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Abstract

This study examinates technology's traumatic impact on the male subject in The Atrocity 

Exhibition by J.G. Ballard. In my analysis I show how the protagonist uses a fetischistic 

strategy in order to make sense of the trauma that technology embeds. Paradoxically it 

proves to be the agent of his trauma, but also functions as his shield. The machine is thus in 

a position of the hinge, the point in a structural system that both enables and deconstruct the 

system. In the same position we find the woman. She is the very epicentre of the novel and 

the violence directed towards her is part of a complex problem that I adress. The woman is 

divided into pieces and fetischized by the male gaze to serve as a solution for his trauma. 

Hal Foster's notion ”the double logic of prosthesis” constitutes a theoretical base. The 

model shows how a fetischistic strategy is applied by avant-garde artists to solve the 

technological trauma that they experience. Both content and composition of The Atrocity 

Exhibition are inspired by avant-garde practices, I have therefore compared the text with 

Foster's theory on how the avant-garde problematized the interaction between man and 

machine. Marshall McLuhan's belief that the human body and technology are inseparable in 

the era of electronics further helps me to study technology's effect on perception. 

Key words: The Atrocity Exhibition, J.G. Ballard, Hal Foster, Marshall McLuhan, avant-

garde, technology, media 
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1. Inledning 

Ända sedan människans liv mekaniserades har teknologins inverkan på människokroppen 

varit ett motiv i konsten. Två av de mest frekventa exempelen från den tidiga modernismen är 

ETA Hoffmanns Der Sandmann (1816) och Mary Shelleys Frankenstein, or The Modern 
Prometheus (1818). Bägge gestaltar den omvälvning som teknologin innebar och vilka 

konflikter som skapades. Motivet är ett objekt skapat av människan som med hjälp av teknologi 

fått liv respektive misstas för att vara levande. Teknologin utgör alltså ett yttre hot som 

människan måste försvara sig mot. Men vad händer om vi vänder på det hela och påstår att 

människa/maskin-kriget redan pågår inuti människan snarare än utanför henne?  The Atrocity 

Exhibition (1970) av den brittiske författaren J.G. Ballard (1930-2009) porträtterar just hur den 

vanliga människan redan är teknologiserad, utan att en enda mutter behövts opereras in. 

En annan person som tidigt uppmärksammade att teknologin redan är en del av 

människokroppen var Marshall McLuhan (1911-1980), kommunikationsforskare och 

professor i litteratur. Han menar att vårt centrala nervsystem har förflyttats till 

informationsmedier, kommunikationsverktyg, transportmedel och övriga teknologiska 

lösningar, vilket lett till en omvälvande uppgradering av den mänskliga kroppen. McLuhan 

skriver att det ofta är konstnärer som synliggör hur yttre förändringar påverkar människans 

kropp och psyke. Han går så långt som att säga att konstnären är ”oumbärlig när det gäller 

att gestalta, analysera och förstå livet i de former och strukturer som den nya elektriska 

tekniken skapar.”1 

Hoffmann, Shelley och Ballard är goda exempel på konstnärer som lyckats gestalta den 

oro som deras samtid känt inför ny teknik. Många konstnärer tar också intryck av varandra. 

I undersökningen av ett litterärt verk kan det därför vara en poäng att titta på hur andra 

konstnärer har formulerat  teknologins omstrukturering av människans varseblivning och 

kroppssyn. Konstkritikern Hal Foster (f. 1955) har undersökt hur avantgarde-konsten 

1Marshall McLuhan, Media (Skarpnäck: Pocky/Tranan, 2001) s. 84.
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uttrycker konflikten mellan människa och maskin. Är teknologin av-humaniserande? Är det 

i så fall positivt eller negativt? Går det ens att bedöma denna fråga ur ett moralperspektiv? 

 J.G. Ballard har tagit intryck från avantgardeströmningar och vidare utforskat den 

teknologiserade människan. The Atrocity Exhibition brukar betraktas av kritiker som hans 

mest experimentella roman och ställer frågor som de formulerade ovan. Den bjuder läsaren 

till en skruvad vision av hur det teknologiserade landskapet är inkorporerat i människans 

psyke, och hur detta psyke i sin tur projiceras på en yttre verklighet. Om media, enligt 

McLuhans logik, inte längre kan separeras från kroppen, går det inte längre att skilja inre 

från yttre. Gränsen mellan verklighet och fiktion är då upplöst och människan kan sägas 

befinna sig i ett psykotiskt tillstånd. Det är just detta gränslösa tillstånd som är ämnet för 

föreliggande uppsats. I analysen av den yttre världens påverkan på människan tror jag, 

liksom McLuhan, att konsten ofta hinner före vetenskapen. Ett radikalt konstverk kan 

undersökas retroperspektivt för att bättre förstå det media-samhälle som idag är ett av våra 

nyaste och mest aktuella forskningsområden. Analysen kommer dock att hålla sig inom ett 

konstnärligt ramverk och gör inte anspråk på att vara ett inlägg i någon mediaforskning. 

Jag ställer mig frågan hur man i bildkonst och litteratur kan se teknologins traumatiska 

inverkan på människan. I Atrocity Exhibition tycker jag mig se att hon både dyrkar och skyr 

den värld som media och teknologi erbjuder. Vidare utgår boken från ett manligt perspektiv 

där kvinnan ständigt objektifieras, vilket leder till en viktig följdfråga: hur förhåller sig 

manligt till kvinnligt i detta ambivalenta tillstånd? 

Tidigare forskning på The Atrocity Exhibition berör redan media och teknologi då det är ett 

av bokens huvudmotiv. Jag vill ändå hävda att min undersökning är relevant då jag tittar 

närmre på teori om hur varseblivning faktiskt förändras av teknik, samt hur relationen 

mellan manligt och kvinnligt ser ut i det teknologiserade samhället. Trots att McLuhan 

citeras av flera forskare är det ingen som faktiskt har använt hans teori för att analysera 

själva källtexten. Vad gäller inflytande från avantgardekonst är det flera som undersökt 

surrealismens inverkan på de icke-realistiska dragen i boken, något som jag lämnat åt sidan. 

Istället har jag tittat på de gemensamma drag som avantgarde-konst och The Atrocity 

Exhibition uppvisar i människa/maskin-konflikten. Problematisering av manligt/kvinnligt i 

boken diskuteras förvisso av den brittiske litteraturforskaren Roger Luckhurst, något som 
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jag också förhåller mig till i min undersökning. Jag finner emellertid att motivet varit helt 

förbisett i tidigare forskning och ser en poäng i att stödja mig på Luckhurst som lagt första 

grunden för att sedan göra vidare iakttagelser. 

1. 1. Syfte

I denna uppsats har jag gjort en närläsning av J.G. Ballards bok The Atrocity Exhibition2 i 

syfte att undersöka hur den gestaltar media och teknologis påverkan på det manliga 

subjektets kropp och psyke. Min hypotes är att det manliga subjektet befinner sig i ett 

krisartat tillstånd p.g.a. det teknologiserade samhället. För att agera ut sitt trauma och 

orientera sig använder han kvinnan som verktyg och projektionsyta.

Jag sällar mig till Roger Luckhursts argument att denna boks sprängkraft ligger i dess 

funktion som gångjärn,3 d.v.s. den anordning som sammanfogar eller separerar två ytor. 

Luckhurst härleder sin teori från Derridas begrepp La brisure, vilket betecknar den plats i ett 

strukturellt system som både möjliggör och omöjliggör samma system.4 I relation till 

föremålet för analysen i föreliggande uppsats kommer jag att använda begreppet för att 

beteckna de funktioner som både binder samman och upphäver motsättningar mellan 

inre/yttre, verklighet/fantasi, det reala/den symboliska ordningen5 när de möts samma 

schizofrena individ. Han i sin tur kan sägas symbolisera den moderna människan, eller 

mannen kanske det skall tilläggas, med alla sina självmotsägande drag. Kvinnokroppen är 

det slagfält på vilken alla dessa kollisioner sker, hon befinner sig med andra ord just i den 

gångjärns-position som både sammanbinder och upphäver de olika enheterna i det system 

som konstituerar den teknologiska människan och samhället. 

Jag kommer att använda två teoretiska modeller i min undersökning. Marshall McLuhans 

teori om massmedias inflytande på individ och samhälle är den ena. Delvis för att den är 

2 Fortsättningsvis kommer jag inte att skriva ut hela bokens titel utan förkorta den med AE. 1990 gavs en 
nyredigerad och illustrerad version av boken ut i USA av Re/Search Publication försedd med kommentarer av 
J.G. Ballard. Det är denna version som ligger i grund till den utgåva som jag har använt mig av från 2006, 
utgiven av Harper Perennial i Storbritannien. 

3  Luckhurst använder det engelska ordet hinge för att beteckna denna position, jag har översatt det för att få ett 
bättre flyt i den svenska texten. 

4   Roger Luckhurst, The Angle Between Two Walls (Liverpool: Liverpool University Press, 1997) s. xviii.

5 En mer utförlig förklaring i hur jag använder ”det reala” och ”den symboliska ordningen” kommer senare i 
anslutning till analysen. 
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någorlunda samtida med utgivningen av AE och borde ha påverkat Ballard i någon mening. 

Men också för att dess främsta argument: att skifta fokus från medias innehåll till deras 

faktiska funktion innebär en viktig upptäckt. Människans sinnesförnimmelser och kropp får 

den plats i diskursen som är nödvändig för att förstå helheten av medias effekt. 

Grundläggande för McLuhans teori är att teknologi och kropp inte längre kan ses som 

åtskiljbara, vi är redan en form av cyborgs i och med vår dagliga interaktion med media och 

teknologi. Människans centrala nervsystem har flyttats utanför hennes fysiska kropp. Med 

denna syn kommer man bättre åt de mekanismer som styr drifter och beteenden. 

Den andra teoretiska utgångspunkten är Hal Fosters begrepp  ”the double logic of  

prosthesis”, i uppsatsen översatt med protesens dubbla logik. Foster utgår från McLuhans 

föreställning att teknik och media redan är inkorporerade i den mänskliga kroppen och 

psyket. De utgör således en form av proteser till människan. Hur ska vi då förstå protes i 

sammanhanget? Om teknologin är en protes ersätter den alltså en brist hos den biologiska 

kroppen, men oundvikligen blir den också en manifestation av bristen. Maskinen är ett 

kastrerande trauma, den förbättrar människan men understryker samtidigt att hon är 

bristfällig. I den freudianska läsning som Foster gör fungerar då maskinen paradoxalt nog 

som ett fetischerat objekt, en sköld i detta trauma, eftersom det är teknologin som också kan 

avhjälpa bristen hos den biologiska kroppen.6 Foster väljer att titta på hur avantgarde-

konsten gestaltar protesens dubbla logik och hur kvinnan ofta är dess objekt. Jag kommer i 

analysen att ibland kalla teknologin för traumats agent då min hypotes är att det är just den 

som är upphov till det traumatiserade subjektets tillstånd.   

De två ovanstående modellerna ligger i grund för läsningen. Jag kommer uppmärksamma 

stycken där Ballard visar media och teknologi som inkorporerade i den moderna människan 

och hur bokens manliga subjekt använder sig av liknande strategier som manliga 

avantgarde-konstnärer för att hantera det problematiska tillstånd som detta inkorporerande 

kan innebära. 

6 I teoriavsnittet kommer jag sammanfatta vad Freuds teori om fetischismen innebär. 
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1.2 Disposition/upplägg

Titeln AE är disponerad över 15 kapitel, som i sig antingen innehåller olika antal kortare 

fragment eller utgörs av en sammanhängande text. Det finns inget linjärt narrativ att följa, 

varje kausalt förlopp med orsak/verkan är därmed uteslutet. Därför följer jag författarens 

rekommendation till läsare att göra nedslag där något i texten verkar intressant. Texten 

består till stor del av samma element som upprepas i olika stycken, därför är det mer 

givande att koncentrera sig på några få fragment snarare än att försöka täcka in så mycket 

som möjligt. Jag kommer att börja med en forskningsöversikt där tidigare Ballard-forskning 

diskuteras i korthet, därpå följer en sammanfattning av bokens handling. Sedan tecknas den 

bakgrund i vilken boken har sina rötter. Detta sammanfaller med de teoretiska modeller som 

öppnar upp läsningen. I själva analysen vill jag visa hur bokens manliga huvudperson 

befinner sig i vad som kan kallas ett tolkningsdelirium, detta tillstånd svarar mot en 

verklighetsförlust. Sedan undersöker jag hur huvudpersonen tycks försvara sig mot den yttre 

teknologiserade världens hot genom att förena sig med och fetischera den. Till sist utforskar 

jag hur kvinnan blir det manliga subjektets projektionsyta och verktyg för att lösa hans 

trauma. Det är paradoxalt nog genom att plocka isär henne som han tror sig finna sina svar.  
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2. Forskningsöversikt

J.G. Ballard började sin karriär som författare med att skriva noveller i olika brittiska 

magasin såsom Science Fantasy och Encounter under 50- och 60-talet. Novellerna har 

sedan dykt upp i samlingar och två tematiska böcker; Vermilion Sands (1971) och The 
Atrocity Exhibition publicerad i Storbritannien 1970.7 Den senare av de två anses av de 

flesta kritiker vara författarens mest radikala verk. AE skulle publiceras i USA av pulp-

fictionförlaget Doubleday, men drogs sedan tillbaks av förläggaren då ett av bokens kapitel; 

Why I Want to Fuck Ronald Reagan,8 ansågs för upprörande. 1972 gavs den istället ut av 

Grove Press under namnet Love and Napalm: Export USA.9

Tre av de mest citerade Ballard-forskarna; Michel Delville, Peter Brigg och Roger 

Luckhurst gör alla en snarlik genreindelning av den samlade litteraturen: short-story, 

katastrof, science fiction, självbiografi, avantgarde/experimentell och mainstream. 

Svårigheten att placera författarens verk upptar mycket diskussion, han både passar in och 

inte i olika genrer. Att författarskapet ändå börjar i en mer konventionell sf som sedan 

utvecklas åt olika håll tycks vara en utgångspunkt för många Ballard-läsare. 

Delville har en poäng när han säger att det inte är någon idé att genrebestämma denna 

författare. Hans litteratur handlar mer om idéer än om mänskliga relationer.10 Den är ett sätt 

att skildra en värld fylld av strukturer och begär som ständigt kolliderar och skapar 

surrealistiska situationer. Den individuella människans självbestämmande är därmed vagt. 

