ett perspektivbyte.

87

Texten i Spelmatriser för Operation Albatross handlar ytligt sett 
inte om Vietnam, eller om kapprustningen, eller om Kalla Kriget. 
Författaren eller hans protagonister träffar inga viktiga personer, har 
inte rest någonstans, har inte undersökt något befi ntligt material. 
För fattaren markerar inte sin närvaro i sitt verk, nej, inga »män-
niskor» överhuvudtaget existerar i texten. Boken saknar röster, den 
tycks inte ta ställning, här fi nns inga upprop, inga appeller, ingen 
slutsats; bara texterna och maskinerna. Och spelet.

Men Spelmatriser för Operation Albatross iscensätter i spelets form 
några av förutsättningarna –  grunden – för den bisarra situ ation 
mänskligheten anno 1966 befi nner sig i. Och just det strategiska 
spelet är de facto en av dessa förutsättningar (om man får tro Anatol 
Rapoport, vilket Ekbom, men inte alla, gjorde), i synnerhet ur ett 
diskursivt perspektiv.

88

87
   Ekboms vägval får sin förklaring också i skenet av debatten kring kalendern 

Gorillas förmenta nihilism. Inläggen från Gorilla-redaktionen, författade av 
Mats G. Bengtsson och Svante Bodin, är signifi kanta och kan också sägas 
belysa frågan kring fi gur (i detta fall ideologierna) och grund (den teknologiska 
ekologin). För en genomgång av denna debatt, som pågick under våren 1967, 
se Ingvarsson, »Den cybernetiska gorillan och den multimediala utopin», TFL 
1996:3–4, s. 108– 128.

88
   Jfr Porush, a.a., s. 83 f:

The play between the expressible and the inexpressible – between logical 
structures of information encoded in language and the enormous, silent 
presence of meaning that lies behind it – is precisely the play out of which 
it forges the resolution between private truth and technological enfram-
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Spelet fungerar som en brygga mellan karaktyrerna och maski-
nerna, men också som en brygga mellan människa och text. För det 
är genom detta gränssnitt som läsaren träder in i texten, tar sig an 
den och blir delaktig om än bara inför fullbordat faktum.

Fullbordat?
Ja, innehållet, fi guren, är färdigt, spelet är över. Men grunden, det 

budskap som mediet – spelet, maskinerna –  föremedlar, återstår ju 
att ta till sig.

89
 Ekboms spelteoretiska terminologi blir till en (kanske 

bara alltför realistisk) metafor för den jargong militärer använder då 
de planerar sina manövrar. När människor i ansvarig ställning på 
detta sätt bara gör sig till redskap för den stora Maskinen (Makten 
eller den skenande teknologiska utvecklingen – eller bägge) blir 
de distanserade från den verklighet som deras aktioner påverkar. 
Människorna blir pjäser. »Datamaskinen har äntligen lärt sig att 
spela schack», som det heter i Ekboms följande bok En galakväll 
på operan.

Beslutsprocessen i Spelmatriser för Operation Albatross är ännu en 
av de faktorer i Ekboms bok som automatiserats. Förutsättningarna 
är givna och faktorerna programmeras in i datorn. Där upphör det 
direkta ansvaret; återstår att analysera och dra konsekvenserna av 
utfallet. Låt oss återvända till Lewis Mumford och hans resonemang 
kring automaten i The Myth of The Machine. Mumford menade att 
människan i det automatiserade samhället berövats den dialog som 

ing, between human presence and the structures we create to extend the 
dominion of that presence. [Cybernetic fi ction] does not so much invent 
a new aspect of human expression by which it resists the metaphor of the 
machine as much as it exploits aspects of the machine already there: the 
incommensurability between the structures of language (the machine) and 
personal knowledge (the soft side of the metaphor). By disguising them-
selves as machines, and yet retaining an ironic self-consciousness, these 
authors carry the phenomenological message into the very heart of tech-
nique. The soft machines they create stand for the vulnerable machines of 
language, science, and humanness itself and suggest the sort of synthesis 
Heidegger envisages: when we fi nally see technology for what it is, a frame 
placed around the world, then we are free to see our refl ections in it.

89
   Beata Agrell gör en liknande iakttagelse: »Och eftersom alla problem verkade 

lösta, så handlar det nu om att gå i närstrid med den text som vägrar att frivil-
ligt utlämna sina hemligheter – ’Operation Albatross’ tycks verkligen provocera 
krig!», a.a., s. 81.
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är så viktig för individens självkännedom. Istället för att kommuni-
cera blir hon en kugge i den stora apparaten. »För att fungera 
frik tionsfritt kräver detta underdimensionerade system likaledes 
under dimensionerade människor», konstaterar Mumford och ser 
framför sig en dyster syn där människan förvandlats till en automat, 
inte olik det självreglerande system som styr henne. Mänskligheten 
är i fara, menar Mumford.

Det som intresserar här är förstås människans roll i ett samhälle 
där elektronhjärnans binära logik hotar att ta över. Ekboms bok 
gestaltar en aspekt av detta, en svartsynt, satirisk variant – Spelmat-
riser för Operation Albatross är alltså en bild av en mentalitet. Och 
det är spelet självt snarare än alla de enskilda uppdragen som för-
medlar denna bild. Men den är inte fi xerad; gränser överskrids, 
hierarkier i texten raseras, bokens logiska struktur kollap sar och 
den gör det av allt att döma avsiktligt. Detta osäkrar läsa rens posi-
tion. Till skillnad från makthavarna kan läsaren inte distan sera sig, 
då hon inte vet från vilken position detta ska ske. Hon spelar inte, 
hon engageras inte i äventyren, men hon blir ändå delaktig i detta 
drama. Osäkert hur.

Och detta är ju den existentiella frågan i det kalla krigets tide-
varv: Hur är jag inblandad?

»Det sägs att det tredje världskriget blir ännu roligare!» utbris-
ter Åke Hodell i Lågsniff 1966.

90
 Och sannerligen, Spelmatriser 

för Operation Albatross i all sin monstruositet och apokalyptiska 
tekno pessimism, är ett av de roligaste av 60-talets alla experiment. 
Ändå: Kvar hänger de bägge nyckelfraserna, Blå respektive Röd, till 
kodsystemet. De bär på lösningarna till bokens alla chiffer, och for-
mulerar samtidigt nya gåtor om det cyberentiska miraklet Livet:

L I V E T B L I R M I G A L L T M E R G Å T F

U L L T A R D E T M Ö J L I G T A T T D O D E

N A R U P P V A K N A N D E T S T R I N D B E

RG

90
  Detta performance-stycke som har fl era beröringspunkter med Ekboms bok 

producerades 1966 som bok + grammofonskiva och som fi lm, med bl.a. Tor-
sten Ekbom som signalist. Stycket är nyligen utgivet som dvd-skiva.
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V I A R I N T E A N S V A R I G A F O R

V A D V I G O R F O R V I S E R I N T E

V Å R H A N D L I N G F O R R A N D E N

A R F U L L B O R D A D P I C A B I A

kopieringsmaskin

Lars Ardelius

I en essä från 1968 levererar Hans Granlid en eminent beskrivning 
av människan i automat. Det handlar om

… den enskildes svårartade främlingskap i den högtekno logiska 
kapitalistiska civilisationen. [Dessa] personer (just det ordet nyttjas, 
inte gärna det blöta »människor») står utanför sina egna jag, spelar 
på rutin sina trista roller, fungerar mer eller mindre hjälpligt i en 
automati serad existens men ser sig också försatta i ohjälpliga, kata-
strofala situationer. Skenbart är de fulla av vilja och avsikter, scout-
moralens alla käcka paroller (»man kan allting om man bara vill»); i 
verkligheten är de blott en slags kännande men kontaktlösa robotar. 
I denna föga insmickrande värld av svävningar och rök kan det falska 
gemytet måhända för en tid dölja de grymma mekanis merna – men 
så rasar det hela samman. Individen, den stackarn, rör sig tveksamt 
i ett vådligt och bedrägligt kulissmaskineri med heraldiskt tydliga 
symboler för fångenskap och frihet.91

Granlid får in många träffar på de stackars karaktyrer som befolkar 
Ekboms teater. Ett slags icke-människor som spelar sina trötta roller 
på rutin, och vars existens är »automatiserad», de rabblar äppelkin-
dade fraser, men är egentligen »kontaktlösa robotar» som agerar i ett 
»kulissmaskineri». Men de texter Granlid på detta sätt diagnostise-
rar kommer från en annan författare. Det namn som avsiktligt var 
utlyft från subjektets plats ovan, är Lars Ardelius, vars författarskap 
tillhör 60-talets egensinnigaste.

Plagiat från 1968 utgör inget undantag, det är en självbiografi  
som är konstruerad som en cut-up på andra självbiografi er.

92
 »Lars» 

91
   Hans O. Granlid, »’Gräddbakelserna är förgiftade!’. Prov på Lars Ardelius 

förfat tarskap», Komma 1968:3, s. 22–27 (citat fr. s. 26 f ).
92

   Lars Ardelius, Plagiat (Norstedts, Stockholm 1968).
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liv representeras här alltså av berättelser från andra mer eller mindre 
kända människors levnad (läsaren känner möjligen igen några ome-
delbart, till exempel utdrag ur Salvador Dalis själv biografi , eller ur 
Strindbergs Tjänstekvinnans son). »Allt i denna bok är nämligen 
självupplevt eller skulle kunna vara självupplevt», upplyser oss bak-
sidestexten. Härigenom fungerar texten metaforiskt (en händelse 
skildrar egentligen en annan händelse) snarare än på det för själv-
biografi n traditionellt metonymiska sättet (en händelse i en män-
niskas liv får anses vara represen tativ för en rad andra händelser i 
samma människas liv).

Runt den biografi ska fi guren i Plagiat kretsar en rad mer eller 
mindre bisarra tex ter, som med maskinmässig precision hamrar dit 
den ena klichén efter den andra. En sex-sju sidor lång uppräkning 
av människor ur jagets förfl utna, ansluter sig till den fallenhet för 
listor som 60-talets svenska litteratur uppvisar:

Vem minns inte Göran Person! Manne Berg, fanjunkare Wahlström, 
Blinka Nitton!
    Vem glömmer änkan Norström som sydde skjortor (blek som stär-
kelse, gick aldrig ut. Kanske bäst så), Simon på Torget med ögon som 
rann, det »förälskade» paret Torell (arm i arm, söndag som vardag), 
tidernas elegant Rulle Olzéhn i musikhandeln, lantmätare Widén, 
hellediga Fredriksson med »luftiga» skorna (ursäkta blandningen, 
kreti och pleti) […].

