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Hvordan formes vår virkelighet 
av medieteknologien vi er omgitt 

av? Dette spørsmålet stiller utstillingen 
Ghost in the Machine på Kunstnernes Hus 
i Oslo.1 Problemstillingen er et vedvaren-
de debattema, men utstillingen velger å 
gå utenom den sedvanlige drøftingen av 
medienes representasjon av virkeligheten, 
for heller å fokusere på hvilke nye eksis-
tensformer og virkeligheter som oppstår 
med ny medieteknologi. 

At teknologi skaper virkelighet har 
lenge vært erkjent. Den franske viten-
skapsfilosofen Gaston Bachelard påpek-
te allerede på 1930-tallet hvordan den 
moderne vitenskapen selv konstruert sitt 
objekt gjennom teknologi. Det vitenska-
pelige objektet konstrueres ifølge ham 
av «fenomenoteknikk», forstått som en 
inkludering av teknologien i den fenome-
nologiske forståelsen av hvordan vi erfa-
rer objekter og omverdenen. En rekke av 
virkelighetens bestanddeler som vi tar for 
gitt i dag, med atomet som kroneksempel, 
har fått «eksistens» gjennom teknologi-
ens objektivering. Men selv om det viten-
skapelige objektet produseres gjennom 
teknologien, kan man ikke benekte at det 
har en selvstendig, «virkelig» eksistens. 
Relasjonen mellom materie og teknikk 
skaper objektet, og i siste instans «virke-
ligheten». 

Begrepet «fenomenoteknikk» har i de 
senere årene også blitt brukt på mediefel-
tet, der det åpner for å gå utover fokuset 
på mediene og den tilhørende teknologi-

ens gjengivelse av virkelighet, til fordel 
for et fokus på hvordan medieteknolo-
gien skaper objekter – eller «mediefeno-
men» – i relasjon til materien og subjektet. 
Dette åpner for et immanent perspektiv på 
medieteknologien, det vil si at medienes 
og medieteknologienes ikke tilskrives en 
privilegert posisjon utenfor de fenome-
nene de formidler, eventuelt forkludrer 
eller forvrenger.

Et slikt perspektiv innebærer at det 
medieskapte fenomenet får en egen løsre-
vet eksistens på lik linje med andre objek-
ter i samfunnet og naturen. I forlengelsen 
av dette gir også Spinozas immanensfilo-
sofi en innfallsvinkel til «mediefenomene-
nes» eksistensform (dvs. deres ontologiske 
status). Ifølge Spinoza er et legeme mer 
eller mindre eksisterende ut fra dets evne 
til å påvirke og bli påvirket, det vil si deres 
evne til å «møte» og danne relasjoner 
med andre legemer. «Mediefenomenenes» 
kjennetegnes nettopp av at de påvirker 
(men relativt lite «mediepåvirkning» i 
begrepets mer moralistiske forstand) de 
fleste av oss, som en integrert del av liv-
ene våre. 

BlaNt kuNstNeRNe Ghost in the Machine 
utstiller, utforsker Carl Michael von 
Hausswolffs Mobile Units for the Detection 
of Unknown Entities på «renest» vis tek-
nologiens konstruksjon av nye objekter: 
en radar som fanger opp energier i utstil-
lingslokalet og projiserer radarbildet på 
veggen. En lignende utforskning skjer i 
Trine Lise Nedreaas’ Sprectres, som viser 
lydanalyser av opptak i tomme rom der 
man kan skjelne noe som ligner på men-

neskestemmer, såkalte «electronic voice 
phenomenon». Opptakene er hentet fra 
nettsider drevet av mennesker som mener 
disse «stemmene» stammer fra en parallell 
verden. Utover spekulasjonene om at disse 
fenomenene beviser parallelle verdener, 
viser Hausswolffs og Nedreaas’ verk åpen-
heten for konstruksjonen av nye «spøkel-
sesobjekter» som ligger i ny teknologi. 

Sean Snyders As Sahab Medium bringer 
oss over på de mer politiske dimensjonene 
ved medienes fenomenoteknikk med sine 
undersøkelser av Al-Qaidas kommunika-
sjonsstrategier. Ved zoome inn på tekno-
logien som er tilstede i Al-Qaidas egne 
video- og bildeproduksjoner, viser Snyder 
hvordan medieteknologien er sentralt for 
fenomenet Al-Qaida. Organisasjonens 
våpen er på mange måter den teknologiske 
produksjonen av seg selv som et mediefe-
nomen, som uten ny teknologien (særlig 
digitalkamera og internett) ikke ville gjort 
Al-Qaida og «global terrorisme» til det 
fenomenet det er i dag.

i foRleNgelseN av Ghost in the Machines 
tematiseringen medieteknologiens end-
ringer av våre måter å oppfatte verden 
på, er det relevant å reise spørsmålet om 
hva det «fenomenoteknologiske» aspek-
tet ved medieteknologien bør ha å si for 
mediekritikken. Dreier for eksempel noen 
smårasistiske tegninger i Danmark seg 
ikke kun om ytringsfrihet, men snarere 
med konstruksjonen av et fenomen som 
langt på vei overskrider sine egne produk-
sjonsbetingelser i måten det påvirker og 
får egeneksistens?