En så svårplacerad författare rynkar uppenbarligen kritikers pannor och Delville väljer helt 

enkelt att vidga termen science fiction för att komma till rätta med det hela: den sf Ballard 

7 Peter Brigg, J.G. Ballard (Mercer Island: Starmont House, 1985), s.19.

8 Detta kapitel hade redan publicerats som en separat pamflett i England 1968 av Bill Butler, en amerikansk poet 
som drev en liten bokhandel i Brighton och sålde bl.a. litteratur av William Burroughs och Georges Bataille. Butler 
åtalades för att sälja osedligt material och Ballards skrift var ett av verken som togs upp i åtalet. (J.G. Ballard, The 
Atrocity Exhibition, London: Harper Perennial, 1990), s. 169.
9  Grove Press publicerade annan avantgardistisk litteratur av bl.a. Burroughs, Marquis de Sade och och Bataille. 
(Luckhurst, s. 82.)
10 Michel Delville, J.G. Ballard ( Plymouth : Northcote House, 1998), s. 3 f.
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skriver handlar inte så mycket om framtidsdystopier, utan snarare hur vi ska förstå det skeva 

i vår samtid och de mytologier som råder i detta nu.11 Ballards främsta gemenskap med sf 

kanske är synen på förhållandet mellan verklighet/fiktion. Flera kritiker citerar Ballard när 

de diskuterar den oklara gränsen mellan verklighet och fiktion i hans litteratur. Enligt 

honom själv är verkligheten, så som den brukar definieras, redan upplöst. I ett exempel hos 

Delville säger Ballard att handelsvaror, reklam och politik sammanblandas alltmer. 

Vetenskap och teknologi översätts direkt till populärkultur. Verkligheten är redan fiktion, 

därför blir författarens uppgift snarare att uppfinna verkligheten.12 

Med utgångspunkt i påståendet att vi redan lever i en fiktion kan vi dra slutsatsen att de 

inre och yttre landskapen, fantasi och verklighet ständigt byter plats i Ballards verk. Det är 

detta problem som tematiseras i Briggs läsning av AE; paradoxerna som uppstår i mötet 

mellan individen och massmedialandskapet. Han menar att Ballard i denna bok undersöker 

hur de offentliga, mediala fantasierna formar vår samtid och alltmer tränger in i individens 

privata sfär för att bli inkorporerad i denna.13 Även Delville diskuterar massmedias 

subliminala påverkan på människans omedvetna men också surrealismens inflytande på de 

visuella miljöbeskrivningarna såväl som skapandet av en alternativ verklighet. Denna linje 

inskärper Jeanette Baxter, redaktör för essäsamlingen J.G. Ballard, Contemporary Critical 
Perspectives (2009). Hon skriver att Ballard, inspirerad av surrealism och pop-konst, 

använder sig av en experimentell metod för att ladda om symboler. Genom dessa symbolers 

förskjutning hittar han science fiction landskapen som finns inom oss.14

Att inordna Ballard, inspirerad av en mängd konstnärliga avantgardistiska strömningar, i 

en experimentell kontext är med andra ord vedertaget i den samlade forskningen. Den 

fragmentariska formen, upprepningen, det våldsamma och sexuellt explicita innehållet, 

referenserna till verkliga, samtida händelser och konstverk uppblandat med fiktion gör 

boken till ett experimentellt fält som är svårt att beskriva. Men onekligen så placerar det 

boken framförallt i en avantgardistisk klass, om man kan säga att definitionen av denna term 

i sig innebär att den inte vill låta sig definieras, utan står för ett ständigt ifrågasättande av sitt 

eget uttryck. 

11 Delville, s. 3.
12 Delville, s. 4.
13 Brigg, s. 56- 66. 
14 Jeanette Baxter, J.G. Ballard (London/New York: Continuum Books, 2008), s. 6. 
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Luckhurst, litteraturforskare med inriktning på sf diskuterar i The Angle Between the two 
walls (1997) Ballards förhållande till sf som genre. Liksom Delville kommer han fram till 

att det mest intressanta inte är att fastställa vart författaren hör hemma utan snarare 

undersöka ”the discomfort” och ”unease” som texterna producerar.15 I sin undersökning av 

AE använder sig Luckhurst av ett flertal teoretiska ramverk, bl.a. Theodor Adornos och 

Peter Bürgers olika definitioner av avantgardet, för att kunna tillägna sig ”the angle between 

the two walls” som han menar att bokens paradoxer ständigt placerar läsaren i. Av alla 

Ballard-forskare går Luckhurst djupast i att förankra AE i en avantgardistisk tradition för att 

just förklara de obekvämheter som han tycker att verket väcker. Jag kommer inte att gå in på 

skillnaderna mellan modernism och postmodernism, avantgarde och neo-avantgarde, men 

då dessa, ibland klumpiga, samlingstermer misslyckas med att försöka ringa in högst 

spretiga uttryck som på olika vis ifrågasätter rådande normer, utgör AE en form av 

samlingsplats där man kan finna exempel på just alla dessa spretiga uttryck. Det är detta 

som jag tidigare benämnde som textens förmåga att fungera som ett gångjärn. 

För Luckhurst handlar det inte om att placera in AE i ett antingen modernistisk eller 

postmodernistisk strikt ramverk. Snarare innebär det att reflektera över hur boken genom att 

använda både metod och innehåll från båda dessa kategorier upphäver en enhällig 

uppdelning mellan dem. Den både kommenterar sin samtid genom att negera rådande 

normer som media definierar samtidigt som den befäster desamma normer genom att 

upprepa medias motiv och teknik.16   

I ovanstående problematisering kan man finna vad som krävs för att förstå mot vilken 

bakgrund bokens texter skrivs fram. AE agerar enligt ärvda, radikala strategier från flera 

strömningar men bekänner inte sitt hjärta till någon och skapar på så vis något nytt. Med 

denna syn kommer man åt något mer än det uppenbara som andra kritiker påpekar; det 

massmediala landskapet som tränger sig på med figurer som Marilyn Monroe, J.F.K. eller 

Vietnamkrigets traumatiska inverkan på ”average Joe's and Jane's” liv.

 Luckhursts noggranna teoretiska förankring i de filosofiska influenser som AE springer 

ur och faktiskt vidare problematiserar, ger en djupare läsning av sexualitet, perversion och 

syn på kvinnan i romanen. Precis som Luckhurst anmärker är denna uppenbara 

objektifierade kvinnosyn något som få kritiker velat kommentera. Delville skriver kort att 

Ballards kvinnofigurer nästan uteslutande är symboliskt laddade: ”As for Ballard's female 
15 Luckhurst, s. xviii. 
16 Luckhurst, s. xvii. 
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characters, they often stand as rather effaced and elusive but nevertheless symbolically 

charged figures whose main function in the narrative is to elicit a particular emotional or 

intellectual response in the mind of the protagonist”.17 Det är en rimlig iakttagelse, men jag 

tror, liksom Luckhurst, att man kan utvinna mycket mer genom att titta närmre på hur denna 

manliga blick på kvinnan opererar och varför. Han tolkar henne utifrån gångjärns-

positionen, den ”modul” som binder samman de olika nivåerna som finns i AE.18 Jag 

kommer också att utgå från denna grundtanke. Luckhurst visar i sin analys hur texterna 

använder sig av en avantgardistisk metod i den meningen att den kritiserar sin egen samtid 

och tidigare konstströmningar och därmed är en negation av rådande kultur men paradoxalt 

nog en affirmation av samma kultur. 

2.1 Notes Towards a Mental Breakdown – sammanfattning 

av motiv och metod i The Atrocity Exhibition

Romanen drivs en protagonist som ständigt byter namn i texterna. Traven/Talbert/Travis/

Talbot/Tallis/Trabert/Travers är alltså en och samma person men med många innehåll. Jag 

kommer fortsättningsvis benämna honom T för att undvika förvirring. Vi får inte veta 

mycket om hans utseende eller person förutom att han är en psykiatriker som själv lider av 

ett nervsammanbrott. Dr Nathan, T:s kollega, ställer ständigt diagnoser på hans märkliga 

beteende och fungerar som en länk mellan de olika karaktärer som på ett eller annat sätt 

engagerar sig, eller blir engagerade, i T:s tvångsmässiga beteende. Frun, älskarinnor, 

läkarstudenter, kollegor och fantasiprojektioner från huvudpersonens omedvetna deltar alla 

mer eller mindre frivilligt i en surrealistisk, visuell föreställning av brutala journalfilmer 

från krig, bilkrockar, upprepade ”alternativa” dödar, uppförstoringar av kvinnokroppar och 

filmstjärnors ansikten. De rör sig i ändlösa landskap av motorvägar, viadukter och tomma 

parkeringshus. Tillsammans utgör summan av dessa motiv ett tredje världskrig som pågår i 

T:s medvetande. Det är oklart vad som bara är bilder i T:s huvud och vad som faktiskt 

17 Delville, s. 47. 
18 Att kvinnan är en ”modul” återkommer ständigt i AE, därför väljer Luckhurst att använda termen modul nästan 

synonymt med gångjärn. (Luckhurst, s. xviii)
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händer i en yttre verklighet. Som läsare måste man finna sig i att man faktiskt inte alls vet 

hur boken ska läsas. Texterna är skrivna under 60-talets medieexplosion som vid tiden 

omformade medborgarnas hem och liv. Krig, (Vietnam, Kongo, Biafra), politikermord (J.F. 

Kennedy, Malcolm X) och filmstjärnors tragiska dödsfall (Marilyn Monroes självmord, 

James Deans och Jayne Mansfields bilolyckor) spelas upp igen och igen på TV-apparater 

och i tidningar, således också i T:s huvud. Han försöker göra alla dessa trauman begripliga 

genom att iscensätta händelserna gång på gång. 

 Referenserna till verkliga personer, avantgarde konst (Andy Warhol, Hans Bellmer, Max 

Ernst m.fl.), vetenskapsmän (Albert Einstein, Alfred Enneper, Étienne Jules Marey m.fl..) 

och historiska händelser gör också att texterna rör sig utanför sig själv. I en tidsålder av 

internet känner man sig manad att ständigt avbryta läsningen för undersöka dessa motiv och 

händelser i sig, vilket adderar mängder av information och visuellt material till en redan 

informationstät text. Läsaren kan därför själv brodera ut texten med en mängd sidospår och 

funderingar kring dessa. Romanens innehåll blir ytterligare mer interaktivt i den digitala 

dataåldern. Man föreställer sig att en e-bokversion skulle vara komplett med internetlänkar 

till namn och platser som dyker upp i handlingen. Om detta skulle förbättra läsningen låter 

jag vara osagt, men onekligen är AE en bok som kräver att ramarna för ett skönlitterärt verk 

ständigt vidgas. 

Narrativet är inte linjärt utan utformat som ett slags encyklopedi, varje stycke har en rubrik i 

fetstil och vissa avsnitt är rena parodier på vetenskapliga undersökningar. Karaktärerna som 

befolkar romanen är funktioner, koder, moduler, geometriska modeller, kategorier, staplar i 

diagram, anonyma krigsoffer alternativt kända politiker eller filmstjärnor som agerar 

projektionsytor för kollektiv mytbildning. Dr Nathans vetenskapliga kommentarer genom 

texterna är ofta sakliga, men av ironisk ton. Det finns inte heller någon ansats hos 

författaren att skapa känslor mellan karaktärerna eller mellan läsare och karaktärer, utan 

istället uttrycks en objektiv blick av det slag som eftersträvas i vetenskapliga texter. Sex och 

död gestaltas som konceptuella akter, vilket t.ex. medför att karaktärer kan dö igen och igen. 

Kronologisk historia och kausalt förlopp är därmed upphävda. McLuhan ser elektricitetens 

tidsålder som ett upphävande av linearitet.19 Med en sådan insikt kan man se det som att 

texterna utspelar sig simultant. En bok i AE:s form hade aldrig kunnat skrivas innan 

19 McLuhan, s. 103. 
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elektriciteten omstrukturerade västerlänningens linjära bokstavstänkande. Berättandet är 

som flera Ballard-kritiker påpekat istället ”rhizomiskt” (i Gilles Deleuzes och Félix Guattris 

mening), ett horisontellt icke hierarkiskt berättande utan centrum. Detta gör att man kan 

hitta ingångar och utgångar i texten på flera ställen och det finns inte samma krav på 

stringens i argument. Informationstätheten och den fragmentariska och upprepande 

berättarstrukturen gör att texten inte är lättillgänglig men bjuder till en utmanande och 

skarpt satirisk läsning. Dock gör dessa ständiga paradoxer, textens de-centralitet, Dr 

Nathans ofta uttömmande kommentarer och Ballards egna kommentarer i den senare 

utgåvan som jag har använt i denna undersökning att man lätt känner sig överflödig som 

kritiker. Denna svårighet väljer dock Luckhurst att läsa som AE:s avantgardistiska kvalité, 

att spränga ramarna för ”objektet” eller ”konstverket”.20 Det är sant att det inte handlar om 

att analysera ett konventionellt, litterärt objekt. Jag kommer helt enkelt göra ett försök att gå 

i dialog med romanfigurerna och de verkliga personernas plats i historien för att försöka 

återge komplexiteten som texterna uppvisar. Tyvärr resulterar det i att analysens struktur 

”härmar” sitt undersökningsobjekt och kan brista i stringens och entydlighet. Jag ber läsaren 

ha överseende med det och hoppas det blir en inspirerande läsning ändå. 

20 Luckhurst, s. 75. 
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3. Teori

Nedan kommer jag att presentera de teoretiska modeller som öppnar upp och stödjer 

läsningen. Först förklaras Freuds teori om fetischism och hur denna kommer att användas i 

analysen. Sedan följer Hal Fosters problematisering av det manliga, teknologiserade 

subjektet. Futuristen F.T. Marinetti och vorticisten Wyndham Lewis ges som exempel i 

vilkas konst man kan se hur den dubbla protesens logik opererar. Vidare kommer ett avsnitt 

om hur konsten också ställer den dysfunktionella kroppen mot det manliga, maskinella 

jaget. Kvinnan, i sin position av den andre, är den som plockas isär och fetischeras av 

konstnären, här exemplifierad av Hans Bellmer. Till sist presenteras Marshall McLuhans 

teori om hur vårt centrala nervsystem redan ligger utanför kroppen. Därmed är gränsen för 

inre och yttre upphävd. Vi kan inte separera oss från teknologin. 

3.1 Fetisch 

Centralt för hela uppsatsen är Freuds begrepp om fetischism formulerat i artikeln från 1927. 