(s. 14 f )

Mer än något annat ter sig denna uppräkning som en dataremsa, 
ett svar på författarens »input: självbiografi ». Ut kommer ett för-
ödande kartotek av självbiografi ska »typer» – »Tacksamma lyssnare: 
frö berg, linds, thulin. Och pastorn med djupa kaffeböns-
ögat» (s. 19).

Visst förevisar denna konstruktivism tydliga drag av det system 
som tidigare har varit uppe till behandling, men den maskinmässig-
het varmed Ardelius låter sina protagonister framträda upprättar 
också en sådan uppenbar relation mellan maskinen och människan 
att kopplingen till automat känns oundviklig. Detta gäller även 
tidigare böcker av Ardelius, kanske främst »novellcykeln» Spritt 
språngande som opererar med en prefabricerad uppsättning rekvi-
sita (färger, namn, platser, dofter) som återkom mer i varje novell, 
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och laddas med nya innebörder. Maskinens input i den boken tycks 
vara »psykologiska skrivtester» eftersom en av novellerna baserar sig 
på just en sådan skrivövning, för att sedan gå över i nästa.

93

Avslutningsraderna i Plagiat är uppfordrande: »Och mönstret, 
ramen, det hela?» (s. 132) Den avbildade människa som ska vara 
»Lars Ardelius» är – precis som karaktyrerna hos Ekbom – kom-
ponerad av andra karaktärer som redan är »text», ännu en »body 
zone» konstrueras framför ögonen på läsaren. Explicita teknologiska 
markörer må saknas i texten men subjektet är trots det maskin-
mässigt framställt. Till automat hör gestaltningen av människan 
som till väsentliga delar ersatt av eller inkorporerad med Maskinen, 
och Ardelius texter underordnar sig onekligen en sådan regim. 
Avslutningen av Plagiat (och hela boken) aktualiserar också det 
cybernetiska begreppsparet »möns ter/slump» som ställs mot guten-
berggalaxens »närvaro-från varo». Författaren själv konstaterar: »En 
sak som berör mig illa och är en påfrestning för min blygsamhet är 
att varje namn i historien i grunden är jag» (s. 57). När jaget inte är 
biologiskt eller ens historiskt fi xerat framträder det som produkt av 
maskinen, språket, byggt på minnen, på konstruerade minnen.

Precis som i fallet Spelmatriser för Operation Albatross kan man 
om Plagiat (med David Porush) påstå att denna cybernetiska själv-
biografi  iscensätter sig själv som en maskin, men snart uppenbaras 
ett helt annat ansikte under mask(in)en: en människa med tunga 
sorger och svår uppväxt – vad de maskinellt framställda avsnitten 
(t.ex. då Dali gång på gång kastar sig ner för skoltrappan för att se 
hur de andra reagerar på hans smärta, eller mer morbida avsnitt då 
han inleder ett förhållande med sin mor och dödar sin far) egentli-
gen handlar om kan läsaren bara ana.

94

93
   Lars Ardelius, Spritt språngande, eller Massa, Skred (1965). Denna bok och även 

den tidigare novellcykeln Svävningar (1963) kan också läsas som ett iscensät-
tande av kategorierna »mönster/slump»; det är texter som ifrågasätter de fak-
torer som håller samman ett verk, och vars struktur tycks styras av en arbiträr 
logik.

94
  En sällsam och senkommen parallell till Ardelius biografi ska projekt kan note-

ras i Torsten Ekboms skönlitterära återkomst (efter 33 år) med Staden med de 
elva portarna (Bonniers, Stockholm 2002). Boken kan sägas vara en självbio-
grafi sk text som kretsar kring författarens hjärtbyte, men som också i hög grad 
återbrukar skönlitterärt textmaterial från författarens egna 60-talsproduktion, 
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Som en mise-en-abyme för bokens metod och konstruktion 
in leds baksidestexten med ytterligare ett plagiat:

Plagiat »(av lat. pla’gium, människostöld), medvetet lån ur annan 
författares arbete utan angivande av källan.»

Dessa textrader är precis det de beskriver, ett medvetet lån utan 
angi vande av källa, varför man kan säga att textens projekt helt 
enkelt fortsätter ut på bokens baksida. Särskilt uppmärksammas 
ordet »människostöld», som åtminstone inte denna avhandlings 
författare omedelbart associerar till plagierande. Till det oerhörda i 
Plagiat hör ändå att det är en människas liv som tröskas ned i den 
textmaskin som stavas inte univac, eniac eller maniac utan lars 
ardelius.

good vibrations

Magnus Hedlund

Jag vet på ett ungefär vad de fl esta orden står för. (De är duktiga, 
mina lärare.) Men det fi nns några stycken som t.ex. ’jag’, ’du’, ’igår’, 
’i morgon’, ’förra året’, ’denna veckan’, ’här’, ’där’, och liknande som 
jag inte helt kan skilja åt. De suddas ut och fl yter liksom ihop för 
mig. En viss vana har jag dock tillägnat mig. […] Men även om jag 
nu till äventyrs använder dem rätt (märker ni att det är alldeles fel, 
så stryk gärna över och rätta till, är ni snälla!) så blir de liksom vita 
fl äckar i texten för mig, små laku ner, små tomrum här och var, små 
skönhetsfl äckar, små vackra, vita skönhetsfl äckar.95

Vem är denne berättare? Tilltalet är ovanligt direkt, som en korrek-
turanvisning till läsaren – »rätta till, är ni snälla!». Som om texten 
(ungefär som hos Seeberg) fortfarande vore under tillblivelse – vilket, 
ska det visa sig, den också är.

Fast än mer signifi kant är kanske de ord berättaren erkänner sig 
sakna riktig känsla för. Ty passagen ovan gestaltar ett subjekt som 
saknar känsla för såväl sin identitet (frånvaron av »jag» och »du») 

texter som i hög grad tycks sakna »röst». Samma texter i 2002 års kontext 
»talar» om författaren själv.

95
   Magnus Hedlund, Doktor Gorks sånger (Bonniers, Stockholm 1972), s. 10.
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som tid (»i morgon», »förra året», »denna veckan») och rum (»här», 
»där»). Vem är han? eller det??

Ja, frågan är vansklig att besvara, för i Magnus Hedlunds Doktor 
Gorks sånger, som citatet är hämtat från, levererar texten inget enty-
digt svar; möjligen är det fl era berättare – kanske är det en maskin, 
kanske är det den hjärna som doktor Gork förvarar nedsänkt i 
näringslösning som berättar sina »sånger»; men romanen heter 
Doktor Gorks sånger – är det då denne Gork själv som faktiskt ligger 
i näringslösningen? Och om det bara är en berättare (en hjärna? 
doktor Gork?) så vet vi förstås inte om denne är pålitlig. De avsnitt 
där en viss doktor Gork inför en skara åhörare (Frankenstein, 
Einstein, etc.) beskriver sina experiment med en hjärna nedsänkt i 
näringslösning – är de »sanna»? eller är de också rena påhitt av det 
medvetande som diktar upp historien?

Det mänskliga organet i vätskan är en hjärna.[…] Den har jag lyckats 
skänka liv igen, men på mina villkor. Slad darna leder till en liten 
enkel datamaskin och avleder vissa vibrationer, som förs till ett skriv-
centrum, där vissa vibrationer omvandlas till skrivet språk.

(s. 93)

Den godtrogne läsaren (avhandlingsförfattaren tillhör dem) kan 
dock urskilja två huvudaktörer i Hedlunds roman: hjärnan i närings-
lösningen och doktor Gork.

96
 Den förra är den som i första person 

[!] producerar »sångerna», det vill säga de olika medvetandefrag ment 
vars innehåll varierar mellan metaresonemang (om hur han berät tar) 
och något som liknar berättelser till mot slutet en ganska gripande 
samling brev från en olyckligt förälskad kvinna. Doktor Gork är 
huvudaktören i ett par avsnitt, och de är skildrade i såväl första som 
tredje person, men inget utesluter att det kan vara samma berättare 
som återger även dessa avsnitt.

97

96
  Ambitionen är inte narratologisk, utan snarare att urskilja vilka funktioner 

denna subjektssvävning sätter igång.
97

  I kölvattnet på Marshall McLuhans mediemetaforer (om media som förläng-
ningar av våra sinnesorgan), och den frimodiga diskussionen om drogernas 
verk ningar (och deras bidrag till den nya sensibiliteten), är sinnesförnimmel-
serna i sig ett populärt ämne bland konstutövare och författare, från mitten av 
60-talet. Att på detta sätt gestalta en hjärna, som ju här kan sägas bli till ren 
sinnesförnimmelse, ligger förstås nära till hands.
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Mot romanens slut skildras en demonstration Doktor Gork 
håller inför ett namnkunnigt auditorium (dr Frankenstein, Einstein, 
dr. Moreau). Hans teori går ut på vibrationen som grundläggande 
princip i tillvaron.

98
 Sålunda är det inte elektricitet som går in i 

hjärnan och ger den liv, utan vibrationer från hjärnan som avleds 
via en datamaskin och fram till en skrivare:

De saker som ser ut som strumpstickor som sitter instuckna här och 
var i hjärnan är specialkonstruerade vibrationsantenner som tar upp 
vibrationer ur etern och luften, en sorts sinnesorgan alltså. Resväskan 
på golvet innehåller den lilla datamaskinen, och om jag lyckats skall 
hjärnan ha registrerat och, märk väl, kommenterat vår sammankomst 
här, och på pappersremsan som vid det här laget bör ha slingrat sig 
ut en bra bit från skriv centrum skall vi fi nna hans redogörelse. Kan 
någon som sitter därborta öppna resväskan och riva av det papper 
som förmodligen har kommit ut och läsa vad där står.

(s. 93 kurs. JI)

Det vore förstås frestande att så här långt hunnen i framställ-
ningen antyda att de manuskriptsidor som utgör denna avhandling 
kommer från denna remsa. Viktigare är dock att sekvensen återigen 
demonstrerar den ambivalenta berättarpositionen och därmed hela 
textens oscillerande mellan medvetande och nonsens, mellan text 
och maskin, mellan minne och data.

Magnus Hedlunds roman är sålunda knappast stabil men oftast 
gestaltar texten ett subjekt som trots allt försöker berätta, som har 
problem med verklighetsuppfattningen, men ändå bemödar sig att 
formulera något. Ofta kommenteras osäkerheten och mödorna: 
»Det här jag berättar. De här sammanställningarna. Nej. En episod 

98
   En alltmer osannolik teori ju längre han föreläser, i synnerhet när han överför 

resonemanget på det konstnärliga skapandet:

När en författare fattar pennan eller slår ner skrivmaskins tangenterna så 
fortplantas hans vibrationer genom pennans rörelser till handstilen, men 
också genom skrivmaskinstangenternas anslag mot papperet, och fi xeras 
på så sätt genom sina avtryck på papperet. Jag behöver väl inte påpeka att 
pennan är det vida känsligare mediet. När sedan sättaren i tryckeriet läser 
manuskriptet mottar han, medvetet eller omedvetet, dessa vibrationer och 
vidarebefordrar, om än i uttunnad och distorserad form, dessa till de typer 
han fogar in i matrisen. […] En okänslig sättare kan vara rena katastrofen 
för en aldrig så god författare. (s. 91)
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ur mitt förfl utna. Eller ur min framtid. Jag vet inte» (s. 18); »Det var 
rätt tydligt, eller hur? Tydligare än det brukar vara, är min åsikt.» 
(s. 19 f ).