I så fall åpner dette for en mediekri-

tikk som går bort fra den tradisjonelle 
basis/overbygning-inndelingen, til fordel 
for et immanent perspektiv på mediene, 
der fokuset er hvilke «møter» som oppstår 
mellom mediefenomenene og hvilke rela-
sjoner som dannes. Da oppløses også skil-
let mellom det som produseres og de som 
produserer, slik at medieverdenes ideo-

logiske produsenter som Berlusconi eller 
Murdoch vel så godt kan ses på som ideo-
logiske produkter av bestemte relasjoner. 
Og ikke minst, åpner dette perspektivet 
for at den mediale «fenomenoteknikk» i 
likhet med den vitenskapelig ikke nødven-
digvis gir den forventede resultatet. 

Den politiske utfordringen ligger i så 

fall i å gripe inn i ideologiproduksjonen, 
gripe fenomenene, påvirke dem og danne 
relasjoner som forandrer dem.
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1	 Ghost in the Machine,	 Kunstnernes	 Hus,	 kurert	 av	 Susanne	 Ø.	
Sæther	og	Elisabeth	Byre.	Varer	fram	til	16.	mars.
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Forestill deg at menneskeheten for-
flytter seg langt ut i verdensrommet 
og etablerer kolonier på tolv plane-

ter. Se deretter for deg at nesten alle men-
neskene der utslettes av atombomber. De 
eneste gjenlevende er rundt 50 000 perso-
ner som var i transportskip mellom plane-
tene under angrepet. Romskipene samler 
seg rundt restene av den militære flåten og 
flykter ut i det ytre rom. Etter hvert vil de 
søke en trygg havn, og tror den finnes på 
en mytisk planet kalt Jorden. For å loka-
lisere planeten må de kombinere avansert 
navigasjon med tolkning av antikke tekster. 
Underveis blir de konstant forfulgt av en 
teknologisk overlegen art androider kalt 
cyloner, som er overbevist om at det er 
Guds plan å utrenske menneskeheten fra 
universet. Høres dette kjent ut?

Plotet er fra tv-serien Battlestar 
Galactica (BSG), produsert av Ronald D. 
Moore, en tidligere mangeårig manusfor-
fatter for Star Trek og hans kollega David 
Eick. NRK har allerede vist to sesonger, og 
20. februar kom tredje sesong på norske 
skjermer. Serien er i utgangspunktet en 
nyinnspilling av en eldre serie med samme 
navn, som ble regissert av Glen A. Larson 
og vist på amerikansk fjernsyn i 1978 og 
1980. Rundt originalserien vokste det fram 
en ekte fandom, eller lojal tilhengerskare. 
Takket være dem er BSG siden blitt resir-
kulert i romaner, tegneserier, dataspill og 
kortspill. 

BSG har blitt et eget felt 
innen medieforskning

Et raskt nettsøk vil imidlertid vise at 
serien til nå er et ganske ukjent fenomen 
blant norske medieforskere og kritikere. 
Den fraværende omtalen taler kanskje sitt 
eget språk i den grad at en kan spørre seg 
om dette bare er en døgnflue, uten kapasi-
tet til å fange publikums forestillingsevne 
på lik linje med Sopranos, Seks fot under 
eller The Wire. En slik vurdering ville i 
så tilfelle være et betraktelig avvik fra 
publikums oppslutning om serien i USA. 
Både The New Yorker, New York Times, 
Rolling Stones Magazine og The Guardian 
har framhevet den som et skoleeksempel 
på hvordan genren science fiction best 
kan fornyes.1 Time Magazine kåret BSG 
til beste tv-serie i 2005, American Film 
Institute rangerte den blant ti beste tv-
program i 2006 og den vant også Peabody-
prisen i 2006. BSG har også blitt et eget 
felt innen medieforskning, og det er utgitt 
flere analyser i bokform.2 I europeisk sam-
menheng er det antagelig en milepæl at 
Buckinghamshire New University i fjor 
arrangerte et eget symposium om tv-se-
rien.3 

i likhet med Supermann-fortellingen er 
rommet primært en fluktrute for mennes-
keheten i BSG. Romekspedisjonen er ikke 