I denna gör han upp med sitt tidigare antagande att ”neurosen är så att säga perversionens 
negativ”.21 Varken neuros eller perversion är symptom på infantila partialdrifter som levs ut. 

Förvisso innehåller de förbjudna driftsönskningar men, tillägger han, också försvar mot 

dem. Perversionen är skapad av psyket för att skydda individen mot kastrationsångest eller 

förintelseångest. Fetischen förklaras som ett substitut för moderns fallos som den lille 

pojken trott att hon har men upptäcker saknas. Det innebär ett kastrationstrauma då pojken 

inser att det egna könsorganet är hotat, men istället för att acceptera detta sker hos vissa 

individer ett förnekande. Barnet åstadkommer en kompromiss mellan den oönskade 

21 Sigmund Freud citerad i redaktionell inledning till artikeln ”Fetischism”, Samlade skrifter, band IX, 
Metapsykologi (utg. av Clarence Craaford m.fl., Stockholm: Natur och Kultur, 2003)  s. 387.
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varseblivningen och kraften i en motönskan; något har trätt i stället för moderns penis. 

Objektet blir således segrare över kastrationshotet och skyddet mot detta.22

Freud behandlade här uppkomsten av den manliga fetischisten och hur någon kvinnlig 

motsvarighet skulle uppstå diskuteras inte i artikeln. Det är med andra ord en fallisk modell. 

Den traumatiska händelse som barnets upptäckande av könsskillnad innebär är en tankefigur 

som dyker upp i flera av de verk som jag stödjer mig på. Då används den dock figurativt 

och beskrivs inte så konkret som Freud vill mena.

Freuds teori om fetischen kommer användas i analysen på flera ställen, men främst 

fungera som illustration av människans fixering vid ett objekt för att skydda henne mot 

någon form av trauma. Den belyser det problematiska förhållandet mellan en agent i ett 

trauma och skyddet mot densamma. 

3.2 Teknologi – protesens dubbla logik 

Hal Foster skriver att människokroppen och maskinen ansågs stå i konflikt med varandra i 

början av 1900-talet. Den andra industriella revolutionen producerade nya maskiner och 

medier för transport och representation såsom automobilen, flygplanet, radion och filmen. 

Dessa kroppsliga tillbyggnader ansågs inte bara vara hjälpmedel utan hölls också för att 

vara demoniska, en tanke han utvecklar med stöd i Lacan som anmärkt att de mekaniska 

defekterna och haverierna ofta sammanfaller med neurotiska symptom hos ”Homo 

psychologicus” (människan som produkt av den industriella åldern). Den emotionella 

betydelsen kommer från det faktum att den industriella maskinen både blottlägger egots 

skyddande skal och hans misslyckade virilitet.23 Denna paradoxala syn på teknologi som 

både utbyggnad och begränsning av kroppen kallar Hal Foster the double logic of the 

prosthesis. Maskinen är på samma gång ”ett kastrerande trauma och en fallisk sköld”,24 en 

fetischistisk logik som han finner särskilt intressant hos vissa avantgarde-konstnärer. 

22 Sigmund Freud 1927, ”Fetischism”, Samlade skrifter band IX, Metapsykologi (utg. av Clarence Craaford m.fl., 
Stockholm: Natur och Kultur, 2003) s. 390 ff.
23  Hal Foster, Prosthetic Gods (Cambridge: The MIT Press, 2004, s.109.) s. 379. 
24 Foster, s. 114. 
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Ur denna kris springer många uttryck, dels en längtan bakåt mot det primitiva och 

sökande efter vad som antas vara en naturlig kropp, vilken återges i bildkonst i neo-

klassistisk stil. Men också hopp om en postnaturlig kropp som spränger sin väg fram i 

Marinettis texter eller stympas och sammanfogas i kubistiska och surrealistiska 

bilder/skulpturer. En kort genomgång av futuristen F.T. Marinetti, vorticisten Wyndham 

Lewis och surrealisten Hans Bellmer kan illustrera hur avantgardistisk konst hanterade 

konflikten människa/maskin. 

F.T. Marinetti skriver 1912 i Tekniskt manifest för den futuristiska litteraturen att 

”eftersom flygplanets snabbhet har mångdubblat vår kännedom om världen, blir 

varseblivning genom analogi allt naturligare för oss.”25  I konflikten människa/maskin tar 

Marinetti maskinens parti, han vill teknologisera kropp och språk, göra dem till projektiler 

som ska skjuta människan fram i tiden. Ett explosivt subjekt förespråkas som med kraft av 

ny teknologi ska spränga det borgerliga idealen. Att eftersträva en fullständig union med 

teknologin innebär givetvis ett upplösande av den köttsliga kroppen, något som uttrycks i en 

slags dödsdrift:  ”Kuvad körde Döden om mig i varje kurva och räckte graciöst fram tassen. 

Då och då lade den sig på marken med gnisslande käkar och från varje vattenpöl kastade 

den sammetsmjuka och smekande blickar på mig.”26  Dödsdriften framställs här som ett 

erotiskt utmanande djur. Foster ser Marinettis erotiska dödsdrift som både en 

utlösning/upplösning och självbevarelse. Han menar att Marinetti anticiperar den hypotes 

som Freud utvecklar i Bortom Lustprincipen (1920), om en hos organismen inneboende 

drift att återvända till förstadiet av inanimation, den icke-organiska döden.27 

Vorticisten Wyndham Lewis, samtida med Marinetti, vill snarare härda sitt subjekt att 

utstå de chocker som det militära/industriella, moderna/urbana och masspolitiska samhället 

utsätter honom för. Subjektet skall rustas, och det gör man bäst genom att använda den 

energi som trycker på utifrån. Med Freuds termer ”Bindung” och ”Entbindung” beskriver 

Hal Foster Lewis tänkta jag som bundet, kontrollerat och Marinettis som obundet och öppet 

för utlopp.28 Det är ett statiskt, hårt, mekaniskt kroppsligt jag som eftersträvas hos Lewis 

med klara linjer istället för de suddiga fartränder som karaktäriserar Marinettis dynamiska 

25  F.T. Marinetti 1912, ”Tekniskt manifest för den futuristiska litteraturen”, Moderna Manifest 1 Futurism och 
dadaism (utg. av Gunnar Qvarnström, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1973) s. 28. 
26 F.T. Marinetti 1909, ”Futurismens grundläggning och manifest”, Moderna Manifest 1 Futurism och dadaism 

(utg, av Gunnar Qvarnström, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1973) s. 12. 
27 Foster, s. 123.

28 Foster, s. 115.
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ego. Istället för att bli ett med teknologin driver den paradoxala självbevarelsedriften den 

moderna människan mot abstraktion och det icke-organiska. Lewis var också inspirerad av 

den tyska konsthistorikern Wilhelm Worringer som menade att: ”All clean, clear-cut 

emotions depend on the element of strangeness, and surprise and primitive detachement. 

Dehumanization is the chief diagnostic of the Modern World”.29 För att människan ska 

överleva denna av-humanisering måste hon använda sig av samma teknik, att av-humanisera 

sig till det yttersta, enligt Lewis. I några av hans tidiga målningar från 1912-191530 ser man 

en kropp som pressas ihop och abstraheras av tryckande geometrier utifrån, i andra ser det 

ut som att abstraktionen kommer som en kraft inifrån där de geometriska formerna pressas 

utåt och figuren stålsätter sina yttersta konturer för att hålla emot, som en sköld. Gemensamt 

för de båda är koncentrationen och härdandet av subjektet. 

Vad som tydligt framträder hos både Marinetti och Lewis är en vilja att upplösa den 

individuella, köttsliga kroppen som uppenbarligen inte kan mäta sig med det nya 

teknologiserade samhället. Genom att alliera sig med sin fiende räddar hon sig själv. 

Kvinnokroppen ställs ofta mot det nya manliga maskinella egot i sin egenskap av att 

vara”natur” och den andre. Denna representation, som gjort sig gällande i idé- och 

konsthistoria långt innan maskinens intåg, innebär att hon utgör både ett ständigt hot men 

också en tillflyktsort. 

3.3 Kvinnan – docka och projektionsyta 

Alla delade knappast ovanstående tolkning av det maskulina, maskinella jaget utan hävdade 

istället att det även kan löpa amok, bära med sig irrationella drifter eller gå i bitar, bli en 

trasig dysfunktionell maskin. Många av surrealismens och dadaismens konstnärer ägnade 

sig åt att förlöjliga eller kommentera bilden av mannen som osårbar krigsmaskin. Första 

världskriget innebar en störning i det krigsskadade subjektets självbild, kroppen blev 

fragmenterad, stympad. Hos surrealisterna används ofta kvinnan som objekt för att förstå 

detta fragmenterande trauma för kroppen. I surrealistiskt fotografi är objektet t.ex. ofta en 

29 Worringer citerad i Foster, s. 136.

30 Visas i Foster, s. 138 ff. 
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naken kvinna, eller mer precist en beskuren del av en naken kvinnokropp, ett fetischerat 

objekt snarare än ett försök att återge en verklig kvinna. Hans Bellmers (1902-1975) dock-

skulpturer står för det kanske mest extrema och våldsamma fallet av surrealismens 

fetischerande av kvinnokroppen. Dockornas kroppar är stympade, märkligt sammanfogade 

och iscensatta som erotiska objekt. De tycks säga att det mekaniska kroppsidealet och 

därmed sexualiteten inte är en väloljad erotisk maskin, den har en mer omöjlig och mörk 

anatomi. 

Foster gör en Freudiansk läsning av Bellmer, där de lemlästade delarna manifesterar 

kastrationstraumat som ageras ut genom sadism och masochism. Freud menar att sadism är 

den aktiva sexualiteten (manligt kodad sexualitet), som söker att övervinna sitt objekt 

genom att förstöra det men på samma gång vill bevara det. Masochism är ofta en 

förlängning av sadism som genom kastrationskomplex och skuldmedvetenhet har vänts mot 

den egna personen.31 De två kan alltså inte sägas vara varandras direkta motsatser. Bellmers 

sadism och masochism blir i hans dockor på så vis både objektifiering och identifikation. 

Hon hotar att kastrera honom, därför sliter han henne i delar, men han vill samtidigt bevara 

henne. Därför sätts hon ihop och objektifieras för att manifestera hans trauma, m.a.o. ett 

masochistiskt drag. 

Kastrationskomplexet är barnets traumatiska upptäckt av könsskillnad. Om fetischism då 

till syvende och sist handlar om ett förnekande av könsskillnad, innebär den ett tvekande på 

den genitala ordningens tröskel, där denna ordning etableras. Detta kan leda till en återgång 

till den pre-genitala ordningen, som istället innebär en värld av sexuell icke-skillnad. Barn 

kan då födas genom analöppningen och kroppsdelar kan byta plats med varandra. Kanske, 

undrar Foster, utgör Bellmers dockor ett ”analt” uppror mot hans verklige far som var 

nazist? Hos Bellmer kollapsar i så fall den falliska fetischistiska ordningen. Foster jämför 

sin tolkning med Roland Barthes berömda läsning av Georges Batailles Histoire de l'oeil 

(1928),32 där han menar att det ”chiasma” som upprättas mellan de erotiska objekt som tas 

upp (testiklar, bröst, ägg) och de vätskor som de relateras till (urin, mjölk, äggulor), erbjuder 

ett gränsöverskridande när dessa märkliga möten, t.ex. ett öga som sugs på som ett bröst, får 

31 Sigmund Freud 1905, ”Tre avhandlingar om sexualteori”, Samlade skrifter, band V, Sexualiteten (utg. av 
Clarence Crafoord m.fl, Stockholm: Natur och Kultur) 1998, s. 86. 

32 Som Bellmer för övrigt illustrerade 1947.
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ersätta konventionella associationer.33 Vi kan alltså ana ett kaos i den symboliska ordningen 

som visar sig just i det sexuella kaos som sado-masochismen rör upp i Bellmers dockor. 

3.4 Centrala nervsystemet – ett utomkroppsligt organ 

McLuhans bok Understanding Media kom ut på engelska 1964 och spelade en viktig och 

radikal  roll i den kommunikationsdebatt som var samtida AE:s tillblivelse.34 Därför öppnar 

McLuhans tankar också förståelsen för den kontext som boken sprungit ur. Understanding 

Media är en modern klassiker och de idéer som formuleras där nämns fortfarande som 

föregångare och fundament till den mediateori som skrivs idag, även om det akademiska 

samhället kritiserat honom för att inte vara tillräckligt stringent och empirisk.35 Hans mest 

berömda uttalande; ”The medium is the message”, d.v.s. att teknologin och mediet i sig är 

det viktiga och inte budskapet, förstås i denna uppsats som det föreslås i inledningen av 

Peter Dahlgren till den svenska upplagan från 2001; ”Mediernas tekniska former, som 

utvecklas under historien, har en enorm inverkan på vår kollektiva varseblivning och även 

på samhällets sätt att organisera sig institutionellt”.36

Med detta påstående kan man liksom strukturalister och postmodernister lägga tonvikt 

vid att den moderna människan blir till av yttre strukturer snarare än en subjektiv 

inneboende kraft eller väsen. Tidigare i teoriavsnittet presenteras den kris som det 

teknologiserade samhället tycks framkalla; förmågan att kunna skilja mellan subjekt och 

objekt, inre och yttre, har blivit störd. Här kommer Marshall McLuhans tankar kring hur 

människans kropp och medvetande byggts ut genom teknologins utveckling till användning. 

Med hjälp av mekaniska lösningar som hjulet eller plogen blev kroppen fragmenterad, 

specialiserad och utsträckt i rummet, med elektronisk teknik sträcks även det centrala 

nervsystemet ut. Sinnen och nerver flyttas därmed ut ur kroppen menar McLuhan. Detta 

medför onekligen en störning i kropps-och subjektsuppfattningen där subjekt och objekt blir 

33 Foster, s. 230-236. 

34  Jag har i denna uppsats använt den svenska översättningen Media från 2001 utgivet av Pocky/Tranan.
35  Jag kommer inte diskutera McLuhans validitet i vetenskapssamhället utan bara använda hans idéer som 
utgångspunkt för att öppna upp min läsning av AE. 
36 Peter Dahgren i förord till Media, McLuhan, s. 9. 
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oseparerbara. McLuhan är till största del positiv till den tekniska utvecklingen men är noga 

med att understryka dess påverkan av våra psykiska och sociala fält. Om vi ser denna 

utbyggnad som en Fosters ”dubbla protes”, alltså både grund till traumat men också dess 

lösning hanterar vi effektivt den ambiguitet det innebär. En mer utförlig förklaring följer 

nedan. 