I denna genom ockultism och alkemistiska vetenskaper, kryonik
99

 
och modern datateknologi sammanstörtade berättarposi tion osäkras 
en rad relationer: mellan skrift och teknologi, mellan människa och 
maskin, mellan medvetande och värld, mellan ockultism och cyber-
netik – för att nämna några. Ett nyckelcitat levereras av dr Gork 
första gången han i romanen talar om sina experiment. Han visar 
sig vara medveten om att de texter vi dittills fått läsa onekligen kan 
förefalla en smula förvirrade: »Vem är han?», frågar Gork retoriskt. 
Han beskriver därefter den glasburk han har framför sig, varuti det 
ligger en hjärna. Från denna, fortsätter Gork sin beskrivning,

leder en nära nog otrolig mängd tunna metalltrådar, fästade antingen 
på hjärnans bark eller ledande in i den svampiga bullen. Metalltrådar-
nas andra ändor är alla fästade i den apparat där jag just nu befi nner 
mig, några leder fram till apparatens skrivcentrum, där de ord ni 
just nu läser tar form på det vita pappret, genom att typerna i den 
skrivmaskinsliknande delen av skrivcent rum automatiskt slås ner i 
en bestämd ordning.

(s. 28, kurs. JI)

Hjärnan är uppkopplad mot en apparat och inuti den apparaten 
befi nner sig doktor Gork; de ord vi just nu läser (texten är alltså 
under tillblivelse) produceras genom denna apparat. Men varför 
befi nner sig Gork inne i maskinen? Ett möjligt svar är: För att 
komma till tals måste han kliva in i den dator som producerar 
texten, och så att säga ta ordet från maskinen. Alltså måste även 
Gork själv (om han nu till äventyrs är någon annan än den hjärna 
som »sjunger» i resten av boken) underordna sig maskinens skrift för 
att göra sig hörd. Eller rättare sagt: läst.

Häri låter sig också Magnus Hedlunds roman sorteras in i auto-
mat. Som i Spelmatriser för Operation Albatross (fast inte på samma 
sätt) iscensätter dessa »sånger» en textvärld som existerar helt på 
maskinens villkor. En avgörande skillnad, som i Doktor Gorks sånger 

99
  Kryonik, mer bekant under sitt engelska namn cryonics, kallas metoden att 

frysa ner kroppar eller hjärnor i väntan på en dag då de skall kunna tinas upp 
och ges ett nytt liv.
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får ett mycket gripande uttryck, är det maskinkontrollerade subjek-
tets vilja till autentisk kommunikation – en ödsligt entonig »sång» 
sipprar ut från glasburken djupt inne i laboratoriet:

Snart är det bara jag kvar. Förstår ni? Förstår ni mig? Finns det någon 
som kan uppfatta det här? Finns det någon som kan avläsa och tyda 
dessa tecken? Finns det då ingen som kan räcka mig handen? Finns 
det ingen, ingen, ingen. Ni förstår mig, eller hur? Ni räcker mig 
handen? Finns det då ingen någonstans? Någonstans alls?

(s. 12)100

Det är en gripande bild som alltså etableras redan i romanens 
inledning; en gest av frånvaro som också korresponderar mot de 
obesvarade kärleksbrev som avslutar romanen. En kvinna skriver 
några brev (till Gork? till »hjärnan» i hans förfl utna?) men får inga 
svar, eller i alla fall inga reaktioner. Det är också en längtan efter 
närvaro och kommunikation:

Var det verkligen du som hade skrivit det brevet. Jag kände inte igen 
dig. Det var i alla fall roligt att höra av dig, även om jag grät i tre 
dagar efteråt. Och Eva är i Amerika, så jag har ingen att prata med.
Det är dig jag väntar på
Din K.

(s. 97)

Hjärnan i skålen vill sträcka ut handen. »K» vill få kontakt.
Berättarens fråga är: fi nns där »någon»? Och i förlängningen 

– vad innebär det att vara någon?
101

 När doktor Gork själv lyckats 

100
 Espen Aarseth har i samband med John Caleys ständigt pågående text The 
Speaking Clock talat om »nihilogue», förstått som att »ingen säger något till 
ingen»: »all those verbal moments are lost as they disappear, in a conversation 
from no one to no one; in other words, a nihilogue». Se Aarseth, »Aporia and 
epiphany in Doom and The Speaking Clock», i Cyberspace Textuality. Computer 
Technology and Literary Theory (ed. Marie-Laure Ryan, Indiana Uni versity 
Press, Bloomington and Indianapolis 1999), s. 40. Är det denna maskindialog 
som Gorks sånger iscensätter? Eller är det verkligen så att allt blir utskrivet på 
de breda remsorna, som dr Gork säger?

101
  Popfi losofi ns modefråga för något decennium sedan var förstås: »Finns där en 

perception utan subjekt?». I den illa spridda Göteborgsskolan tar sig frågeställ-
ningen följande uttryck:

– Dô! É dé gôtt för att dé é gôtt? eller é dé gôtt för att man é go själv??
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ta ordet (från maskinen) är det i alla fall med ett distinkt avvisande 
av en »romantisk identitetsideologi»:

Tro nu för all del inte att jag tänker sticka huvudet i det gamla iden-
titetsträsket, lägga näsan i blöt i den gamla identitetsproblemssoppan 
igen. Å nej. I förtroende kan jag avslöja för er att identiteten, den 
fi nns inte. Så inte är den något problem, inte.

(s. 26)

Det ter sig nästan överfl ödigt att påpeka att Doktor Gorks sånger 
iscensätter just en sådan förlust – eller snarare ett förnekande – av 
en fast identitet. Gork fortsätter förvisso med en reservation som 
i sig är intressant, då den antyder ett jämställt förhållande mellan 
människor och materia: »Det lär fi nnas saker, djur, människor 
(ingen rangordning, absolut ingen rangordning!) som är sig lika från 
dag till dag, från månad till månad, från sekel till sekel. Men jag har 
då aldrig stött på någon.» (s. 27).

102
 Dr Gorks sånger iscensätter en 

tillvaro av »fl imrande signifi anter» (som ju var N. Katherine Hayles 
vidareföring av Lacans »fl ytande signifi anter», se ovan ).

103

Hjärnan i skålen har ett besvärligt förhållande till de omgivande 
orden. Inte nog med att han inte får fatt i dem på ett betryggande 
sätt, de tycks honom mäktigare än han i förstone räknat med. Det 
fi nns ord, konstaterar han, som är »tydliga, avgränsade, och kanske 
till och med funktionsdugliga», ord som man rentav kan förändra 

– Dô, den va’ go den! Du menar la’: Finns de en gôttighet utan perception? 
– »Das gôttighet an sich»!?

[rätt svar: Gôtterdämmerung]

      Och det slutar förstås inte där. En internetsökning på ordet »Götterdäm-
merung», ger följande träff: »Götterdämmerung. Dawn of the Human-made 
Gods», vilket är arbetstiteln på en bok av Bill Hibbard som under 2002 
kommer ut med titeln Super-Intelligent Machines. Se:

      http://www.ssec.wisc.edu/~billh/gotterdammerung.html
102

 Denna strävan efter en mer jämlik relation mellan människa, djur och materia 
kan givetvis också få en naturlig [!] förklaring om vi förstår texten som faktiskt 
framställd av en apparat, och inte av en människa.

103
  Romanens egen publikationshistoria skulle också kunna illustrera en sådan 

»fl imrande signifi ant». Enligt Magnus Hedlund själv (yppat vid samtal med JI 
på Restaurang Kometen, augusti 2001) var Dr Gorks sånger nämligen antagen 
för publicering redan 1970, men manuskriptet var försvunnet [!] på Bonniers i 
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färgen på, som går att bruka. Och detta är gott och väl tills han 
upp täcker att det ju istället är orden som leker med honom, »som 
drar ifrån, lägger till och byter ut delar», och färgar om både ögon, 
näsa och ansikte (s. 33 f ). Men om orden tycks förvandla berättaren 
till en byggsats, så tycks han i sin tur också kunna frambesvärja sina 
egna fi gurer, och inte vilka fi gurer som helst:

Om doktor Gork inte fi nns så får vi uppfi nna honom, som jag så 
träffande uttryckte mig under en diskussion över ämnet Metafysiken 
i vardagsrummet på Litteratursäll skapets årsmöte. […] Och sagt och 
gjort, eftersom ord och handling (eller är det tanke och ord?) alltid är 
ett hos mig, så gick jag direkt hem och uppfann honom.

(s. 95 f )

Denna upplysning får läsaren alltså mot slutet av den 100 sidor 
långa romanen. Att berättarens inställning till Gork etableras 
med en parafras på Voltaires påstående att »om Gud inte fi nns får
vi uppfi nna honom» bekräftar också skapelsens funktion i texten. 
Och här gestaltas också en rörelse från det centralperspektiv som 
styrde upplysningens gutenbergska rationalitet, till den pågående 
skapelse berättelse post humanismen etablerar.

104
 Därtill korrespon-

två år, innan man slutligen återfann det och kunde publicera romanen. (Hed-
lund sjönk så lågt i sin förtvivlan att han förföll till att skriva kritik).

         Motivet med det »artifi ciellt levande» medvetandet, t.ex. en nedfryst hjärna 
som långt senare väcks till liv, varieras f.ö. med en närmast förunderlig samti-
dighet också i våra grannländer. Se t.ex. norrmannen Olav Angells Den elek-
triske blomsten (1968) och danske Anders Bodelsens Frysepunktet (1969) som 
bägge laborerar med »kryoniken» som motiv. Se också Ingvarsson, »Doktor 
Gorks manuskript. Några nedslag i den nordiska prosans förhållande till media 
1965–72», i Modernitetens ansikten. Livsåskådningar i nordisk 1900-talslitteratur 
(red. Bråkenhielm, Pettersson, Nya Doxa, Nora 2001), s. 327–342.