(som i Star Trek) motivert av en progres-
siv utforskningstanke. Den skal ikke redde 
fremmede sivilisasjoner, utvikle ny tekno-
logi eller oppdage nye verdener. Tvert imot 
er reisen motivert av å finne redningen i noe 
som antas å eksistere på bakgrunn av hel-
lige tekster. Her er de religiøse overtonene 
svært framtredende, spesielt i forhold til 
bibelens myte om Moses som ledet sitt folk 
til det lovede land. Og det er vanskelig å ikke 
tenke at de tolv koloniene er en henvisning 
til Israels tolv stammer. Samtidig er det 
den greske gudeverden menneskene dyrker, 
og som har gitt koloniene deres navn. Og 
menneskeheten skal ha oppstått på plane-
ten Kobol, som det er nærliggende å se på 
som et anagram for Kolob, stjernen som er 
nærmest Gud ifølge mormonerne (Glen A. 
Larson er mormoner). Symbolikken står 
med andre ord formelig i kø.

Menneskeheten møter 
seg selv i døra i form av 

en vakker og nådeløs 
drapsmaskin

Ekspedisjonen hadde uansett ikke klart 
å finne nye sivilisasjoner om de hadde 
ønsket. «Den andre» finnes ikke noe sted. 
Menneskeheten møter bare seg selv i døra i 
form av en vakker og hensynsløs drapsmas-
kin den selv har skapt. Likevel blir cylo-
nene ofte degradert under klengenavnet 
«brødrister». Men det er bare unntaksvis. 
Serien er et opptrappende brudd med det 
manikeiske konfliktmønster ved at de stri-
dende parter gradvis blir bevisst på hvor 
mange gråsoner og fellestrekk det er mel-
lom dem. Ambivalensen oppstår hovedsa-
kelig ved at karakterene bytter side i kon-
flikten, oftest av romantiske årsaker. Dr. 
Gaius Baltar (James Callis) er det fremste 
eksempelet på hvordan rollebytte leder til 
ny kunnskap. Han er den som slapp cylo-
nene forbi forsvarslinjene under masseut-
ryddelsen, og er seriens ukronede Judas. 
Samtidig er han en fascinerende hovednøk-
kel for å forstå cylonenes bevissthet siden 
han har et forhold til cylonprototype seks 
(én av tolv prototyper). Relasjonen tilfører 
cylonene en ekstra enigmatisk dimensjon 
da hun bare kan sanses av ham og ingen 
andre mennesker. Det er uklart om dette 
betyr at cylonene kan laste seg inn i hans 
bevisshet, om Baltar bare er psykotisk, 
eller selv er en cylon. Forskjeller mellom 
artene kan derfor være like interessante 
som fellestrekkene. Cylonene reinkarnerer 
bevisstheten sin i en ny kropp med identisk 
utseende, og forskyver dermed oppfatning 
av døden i en kristen retning, som evigle-
vende sjel, noe som også forsterkes av at 
cylonene, imot setning til menneskene, er 
monoteister.

sjaNgeRmessig kaN serien plasseres i 
kategorien «naturalistisk science fic-
tion». Her finner en ingen overflod av 
nye oppfinnelser og teknologi. Ingen har 

for eksempel utviklet våpen mer dødbrin-
gende enn atomvåpen. Romklisjéene er 
også kuttet betydelig ned. Det er ingen 
aliens med forvokste hoder eller pitto-
reske rombarer à la Star Wars. Serien er 
formet av begrensninger, ikke ville over-
drivelser. Flåten er underlagt de strenge 
betingelser en post-apokalyptisk situasjon 
tilsier: konstant mangel på trygge havner, 
drivstoff, vann og mat. Menneskeheten er 
i tillegg en truet art. Av en slik grunn blir 
det nøyaktige tallet mennesker ombord 
på flåten oppgitt i hver episode. Musikken 
er også enkel, dominert av repeterende 
taiko-trommer. Fokuset i BSG er rettet mot 
politiske intriger og etiske paradokser, ikke 
visuelle rekvisitter. Det er kanskje en av 
årsakene til at et bredt publikum velger å 
følge med på serien.