McLuhan påpekar att mediernas verkan i sig negligerats av forskare när de varit 

upptagna med att analysera innehållet som de nya medierna förmedlat istället för hur dessa 

medier på olika sätt lamslår eller förändrar våra sinnen. Vi kan inte alltid själva rationellt 

avgöra hur vår varseblivning förändras av olika mediers aktivitet. Hur teknikerna påverkar 

märks inte på de ”medvetna opinionernas och begreppens nivå, utan förskjuter obevekligt 

och motståndslöst de inbördes relationerna mellan sinnena, d.v.s. förnimmelsemönstret.”37 

För att sammanfatta det hela, McLuhan lägger mindre vikt vid att analysera vad TV:n, 

tidningen eller annonsen använder för språk eller text och betonar istället hur de 

omstrukturerar våra sinnen och varseblivning. 

 Narkissos blir enligt myten bedövad av sin egen spegelbild och självamputerar andra 

sinnen (han hör inte Eko som försöker förföra honom med sin röst t.ex.). På samma vis 

fungerar en människa som utsätts för trauma eller chock, krig eller förlust av anhörig. Den 

drabbade personen kan bli frånvarande och registrerar inte smärta eller andra intryck.38 Med 

antagandet att media och teknik är just utbyggnader, proteser av vårt centrala nervsystem 

kan vi sedan föreställa oss hur vi förvaltar en mängd av våra organ gemensamt, 

tryckpressen, TV:n o.s.v. Vad som än hotar funktionen av detta system så måste det ”hållas 

tillbaka, lokaliseras, eller avspärras, ja, ibland måste det skyldiga organet helt avlägsnas.”39 

Människan strävar ständigt efter en balans mellan sina sinnen, något som kan bli svårt i ett 

socialt förvaltande av nervsystemet. Vi kan knappast envar reglera retningarna som alla 

”yttre” organ utsätter oss för. Därför bygger vi nya maskiner och medier som kan skydda 

oss mot det överretade sociala samhälle som maskinerna utgör. På detta vis drivs den 

tekniska utvecklingen och utbyggnaden av våra kroppar till stor del av krig och fruktan. 

Man kan dra en parallell till Marinetti som uttrycker att människans sinnen kräver allt högre 

stimuli från de yttre organen eftersom hennes toleransnivå ständigt höjs. 

37 McLuhan, s. 31. 
38 McLuhan, s. 61. 
39 McLuhan, s. 60. 
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4. The Atrocity Exhibition – analys i två delar 

I ovanstående teoridel har jag formulerat de motiv som kommer att ligga till grund för min 

analys av AE. Här följer en kort genomgång av analysens disposition i relation med teorin. 

Jag börjar med att titta på hur teknologin försätter huvudpersonen i ett traumatiskt 

tillstånd, hur media och maskiner får honom att tappa verklighetsuppfattningen. Här 

undersöks först hur mediernas innehåll, och sedan hur medierna i sig är agenter i detta 

trauma. Den franska filosofen Jean Baudrillards teori om verklighetsförlust kommer att göra 

oss uppmärksamma på de kollektiva symbolernas ständiga förskjutning och får komplettera 

McLuhan, som i teoriavsnittet gjort oss medvetna om mediernas mer fysiskt sinnes-

förskjutande funktion. I avsnittet därefter vill jag visa på hur teknologin utgör proteser hos 

subjektet och är oseparerbara från hans faktiska kropp. Marinettis och Lewis strategier gör 

sig påminda när huvudpersonen använder sig av Fosters dubbla logik, nämligen att 

fetischera sin traumatiska agent. 

 I analysens andra del vill jag undersöka det våld som utövas mot kvinnan i romanen, hur 

gestaltas det och hur ska vi bemöta det? I den paradoxala människa/maskin konflikten, där 

subjektet har förlorat sina referenser till verkligheten använder han sig av kvinnan som 

modul och koordinat för att förstå sin plats. Till att börja med tittar jag på hur den visuella 

kulturens exploaterande av kvinnokroppen till viss del är upphov till det tolkningsdelirium 

som subjektet befinner sig i. Kvinnan, liksom kameran, är agent i subjektets trauma och 

därför fetischeras hon genom kameraögat. I följande avsnitt vill jag visa hur hon blir 

verktyget i hans uppror mot den yttre värld som tvingar sig på honom. Han plockar isär och 

fetischerar henne, på samma vis som Bellmer gör med sina dockor. 

Till sist har jag en avslutande diskussion med stöd i andra kritiker om hur vi kan bemöta 

en text som är våldsam, pornografisk och kvinno-objektifierande. 

Med anledning av verkets utformning, att det består av dels tidigare publicerade noveller 

och att fragmenten inte alltid hänger samman kommer jag växelvis att använda uttrycken 
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”texten” och ”texterna”. I båda fallen syftar jag på det samlade verket, de utgör tillsammans 

en form av helhet, en text men samtidigt kan de ses som självständiga noveller. Ballard själv 

och flera kritiker därefter har kallat dem för ”condensed novels”.  Jag antar i analysen att 

subjektet inte har någon essens per se och är mest intresserad av att blottlägga de strukturer 

som kollektivt formar individen. T läses därför som tillståndet hos den moderna människan, 

sett ur ett manligt perspektiv. En extrem utveckling av de symptom som vi som individer 

och kollektiv av det moderna, västerländska informations- och konsumtionssamhället alla 

uttrycker. T bor i mig, i dig, i våra kollektiva bilder och berättelser. Han är paradoxen, den 

irrationella strukturen.40

4.1 Was my husband a doctor or a patient? – 

tolkningsdelirium

Redan på bokens första sidor kan vi utläsa en glidning mellan doktor och patient, mellan 

yttre landskap och inre, mellan verklighet och fantasi. Den som diagnostiserar människor 

och sin omgivning (doktorn) är densamme som den som blir diagnostiserad (patienten), en 

pendling som är genomgående i boken.

 

T:s fru Margaret frågar Dr Nathan: ” 'Was my husband a doctor, or a patient?'” (AE: 6). Dr 

Nathan svarar att det inte längre spelar så stor roll. Han menar att det som nu är av intresse 

är tredje världskrigets representationer som de gestaltas i huvudet på T. Det som verkar vara 

en popkonst-utställning är i själva verket en manifestation för T:s psykes misslyckande att 

acceptera sitt medvetande, en revolt gentemot kontinuumet tid och rum. Dr Nathan tror att 

T:s intention är att starta ett tredje världskrig som kommer att utkämpas på ”spinal 

battlefields, in terms of the postures we assume, of our traumas mimetized in the angle of a 

wall or balcony.” (AE: 7). Här finner vi utgångspunkten för själva analysen, det finns inte 

längre någon garanti för ett stabilt förhållande mellan ett yttre fenomen och dess 

betydelseinnehåll i den språkliga gemenskapen. Således finns det ingen säkerhet för 
40 I analysen kommer sidhänvisningarna till AE göras löpande i brödtexten. 
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händelsers faktiska existens i tid och rum. Därför rör sig T över alla gränser, bryter alla 

sociala kontrakt och byter plats på alla referenspunkter. Nedan ska vi titta på hur detta 

traumatiska tillstånd gestaltas hos T. 

 ”Doktorn” T samlar material för att förstå verkligheten genom att associera disparata bilder 

till nya koncept. Dr Nathan visar ofta dessa miniutställningar för andra inblandade, som här 

för Captain Webster  : 

'We can regard them in all cases as “poses”. They show (1) the left orbit and zygomatic 
arch of President Kennedy magnified from Zapruder frame 230, (2) X-ray plates of the 
hands of Lee Harvey Oswald, (3) a sequence of corridor angles at the Broadmoor 
Hospital for the Criminally Insane, (4) Miss Karen Novotny, an intimate of Talbot's, in a 
series of unusual amatory positions. In fact, it is hard to tell whether the positions are 
those of Miss Novotny in intercourse or as an auto-crash fatality – to a large extent the 
difference is now meaningless.' […] 'And together they make up a portrait of this 
American safety fellow – Nader?' (AE: 32)

Det som verkar vara en utställning, är egentligen material som T har samlat för att sätta en 

diagnos på Ralph Nader.41 Han tycks fråga: vilka symptom ligger bakom konceptet Nader? 

Som den läkare han är använder han typiskt vetenskapligt material såsom Kennedys 

ögonhåla, röntgenplåtar på president-mördarens händer, korridorvinklar och 

kroppsställningar som är svåra att avgöra om de visar en sexakt eller en dödlig bilkrasch. 

Tvetydigheten tycks syfta till att sex och död är mer eller mindre samma sak, ett koncept 

mer än en verklig händelse. De till synes skilda bilderna utgör ett mönster för T i förståelsen 

av vad Nader egentligen kommer ifrån och vilken inverkan han kan ha på människor. Men 

eftersom att materialet är så absurt blir det hela en parodi på T:s yrkesroll. Paradoxalt nog 

blir han då själv en patient som en annan läkare kan diagnosticera. Dr Nathan gör 

bedömningen att T försöker lösa den ekvation som alla dessa koncept utgör: ”These images 

of angles and postures constitute not so much a private gallery as a conceptual equation,” 

(AE:32). Det finns inte längre några givna, reella tal att använda i uträkningarna av 

verkligheten. 

41 Naders bok Unsafe at Any Speed kom ut 1965 och kritiserade bilindustrin för att tillverka bilar med otillräcklig 
säkerhet. Han har varit aktiv sen dess i diverse frågor rörande hälsosam mat, säkrare arbetsmiljö etc. Ballard 
kommenterar i den senare utgåvan av AE att Naders utmanande av den största av alla Amerikanska ikoner – 
automobilen, hade stor effekt på den amerikanske konsumenten. Varje bilolycka verkade vara en bön till Ralph 
Nader (AE, s. 38).
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Vad som sker i T:s förvirrade huvud är en implosion av den symboliska ordningen,42 han 

vet inte längre vad olika symboler har för mening. De tycks ha förlorat sitt ursprung. I en 

kultur där statusen av olika symboler ständigt laddas om och förklarar krig mot varandra, 

resulterar det i ett tredje världskrig som pågår inuti subjektets huvud. Den franska filosofen 

Jean Baudrillard (1929-2007) påstår att den moderna människan ständigt kompenserar för 

en förlust av ”det reala”.43 Det cirkulerar en mängd tecken för verkligheten men utan 

egentlig ursprunglig referent, vi lever istället i det  ”hyperreala”.44 Utan att vidare gå in på 

Baudrillards ganska komplicerade resonemang, förstår jag här förlusten av det reala genom 

följande liknelse: liksom att valuta och aktier är en överenskommelse om ett värde snarare 

än något materiellt påtagligt kan man förstå resonemanget att vår moderna kultur genom 

massmedia traderar symboler som inte längre har ett ursprung i verkligheten, utan bara 

refererar till varandra och regleras i ett inbördes system. Om vi utgår från Baudrillards 

påstående att vi lever i en kultur som förlorat kontakten med det reala, blir den ett objekt för 

ständig tolkning. Det går aldrig att tolka något bokstavligt. För att förklara T:s förhållande 

till Nader använder Dr Nathan Freuds idé från Drömtydning: ” Talbot is here distinguishing 

between the manifest content of reality and its latent content. Nader's true role is clearly 

very different from his apparent one, to be deciphered in terms of the postures we assume, 

our anxieties mimetized in the junction between wall and ceiling.” (AE: 32). I fallet Nader 

blir i så fall hans filmer om trafiksäkerhet ett uttryck för någon underliggande mening eller 

drift som den sociala samvaron bär på. Det är denna som T försöker komma åt genom sin 

”koncept-ekvation”. Men precis som i psykoanalys kommer det alltid att finnas vrår som 

man inte når.45 Någon exakt vetenskaplighet kommer vi alltså inte kunna fastställa kring 

symbolers fullständiga betydelse i samhället. 

42 Jag använder den symboliska ordningen här enligt Lacans tvetydiga mening, den innebär dels den språkliga 
gemenskapen som sådan, ”en artikulerad kombinerande och autonom struktur. Definitionsmässigt har denna 
ordning inget ursprung, den finns alltid redan där”. Men är också den process i vilken subjektet ska ge betydelse 
till något i efterhand som blivit ”ogenomträngligt i hans erfarenhet.” (Jaques Lacan, Écrits, spegelstadiet och 
andra skrifter i urval av Iréne Matthis, Natur och Kultur 1989, s. 19 f.)

43  Jag har använt den engelska översättningen från 1994 av Baudrillards Simulacres et Simulation (1981), där 
används termen “the real”, inte att förväxlas med Lacans “det reala”. Badudrillards term på franska ”le réel” 
borde syfta till ”det verkliga, det reella, […]det som tillhör den yttre verkligheten, den som vi genom en 
symboliseingsprocess tar till oss som symbolisk” till skillnad från Lacans begrepp som betyder ”det som ligger 
utanför symboliseringen, det som inte låter sig symboliseras, det icke-symboliska” (Jaques Lacan, s. 8). Jag 
kommer att använda förlusten av det reala som i den ekonomiska liknelsen jag givit i brödtexten, det finns inga 
fasta värden mellan den yttre verkligheten och symbolerna.

44 Jean Baudrillard, Simulacra and Simulation (The University of Michigan Press, 1994), s. 1. 
45 För vidare information om Drömtydning hänvisar jag till Jean Laplanche and Jean-Bertrand Pontalis, The 
Language of Psychoanalysis (London: Karnac, 2004) s. 235 f. 
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Mycket av 60-talets popkonst, med Andy Warhols massproducerade bilder av välkända 

objekt i spetsen, innebar ett uppmärksammande av symbolernas betydelseförskjutning i den 

massmediala åldern. Det var både en kritik mot, och ett befästande av den låga 

masskulturen. ”In the post-Warhol era a single gesture such as uncrossing one's legs will 

have more significance than all the pages in War and Peace. In twentieth-century terms the 

crucifixion, for example, would be re-enacted as a conceptual auto-disaster.” (AE: 32). Dr 

Nathans ironiska kommentar ovan, att en liten kroppsgest kan betyda mer än ett av 

litteratur-kanons viktigaste verk, antyder att lågkultur och högkultur inte är några eviga 

värden. Men också att vi ännu inte själva förstått den enorma rörelse som det massmediala 

medvetandet utgör. Inte långt ifrån Freuds resonemang hävdar McLuhan att människan i 

regel inte, på en medveten nivå, registrerar de förskjutningar av sinnen som tekniken 

åstadkommer. Det sker i stället  på ett djupare plan. Vidare skriver han att en insiktsfull 

konstnär är den enda som kan hantera detta på rätt sätt, då denna främst ägnar sig åt just 

förskjutningar inom sinnevärlden.46 T är liksom konstnären medveten om den sinnes-

förskjutning som omgivningen åstadkommer. Hans tvångsmässiga tolkande av världen blir 

hans sätt att hantera den kris som det innebär. Ovan har vi sett hur T söker den verkliga 

innebörden bakom ett koncept genom att anamma sin doktors/konstnärs roll. Vi ska också 

titta på hur han använder en annan strategi för att ytterligare lösa upp den verklighet som 

inte längre har någon validitet. 