104
 I en annan signifi kant passage sammanförs den gutenbergska erans huma nis-
tiska bildningsideal – representerat av en parafras på en av detta ideals främsta 
gestaltare, Rabelais – med den etermediala samtidens cybernetiska fi losofi :

Jag grunnade och grubblade och räknade och kalkylerade med uppbju-
dande av alla mina kunskaper, och de är ganska omfattande efter mina 
fjorton år vid universitetet och alla mina examina, alla mina kunskaper, 
skulle jag säga, i psykologi, psykiatri (två år vid medicinsk fakultet), neuro-
logi, fysiologi, kunskapsteori, symbolisk logik (som jag var en hejare på), 
argumentations analys, semantik, fi lologi, chiropracti, historia, fi losofi , 
cybernetik (mitt specialområde), informationsteori och ett par andra dis-
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derar dok tor Gorks tillblivelse mot den berättande hjärnans 
»födelse» i romanens inled ning:

Ibland önskar jag att jag aldrig blivit född. Den önskan uppfylls ome-
delbart, för jag har aldrig blivit född. Så vitt jag vet. Jag är inte av den 
sorten, som doktor Gork brukar säga (om mig alltså).

(s. 18)

Ja, det är en närmast cirkulär konstruktion av subjekt som förintar 
sig själva, eller som hela tiden är dolda i maskineriet. Det är egent-
ligen lämpligt att sluta nedslagen i Magnus Hedlunds roman där, i 
dess egen iscensättning av ett subjektsmaskineri som kan liknas vid 
en av Jean Tinguelys självförstörande apparater.

 Men Dr Gorks sånger etablerar också en ambivalens mellan 
cybernetik och alkemi (cyborg vs homunculus) som leder undersök-
ningen vidare in på till synes irrationella spår. Överhuvudtaget är 
den gotiska romanens kabinett närvarande, »dr Acula» och »dr 
Frankenstein» avlägger visiter, för att inte tala om »dr Moreau», och 
dr Gorks egna hånskratt ekar i laboratoriet. Men berättaren skildrar 
också en besynnerlig samling varelser som travar omkring i ett mån-
belyst, dimmigt nattlandskap, vid kryptor och kyrkoruiner.

Detta var de levande dödas fest, som återkommer vart tionde år, då 
alla monster, zombies och homunculi samlades för att för en gångs 
skull roa sig, medan deras skapare höll kongress någonstans i när-
heten där de kunde vara i avskildhet utan att ett ögonblick släppa 
kontrollen av sina varelser.

(s. 82)105

cipliner (ekonomisk antropologi till exempel) utan att komma till något 
resultat. (s. 75)

      Vad berättaren försöker komma fram till är varför han inte kan öppna ögonen 
(något som kanske inte är så konstigt om han nu »bara» är en hjärna). I 
Rabelais 1500-talsdiskurs utgör listan det paradigmatiska tecknet för bildning. 
I kryonikens och datateknikens tidevarv störtar ordningen samman och det 
artifi ciellt framställda subjektet saknar verktyg för att sortera sina iakttagelser 
(eller är det kanske minnen!?). Häri tangeras än en gång den förskjutning N. 
Katherine Hayles beskrivit, från ett gutenbergskt paradigm, med »närvaro-
frånvaro» som kunskaps teoretisk princip, mot posthumanismens mer instabila 
begreppspar »mönster/ slump».

105
  Det fi nns skäl att anta att dessa »skapare» samlats »på kongress» under dr 

Gorks ledning. Något som skulle kunna vara en rubrik, på samma sida som 
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Men kanske är det i denna besynnerliga gemenskap av levande 
döda, »monster, zombies och homunculi», och endast här, som 
berättaren, hjärnan i skålen, känner sig hemma. Kanske är han 
själv en homunculus, eller zombie. Här korsas alltså den moderna 
veten skapens yttersta (?) landvinningar med ockultism och alkemi. 
Varje ny teknologi ställer en fråga om döden. Och om livet.

Avsnittet automat avslutas nu med något som kan se ut som en 
irrationalitet. Och så är nog fallet. Ändå måste vår vän homun culus 
få komma till tals före summeringen.

homunculus (epilog)

Nu klingar glaset med en ljuvlig ton,
nu grumlas det och klarnar – alltså sker det!
En liten sirlig, nätt person
rör sig därinne – ja, jag ser det!

          – J.W. von Goethe, Faust II

Varje ny teknologi tycks få oss att tro att vi äntligen ska kunna tala 
med de döda.

106
 Ett ännu tämligen outforskat fält i mediehistorien 

är den synbarligen parallella uppkomsten av vissa kommunikations-
teknologier och nya former av spiritism; (tekniska) medier går 

»de levande dödas fest», antyder att platsen för detta möte skulle kunna vara 
»I kryptan under kyrkoruinen». Och här påbörjar Gork sin föreläsning, inför 
bland andra dr Frankenstein, dr Moreau, Einstein, Curie, m.fl ., om vibratio-
nerna som alltings ursprung (s. 82 ff ).

106
 Friedrich Kittler noterar sambandet. Se till exempel avsnittet »The Great 
Lalula» i Discourse Networks 1800/1900, s. 229 ff: »A medium is a medium is a 
medium. As the sentence says, there is no difference between occult and tech-
nological media». Se även »Grammofon, fi lm, skrivmaskin», d.v.s. förordet till 
boken med samma namn:

Medier levererar alltid redan spökföreteelser. […] Och de spiritistiska 
seansernas andar med sina meddelanden från dödsriket framträdde ganska 
omgående efter det att morsealfabetet lanserats 1837. Snart visade fotogra-
fi ska plåtar – till och med när bländaren varit stängd – bilder av andar eller 
vålnader, vilkas äkthet bara förstärktes av plåtarnas svartvita suddighet. Ett 
av de tio användningsområden för sin just uppfunna fonograf som Edison 
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hand i hand med (spiritistiska) medier.
107

 Här fi nns morsesignaler, 
radiovågor och Blavatsky, James Joyce och telefonen (samtalet från 
kistan), tv och Uri Geller, adb och esp, nasa och von Däniken, 
rullbandspelare och de röster från andra sidan som Friedrich Jür-
genson spelade in under 60-talets andra hälft.

108

Mitt i den teknologiska rationalitet som stavas adb, tv, struk-
turomvandling, sekularisering, cybernetik, heta linjen (usa-Sovjet), 
atombomben, gruvstrejk, högertrafi k, jetplan och automation, ja 
mitt i detta frodas irrationaliteten, mystiken, magerna, de förunder-
ligt doftande provrören.

I Sverige kan ett nyvaknat intresse för det ockulta under 1960-
talet iakttas även inom litteraturen. P. O. Enquists Magnetisö rens 
femte vinter är berättelsen om en magnetisör under 1700-talet, hans 
uppgång och fall (det är ju också en storartad berättelse om tro 
och tvivel). I den bok vars avslutning fi ck inleda denna avhandling, 
Torsten Ekboms En galakväll på operan (1969), ägnas ett avsnitt 
(eller en »utställningsmonter») åt en avdelning av den tyska säker-
hetstjänsten som under andra världskriget ska ha ägnat sig åt spiri-
tistiska experiment. Med hjälp av radar, radiovågor och bandspelare 
försökte man spåra röster – spioner, konspirationer – i rymden med 
metoder liknande de Jürgenson använde sig av.

förutsåg och formulerade i North American Review 1878 var slutligen att 
bevara »de döendes sista ord».

      En vidare räcka exempel avslutas med konstaterandet: »Dödsriket är precis lika 
stort som en kulturs förmåga att spara och sända data.» Kittler, Maskinskrifter, 
s. 45 f.

107
 Men se t.ex. Pamela Thurschwell Literature, Technology and Magical Thinking, 
1880–1920 (Cambridge University Press, Cambridge 2001).

108
 Om bandspelarens »objektiva» kvaliteter säger Jürgenson bl.a.:

Som jag tidigare så många gånger i pressen deklarerat, rör det sig här inte 
om spiritism eller medialitet. En bandspelare registrerar exakt de elektro-
magnetiska impulser, som strålar in från omgivningen i apparaten. Det 
hela sker mekaniskt och registreringen är objektiv, ty en bandspelare låter 
sig inte påverkas av önsk ningar och känslor.

      Friedrich Jürgenson, Radio- och mikrofonkontakt med de döda (Nybloms, Upp-
sala 1968), s. 7 f. Se också Anders Elmquist, »Friedrich Jürgenson i sin nya bok: 
’Nu får vetenskapsmän avgöra om det är de döda som talar!’ », AB 23/6, 1968. 
Jürgen son dyker upp även i Kittlers exemplifi eringar (se not ovan).
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I den kontexten är det kanske inte helt förvånande att den gamla 
alkemistiska föreställningen om en homunculus åter väcks till liv 
som litterärt motiv. Begreppet homunculus går oftast tillbaka på 
Paracel cus (1493– 1541) och avser att man med magiska och kemiska 
meto der (sädesvätskor, hästspillning, alkemistiska dekokter) ska 
kunna framställa en liten människa. Viktor Rydberg beskriver i 
Medeltidens magi (1902) alkemisternas strävan:

Endast vissa alkemister ha ett ännu större mål i sikte: de vilja i retor-
ten frambringa människan, ja hela världen. I män af det nittonde 
århundradet kännen blott genom ryktet våra försök med homunculus 
och med perpetuum mobile naturæ.109

Rydbergs parallell till evighetsmaskinen är betydelsefull, och sätter 
dessutom in 60-talets återbruk av motivet inte bara i en alkemistisk 
utan även en cybernetisk tradition. Perpetuum Mobile är något av 
ingenjörskonstens »vises sten», mekanikens bidrag till makten över 
skapelsen. I sin år 1861 publicerade studie över evighetsmaskinens 
historia defi nierar Henry Dircks dess »oavbrutna rörelse» (»Per-
petual Motion») som en »självuppehållande oavbruten mekanisk 
drivkraft».

110

Gemensamt har homunculus och perpetuum mobile (men också 
Golem och senare cyborgen) att de ifrågasätter gränser, för naturen 
men också för skapelsen, och Skaparen. Rydberg inser förstås alke-
mins sprängkraft:

Hon är gigantisk i sina syften, och i djupet af henne bor en tanke, 
som är förskräcklig, emedan han hotar att krossa samma världsåsikt, 
på hvilken vår tro är byggd. Vi sysselsätta oss med elementerna, till 
dess den föreställ ning smyger sig på oss, att allt är af dem beroende; 
att allt, skaparen och det skapade, är i dem inneslutet; att allt upp-
kommer af en nödvändighet och förgås af en nödvändighet. Kan 

109
 Viktor Rydberg, Medeltidens magi; Jehovatjänsten hos hebreerna. (Jämte tillägg); 
Urpatriarkernas släkttafl a (Fjärde upplagan (Tredje bokupplagan) Bonniers, 
Stockholm 1902), s. 81–84.