Men en like viktig årsak kan være seri-
ens implisitte drøfting av «krigen mot ter-
ror» og tilstanden i USA etter terrorangre-
pene 11. september 2001. Som det meste av 
science fiction dreier serien seg om en pro-
jisering av vår egen samtid. Serien beveger 
seg som sådan på forskjellige nivåer. Som 
et overbyggende nivå har vi de motstri-
dende verdenssynene til cylonene og men-
neskene, der cylonene framstår som reli-
giøse ekstremister uløselig knyttet til deres 
monoteisme, og evolusjonære religionstro 
(de er menneskenes barn og arvtakere). 
Menneskene på sin side virker i tråd med 
polyteismen for det meste sekulære, selv 
om det til tider oppstå new age-aktige 

diskusjoner om tilsynelatende skjebne-
bestemte hendelser. I en slik forbindelse 
utvikler det seg også et håp om forsoning i 
en slags messiasskikkelse, et barn av cylon 
og menneske. 

Skal militæret styre i 
krigstid?

Hvordan USA som et demokratisk sam-
funn er blitt truet i grunnvollene av 11. 
september blir drøftet i BSG i scener hvor 
menneskene er blitt like demoniske som 
den forestilte fienden. Det kom tydelig 
frem i begynnelsen av sesong tre der men-
neskenes undergrunnbevegelse på plane-
ten New Caprica tyr til selvmordsaksjo-
ner som et siste desperat maktmiddel mot 
cylonene. I sesong to var ellers bruken 
av tortur og utenomrettslige henrettelser 
mot tilfangetatte cyloner et gjennomgå-
ende tema. I en Abu Ghraib-aktig episode 
kommer dette klart til syne da bruk av tor-
tur blir gjort lovlig som forhørsmetode, 
og kvinnelige cylonfanger får merke den 
kollektive vreden som er rettet mot dem. 
Men det er ingenting som antyder på at 
serien aksepterer premisset for det såkalte 
«tikkende bombe»-argumentet (tortur er 
legitimt hvis man kan få informasjon som 
redder liv), som i disse dager brukes til å 
legitimere tortur i USA. Et tredje sentralt 

tema er forholdet mellom militærmakt og 
demokrati. Skal militæret styre i krigs-
tid? Føderasjonens president Laura Roslin 
(Mary McDonnell) er stadig i konflikt med 
admiral William Adama (Edward James 
Olmos) om borgerrettigheter og personlig 
frihet må skyves til side til fordel for mili-
tære beslutninger. 

Bsg leggeR til rette for en følelse av ambi-
valens overfor ens egen art, – menneskene 
– og hva vi er i stand til å gjøre. Likevel 
er det ikke en dystopisk framtidsverden 
vi møter, men heller en omplassering av 
hendelser i vår egen samtid. Den er av et 
helt annet kaliber enn 24, den hittil mest 
omtalte serien som skildrer krigen mot 

terror. Der legges det fram få motforestil-
linger mot at hensikten helliggjør mid-
delet. BSG viker derimot ikke unna for å 
eksponere etiske problemstillinger knyttet 
til krigen mot terror på en måte få i den frie 
presse eller regissører av tv-serier har tatt 
seg råd til hittil i USA.
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1	 Henholdsvis	23.	 januar	2006,	17.	 juli	2006,	27.	 januar	2006,	og	
27.	juni	2007.

2	 Eksempler	 på	 slike	 bøker	 kan	 være	 Battlestar Galactica and 
Philosophy	(2008)	av	Jason	T.	Eberl,	Cylons in America: Critical 
Studies in Battlestar Galactica	 (2008)	av	Tiffany	Potter	og	C.	
W.	Marshall	 og	 antologien	 Investigating Battlestar Galactica: 
Flesh, Spirit and Steel	(2008),	av	Roz	Kaveney	og	Jennifer	Stoy	
(red.).

3	 Symposiet	 var	 ledet	 av	 Dr.	 Ewan	 Kirkland	 og	 het	 The Politics, 
Poetics and Philosophy of Battlestar Galactica.	 http://bucks.
ac.uk/newsroom/news/june_2007/bsg_2007.aspx

Krigen mot terror i stjerneformat
tV: Battlestar Galactica viser science fictionsjangerens potensial. Her møter vi ikke en 
dystopisk framtidsvisjon, men heller en omplassering av hendelser i vår egen samtid. 
Serien retter søkelyset mot politiske intriger og etiske paradokser, og drøfter dermed impli-
sitt dagens «krigen mot terror» og tilstanden i USA etter terrorangrepene 11. september 
2001.

Battlestar Galactica. © NRK
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Medieteknologiens unnfangelser
medieR: Ny teknologi og nye medier endrer stadig vår måte å erfare verden på, og skaper nye fenomener og objekter. Trenger vi også nye innfallsvinkler for en mer virkningsfull mediekritikk?

Trine Lise Nedreaas, Spectres: Tell her it’s Satan (2006). © Luxe Gallery, New York og Galerie Eva Hober, Paris