Den oändliga reproduktion av bilder som den massmediala offentligheten består av bildar 

tillsammans också det inre landskap i vilket individen skall orientera sig. En erotisk 

filmstjärna och ett brutalt krig samsas i samma nyhetsinslag. När de uppträder sida vid sida 

är det inte svårt att tänka sig att ett emotionellt kaos skapas. På ett omedvetet plan kan de 

associeras med varandra och skapa helt nya koncept. De bilder som cirkulerar i T:s 

psykotiska inre är egentligen desamma som den yttre verklighet som han dagligen utsätts 

för. Gränsen mellan dröm och verklighet, latent och manifest innehåll är upphävd hos 

”Patienten” T. 

[…] Travis was preoccupied by his separation from the normal tokens of life he had 
accepted for so long. His wife, the patients at the hospital (resistance agents in the 
'world war' he hoped to launch), his undecided affair with Catherine Austin – these 
became as fragmentary as the faces of Elizabeth Taylor and Sigmund Freud on the 

46 McLuhan, s. 31. 
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advertising billboards, as unreal as the war the film companies had restarted in Vietnam. 
As he moved deeper into his own psychosis, whose onset he had recognized during his 
year at the hospital, he welcomed this journey into a familiar land, zones of twilight. 
[…] The billboards multiplied around them, walling the streets with giant replicas of 
napalm bombings in Vietnam, the serial deaths of Elizabeth Taylor and Marilyn Monroe 
terraced in the landscapes of Dien Bien Phu and the Mekong Delta. (AE: 4)

För att återknyta till Baudrillard kan man säga att T i försvar mot förlusten av det reala 

abstraherar sin omgivning genom att skapa ännu mer kaos i det krig om betydelse som 

pågår i hans omgivning. Paradoxalt nog måste strategin för att bringa ordning genom kaos 

bli att upplösa den verklighet som representeras av de privata regelbundenheterna i hans liv; 

frun, patienterna och älskarinnan. Dessa personligt, emotionellt bundna människor ersätts 

med offentliga storheter såsom Vietnamkriget, Freud och Marilyn Monroe. De offentliga 

symbolerna låter honom gå djupare vilse i den symboliska ordningen. Han hamnar i ett 

tolkningsdelirium, en ”twilight zone” som han välkomnar. Tillståndet som beskrivs ovan är 

subjektets trauma, i vilket han också försöker finna sin räddning. Roger Luckhurst undrar 

om inte T skulle kunna ses som l'homme machine vars begär kodas av medias kretsar och 

vars tvångstankar drivs av TV:ns trauman.47 Jag är beredd att hålla med, i konflikten 

människa/ maskin skriver både McLuhan och Foster just att människan också skyddar sig 

mot teknologin genom att utveckla nya teknologiska strategier. Är det inte precis det T gör 

när han i självförsvar löser upp hela sin personliga värld i mediamonstrets symboler och 

berättelser? Strategin blir att spela upp världens trauman på replay i sitt huvud. 

Nu har vi tittat hur symbolernas förskjutning försätter subjektet i ett instabilt tillstånd och 

hur hans ”doktors/konstnärs-sida” försöker skapa förståelse genom vetenskaplig metod och 

hur hans ”patientsida” snarare upplöser all förståelse genom att sammanblanda alla 

symboler och referenter. Det finns också en annan sida av medias inflytande som inte bara 

handlar om innehållet. Människan har också en kropp i vilken ”symbolernas krig” faktiskt 

utkämpas. Nedan kommer jag undersöka hur teknologi i sig kan verka narkotiskt. 

47 Luckhurst, s. 96. 
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4.2 Fake Newsreels – narkos 

Att Ralph Nader häcklas upprepade gånger i AE tycks ironisera över faktumet att människor 

ännu inte förstått mediers inverkan på sinnena. Det våldsamma, visuella material bestående 

av olyckor, krig och pornografi, som presenteras på otaliga ställen i texterna borde 

rimligtvis väcka avsky men tycks snarare verka lugnande. I ett avsnitt som behandlar ”Cine-

film as group therapy” uppmanas patienter att bilda en filmproduktionsgrupp och får full 

frihet att åstadkomma vad som helst. I samtliga fall görs pornografisk film. En av filmerna 

visar : ” […] automobile accidents devised as a cinematic version of Nader's Unsafe at Any 

Speed. By chance it was found that slow-motion sequences of this film had a marked 

sedative effect, reducing blood pressure, respiration and pulse rates. Hypnagogic images 

were produced freely by patients. The film was also found to have a marked erotic content.” 

(AE: 143). Citatet är ett typiskt exempel på en paradox som ständigt återkommer i AE. 

Våldsamhet är lugnande eller erotiskt upphetsande snarare än frånstötande. 

Om vi återkallar McLuhans teori om strävan efter att uppnå balans mellan sinnena i det 

centrala nervsystemet måste de ständiga mediaimpulser som subjektet dagligen utsätts för 

utgöra en svårighet. Trycket från de olika medierna är helt enkelt för stort. McLuhans 

åtskillnad mellan heta och svala media indikerar nivån av interaktvitet som mediet medför. 

Det heta står för hög definition, det bygger på ett enda sinne där mottagaren inte behöver 

anstränga sig för att fylla i, t.ex. radion eller fotografiet. Telefonen å andra sidan ges som ett 

exempel på svalt medium eftersom det engagerar mottagaren att själv delta, fylla i det som 

saknas. De heta formerna tycks isolera människor och de svala skapa gemenskap.48 Rent 

förenklat handlar det om i vilken grad sinnena hos människan/mottagaren lamslås av 

mediet. Om man accepterar skillnaden mellan heta och svala medier förstår man också hur 

de påverkar sin omgivning på olika vis. McLuhan illustrerar med en tidningsnotis: 

Bortåt hundra trafikbrottslingar fick idag som straff för sina överträdelser se en av 
polisens trafikolycksfallsfilmer. Två av dem måste behandlas för illamående och 
chockskador…
Man erbjöd fem dollars avdrag på böterna för dem som var villiga att se filmen Signal 
30, inspelad av Ohio statspolis. Den visade förvridna bilvrak och massakrerade lik, och 
återgav de skadades vrål.49

48 McLuhan, s. 36 f. 
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Här har polisen använt det heta filmmediet och laddat det med hett innehåll för att kyla ned 

mottagaren, i detta fall bilisten. Metoden misslyckas eftersom man inte kan åstadkomma 

både stark påverkan och deltagande på samma gång med heta medier, menar McLuhan. 

Exemplet ligger inte långt ifrån de många filmsessioner som beskrivs i AE. 

Frågan är om man kan hota människor till försiktighet. McLuhan tror inte det. Hans 

argumentation ifrågasätter all form av dramatisk skräckpropaganda från kärnvapen till 

dödsstraff och hävdar att det snarare leder till en mättnadskänsla och kollaps; ”När alla 

tillgängliga resurser och energier har spelats ut inom vilken organism eller struktur som 

helst, så inträder någon form av omkastning i mönstret. Åsynen av brutalitet som 

avskräckningsmedel brutaliserar”.50 Naders försök att genom skräckpropaganda få 

amerikaner att köra bil säkrare blir enligt denna teori kontraproduktivt. I stället för att 

”vakna” och ta till sig informationen verkar filmen, eftersom mediet är narkotiskt i sig, 

hypnotiserande för åskådarna. Subjektets kollaps inför det heta mediet har lett till en 

omtolkning av det brutala innehållet till något erotiskt. Medier påverkar alltså i allra högsta 

grad våra sinnesintryck och manipulerar det ena att ta över det andra. Om alla yttre 

sinnesintryck kopplas bort börjar ”människan att frenetiskt fylla i eller komplettera 

sinnesintrycken, d.v.s. hallucinera. Upphettning av ett enskilt sinne leder alltså gärna till 

hypnos, medan ”nerkylning” av alla sinnen lätt leder till hallucinationer.”.51 

T:s frivilliga försökspersoner uppvisar vid lokalbedövning brutala hallucinationer: 

”Disquieting diorama of pain and mutilation: strange sexual wounds, imaginary Vietnam 

atrocities, the deformed mouth of Jacqueline Kennedy.” (AE:104). Hur kommer det sig då 

att de bilder som uppkommer vid hallucinationer är just dessa, och varför är T besatt av 

våldsamheter?

 I, vad Baudrillard kallar, en era av simulation, eller det hyperreala, har symboler och 

referenter förlorat relationen till sin ursprungliga betydelse. När då film börja efterbilda 

verkliga händelser, såsom samtida krig, urholkar detta själva händelsen, kriget blir ett retro-

krig. Det verkliga kriget får ta ett steg tillbaks för det som berättas på filmduken.52 I ett 

stycke i AE cirkulerar en helikopter över tre kraschade bilar, i helikoptern sitter en 

kameraman och filmar ”Zooms for some new Jacopetti, the elegant declensions of serialized 
49 En notis från Associated Press citerad i McLuhan, s. 45. 
50 McLuhan, s. 45.

51 McLuhan, s. 48. 
52  Man skulle kunna likna det vid hur den moderna maffian tagit intryck från mängden av nostalgiska filmer som 

gjorts om den, i allt från verbala uttryck till pistolgrepp. Verkligheten efterliknar fiktionen. 
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violence.” (AE: 107). I Ballards kommentar till detta stycke beskriver han Jacopettis serie 

dokumentärfilmer, Mondo Cane, som var mycket populära under 60-talet. Äkta filmer av 

skändligheter, religiösa sekter och ”Believe-it-or-not”-inslag om märkliga människor 

blandades på ett listigt sätt med förfalskade inslag om krig (material fotat under militär-

övningar och annat) (AE: 124). 

Människors intresse för denna typ av sensationsfilmer där äkta och falskt blandas 

urskiljningslöst kan delvis förklaras med Baudrillards påstående att 1900-talets historia är 

våldsam, full av ideologier och krig, så till den grad att Baudrillard tycker att nu (1981) har 

folk ett intryck av att historien har dragit sig tillbaka eftersom det inte pågår ett fullskaligt 

krig eller revolution. För att fylla detta vakum försöker folk återupprätta den period då det 

åtminstone fanns en historia, åtminstone fanns våld, när det var en fråga om liv och död på 

riktigt.53 Det föds då en nostalgi kring fascism, krig och revolution. I perioder efter krig 

kommer det en mängd filmer för att vi skall kunna ta en närmare mer pervers blick på 

kriget, något som Baudrillard relaterar till Freuds teori om fetischismen. I denna kontext 

menas att den traumatiska upptäckten att inget längre händer i verkligheten innebär en 

”förlust av referenter”.54 Liksom att barnet, enligt Freud, skulle fetischera det objekt som var 

bland det sista han såg innan upptäckten gjordes, skulle vi fetischera historien som just 

föregick vår ”irreferentiella” era, nämligen en tid av krig.55 Vi fetischerar alltså historien för 

att vi kompensera förlusten av det reala. Baudrillard skriver om historiefetischen ett 

decennium efter AE:s tillkomst. 1969-70 rådde det inte brist på politiska, verkliga 

konflikter. Vietnamkriget, Kongokrisen och Biafrakriget utspelade sig förvisso inte i Europa 

men berörde Storbritannien i och med medias uppmärksamhet av dem. Frågan är om inte 

just detta; att verkliga händelser utspelar sig i TV-apparaten, men på bekvämt avstånd i 

kombination med just nostalgiska filmer om, låt säga andra världskriget, upplöser det 

verkliga?

Verkligheten har blivit ett koncept och det är precis detta som AE går ut på, ett 

fetischerande av krig, bilolyckor, arkitektur och kroppsdelar för att söka en mening ur alla 

dessa fenomen som tycks blivit alltmer koncept än verkliga händelser. Precis som 

Baudrillard säger fetischerar vi en våldsam historia, eftersom inget längre händer i 

verkligheten. Om subjektet inte längre kan skilja mellan verklighet och fiktion kan han inte 

53 Baudrillard, s. 44. 
54  “Loss of refrentials” i den engelska översättningen. 
55 Baudrillard, s. 44. 
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ens avgöra om något händer på riktigt. Symbolernas krig om betydelse och mediernas krig 

om sinnenas uppmärksamhet resulterar i ett traumatiserat subjekt som med olika strategier 

försöker skapa ordning och paradoxalt nog också oordning för att kunna orientera sig. Det 

råder, som tidigare uttryckt, en ständig pendling i reaktion på och hantering av det 

teknologiska traumat. Subjektet tycks både förfäras över det och samtidigt fascineras av det, 

liksom Fosters modell om protesens dubbla logik föreslår. Det är också så vi måste förstå 

den våldsamma, pornografiska text som inte skyggar för några skändligheter och inte heller 

dömer dem moraliskt. 

4.3 Pre-Uterine Claims – ett med teknologin 

Om media utgör den språkliga delen av det teknologiska traumat, förlusten av referenter, 

utgör maskinen den andra mer fysiska sidan, våldet mot kroppen. När den yttre världens 

teknologi tränger sig på blir subjektets försvarsstrategi att förena sig med den. Det innebär 

både ett frigörande av drifter och ett fixerande eller abstraherande av kroppen. I följande 

avsnitt kommer jag att titta på hur AE är ett konstverk som problematiserar teknologins 

dubbla protes på ett ambivalent sätt. 