110
  Henry Dircks, Perpetuum Mobile or A History of The Search For Self-Motive 

Power, from the 13th to the 19th Century. (London 1861, nyutgåva i faksimil 
B. M. Israël, Amsterdam 1968), Del I s. xiv: »By Perpteual Motion, then, 
is simply to be understood – a selfsustained continuous mechanical motive 
power.»
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du i degeln samla de elementer och lifsfrön, som rörde sig i kaos, så 
kan du ock i degeln framtrolla de sex skapelsedagarne och återfi nna 
den ande, som danade kosmos! För att undgå denna tanke har jag 
öfvergifvit alkemien; men en pergamentrulle, som, förseglad med 
sju insegel, förvaras i den hemligaste vrå af mina hvalf, innesluter 
de märkvärdiga erfaren heter, som jag med afseende på perpetuum 
mobile och homunculus har förvärfvat. (Ibid.)

Skapelseakten i människans hand är alltså heretisk. Lek inte Gud! 
(– icke att förvåna att det experimenteras med Homunculus också 
i Fausts andra del).

Denna heretiska verksamhet aktualiseras explicit i åtminstone 
två 60-talstexter – i en novell av Lars Gustafsson (»Homunculus» 
1967), och i en roman av Sven Delblanc (Homunculus, 1965). Intres-
santa konstruktioner av »mänskligt» liv återfi nns också i Magnus 
Hedlunds Dr Gorks sånger och Nils Lei jers Miniput.

I en tid då diskussionen kring artifi ciella intelligenser och tän-
kande robotar börjar ta fart på allvar, diskuterar dessa texter möjlig-
heten att mekaniskt/alkemistiskt frambringa någon sorts mänsklig 
varelse. Steget från denna homunculus (som i sig rymmer så mycket 
av vetenskapens historia) till cyborgen, den cybernetiska erans sam-
mansmältande av människa och maskin, är inte långt.

I Gustafssons novell framträder en lustig mekanisk fi gur:

Här är en av de sista.
    Vi såg fortfarande inte det föremål som vaktmäs ta ren talade om, 
eftersom han stod med ryggen emot oss, vänd in mot ett hörn, och 
ett ögonblick helt skymde bort ljuset från den gammaldags, svagt 
glödande koltråds glödlampan.
    – Den kunde ganska många saker. Men han var inte nöjd och 
hann göra två till innan han dog. Den här är den enda som beva-
rats.
    – Den kunde gå, räcka ut tungan, svänga med armarna. Om jag 
minns rätt frambringade den också ett slags ljud. Jag tror att målet 
var att åstadkomma en som kunde tala.111

Gustafssons novell handlar om en »Ivar G. Lundberg», som dragit 
sig helt undan världen. Hans kommunikativa kapacitet tycks 

111
  Lars Gustafsson, »Homunculus», ur Förberedelser till fl ykt och andra berättelser 

(Norstedts, Stockholm 1967), s. 129.
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mycket begränsad, han mumlar »momma» om något är bra men i 
övrigt pratar han inte alls. Lundberg är dock ett tekniskt geni och 
har före sin död, till sin egen avbild, framställt ett antal robotlik-
nande föremål varav den ovan beskrivna är den enda bevarade.

Ett påstående om Lundberg återkommer två gånger i texten: 
»Ingen har någonsin utbytt en tanke med honom». Frågan reser sig 
då hur denne Lundberg var; att aldrig någonsin ha utbytt en tanke 
med någon. Vem är man då?

– Den förmåga till mekanisk konstruktion Ivar G. Lund berg visade 
var sådan att den under andra omständig heter hade gjort honom till 
en förstklassig civilingen jör, en uppfi nnare, eller kanske helt enkelt 
en urmakare. Och han utövade den liksom i fullständig blindhet, 
utan något som helst samband med den kropp eller människa han 
för övrigt var.

(s. 128)

Lundberg beskrivs alltså själv som en varelse helt utanför denna 
värl den, ett geni som agerar i »fullständig blindhet». Bisatsens sär-
skil jande på »kropp» och »människa» får snart sin funktion i tex ten. 
Denna uppenbara särling beskrivs som en »automatisk talang», som 
något »helt opersonligt» (inte opersonlig). Talangen sägs ha »vuxit i 
honom som en parasit» och till sist uppfyllt honom. Och verktygen 
framställde Lundberg själv »med sina egna händer av material han 
tiggde sig till» (ibid.).

Ingen har utbytt tankar med Lundberg, han agerar automatiskt 
och autonomt, har knappt ens kontakt med sin egen kropp, han 
har inget språk och skapar sina egna verktyg – Lundberg framstår 
som  ett slutet system. Kropp eller människa. Novellen avslutas: 
»– Och alldeles självklart såg han sig själv som en homunculus, 
svarade jag» (s. 131).

Den »Homunculus» som adresseras i novellens titel syftar alltså 
inte på någon av de mekaniska dockor Lundberg framställer, utan 
på honom själv. När denne homunculus ska reproducera sig miss-
lyckas han, hans skapelse blir en stor meccano-fi gur:

När jag lutade mig ner kunde jag i ljuset från fi cklampan urskilja det 
fi na, oöverskådliga systemet av metalltrådar, hävstänger som hakade 
i varandra, balanshjul och kug gar. De förlorade sig in i bröstkorgens 
mörker.
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Detta är knappast ens en cyborg – en sammansmältning av män-
niska och artefakt – för det är t.o.m. oklart om Lundberg är en 
»människa», kanske är han bara en »kropp». Liknar det något så 
liknar det den mekaniska dockan i E. T. A. Hoffmanns Sandman-
nen (1816), fast i sämre skick och inte så erotiskt förförande som 
den vackra men livlösa Olimpia ter sig för den olycklige Nathanael 
i Hoffmans kortroman.

Lundbergs misslyckade reproduktion är i sammanhanget bety-
delsefull eftersom den belyser en viktig aspekt av automaten och 
människans oro inför humanoiden, roboten eller Frankensteins 
monster. Bruce Mazlisch skriver i The Fourth Discontinuity bl.a. om 
det sexuella hot som är en så viktig beståndsdel i rädslan för auto-
maten.

112
 Dels rymmer denna rädsla förstås en konkurrenssituation: 

Tänk om kvinnorna vill ha ännu bättre älskare, eller männen än 
bättre älskarinnor, och tänk om dessa drömpartners fi nns att tillgå!? 
Då fi nns förstås risken att vårt eget släkte – Homo faber – dör ut 
av ren njut ningslystnad. Men mer akut är kanske den situation 
som uppstår om roboten börjar reproducera sig; då är vi verkligen 
hotade som art eftersom vi inte ens längre behövs för att konstruera 
fl era robotar. Människan får då fi nna sig att vara ett snart passerat 
stadium av evolutionen.

113

112
  Bruce Mazlisch, The Fourth Discontinuity, s. 33: »The robot making advances 

to the ladies and incurring the king’s wrath presents the sexual threat so pre-
valent, as we shall see, in fears about automata». 

113
  I Cybernetics antyder Norbert Wiener att reproduktionen, sexualakten, kan 

för stås som är ett fl öde, ett informationsutbyte, mellan interna och externa 
hormoner. Den mänskliga organismen förvandlas i denna analogi till ett 
medium för fl ödet av hormoniell information. Själv lämnar han dock snart 
denna tankegång, »as an interesting speculation».

         Men, menar Hayles, tankegången överges kanske snarare för att den är stö-
rande, ty den tycks implicera att den privata identiteten och den fria viljan bara 
är en illusion som döljer den cybernetiska verkligheten. Wiener introducerar 
ett frågekomplex som rör sexlivet men, konstaterar Hayles, det är ett sexliv 
utan sexualitet. Vi går miste om alla de faktorer som är involverade i den ero-
tiska leken: »When Wiener is confronted with this sexless sex, his fi rst impulse 
is to withdraw: coitus interruptus».

         Den »erotiska oron» (»erotic anxiety»), maskinens eventuella intrång 
på området, har alltid varit föremål för gestaltning; tidigt kan den iakttas 
exempelvis i Hoffmans Sandmannen, Hayles nämner de erotiskt kompetenta 
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I Lundbergs fall är den erotiska oron obefogad. En homunculus 
som framställer sinnrika men knappast funktions dugliga dockor 
utgör inget hot. Men det fi nns ett annat möjligt scenario för 
Gustafssons  novell: är det så att såväl Lundberg som hans dockor 
är människor precis som vi – med den enda skillnaden att »ingen 
någonsin har utbytt en tanke» med dem? Då fi nns även män ni-
skan i ett oöverskådligt system av metalltrådar, med den unika 
förmågan att hon utbyter tankar – och därmed etablerar hon den 
av Gustafsson på annat ställe beskrivna gemenskapen, långt inne i 
mekaniken.

Ecce Post Homunculus.

I Delblancs roman Homunculus (1965) pågår defi nitivt alkemistiska 
experiment:

Damejeanner med destillerat vatten vilade i sina fl ätade reden. 
Batterier av fl askor, lerkrus och glaskärl med fosfor, kvicksilver, 
vätesuperoxid och fettsyra, papplådor och bruna påsar med järn, 
svavel, kalk, pulveriserat kol. Badkaret var till hälften fyllt av en trög, 
rödbrun vätska. En elektrisk doppvärmare nedsänkt i vätskan, den 
svarta sladden ormade sig över kanten och ut över golvet i en slinga. 
En mättad, nästan kväljande lukt av jord och kompost. Sebastian 
lyfte badkarstermometern, drypande av fet, rödbrun vätska. Trettisju 
och två. Det får duga. Är allting redo. I natt? Här. Nu. Jag måste 
lyckas. Darrande strök han eld på en tändsticka och tände ett ljus på 
bad rumsskåpet. Så samlar jag de fyra elementen omkring mig och 
bjuder dem att dansa.
    […] Han fyllde glaset med sitt gula urin och tömde det varsamt i 
badkaret. Drivande ångor började lyfte [sic] från den bruna vätskan. 
Temperaturen stiger. Bra, än så länge går det bra. Kanske i natt.

androiderna hos Philip K. Dick, ett annat exempel är Kris Kelvins obehagliga 
»kärleksmöte» med projiceringen av hans döda fru i Stanislaw Lems roman 
Solaris, eller genusöver skridandet i William Gibsons Neuromancer. Ett intres-
sant exempel är också Sven Delblancs enaktare »Robotbas» (publicerad i Dialog 
1966:3) där två anställda robotvakter varannan kväll växelvis kommenderas till 
att ha sex med städerskan Alice; den som ger dessa order är en maskin de själva 
konstruerat.