 I AE hittar man på flera ställen en önskan till urladdning à la Marinetti såsom: ”It is 

clear that the car crash is seen as fertilizing rather than a destructive experience, a liberation 

of sexual and machine libido, mediating the sexuality of those who have died with and 

erotic intensity impossible in any other form.” (AE:157). Krasch, död och sexualitet förenas 

i en explosionsartad orgasm. I AE blir denna erotiska dödsdrift förvisso ett hyllande av 

maskinens förening med människan: ”The dismembered bodies of Karen Novotny and 

himself moved across the morning landscape, re-created in a hundred crashing cars, in the 

perspectives of a thousand concrete embankments, in the sexual postures of a million 

lovers” (AE: 35), men också en kommentar till det tragiska, lemlästande i denna krasch-

orgie: 

The helicopter banked abruptly, pulled round in a gesture of impatience by the pilot. 
They plunged towards the underpass, the huge fans of the Sikorsky sliding through the 
air like the wings of a crippled archangel. A multiple collision had occurred in the 
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approach to the underpass. After the police had left they walked for an hour among the 
cars, staring through the steam at the bodies propped against the fractured 
windshields. Here he would find his alternate death, the mimetized disasters of Vietnam 
and the Congo recapitulated in the contours of these broken fenders and radiator 
assemblies. As they circled overhead the shells of the vehicles lay in the dusk like the 
crushed wings of an aerial armada. (AE: 23-24) 

Helikoptern liknas här vid en lamslagen ärkeängel och fordonsvraken är en sorglig syn som 

jämförs med en nerskjuten luft-flotta som får symbolisera de verkliga krigskatastroferna i 

Vietnam och Kongo. Det tycks inte bara vara människorna som är teknologiserade utan 

även maskinerna som är humaniserade, något som Marinetti starkt motsatte sig: ”Det gäller 

inte att återge den förmänskligade materiens dramer. Det är fastheten i en stålplatta som i 

och för sig intresserar oss, d.v.s. den obegripliga och icke-mänskliga sammanhållningen 

mellan dess molekyler eller elektroner, vilka till exempel motsätter sig att en granat tränger 

igenom dem.”56 Men det är just den ”icke-mänskliga sammanhållningen” som mimetiserar 

och får bära upp de trauman som krigstekniken utsätter de mänskliga kropparna för. I 

Ballards text konfronteras därmed Marinettis logik att utrusta kroppen med lämpliga organ, 

såsom bilen eller flygplanet för att skydda mot granater. Foster påpekar att Marinettis 

besatthet vid fart vrider upp tempot där ständigt starkare chocker kräver hårdare sköld men i 

analogi med detta också begär starkare stimuli. Enligt den dubbla protesens logik blir denna 

utvidgning och sammandragning av kroppen en kollaps där kroppen måste ha teknologi likt 

en ”fix” för att kunna fungera.57 En extremt uppskruvad tolerans för teknologins brutalitet är 

i synnerhet karaktäristiskt för AE. Men för att återgå till det första citerade stycket är detta 

inte bara något dåligt utan också ett tecken på fertilitet. Teknikens dubbla Eros-och 

Thanatos-drift58 är ändå en motor som driver texterna. Teknologin erbjuder kroppen en 

tillfredsställande stimuli, men som Foster påvisat höjs ständigt toleransnivån. Luckhurst 

kopplar detta till sin tes om AE som avantgard-text, dess ständiga pendling placerar oss i en 

problematisk situation. Våld måste inte bara vara dåligt.59 Sidoordnandet av den 

förmänskligade sårbara maskinen och den teknologiska och potenta människan, som längtar 

efter en upplösning av sitt köttsliga fängelse tycker jag är ett utmärkt exempel på den dubbla 

56 Marinetti, ”Tekniskt manifest för den futuristiska litteraturen”, Qvarnström s. 30. 
57 Foster, s. 123. 
58 I freudiansk teori är Eros den livsbejakande instinkten i motsats till Thanatos som representerar dödsdriften. För 

vidare info se. Laplanche och Pontalis, s. 153/447. 
59 Luckhurst, s. 105. 
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logik som AE hela tiden arbetar enligt. Människa/maskin-problematiken fördjupas därför 

utifrån texternas gångjärns-position.

Som tidigare nämnt skriver McLuhan att konsten har en unik förmåga att föregripa 

kulturella och tekniska omvälvningar när det gäller att gestalta, analysera och förstå livet i 

de former och strukturer som den nya elektriska tekniken skapar. Den kunskapen är 

livsnödvändig.60 Om vi tänker oss hur de olika elektriska medierna verkar narkotiskt på våra 

sinnen blir konstnären den som kan korrigera relationerna mellan sinnena innan den nya 

teknikens slag har dövat det medvetna tänkandet. Att understryka är dock att konstnärer 

knappast måste vara några fredsmäklare som kan stoppa krig, man måste se det för vad det 

är: konst kartlägger det våld som våra egna motretningar eller tekniska hjälpmedel kommer 

att utöva mot vårt eget själsliv. Vi får genom konst hjälp att parera detta.61 Med detta synsätt 

kan vi konstatera att teknikens och mediernas tidsålder redan är här, på både gott och ont. 

En extrem bok som AE kan upplysa oss om hur vår självbevarelsedrift i en så för sinnena 

omvälvande era, driver oss mot både en sensuell explosion i förening mellan kött och 

maskin, och ett abstraherande av samma sinnen och kropp. 

Ovan har jag tagit upp hur teknikens våldsamhet både är ett tragiskt inslag och samtidigt en 

frigörande drivkraft. Det är en försvarsmekanism hos T att liksom Marinetti gå upp i 

maskinen, förena sig med explosionen snarare än förgöras av den. Nedan ska jag visa hur 

den yttre världens trängande geometrier också tycks driva T till en fixering av yttre objekt 

för att kunna uppgå i dem. 

'The author,' Dr Nathan wrote, 'has found that the patient forms a distinctive type of 
object relation based on perpetual and irresistible desire to merge with the object in an 
undiffrentiated mass.[…] What the patient is reacting against is, simply, the 
phenomenology of the universe, the specific and independent existence of separate 
objects and events, however trivial and inoffensive these may seem. (AE: 45-46) 

 T:s önskan att bli ett med objekt runt om honom grundar sig, enligt Dr Nathan i hans 

förflutna som militär pilot: ”In the case under consideration the previous career of the 

patient as a military pilot should be noted, and the unconscious role of thermonuclear 

60 Gustav Flaubert menade att 1870 års tysk-franska krig aldrig hade behövts utkämpas om folk hade läst 
Education sentimental, skriver McLuhan. (McLuhan, s. 84.)
61  McLuhan, s. 84 ff.

33



weapons in bringing about the total fusion and non-differentiation of all matter.” (AE: 46). 

Det är genom fusion, dvs. koncentration och sammanslagning av atomer som vätebomben 

åstadkommer sin explosiva och utplånande kraft. Bomben blir därför en metafor för T:s 

önskan att återvända till det icke-organiska stadiet där all materia är likställd.62 Det är en 

form av neurotisk försvarsstrategi mot traumat att den biologiska kroppen inte är skyddad. 

Liksom hos Wyndham Lewis blir abstraktion en sköld mot de ständiga chocker som kriget 

utsätter subjektet för, ett nödvändigt skydd som han använder för att värja sig mot kroppens 

uppenbara avsaknad av fallos. Han måste dock använda den biologiska, föraktade kroppen 

som medel i denna fetischiststiska operation. Kroppen blir därför symboliskt utbytt mot 

geometriska former: 

Talbert has accepted in absolute terms the logic of the sexual union. For him all 
junctions, whether of our own soft biologies or the hard geometries of these walls and 
ceilings, are equivalent to one another. What Talbert is searching for is the primary act 
of intercourse, the first apposition of the dimensions of time and space. (AE: 85-86.)

Det ursprungliga samlaget blir analogt med det första mötet mellan tid och rum. Därför 

använder T symboliskt ett samlag mellan två människor som symbol för sökandet efter det 

icke-organiska stadium som fanns innan befruktningen skedde mellan tid och rum. Men han 

gör det genom att abstrahera kroppen till geometriska former och vinklar. Filmstjärnans 

redan symboliska, reproducerade figur har liksom vilken geometrisk figur som helst uppnått 

en status av objektivitet, förlust av individualitet och köttslighet. ”In the multiplied body of 

the film actress – one of the few valid landscapes of our age – he finds what seems to be a 

neutral ground.”(AE: 86) 

Kroppen och sexualiteten, det intima och känslomässiga blir hos T bara en struktur och 

projektionsyta för att förstå sin plats i tid och rum. Det kan ses som en kommentar på hur vi 

förflyttar det förnimbara från taktila objekt till bilder. Filmstjärnans kropp är på film ren och 

förutsägbar. Den är kalkylerbar som modern arkitektur. Därför måste även T:s personliga 

bekantskaper bli till arkitektur: ”He watched Karen Novotny walk through the rooms, 

relating the movements of her thighs and hips to the architectonics of floor and ceiling. This 

cool-limbed young woman was a modulus; by multiplying her into the space and time of the 

apartment he would obtain a valid unit of existence.” (AE: 57). Det är genom att applicera 

den reproducerade bilden av la femme på verklighetens les femmes han kan uppnå giltighet i 

62  Det citerade stycket på s. 45-46 heter ”Pre-uterine Claims”.
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tid och rum, hela hans existens vilar alltså på kvinnokroppen som projektionsyta. I nästa 

avsnitt kommer jag titta närmre på T:s förhållande till kvinnan. 

 

Som vi ser fungerar självbevarelsedriften i AE både genom att låta kroppen explodera med 

maskinen eller fixera och abstrahera den. Målet för de båda strategierna är upplösandet av 

den biologiska kroppen, ett av-humaniserande. 12 år innan Freud definierat dödsdriften, 

eller längtan tillbaks till det inanimata i redan nämnda Bortom lustprincipen (1920),  
sammanfattar Wilhelm Worringer63 viljan till abstraktion i en liknande ”morfologisk lag”, 

där abstraktion blir mimesis av primalstadiet av icke-organiskhet. För både Marinetti och 

Lewis är detta självklart, evolutionen blir på samma gång futuristisk och ursprunglig,64

därför är dödsdriften på samma gång Eros och Thanatos. Det trauma som den moderna 

människans kropp står inför hanteras genom att bli på samma gång sköld och svärd. 

Marinetti fetischerar maskinen, blir ett med den, för honom är det en uppgradering av den 

hotade biologiska kroppen. Även T har ett fetischerat förhållande till t.ex. bilen. Men de 

yttre fenomenens hot, föreställningen om tid och rum som manifesteras i den köttsliga 

kroppens själva existens får T att också använda sig av Lewis strategi. Han bryter därför ner 

kroppen till vinklar och stympade delar för att skydda den, han av-humaniserar den. Men 

det går inte att undgå att han på detta vis också fixerar den. Det är inte helt oproblematiskt 

att vända en traumatisk agent till en sköld emot samma trauma. Foster förklarar att enligt 

Freuds teori om fetischism är fetischen inte bara ”protection” mot kastration: det är också en 

”memorial” till den, fetischen kan blockera igenkännandet av kastration, men kan inte helt 

utplåna det helt. Traumat är aldrig helt ogjort, dess hot är aldrig utdrivet. Detsamma gäller 

maskinen, den kanske skapar en ny totalitet, en dynamisk fallisk kropp, men kan aldrig 

upphäva den tidigare fragmentationen, eller gottgöra den ursprungliga bristen, kastrationen 

av subjektet.65 Den dubbla protesens logik gör sig gällande: hjälpmedlet både upphäver 

bristen och påminner om den. 

63 Den tyske konsthistorikerns bok Abstraction and Empathy (1908) var central hos vorticisterna, Foster, s. 135. 

64 Foster, s. 143. 
65 Foster, s. 124. 
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5. A Mere Modulus –  det ambivalenta 

feminina objektet 

Den yttre världens fenomenologi skapar en stress som det subjektet på olika vis försöker 

hantera. Det är ett neurotiskt, tvångsmässigt beteende som styr T i hans paradoxala 

självbevarelsedrift när han söker upplösandet av den biologiska kroppen i geometriska 

former och arkitektoniska vinklar. Ovan har vi sett hur maskinen är både agent och sköld i 

traumat. I analysens andra del ska vi nu titta på hur kvinnan blir hans gångjärn i projektet att 

hantera denna kris. 

 T irrar runt i surrealistiska landskap av kvinnokroppsdelar, där han söker svar på sitt 

alltmer förvirrade tillstånd ” In the planes of her body, in the contours of her breasts and 

thighs, he seemed to mimetize all his dreams and obsessions.” (AE: 69.) / ”'As far as Talbert 

is concerned the young woman is a mere modulus in his union with the film actress.'”/ (AE: 

83) / ”Travers had embarked on the invention of imaginary psychopathologies, using her 

body and reflexes as a module for a series of unsavoury routines, as if hoping in this way to 

recapitulate his wife's death.” (AE: 110). 

Som tidigare nämnt har Ballards kvinno-karaktärer blivit undantagna analys, något som 

kan tyckas märkligt då AE utan tvivel är en bok vars själva texter blir till på kvinnokroppen. 

Den är det objekt som används för att utforska det trauma och den förändring som det 

manliga moderna subjektet erfar av teknologi och massmedia. Kvinnans köttsliga kropp är 

abstraherad, hennes person är berövad sin subjekts-position och hon utsätts för ett brutalt 

våld genom både blickar och verktyg. 

Jag har tidigare påpekat att Roger Luckhurst hävdar att han är den första som tar upp 

problemet och frågar sig hur ska vi reagera på, eller tolka detta våld mot det feminina? 

Kvinnan uppträder som automat och docka som ständigt plockas i delar. Hon objektifieras 

på film och foto fetischerad av den manliga blicken. I analogi med Freuds artikel om 

36



fetischism och såsom detta begrepp har problematiserats i denna uppsats är det alltså på sin 

plats att diskutera vad den kastrerade/kastrerande kvinnan kan betyda. 

William Burroughs skriver i förordet till AE: ”The nonsexual roots of sexuality are 

explored with a surgeon's precision. An auto-crash can be more sexually stimulating than a 

pornographic picture.” (AE: vii). Med sådana inledande ord kan man anta att innehållet i 

boken ganska ingående kommer behandla hur sexualitet genomsyrar samhället utöver sin 

biologiskt reproducerande funktion. Men om man väljer att läsa AE som en avantgardistisk 

text är den inte pornografiskt menad i begreppets vanliga mening: bild eller text som vill få 

oss att enbart vara kropp/få oss att slippa tänka. 

 Som avantgardistisk text manar AE i så fall till samma typ av läsningar som gjorts av 

Marquis de Sade och Georges Bataille, något som många Ballardkritiker också påpekat. 

Susan Sontag skriver i sin essä The Pornographic Imagination att det finns en gängse 

uppfattning om litterära genrer som pornografi och science fiction: de anses enbart vara 

mass-litteratur av lågvattenmärke. Tyvärr utesluter man då viktiga konstnärliga verk från 

seriös läsning och avfärdar dem som enbart intressanta som ett socialt fenomen som bör 

diskuteras ur en moralisk synvinkel.66 Jag anammar i min analys Sontags syn: en sorts 

intellektualiserad pornografi havande med samhällskritik eller uppsåt att beröra något 

bortom sexualiteten genom att exponera den på ett obscent sätt, bör tas på allvar och inte 

diskuteras utifrån ett moralperspektiv i första hand. Jag menar därför att pornografi i denna 

kontext innebär explicit erotiskt laddat material, men inte nödvändigtvis med syftet att vara 

sexuellt eggande för läsaren. I AE blandas våld och sexualitet friskt, i de flesta fall är 

mannen subjektet och kvinnan objektet. Med andra ord den uppvisar ett av pornografins 

vanligaste stildrag som ständigt debatteras. Diskussionen kommer i det följande utgå från 

Hal Fosters problematisering av manligt subjekt/kvinnligt objekt inom avantgardets 

problem-ställningar och hur Luckhurst diskuterar samma problematik utifrån en liknande 

utgångspunkt. Avslutningsvis följer därpå en diskussion om hur vi kan bemöta våldet mot 

kvinnan samt vad ”perversionen” innebär i AE. 

66 Susan Sontag 1967, ”The Pornographic Imagination”, Styles of Radical Will (New York: Picador, 2002) s. 35 ff.
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5.1 Zoom Lens – den visuella kulturen 

McLuhan argumenterar som vi har sett för att varje ny teknisk uppfinning är en utbyggnad 

av människokroppen som omfördelar relationerna mellan sinnena. Då ett sinne stimuleras 

dövas eller avspärras ett annat. Men att använda sig av ett medium; att lyssna på radio eller 

se på TV är detsamma som att godta dessa utbyggnader som om de vore delar av vårt 

personliga system. Man underkastar sig då den omorganisation av sinnena som detta 

medför.67 Vidare undrar man då om en så pass visuell kultur som den västerländska inte 

dövar vår förmåga att vara taktila? I så fall rör vi oss bort från att kommunicera med våra 

verkliga, fysiska kroppar. I stället förhåller vi oss till koncept och symboler men accepterar 

samtidigt att vårt känselsinne har blivit nedsatt. Min analys av AE har hittills förespråkat en 

sådan syn. Men jag menar att den tydligt gestaltar hur förlusten av det taktila till förmån för 

det visuella är traumatisk. I det som följer utvecklas resonemanget i den riktningen.

Kameralinsen, en ögats protes förändrar synen på de faktiska reella kropparna runtom oss. 

Genom sin förmåga att fixera, förstora och duplicera blir vår uppfattning av omgivningen 

mer styrd av de fragmentariska bilder vi ser snarare än en faktisk taktil upplevelse av 

kroppar. Framförallt kvinnokroppen är ständigt objektifierad på enorma reklampelare och 

kraftigt stiliserad. Ibland syns bara ett par ben, ibland bara ett par bröst. Det är inte en kropp 

som lever och andas i sin helhet, det är ett erotiskt, estetiskt objekt abstraherat från sin 

normala funktion. En abstraherad kropp kan också förstoras in absurdum, tills man knappt 

kan se vad det är längre. Den blir ett enormt geometriskt byggnadskomplex eller ett sandhav 

av hud. Tidigare avsnitt har behandlat hur det traumatiserade subjektet abstraherar kroppen 

för att skydda den mot det yttre hot som teknologi utgör. Men i AE:s ständigt ambivalenta 

attityd kan den abstrakta kroppen lika gärna vara pådrivande i traumat. 

Glancing at the billboards, Dr Nathan recognized other magnified fragments: a segment 
of lower lip, a right nostril, a portion of female perineum. Only an anatomist would 
have identified these fragments, each represented as a formal geometric pattern. At least 
five hundred of the signs would be needed to contain the whole of this gargantuan 
woman, terraced here into a quantified sand-sea. (AE: 11-12) 

67 McLuhan, s. 62 ff.
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Det är inte bara skådaren som bestämmer hur mycket av objekten runtom sig som han vill ta 

in. De gigantiska uppförstoringarna av kvinnokroppen blir till en Rabelaisk jättinna som 

glupskt slukar sina åskådare. Hon går inte längre att undkomma. Den erotiska 

kvinnokroppen är ett slagfält på vilket det inre symboliska kriget också utkämpas. I kontrast 

till den enorma kvinnan utanför kliniken som beskrivs i fragmentet ovan (”War-Zone D”) 

ser Dr Nathan ett annat sätt att använda samma teknik för att hjälpa T i hans psykos. Genom 

kameralinsen kan han använda T:s fru Margaret som ett vapen mot de glupska filmstjärne-

jättinnorna som hotar att sluka den förvirrade doktorn/patienten.  ”How could he explain to 

this sensitive and elusive woman that her own body, with its endlessly familiar geometry, its 

landscapes of touch and feeling, was their only defence against her husband's all-too-plain 

intentions? ” (AE: 7). Här ställs det taktilt bekanta objektet (frun) mot det visuellt bekanta 

objektet (den opersonliga kvinnan). 

Projektet misslyckas, T ser sin frus uppförstorade kropp bli ett med ”the madonnas of the 

billboards and the ophtalmic films, the Venus of the magazine cuttings whose postures 

celebrated his own search through the suburbs of Hell.” (AE: 13). Vi återkommer till 

paradoxen som bär hela boken; T fetisherar det som är agenten i hans trauma. Kvinno-

kroppen är del av det massmediala landskapet som ”ätit upp” det reala, men hans 

försvarsstrategi är snarare att sträva mot ytterligare upplösning. Genom kameralinsen kan 

han förskjuta perspektivet från verkligheten till bilder. Kameraögat förföljer därför ständigt 

kvinnorna och jagar dem som villebråd. Genom kameran kan den manliga blicken mäta 

kroppen, klippa ut dess delar och sätta in dem i andra sammanhang. Kroppens verkliga 

subjekt har inte längre kontroll över vart dessa fysiska och inre bilder tar vägen, hur de 

klipps ihop och vilka känslor som utgjuts över dem. 

Genom informationsteknik upphävs tid och rum och därmed kroppen som en isolerad 

enhet existerande vid en tidpunkt på en plats. Vi återkommer till elektronikens upphävande 

av linearitet. Marilyn kan dö om och om igen, det anonyma krigsoffret dör också gång på 

gång genom upprepade nyhetsinslag. Den visuella kroppen, sexualiteten och döden har 

blivit till abstrakta begrepp. T söker febrilt efter något bortom den konceptualiserade 

sexualiteten, en ny drivkraft, en ny eros. Med vetenskaplig metod söker han svar, men hittar 

inget. 
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All week they had watched the montaged sequences of commercial pornographic films, 
listening without response to Talbert's analysis of each posture and junction. Catherine 
Austin stared at the giant frames. Fossilized into the screen, the terraced images of 
breast and buttock had ceased to carry any meaning. His face and suit dappled by the 
projector, Talbert leaned against the screen, as if bored by his own exposition. Every 
evening he examined the barely legible questionnaires, apparently searching for a 
pointer to his own behaviour, the key to a new sexuality. (AE: 79)

Den mekaniska sexualiteten som han tittar på och själv praktiserar med bokens kvinno-

karaktärer blir innehållslös. T slåss mot det som McLuhan beskriver som den kollektiva 

kirurgi som utövas på hela samhällskroppen när nya media och tekniska hjälpmedel blir del 

av av våra sinnen. Om hans centrala nervsystem tillvänjs det material som visuella medier 

förser honom med, finns det inte längre någon valmöjlighet. ”Vad han vill ha” blir synonymt 

med det som erbjuds. McLuhan varnar för att när sinnen och nervsystem blivit arrenderade 

av privata vinstintressen har vi inte några rättigheter kvar. Det kan jämföras med att ”lämna 

det talade språket på entreprenad åt ett privatbolag”.68 Argumentet känns inte främmande 

idag då informations-samhället till stor del består av privata bolag som kartlägger våra 

vanor och bombarderar oss med varor och tjänster vi inte visste vi behövde. Trots att 

kvinnan objektifieras, jagas och dödas av mannen är han knappast någon vinnare. Även han 

är berövad sin sexualitet i exploaterandet av henne. 

Ändå aktar jag mig för att göra en moralisk läsning där författaren skulle ha ett uppenbart 

uppsåt att svartmåla den teknologiserade sexualiteten. Ty det finns faktiskt ingen moralisk 

hållning. Susan Sontags argumenterar för att skönlitteraturkritikerns uppgift inte är att 

fastställa relationen mellan boken och ”världen” eller ”verkligheten” (där romanen bedöms 

som fullständigt unik och världen mycket mindre komplex än den faktiskt är). 

Medvetandets komplexitet, som det medium genom vilket en värld överhuvudtaget existerar 

och dialogen mellan olika verk borde i stället vara utgångs-punkten.69 Jag väljer här att vara 

en sådan kritiker och vill inte bedöma T som mänsklig eller omänsklig, där det förra, 

påpekar Sontag, anses garantera själv-belöning för både författare och läsare. Med detta i 

bakhuvudet ska jag i nästa avsnitt titta på ”kvinno-problemet” i dialog med Hans Bellmer 

som finns inskriven i texten på flera ställen. 

68 McLuhan, s. 88. 
69 Sontag, s. 41. 
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5.2 Fragmentation – den nya människokroppen 

Trots att strävan efter det maskinella, intakta jaget dyker upp flera gånger i AE, förmedlas 

aldrig idén att detta skulle vara ens ett möjligt projekt. Som motpol dekonstrueras därför 

kroppen på flera ställen. Referenser till Max Ernsts ironiska målningar av det dys-

funktionella subjektet men framför allt de Bellmerska, irrationella, våldsamma drifterna som 

lemlästar kroppen dyker upp. Kroppsdelarna undersöks sedan med en läkares precision. Det 

teknologiska traumat har tidigare i uppsatsen lästs enligt Freuds modell om kastrations-

traumat. I analogi med detta synsätt blir kvinnokroppen den yta som används för all 

symbolisering och förståelse av traumat. Luckhurst gör också en freudiansk läsning av 

kvinnans betydelse; hon, oftast Karen Novotny, bli den som håller inne med sanningen, den 

som skall erbjuda lösningen på det påtvingade medialandskapet som ständigt inkräktar på 

individens privata sfär. Därför måste hon öppnas, slitas i delar för att avslöja denna sanning 

som faderns lag har inkarnerat i hennes kropp. Detta ger upphov till ett aggressivt, sadistiskt 

beteende hos den obstinata sonen.70 

He [T] looked at her [Karen's] body. Humped against his right shoulder, her breasts 
formed a pair of deformed globes like the elements of a Bellmer sculpture. Perhaps an 
obscene version of her body would form a more significant geometry, an anatomy of 
triggers? In his eye, without thinking, he married her right knee and left breast, ankle 
and perineum, armpit and buttock. (AE: 92)

T plockar verkligen isär Karens kropp och sätter ihop den till en bisarr skulptur i sin fantasi. 

Som om den vore en matematisk formel där man var tvungen att flytta om tecken och siffror 

för att lösa ut svaret. Det torra medicinska språket som är genomgående för hela AE är 

knappast undantaget då kroppar eller sexuella situationer beskrivs. Man anar en ironi över 

vetenskapliga utredningar om människans sexualitet som nämns i andra stycken, såsom 

Kinsey-rapporterna från 1948 och 1953. 

Kan man genom vetenskapligt dissekerande kanske hitta nya perversioner? Kroppen i sitt 

”biologiska”/”naturliga” tillstånd är inte av intresse. T:s sexualitet är snarare präglad av en 

personlig associativ förmåga på ett språkligt plan. Den bör, som Freud säger om den 

infantila sexualiteten; betraktas som ett psykiskt begär förankrat i en biologisk sexualitet, 

70 Luckhhurst, s. 109.
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som den sedan frigör sig från. Genom att överskrida denna biologiska kropp utvecklas 

människans förmåga att kunna symbolisera och begären kan bilda en mer självständig 

mening. Begäret är därför inte detsamma som behovet. Den bångstyriga sexualdriften kan 

snarare rucka på de grundläggande biologiska behoven.71 

Det är just det som T gör, han använder sin biologiska drift till ett högre symboliskt 

ändamål. Att försöka förstå den traumatiska plats som det tredje världskriget för honom 

innebär: den yttre världens invasion av hans person. Textens ständiga refererande till 

preventivmedel (pessar, p-piller, spiral) indikerar ytterligare att det absolut inte rör sig om 

någon reproducerande sexualitet, utan andra begärs-strukturer. Kan dessa strukturer kanske 

läsas som att T ägnar sig åt ett ”Batailliskt” gränsöverskridande när han om-arrangerar 

kroppsdelarna hos sitt erotiska objekt som om hon vore en Barbara-docka, fast uppgraderad 

med löstagbara delar? 

Hans kvinnliga kollega Dr Austin, får trots dominansen av manliga åsikter, uttala sig om 

T:s förhållande till kvinnokroppen. Hon tycks ana att det finns en betydelse bortom det som 

bara verkar som en perversion i syftet att få sexuell fysisk tillfredsställelse. Kanske kan det 

öppna imaginära sexual-organ? Kanske är det dags för en ny sorts kropp att ta plats?

Catherine Austin stared at the objects on Talbert's desk. These flaccid globers, like the 
obscene sculptures of Bellmer, reminded her of elements of her own body transformed 
into a series of imaginary sexual organs. She touched the pallid neoprene, marking the 
vents and folds with a broken nail. In some weird way they would coalesce, giving birth 
to deformed sections of her lips and armpit, the junction of thigh and perineum. (AE: 
82)

Detta absurda sammanförande av disparata delar och material öppnar för tanken att det inte 

bara är könet (det biologiskt ”naturliga” sexualorganet) som är källan till vår sexualitet. 

Liksom hos Bellmer uttrycker kanske objekten på T:s skrivbord en önskan tillbaks till den 

pre-genitala ordningen, där organ av sexuell icke-skillnad kan korsas. De erogena zonerna 

läppar, armhåla och ljumske bildar då imaginära könsorgan. Eller snarare, är också del av 

våra sexuella organ. I vilket fall fungerar förekomsten av Bellmers skulpturer i AE inte bara 

som en kommentar till en sadistisk och dysfunktionell relation mellan subjekt och sexuellt 

objekt, utan erbjuder också andra kroppsdelar att lösgöra sig från sin traditionella roll och gå 

bortom den konventionella associationen. Tillverkad av gummi och ventiler som 

71 Ludvig Igra, inledning, Samlade skrifter, band V, s. 18 f. 
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sammanfogas föds en ny sorts människa fram. Den biologiska metaforen för tillkomsten av 

något artificiellt eller den biomorfa blicken på det teknologiska landskapet utgör trots allt 

den viktiga gångjärns-position som är själva kittet i texterna; vi är redan den 

teknologiserade människan. Det är inte bara kvinnokroppen som utgör denna punkt utan 

hela den externa världen. En mening som: ”Sirens wailing, white-doored squad cars 

screamed past him, neuronic icons on the spinal highway.” (AE: 68), uttrycker ett landskap 

som blivit en enda stor kropp, tekniken har blivit organisk. McLuhan hävdar att vi förlagt 

vårt nervsystem utanför kroppen, här visualiseras hans idé på en mycket poetiskt vis. 