         Se Hayles, How We Became Posthuman, s. 108 f – n.b. att Hayles sidhän-
visningar till Wiener i just det avsnittet refererar till fel bok. Se alltså även 
Norbert Wiener, Cybernetics, s. 181 ff.
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    Hand. Jag bjuder dig att vara stilla. Med en pipett sög Sebastian 
upp en dyrbar röd droppe ur den lilla glasfl askan. Essensen. Inte bara 
kemi. Levande tro skall skänka dig kraft. Nu, Paracelsus, gamla mäs-
tare, stå mig bi. Nu, den röda droppen darrade i pipettens näbb.
    Föll.114

Detta (i boken) första experiment misslyckas, det som de tidigare; 
Sebastian, alkemisten, har skapat en ohygglig stinkande, tretåig och 
enögd varelse som han strax får avliva. Nästa gång går det bättre. 
En vacker yngling med långt rött hår och klarblå ögon, tyst och 
ömhetstörs tande, häver sig upp ur badkaret. Hans första och enda 
ord är »Bekos», och det får bli hans namn. Han ammas av Sebas-
tian, sin skapare. Men, än mer sällsamt, han sprider frid omkring 
sig. En polis ska bötfälla både Sebastian och Bekos för osedlighet, 
eller något annat, han gillar i alla fall inte vad han ser (är den andre 
knark påverkad eller nåt!?). Men plötsligt slappnar kon stapeln av:

Polisen drog av sig slipsen och knäppte upp skjortan. Det är varm 
julinatt. Polisen stack in näven och kliade sig vällustigt i armhålan.
    – Ah, sa han. Det gjorde gott. Jag tror jag ger fan i passet och går 
hem och tar mig en öl.
    – Ni skulle ju arrestera oss?
    – Det kan vara. Jag är less på det här nu. Hålla på och gräva i allt 
jävla elände. Och arg blir man av det också, nej, nu är det jag som 
går hem. Hej med er, gubbar. Ha det så bra.

(s. 123)

På sin första stadstur stöter Sebastian och Bekos ihop med självaste 
statsminister Erlander. Även han smittas av friden, tar en ledig kväll 
och arrangerar en mindre supé vid Bellmanstatyn för Sebas tian, 
Bekos och tre nymfer.

Men dessa experiment har en storpolitisk inramning. Ty Sebas-
tian är hårdbevakad av såväl sovjetiska som amerikanska agenter, 
ja även svenska underrättelsetjänsten har koll på honom. Alla hans 
förehavanden är kartlagda. »Elektriciteten knäpper som dödsur i 
väggarna: de dolda mikrofonerna. Kykloperna lyssnar» (s. 34).

115
 

114
  Sven Delblanc, Homunculus. En magisk berättelse (Bonniers, Stockholm 1965), 

s. 52 f.
115

  Aktörerna från öst och väst företer för övrigt komiska likheter med de kliché-
artade typer som Ekbom låter uppträda på sin teater.



227automat

Sålunda är dessa alkemistiska experiment med livets och dödens 
urkrafter omgärdade av det Kalla Krigets högteknologi:

– Jod, jublade han plötsligt. Jod! Jag kanske tog för lite jod!
    Jod, stenograferade radiotelefonisten på amerikan ska ambassaden. 
Sorensen rev av bladet från hans block.
    – Jod, sa han lydigt till sin chef.

(s. 57)

Kampen gäller alltså det artifi ciella livets hemlighet. En konstgjord 
armé, eller varför inte älskarinnor (s. 85). Jakten eskalerar precis som 
Sebastians panik då Bekos tycks vara en lyckad homunculus. Sam-
tidigt berövas Sebastian själv alltmer av sin mänsklighet, han miss-
handlar sin kvinna vilket får en oväntat effekt på hans skapelse:

Bekos är blek. Han har sett alltsammans. Det röda håret hänger i 
hans ansikte. Han stönar som ett sjukt djur.
    – Bekos. Du får inte vara rädd. Inte vara rädd nu. Det var bara en 
lek. Vi lekte bara. Inte vara rädd.
    Bekos stönar och skakar på huvudet och drar sig baklänges in i 
sängkammaren. Nu är han rädd för första gången i sitt liv. Och det 
är sin skapare han fruktar.
    Sebastian grips av svindel och vacklar till, han stöder sig med 
handen mot väggen, han skakas av ett plötsligt hat mot denna varelse 
som har förtärt hans mänsklighet.

(s. 167)

Öst och Väst jagar Sebastian och hotar samtidigt att spränga väte-
bomber över Stockholm om de inte lyckas i sina uppdrag. Sebastian 
blir en desperado som dödar alla i sin väg. Bekos tynar snabbt bort 
för att till slut upplösas. Vid romanens slut »föder Sebastian sin 
död».

Delblancs roman iscensätter det kalla kriget som laboratorium. 
Bekos är under en helt kort tid en bild av hoppet men han går ju 
under (kanske av skräck för allt våld han ser i människornas värld). 
Bekos blir också en bild av fåfängan, det högteknologiska strävan-
det efter artifi ciella människosubstitut. Men framför allt iscensätter 
Homunculus överskridandet, en tillvaro där mänskligt liv smälter 
ihop med artifi ciellt liv, där teknologi och magi når samma status. 
Att författaren väljer den alkemistiska fi guren i stället för en robot 
eller cyborg tyder på att teknologin intagit kultens plats. I Delblancs 
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roman tycks alla dessa överskridanden gestalta en dehumanisering 
– Sebastian är vid romanens slut inte längre mäns klig.

Det ska nog uppfattas pessimistiskt.

Men på annat håll pågår andra experiment med människokrop-
pen:

Ett nytt mått i tänkandet hade införts, och snart började konturerna 
av den nya människan framträda. Det var en mycket, mycket liten 
människa.
    Den nya människan behövde inte vara särskilt stor i ett samhälle 
där maskiner utför sådant arbete som annars skulle vara kroppsligt 
krävande. Och den lilla kroppen skulle få tillräcklig motion bland 
manöverorgan och av att förfl ytta sig. Vidare kräver små kroppar 
mindre föda, mindre utrymme, mindre energi, mindre material och 
kan utnyttja resurserna bättre. I det tekniskt utvecklade samhället gör 
hon samtidigt en arbetsinsats som helt motsvarar den som en män-
niska med normal kroppsstorlek presterar.116

Citatet är hämtat ur Nils Leijers roman Miniput från 1968. Det är 
en häpnadsväckande bok som varvar teknokratisk simulering med 
framtidsdrömmar, kroppslig metamorfos och hallucinogena intryck. 
En cybernetisk homunculus (förutsättningarna är här ett samhälle 
som är än mer automatiserat och elektrifi erat än hos Delblanc) eller 
ett av ingenjörerna regisserat lsd-rus? – ja, en liten ank-hare är 
Leijers roman. Och den får avsluta undersökningens rudimentära 
inven tering av homunculi i svenskt 60-tal. Miniput kunde för övrigt 
fått illustrera fl era av resonemangen i denna avhandling och det 
känns därför lämpligt att avsluta med några marginalanteckningar 
kring Leijers bok.

Och: att förminska den mänskliga rasen för att klara jordens 
resurser – vilken idé! Då når oss en annan röst från 60-talets slut, 
den tillhör professor Arne Tiselius, som högst seriöst – och detta 
är på riktigt – talar om den teoretiska möjligheten att genom hor-
monbehandlingar krympa en människa till 5 cm storlek för att på 
så sätt få jordens resurser att räcka till. »Att skörda och sköta de då 
jättelika maskinerna kan även sådana Lilleputtar klara med lämplig 
elektronik. En enorm mängd näring skulle stå till förfogande för en 

116
  Nils Leijer, Minput (Norstedts, Stockholm 1968), s. 25 f.
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mänsklighet som säkert fortsätter attt öka kraftigt i antal.» Med ett 
understatement påpekar Tiselius att det förvisso krävs en tämligen 
omfattande administration för att klara av detta. Det gäller även 
att förminska fl era andra varelser: »Annars riskerade man att bli 
uppäten av en sparv under en promenad eller av en abborre vid 
ett bad.» De fi losofi ska aspekterna av ett dylikt projekt är också 
intressanta: hur liten kan en levande varelse vara och ändå besitta 
mänsklig intelligens?

Tiselius funderingar stod att läsa i en artikelserie av Tom Selan-
der som i tio delar publicerades i Svenska Dagbladet 1969 under 
rubriken »Sverige år 2000», och som sedermera också kom ut som 
bok.

117
 Likheterna mellan Selanders artikelserie och Leijers roman 

är fl era. 
I Miniput beskrivs en hjärntrust på forskningsanläggningen 

»Kreativet»:

Tänkarkollektivet fungerar som en jättestor hjärna i vilken pro-
cesserna långsamt knuffas från cell till cell och från avdelning till 
avdelning genom hela associations kedjor. Idéfabriken lever med sina 
konferens rum, tänkarceller och stora enheter, den är en organisk 
helhet, en modellstudio för produktiv hjärnverksamhet.

(s. 14)

Denna »idéfabrik» skulle kunna vara det »framtidsteam» bestående 
av 24 fackexperter Selander samlat till artikelserien i SvD. Ofta 
i framställningen benämns de också som ett organiskt kollektiv 
– »framtidsteamet anser», »framtidsteamet är överens».

Men tillbaka till de besynnerliga gestalterna i Leijers roman. 
Förutom Hegius som lever i symbios med sitt lilla appendix i form 
av en liten »mänsklig» varelse ansluten till ryggslutet, är det Stefan 
Hult som drar till sig uppmärksamheten då han i sin förälskelses rus 
beslutar sig för att försöka konstruera en doftorgel av de upplevel-
ser han haft med sin älskade Eva Blom. Han samlar dofter, sekret, 
hårstrån och andra memorabilia i en ask som får namnet multibox, 
och rubriken Förälskelsen (s. 37 f ). I Stefan Hults värld blir pas-
sionen till information:

117
  Tom Selander, Sverige år 2000. 24 svenska framtidsforskare om morgon dagens 

samhälle (Rabén & Sjögren, Stockholm 1969).
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De älskande omvandlas av sin förälskelse. Plågade av sina kroppars 
hänförda förberedelser till uppgående i varandra upprepar de meka-
niskt smekorden.
[– – –]
Medan Eva Blom låter sig hänryckas i förälskelsen har Stefan Hult 
med allt större skärpa börjat iaktta vad som händer med dem. Han 
söker efter möjligheter att uttrycka det – han koncentrerar sitt sam-
lande till föremål som har direkt beröring med förälskelsen. Han 
registrerar ljud och bilder med bandspelare och kamera. Söker hela 
tiden fånga känslan i något påtagligt.