Men för att återgå till problemet med kvinnan måste man ändå hävda att i de passager där 

hon är gångjärnet, rör vi oss fortfarande på minerad mark. Freuds falliska ordning, oavsett 

hur subversivt man kan använda detta, gör fortfarande kvinnan till sitt objekt. Det är hon 

som skall bära hans trauma, hans neuroser. Det konstituerar en begärstriangel där den tredje 

parten, kvinnan/modern, egentligen bara är en bricka i maktspelet mellan patriarkala 

strukturer. Liksom att Foster oroar sig för att Bellmers ”fascistiska” strategi; att perverst 

lemlästa sina dockor, snarare imiterar fadersförtrycket än krossar det72 undrar man om inte 

samma sak utspelar sig i AE? Det är en ständig ambivalens men jag måste ändå understryka, 

liksom Cecilia Sjöholm och Sara Arrenhius poängterar i Ensam och pervers, att 

perversionen stör den normala ordningen, och visar att någon sådan inte existerar. Manligt 

och kvinnligt blir då inga ”eviga värden, utan bara värden. Perversionen, i sitt groteskeri och 

sin kuslighet, är en källa till kunskap om hur dessa värden skapats.” Det finns en lust att 

genom perversionen skända fallos.73I AE visar perversionen det skeva i den symboliska 

ordningen, den används för att kommentera förlusten av det reala. Subjektet som 

objektifierar reflekterar över sina egna fantasier och kommer fram till att de liksom 

kvinnokropparna inte är annat än handelsvaror.

 '…it's an intresting question – in what way is the intercourse per vagina more 
stimulating than with this ashtray, say, or with the angle between two walls? Sex is now 
a conceptual act, it's probably only in terms of the perversions that we can make contact 
with each other at all. Sexual perversions are morally neutral, cut of from any 
suggestion of psycho-pathology – in fact, most of the ones I've tried are out of date. We 

72 Luckhurst, s. 110.

73 Sara Arrhenius och Cecilia Sjöholm, ”Pornografens revolution”, Ensam och pervers (Stockholm: Bonnier, 
1995), s. 17.
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need to invent a series of imaginary sexual perversions just to keep our feelings 
alive…'(AE: 95)

Det finns ingen moral kvar rörande perversionerna, inte heller är det intressant att bedöma 

dem ur ett sjukdomsperspektiv. Bokens egna påståenden sammanfaller här med Sontags 

argument att man inte bör bedöma ett pornografiskt tema i skönlitterärt verk ur ett 

moralperspektiv. Den teknologiserade sexualiteten är redan här. Enligt patriarkala 

traditioner har den gjort mannen till sitt subjekt och kvinnan till sitt objekt, där de båda 

tycks förlora emotionellt på det. Men utvecklingen kommer inte att gå bakåt. Så hur kan 

texten öppna för en framtid? I nästa avsnitt kommer jag föra en avslutande diskussion 

rörande hur det sexuella temat utgör en radikal och ambivalent position. 

5.3 Departure – en avslutande diskussion 

Sex som konceptuell akt inbjuder sannerligen till ett uppvisande av en repertoar av 

avancerade tekniker och utstuderade perversioner som till sist liksom allt inom mode, tappar 

sin tjusning eller förmåga att provocera eller betyda något. Sex kan här förstås som en 

metafor för allt som människan har förlorat i sitt moderna mediala kommunikationssätt. Det 

finns inte längre någon moral knuten till symbolerna. Som påpekats tidigare i uppsatsen 

känns ämnen som annars brukar vara föremål för moraliska diskussioner märkligt tomma. 

Istället är de torra, vetenskapliga konstateranden. 

 Hal Foster menar att Bellmer är ”ambigously reflexive about masculinist fantasies rather 

than merely expressive of them”.74 En analys som Luckhurst sen applicerar på Ballard.75 T:s 

sönderdelning av kvinnokroppen visar alltså att den patrialkala strukturen inte  är 

eftersträvansvärd, något som jag också framhållit i min analys. Inspirerad av Sontag, hävdar 

Luckhurst sen att pornografisk litteratur och science fiction faktiskt gör anspråk på att 

utforska människans fulla varelse, bortom det som är ett försök att återge det realistiska. 

Därför läser han kvinnans upprepade död figurativt. När hon blir mördad i Marilyn Monroes 

ställe anges som anledning: ” 'She was standing in the angle between two walls' ” (AE: 61.) 

74 Foster citerad i Luckhurst, s. 117. 
75 Luckhurst, s. 117. 

44



Hon befinner sig alltså på en icke-plats, mellan högt och lågt, hon är gångjärnet mellan dem. 

Antingen så är hon liksom naturen vild eller så är hon kultiverad, bildad och hämmad. 

Genom att alltid vara den andra är hon också en väg ut. Den nakna kvinnokroppen är 

problematisk eftersom den står för västerländsk civilisation, men kan också bli obscen, 

därför gör den uppror. Pendlingen som Luckhurst menar att texterna utgör mellan 

surrealism, pop-konst, science fiction, modernism och post-modernism, handlar lika mycket 

om en postmodernistisk strategi att radera gränser som en avantgardistisk strategi att 

spränga gränser.76 

Visst har Luckhurst en poäng i att kvinnan som symbol också kan ses som ett 

eftersträvansvärd icke-plats. Den använder mass-kulturen där kvinnokroppen är en 

handelsvara för att kommentera förlusten av det reala och konceptet i dess ställe. Men 

fortfarande, hur man än vrider och vänder på det är kvinnan, oavsett om hon är en tragisk 

manifestation av mannens självförvållande trauma genom krig och teknologi, eller en 

sorglig påminnelse om konsumtionskulturens urholkande av reella kroppar, eller ett obstinat 

uppror mot faderns lag, helt i avsaknad av en egen subjektsposition vilket fortfarande 

lämnar läsaren med just en känsla av olustighet. Det är denna känsla som Luckhurst tycker 

är själva nervpunkten och sprängkraften i boken. Jag tycker att denna passiva position 

fortfarande är provocerande, jag upprörs men fascineras samtidigt. Baudrillard skriver att 

när perversionen inte längre är en perversion upphör den ju att vara subversiv. Men det är 

just det odefinierbara som blir det intressanta. Det är varken gott eller ont utan bara 

ambivalent. Om den historia som skrivs fram är bra eller dålig får vi aldrig veta, vi vet bara 

att den fascinerar.77 

Så fungerar det också i AE, man kan inte kalla boken feministisk, men man vinner lika 

lite på att direkt avfärda boken som misogyn som att helt förbise våldet mot kvinnan. Som 

läsare kan man istället välja att delta i en komplex diskussion om vad feminint/maskulint 

innebär, vad människa/maskin innebär, vad verklighet/fiktion innebär, utan att någonsin 

helt fixera en ståndpunkt. Jag erinrar mig Susan Sontags argument som tidigare diskuterats: 

att skönlitteraturkritikerns uppgift inte behöver vara att fastställa en förhållande mellan 

”verkligheten” och boken, utan snarare diskutera medvetandets komplexitet. AE är 

sannerligen en samling texter som tål många omläsningar och man kan säkert få nya vinklar 

varje gång. 
76 Luckhurst, s. 117. 
77 Baudrillard, s. 118. 
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6. Sammanfattning

Syftet i min uppsats har varit att undersöka teknologins traumatiska inverkan på det manliga 

subjektet i The Atrocity Exhibition av J.G. Ballard. Boken använder både innehåll och 

strategier inspirerade av avantgardistiska konstströmningar, därför ville jag jämföra teorier 

om hur dessa strömningar påverkats av teknologiska omvälvningar under 1900-talet. På så 

vis kunde jag fördjupa min förståelse för huvudpersonen T:s tvångsmässiga beteende. 

Som första teoretisk utgångspunkt valde jag därför Hal Fosters teori om den dubbla 

protesen, där han visar att teknologin både fungerar som en kastrerande kraft och paradoxalt 

nog sköld emot detsamma trauma hos manliga, avantgardistiska konstnärer. Fosters modell 

vilar på Freuds teori om fetischismen, att människan fixerar ett objekt som skydd mot 

kastration, men fetischen är inte bara ett skydd utan också ett minnesmärke över den. 

Traumat går därför aldrig att utplåna. 

I analysen finner jag att T använder sig av diverse fetischistsiska strategier för att förstå 

sin plats i en värld fylld av teknologiskt våld. Det mediala exploaterandet av krig, bilolyckor 

och kroppar förskjuter uppfattningen av verkligheten och han går djupare in i en symbolisk 

ordning och fetischerar objekten snarare än förskjuter dem för att skapa förståelse för kaoset 

omkring honom. 

För att ytterligare förstå det teknologiska traumat har jag valt att använda mig av 

Marshall McLuhans teori om mediers inverkan på varseblivning. Hans bok Understanding 
Media är någorlunda samtida med The Atrocity Exhibition och var banbrytande inom 

media– kommunikationsfältet när den kom. I analysen har jag använt McLuhan för att 

kunna visa på hur inte bara innehållet i medier utan teknologin i sig omstrukturerar 

människans sinnen och därmed hela det kollektiva samhället. T har jag läst som ett tillstånd 

av den moderna människan, alltså inte en individ som blivit galen, utan snarare en 

representant för allas vår galenskap. Eftersom McLuhans teorier inkluderar den fysiska 

kroppen och det kollektiva psykets förändringar, hjälper de oss att förstå det tillstånd som 
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människan befann sig i under 60-talet då teknologins inverkan på ordinära medborgares liv 

började utredas ordentligt för första gången. På så vis har jag kunnat visa på TV:ns 

narkotiska effekt och avtrubbning samt hur kameran, en ögats protes förstärker vårt visuella 

sinne på bekostnad av det taktila. Båda dessa sinnesförskjutningar är centrala i The Atrocity 

Exhibition.  

I analysens andra del har jag tittat närmare på hur manligt förhåller sig till kvinnligt i 

människa/maskin-konflikten. Jag har utgått från Ballard-kritikern Roger Luckhursts syn att 

kvinnan i The Atrocity Exhibition är i en gångjärnsposition, hon är den länk mannen 

använder för att försöka förstå förvirringen mellan inre/yttre, verklighet/fantasi, det 

verkliga/den symboliska ordningen. Det är hon som skall tillhandahålla svaren därför 

använder han sig av ”perversa” strategier: plockar isär henne, iscensätter hennes död, 

fetischerar och objektifierar henne. 

Kvinnans position är minst sagt problematisk, därför diskuterar jag med hjälp av Luckhurst, 

Sontag, Foster och Baudrillard hur man kan bemöta våldet och perversionen. Jag kommer 

fram till att texterna, trots att den uppvisar en manlig blick och därmed befäster den 

patrialkala strukturen, också innehåller en självkritik. Den manliga blicken är ingen vinnare. 

Faktum är att det inte finns någon vinnare, eller förlorare i The Atrocity Exhibition. Det 

finns ingen moralisk bedömning av gott eller ont, istället korsas och kolliderar en mängd 

perspektiv, och oavsett vad man tycker om den utställning av våld och skändligheter som 

boken faktisk utgör, erbjuder den en fascinerande inblick i vem den moderna, 

teknologiserade människan är. Subjektet bär sitt trauma jämt på sig. Huden och nerverna är 

ständigt uppkopplade mot alla andra människor och de receptorer som de utgör. Men det 

finns något tilltalande och hoppfullt i det också som McLuhan så fint uttrycker: ”I 

elektricitetens tidsålder bär vi allihop hela mänskligheten som en hud omkring oss.”78

78 McLuhan, s.65. 

47



Käll- och litteraturförteckning

Ballard, J.G. , 1990: Atrocity Exhibition, Tionde upplagan, 2006 London: Harper Perennial

Arrhenius, Sara och Sjöholm, Cecilia, 1995: Ensam och pervers, Stockholm: Bonnier Alba 

Essä

Baudrillard, Jean, 1994 : Simulacra and Simulation, Michigan: The University of Michigan 

Press, (Simulacres et simulation, 1981)

Brigg, Peter, 1985: J.G. Ballard, Mercer Island: Starmont House

Delville, Michel, 1998: J.G. Ballard, Plymouth: Northcote House Publishers 

Foster, Hal, 2004: Prostethic Gods, Cambridge, The MIT Press, Massachusetts Institute of 

Technology 

Freud, Sigmund, 1998: Samlade skrifter av Sigmund Freud, band V, Sexualiteten, utg. på 

svenska av Crafoord, Clarence m.fl., volymansvarig: Igra, Ludvig, andra upplagan., 

Stockholm: Natur och Kultur, 2002 

Freud, Sigmund, 2003: Samlade skrifter av Sigmund Freud, band IX, Metapsykologi, utg. på 

svenska av Craaford, Clarence m.fl., volymansvarig: Warren, Bengt, Stockholm; Natur och 

Kultur 

J.G. Ballard, 2008: Baxter, Jeanette, red., London/New York: Continuum Books

48



Lacan, Jaques, 1989: Écrits, spegelstadiet och andra skrifter i urval av Iréne Matthis, Andra 

utgåvan, 1996, Stockholm: Natur och Kultur (Écrits, 1966) 

Luckhurst, Roger, 1997: The Angle Between Two Walls: the fiction of J.G. Ballard, 

Liverpool: Liverpool University Press 

Laplanche, Jean och Pontalis, J.-B., 1973: The Language of Psychoanalysis‚ Tredje 

upplagan, 2004, London: Karnac Books (Vocabulaire de la Psychoanalyse, 1967)

McLuhan, Marshall, 2001: Media, Pocky/Tranan, Skarpnäck (Understanding Media, 1964)

Moderna Manifest, 1973: Qvarström, Gunnar red., Stockholm: Almqvist & Wiksell 

Sontag, Susan, 1967: ”The Pornographic Imagination”, publicerad i Styles of Radical Will, 

New York: Picador, 2002 

 

49