(s. 36 f )

Detta experiment, att samla upplevelserna och sedermera hitta en 
form att kunna återuppleva dem mekaniskt, tar allt större plats i 
Stefan Hults liv och han »slits mellan själva kärleksupplevelserna 
och möjligheten att få uttrycka dem» (s. 41).

Ingenjör Hegius uppgår snart i en besynnerlig symbios med sitt 
bihang. Han märker att han kan titta med bihangets ögon och upp-
leva världen därifrån, se sig själv som en annan: »Med slutna ögon 
är hans medvetna, seende jag nu förfl yttat till en punkt utanför 
honom – till andra sidan förstoringsglaset!» (s. 31) Snart föredrar 
han att uppleva livet från den lilla varelsens perspektiv och så små-
ningom blir den »gamle» Hegius till ett närmast besvärande bihang. 
Subjektsförskjutningen, från biologiskt liv till, ja vadå? – konstru-
erad artefakt? homunculus? protes? illusion? – förskjutningen är 
hursomhelst radikal för Hegius vidkommande.

Samtidigt formulerar »Kreativet» sitt projekt i alltmer post-
humanistiska termer. Mutationsplanen beskrivs som en parallell till 
den pågående miniatyriseringen inom elektroniken. Men frågorna 
väcks samtidigt: »vad är liv, vad gör livet värt att leva?» (s. 33). Man 
kommer också fram till att utvecklandet av denna lilla människosort 
måste ske på den normala människans bekostnad. Man bör sålunda 
göra det attraktivt för denna livsform dels att inte föröka sig, dels 
att vilja dö tidigt.

Återkommande i denna korta roman är sålunda symbiosen 
mellan teknik, natur, mekanik, kärlek och liv. Denna symbios är 
inte oproblematisk – inom »Kreativets» ramar sker en hel del dubi-
ösa experiment, inte minst i »Simulatorn», där människor utsätts för 
grymma stimuli-respons-tester. Samtidigt blir redogörelsen för de 
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framsteg som görs alltmer hallucinatorisk. Bilder hakar i bilder och 
det som såg ut att vara en enkel demonstration på en konstruerad 
modell kanske är iscensatta experiment i full skala. Mot romanens 
slut tycks också själva berättandet ansluta sig till det paradigm av 
»mönster/slump» som ovan beskrivits. För utan anmodan får läsaren 
plötsligt fyra korta versioner av vad som egentligen pågick i barack-
erna på landsbygden: historierna berättar om psykkliniker, militära 
aktioner, religiösa sekter och experiment med droger. Samtliga 
läm nar de mer eller mindre godtagbara förklaringar till vad det är 
roma nens protagonister faktiskt upplevt. Men fullt tillfreds ställande 
blir förstås ingen av dessa versioner. Läsaren tvingas acceptera en 
multipel berättarstruktur präglad av arbiträr logik.

Så blir även drömmen om den mänskligt framställda människo-
varelsen en cybernetisk vision där homunculus strålar samman 
med posthumanism och där det rationella och irrationella samsas i 
samma diskurs. Men till sist är kanske ändå bara råttorna kvar.
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Summa

• Ivar-Lo Johansson • Bo Setterlind •
• Avslutning •

minnet

I romanen Astronomens hus från 1966 låter Ivar Lo-Johansson sin 
protagonist Bo Probst (Proust?) diskutera minnet. Kapitlet »Identi-
tetssökaren» innehåller följande refl ektioner:

Jag får ibland brev med namn på och det är då för var gång en fråga 
om identitet. Jag bryter dem som om de var mina. Och egentligen 
fi nns det väl heller ingen närmare ägare till dem.
    Inuti brevet ligger en check. Jag kvitterar ut den utan att någon 
protesterar. Vem skulle förresten protestera? Jag är ju en känd 
person, och jag är känd under mitt namn. Det är bara jag själv som 
är osäker.1

Probst har »fått syn» på sitt minnes mekanismer, och börjar därmed 
ifrågasätta sin identitet. Vem är den Bo Probst som kvitterar ut 
sina handlingar, är han densamme som namnet på kuvertet? Ingen 
annan tycks tvivla.

Identitet? Kroppens celler byts ut och efter ett antal år är alla nya. Jag 
borde då vara en ny människa. Men jag är det inte. Det ser ut som 
om de nya cellerna skulle bli ganska lika de gamla. Och vissa celler 
byts aldrig ut. Det är cellerna i hjärnan, som rymmer minnet.

1
    Ivar Lo-Johansson, Astronomens Hus (Bonniers, Stockholm 1966), s. 67. Samt-

liga citat hämtade från kapitlet »Identitetssökaren», s. 63–68.
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Ja, på något sätt håller han ändå ihop, den fi losoferande Bo Probst. 
Men identitetskrisen föder också en viktig insikt om det minne som 
bekymrar honom:

Jag inser ju att minnet inte bara är en mekanisk process, utan att det 
jag kommer ihåg också smälter ihop med min personlighet i övrigt. 
Och personligheten förändras från dag till dag, från år till år. Ett 
minne är aldrig en direkt reproduktion, utan en produkt av upple-
velsen plus personligheten hos den som minns. Förut trodde man att 
minnet var som en fotografi plåt som låg arkiverad i ens hjärna och 
kunde framkallas. Men när jag minns, reproducerar jag inte bara, 
utan jag skapar.

Detta kan ses som en kritik av det mekanistiska synsättet att alla 
biologiska funktioner kan förenklas ner till mekaniska rörelser. 
Dock fi nns här också en visshet om att minnet är en process, som 
är delvis mekanisk, men som smälter ihop med – eller snarare över-
skrider – jaget i övrigt.

2

Själv har jag inga minnen från 60-talet. Född 1966 börjar min 
skakiga familjefi lm med några fl imrande minnesbilder från en ten-
nisbana i England, sommaren 1970. Jag känner därför en frimodig 
oskuld inför det 60-tal som jag inte minns utan skapar. Ty inte ens 
forskningen kan komma undan med något »re-» före »produktion». 
Den är förstås inte oskyldig heller.

Litteratur ska inte förstås. Den ska användas. Kanske kan den 
brukas  till att jag som människa får nya perspektiv på den verklig-
het som omger mig, men den kan också användas till att konstruera 
historiska bilder av människan. Denna undersökning av några av 
teknologins gestalter närmar sig sitt hursomhelst sitt slut. Texten 
har beskrivit en rörelse från protes via system till automat. Som 
tidigare påpekats ska detta inte förstås evolutionärt. Istället ska de 
ses som tre olika aspekter – varandra belysande och kompletterande 
och självfallet utan fasta gränser – av den cybernetiska diskursens 

2
    Det är förmodligen fullt möjligt att gå vidare med en mer genomförd cyber-

netisk analys av Ivar Lo-Johanssons texter – han skrev t.ex. en sf-roman 
1967, med titeln Elektra. Kvinna år 2070, som faktiskt länge frestade denna 
avhandlings författare – men för denna gång utnyttjar undersökningen blott 
ovanstående passager.
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återverkningar inom den svenska prosan under 60-talets andra 
hälft.

Om min undersökning av teknologins gestalter kan förefalla 
pessimistisk, eller i varje fall dehumaniserad – avfolkad, omänsklig 
– fi nns det anledning att återigen begrunda Lars Gustafssons essä 
över den  egna dikten »Maskinerna»:

Min dikt utgår från att gemenskap en gång för alla är etablerad, och 
att gemenskapen till sitt innersta väsen är något opersonligt. Och den 
söker en tröst i detta.
    Det är, om ni så vill, en gemenskap mellan marionetter som simu-
lerar liv, men det är så gemenskapens villkor ser ut, och det är tid att 
vi gnuggar den metafysiska sömnen ur ögonen och ser det. En besyn-
nerlig gemenskap – långt inne i mekaniken, men ändå gemenskap, 
förtrolighet.3

Det är just denna besynnerliga gemenskap som fått låna sitt namn 
åt föreliggande arbete. Det är en besynnerlig gemenskap mellan 
mekanik och biologi, men också mellan litteratur och teknologi. 
Till sist är det kanske så att en besynnerlig gemenskap även kan ha 
uppstått mellan vissa av de undersökta texterna.

protes – system – automat. Rubrikerna antyder också något 
av en utbyggnadernas kunskapsteori. Ty kan vi inte se varje utbygg-
nad av oss själva, varje ny teknologi, först som en protes, en förbätt-
ring av våra färdigheter; sedan som ett system, där dessa färdigheter 
byggs ut till ett nätverk som till viss del reglerar oss; och sist till en 
automat, ett självreglerande system som rentav inte behöver mänsk-
lig intervention för att fungera.

Vi (jag dristar mig nu till att bruka pluralformen) kan konstatera 
att teknologin format en rad skilda gestalter, och dessa givit sig 
tillkänna på olika nivåer i de litterära texterna: hos berättaren, som 
del av bokens rekvisita, i protagonisternas konfrontationer med en 
fi ktiv verklighet, i textens iscensättning av denna verklighet, i mötet, 
på textens villkor, mellan olika media – skrift, tal, elektronik och 
mekanik. Texterna måste alltjämt läsas, och i viss mån bearbetas 
med läsarens verktyg. Men de bör inte fi xeras eller slutas, utan 
brukas.

3
    Lars Gustafsson, »Maskinerna», i förf:s. Utopier.
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Likt fl era av de texter som här tagits i bruk ska föreliggande 
arbete förhoppningsvis så småningom kunna införlivas som en del 
av ett rizomiskt system av texter (växter) som med olika historiska, 
nationella och sociala förtecken tar sig an litteraturen, tekniken och 
människan som aktörer på samma scen. Den kalkyl som upprättats 
av så skilda faktorer som litterära och populärvetenskapliga texter, 
ord och kroppar, cybernetik och estetik, summeras därför lämpligast 
med ytterligare en digression.

marionetterna

Den närmast marionettlika styrning som den lilla människan utsat-
tes för i inledningen till denna bok, där Foxtrot sitter fastspänd i 
simulatorn längst uppe i Kristallpalatset, kan kontrasteras mot en 
annan marionett: den rymdresenär med benämningen B 405 TZ 7 
som lämnar Jorden i Bo Setterlinds marionettspel Rymdpionjären 
(1961). Det ligger något sällsamt kongenialt i att framställa den 
högteknologiska erans sista äventyrare i form av ett marionettspel. 
Michael Meschkes förord till Setterlinds pjäs – där han förklarar 
några viktiga skillnader mellan vanlig teater och marionettspel – får 
plötsligt många bottnar:

Skådespelaren är av kött och blod, muskler, nerver, dynamik, och 
temperament, dockan är av trä, tyg, papier-maché, ståltråd eller andra 
döda material: dockan är i egentlig mening mask, som animeras av 
en levande person.4

En fi gur som dockan är i detta fall helt kontrollerad av de trådar 
som styr hennes rörelsemönster. Kan »diskursen» förklaras bättre 
än som en uppsättning marionettlinor som styr våra liv? Ja den kan 
förklaras bättre eftersom våra egna rörelsemönster också påverkar 
»linorna». Som parallell till (och sannolikt förebild för) Ekboms 
Foxtrot fungerar Setterlinds kosmonaut däremot utmärkt. Han 
får först avlämna rapporter i form av mer eller mindre förvirrade 
dataupplysningar:

4
    Michael Meschke, förord till Bo Setterlinds Rymdpionjären. Marionettspel 

(Bonniers, Stockholm 1961), s. 8.
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R[ymdpionjären]
Ja!

rösten:
Längd?

R
175.

rösten
Vikt?

R
72.

rösten
Lungor?

R
32.

rösten
Bra.

R
48

rösten
Mår ni bra?

R
Ja.

rösten
Har ni sovit gott?

R
Bra.

rösten
Bra.
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R 
Ja

(s. 21–23)

Rymdpionjären görs redo för sitt uppdrag och skickas ut i rymden. 
När han rest länge länge och ska avge rapport (inte bara till upp-
dragsgivaren utan också till en förväntansfull folkmassa som väntar 
vid landningsplatsen) fi nner han sig likväl vara på Jorden. Han får 
svårt att rapportera:

Vad är det Ni ser! 

R
Jorden!

jordradion
Prata inte strunt! Rapportera från rymden för helvete! (Liten paus). 
Hörde ni? Här är X 88 Q, här är X 88 Q…

(s. 49)

Vid den efterlängtade återkomsten är det enda han har att rap-
portera ett osammanhängande tal om »mötet med ansiktet», »Det 
ofrånkomliga… perspektivet». Vad han funnit är en ny syn på sig 
själv och sin omgivning: »Det är inom oss Universium är. Jag kan 
inte längre se med era ögon…». (s. 60) Resultatet blir en upplopps-
liknande stämning. Folket ropar »Häng honom!», han fl yr undan, 
direktsändningen avbryts, ridån går ned.

Avhandlingsförfattaren är förstås till syvende og sidst en sådan 
marionett. Det som i förstone synes vara en självständig tanke, 
något genuint originellt, visar sig till slut trots (eller tack vare!) all 
möda vara bara ytterligare ett tecken i den förintande tiden. Men 
på den långa färden har den tappre kosmonauten fått syn på nya 
samband mellan det som är inom honom och det oändliga Univer-
sum som ligger utanför. Så vill man kanske också att en avhandling 
ska fungera; i alla dessa tekniska utfl ykter in och ut ur olika texter, 
världsbilder, visdomar, dårskaper, ord, ord. Till sist fi nner man att 
man är tillbaka där man började. Samma jord, samma ord. Men vi 
har alla förändrats. Jag kan avlägga rapport.

Hisingen, hösten 2002
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Summary

The subject of this study is Man. The object of study are a number of 
Swedish prose writings from the latter part of the 1960’s. In this thesis, 
En besynnerlig gemenskap. Teknologins gestalter i svensk prosa 1965–70 
[“A Strange Community. Figures of Technology in Swedish Prose Writ-
ings 1965–70.”], the assumption that Man is intimately connected with 
his technological surroundings, is a point for departure. The opening 
chapter discusses some backgrounds for this way of looking at Man. 
To an increasing extent, during the 1960’s, television, tape recorders, 
movies, radio, and computers are becoming obvious parts of everyday 
life, and they infl uence the movements and ideologies of Man, as well 
as the image of his own self.

In order to further describe this human being, the study takes use 
of the fi eld of cybernetics. Cybernetics was developed in the 1940’s 
as a result of the so called Macy Conferences, but it was one of its 
particpants, Norbert Wiener who, in 1948, coined the term. Bearing 
the subtitle “Control and Communication in the Animal and the 
Machine”, Wiener’s book Cybernetics proclaims the transmission of 
information to be the essential function within all systems, animate 
or inanimate. Information is, moreover, also what unites them – and 
soon, cybernetics was to gain practical infl uence in, for instance, the 
development of prostheses.

The human being outlined by Wiener is a human being always 
already living in a symbiotic relationship with his artifacts. Homo 
faber is a designation revealing this symbiosis with technology to be 
something deeply human. In the wake of cybernetics, a thread of theo-
retical models based on systems theory have emerged, with Bateson, 
Maturana, Varela and Luhmann as prominent theorists. They share the 
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idea that Man, as well as other creatures, could be described as a part 
of information processing systems.

In the fi eld of Humanities, N. Katherine Hayles has taken a cyber-
netic, or posthuman, perspective in the study of the representation of 
Man in literary texts. Posthumanism is closely related to cybernetics, 
aiming towards a description of Man not related to the traditional 
humanist (and, further, liberalist) notion of Man as, ideally, an 
independent agent, with an unrestricted free will. On the contrary, 
posthumanism describes Man’s dependance of, and cooperation with, 
the technological systems surrounding him. Moreover, this notion of 
humaneness prompts a strange community, between Man, nature, and 
the artifacts.

Inspired by systems theory N. Katherine Hayles in How We Became 
Posthuman decribes a relationship, an exchange, between embodied 
experiences (literature, human bodies) and the technological discourse, 
the environment. This mutual exchange – the discourse forms litera-
ture, and literature feeds the discourse – is another point of departure 
for the investigation in “A Strange Community”. The “fi gures of 
technology” could roughly be described in three categories, which 
also constitue the three following main chapters of the study. Thus, 
the different confi gurations of Man appearing in the literary texts, are 
discussed under the headings “Protes” [Prosthesis], “System” [System], 
and “Automat” [Automata].

In the “Prosthesis” chapter, technology is described as an extension 
of the body. In focus here is Göran Palm’s En orättvis betraktelse [(1966) 
As Others See Us], with further examples from his following titles 
Indoktrineringen i Sverige [(1968) “The Indoctrination of Sweden”] and 
Vad kan man göra? [(1969) “What Can You Do?”]. In the 1960’s there 
was an ongoing discussion concerning how electronics and technology 
in general, and mass media in particular, enchance human capacities. 
The issues were raised in scientifi c as well as in more popular accounts. 
Marshall McLuhan is arguably the most famous, albeit not the fi rst, 
advocate of this description of the body in the discourse of media.

In the light of this discussion Palm’s body, or rather the body of the 
“I” in his texts, could be seen as extended by new technology. Taking 
these observations further, the investigation make a similar approach 
to a few other texts, and Maja Ekelöf ’s Rapport från en skurhink [(1968) 
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“Report From a Bucket”] Sven Lindqvist’s Myten om Wu Tao-tzu 
[(1967) “The Myth of Wu Tao-tzu”] provide examples.

How extensive can this extension of our bodies become before an 
inversion occur? I.e., when will the user become himself an extension 
of “the system”? This issue was raised in the prose of the 1960’s as well, 
and will be discussed under the headline “System”. Two important sup-
positions marks the point of departure here: 1) The boundaries between 
Man and machine may not be absolute; 2) Just like machines, and 
animals, human beings consist mainly of information. If the human 
subject in the chapter “Prosthesis” was extended, and through media 
enhanced his capacity, in System the subject fi nds himself to be under 
a threatening state of disso lution.

Staffan Seeberg’s Vägen genom Vasaparken [(1970) “The Walk 
Through Vasa Park”] depicts a young couple, who fi nd themselves 
almost saturated with information. The protagonists in this novel 
employ several different strategies, trying to make sense out fo the 
“information stress”, and preserve their integrity. Even the novel itself 
seems, formally, to investigate new models narration, in order to attract 
the readers attention in the fl ood of information.

Seeberg’s novel illuminates the postulate of Norbert Wiener, clai-
ming that Man consists mostly of information, and that, accordingly, 
the human body is in a state of constant change, since his boundaries 
are open. Indeed, variations of this posthuman notion of the human 
subject were articulated in quite a few sociological and psychological 
theories by the time, as well. But the strategies employed in Seeberg’s 
novel, f.x. the use of the dictaphone, evokes a cybernetic discourse.

“The Walk Through Vasa Park”, and the uses it makes of the dis-
course, establishes an apparatus in the light of which quite a few other 
texts could be illuminated. In this investigation the light falls on P. C. 
Jersild’s Calvinols resa [(1965) “Calvinol’s Travels”], Björn Håkanson’s 
Generalsekreteraren [(1965) “The Secretary General”], Sara Lidman’s 
Gruva [(1968) “Mine”], and Per Gunnar Evander’s Tegelmästare Lundin 
och stora världen [(1970) “Foreman Lundin of the Brickworks and the 
Wide World].

In the last analyzing chapter, called “Automata”, one point of 
departure is the rational model of Man put forward by game theory. 
Another important factor is the quesiton concerning automation, an 
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issue raising fears as well as hopes. In art and literature these concerns 
were sometimes expressed in works of art claiming (or pretending) to 
be produced by machines or computers. Under the headline “Auto-
mata”, Torsten Ekbom’s “strategic model theatre” Spelmatriser för 
Operation Albatross [(1966) “Game Matrices for Operation Albatross”] 
is the main object of study. The (often very bizarre) text fragments in 
this book, are, fi ctionally, generated by a number of computers. The 
fi gures acting in this game are devoid of skeletons, they are merely 
bodies of information.

In the same chapter two other texts are presented – the cut-up auto-
biography Plagiat [(1968) “Plagiarism”] by Lars Ardelius, and Magnus 
Hedlund’s Doktor Gorks sånger [(1972) “The Songs of Doctor Gork”]. 
Both these books could be said to portray human subjects being, in 
different ways,  produced by machines.

Thematically, thus, “A Strange Community” could be said to des-
cribe a movement from extension (prosthesis), by way of  inversion 
(system), to expulsion (automata).  It is also a movement from the pri-
vate perspective, by way of the sociological and existential, to a condi-
tion (in its evolutionary/apocalyptical sense) of post-humanity.

But these perspectives could also be seen from a more reconciling 
point of view. By regarding technology as something deeply human, 
as an intergrated part – or limb – of Homo Faber, we become aware 
of the possibility that the “natural” and self-contained human being 
never existed. The “nature” of Man is the nature of tools, and of arti-
fi cial solidarity.

The strange community of this study would, however, never be 
completed without an excursion into the darkest vaults of the cybe-
rentic laboratory. Because, when technological rationality seems to be 
in command, the alchemists gather again, among their decoctions and 
magical formulae. If Swedish literature 1965–70 earlier in this study 
could be seen to discuss the boundaries between man and machine, the 
very same period exhibit a remarkable fascination over the boundaires 
between Man and the magical powers. A Homunculus is to be born. 
Or perhaps even the New Man.

Ecce Post Homo.
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