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Indledning 

Hvad sker der i det moderne? Famler vi os længere og længere ind i et futuristisk ukendte båret af normer og 

lovmæssigheder, vi ikke forstår? Eller er vi i færd med at restaurere modaliteter og virkelighedsanskuelser, 

der har genklang i en fjern fortid? Dette er problematikken i nærværende speciale. 

For at komme nærmere et svar vil vi aftegne og karakterisere først en arkaisk periode, som den kommer til 

udtryk i nogle af de ældste litteraturer, derefter en senmoderne periode mod slutningen af sidste årtusind, 

især årtusindets sidste årti, halvfemserne, som vi først i disse år har lagt tilstrækkeligt meget bag os i tid til at 

kunne gøre dem til genstand for en tendentiøs periodemæssig karakteristik. Dog vil vi også benytte os af 

eksempler fra Walter Benjamin og James Joyce til at fremhæve nogle prototypiske egenskaber ved 

modernismen og denne periodes grundlæggende historieforhold. Således vil vi sammenligne en afgrænset 

arkaisk periode med en afgrænset modernistisk periode, hvormed vi gennem iagttagelsen af sammenfald og 

forskelle herimellem ønsker at belyse strømninger indenfor den moderne periode, der kan udlægges som 

nyarkaiske. 

Tesen er, at de karakteristika, der præger den arkaiske periodes verdens- og virkelighedsopfattelse, 

gentager sig og reaktualiseres i senmoderniteten på nye historiske og mediale præmisser. 

Som eksponent for de tendenser, vi kan udlæse af halvfemserne vil vi kaste os over et hybridværk – The 

Invisibles – en voksentegneserie eller på originalsproget ‟graphic novel‟ fra 1994-2000, der på ekstrapoleret 

vis formår at skildre og udleve de spændinger, som vi vil komme til at se, er eksemplariske for tiden. The 

Invisibles deler så mange tidslige og tematiske fællestræk med det mere kendte filmværk The Matrix, at 

specialet finder det relevant at perspektivere hertil. Vi vil med efterfølgende perspektiveringer til de 

spekulative tænkere Alfred North Whiteheads, Marshall McLuhans og Terence McKennas respektive teorier 

forsøge at forstå, hvorfor og hvordan det arkaiske vender tilbage i det 20. århundrede, og hvorledes dette 

konkretiseres i Grant Morrisons tegneseriesaga. Afslutningsvis vil specialet på baggrund af det fremlagte 

konkludere på tegneserieværket og hvilke vinkler på det moderne, den afføder. 

 

Når vi på denne måde gør en nær fortid til genstand for analyse, skyldes det, naturligvis, at de rationaler og 

figurer, vi kan udlede heraf, stadigt har relevans set fra vores egen plads på tidslinjen. Den krisebevidsthed 

om en nært forstående skifte i verdenshistorien, som vi vil se præger halvfemserne, har ikke forladt det 

globale samfund i det nye årtusind, men har nærmere fået håndgribelige manifestationer i form af 

efterfølgende begivenheder. Forestillingen om en global, makrohistorisk krise kommer eksempelvis til syne i 

form af 11. september 2001 og den derpå følgende tematisering af stridende religions- og 

civilisationsforestillinger. Vi aner om muligt endnu tydeligere konturerne af dommedag i håndteringen af en 

hidtil uafsluttet, verdensomspændende økonomisk krise påbegyndt i 2008 eller i henhold til den globale 

opvarmning – begge problematikker, hvor individet i høj grad er prisgivet større kræfters udfoldelse. 
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Vi vil se, at denne makrokosmiske krisebevidsthed for det første har paralleller til et arkaisk verdensforhold, 

og at den for det andet finder et klart symbolsk og fiktionaliseret udtryk i halvfemserne, der influeret af 

fremskridtstro, er frie til et verdensfjernt og kulturmæssigt selvoptaget udtryk. Det giver sig udslag i en 

opdyrkelse af individuel attitude og kølig distance, der danner afsæt for fiktive spekulationer udi 

menneskeracens guddommeliggørelse.  

 

Problemer 

 

Naturligvis vil der være noget søgt i specialets ærinde – enhver læsning er tendentiøs, og periodens ekstreme 

kilderigdom kontra specialeformatets begrænsede ramme gør alene læsningen til en temmelig specialiseret 

affære. Dette er i uoverstigelig grad tilfældet, hvad angår halvfemserne; både pga. vores relative nærhed i tid, 

men sandelig også på grund af den righoldige tværmediale udfoldelse, der kendetegner årtiet. Således vil der 

blive inddraget få fiktioner fra perioden, foruden det centrale værk The Invisibles, der betragtes som 

symptomatisk, men grundlæggende ville det være muligt at inddrage talløse kunstproduktioner fra samtiden 

for at understøtte opgavens og de fremlagte eksemplers påstande om lighederne mellem de ældste tider og 

det højeste moderne.  Omvendt er vi i omgangen med det arkaiske ofte nødt til at forlade os på sparsomme 

fragmenter og overlevende afskrifter fjernt fra kildernes mundtlige ophav. Det problem søger specialet at 

løse ved at drage et repræsentativt tværsnit på tværs af kulturelle og tidslige barrierer for dermed bedre at 

kunne isolere arkaiske kernemodaliteter i en generel forståelse. Om projektet er lykkedes, er det i sidste ende 

op til læseren at afgøre.  

Specialet benytter sig af oversættelser, hvor kildernes originalsprog ikke er dansk eller engelsk. De 

eventuelle misforståelser, der måtte udgå herfra, er søgt overkommet ved anvendelsen af annoterede og 

kommenterede udgaver i videst muligt omfang 

.  
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I 

Arkadien 

 

En dråbe Soma 

 

Specialet begyndte som en jagt på stoffer. I dette tilfælde Soma, Rig Vedaens mystiske, euforiske drik, der i 

disse ældste sanskrit-tekster (ca. 1200-900 f.kr.)figurerer centralt som kilden til evig lykke og oplysning. 

  

”1 Our thoughts bring us to diverse callings, setting people apart: the carpenter seeks what is broken, the 

physician a fracture, and Brahmin priest seeks one who presses Soma. O drop of Soma, flow for Indra. 

2 With his dried twigs, with feathers of large birds, and with stones, the smith seeks all his days a man 

with gold. O drop of Soma, flow for Indra. 

3 I am a poet; my Dad‟s a physician and Mum a miller with grinding-stones. With diverse thoughts we all 

strive for wealth, going after it like cattle. O drop of Soma, flow for Indra. 

4 The harnessed horse longs for a light cart; seducers long for a woman‟s smile; the penis for two hairy 

lips, and the frog for water. O drop of Soma, flow for Indra.”
1
 

 

Lykken er oftest nær i Somas nærvær, hvad denne muntert profane hymne ikke lader tvivl om. Splittelsens 

årsag er her ligeså umiddelbar som dens løsning – det guddommelige Soma. Soma er de brogede tanker og 

de naturlige længslers enkle belønning og vide ramme; en hellig, men ganske konkret drik, der tilbyder 

uendelige rigdom og inspiration fra sin guddommelige kilde i et flerlaget symbolsprog, der fortsat volder 

sanskritologer besvær. 

Soma er samtidigt en ganske profan og lavpraktisk størrelse: Der var en hallucinogen drik kaldet Soma i 

brug blandt Brahminerne i Nordindien for omtrent 3000 år siden, og Rig Vedaen rummer bogstavelige 

beskrivelser af dens taksonomi og forberedelsesmetode, der samtidigt udvides til svært tilgængelige 

allegoriske billeder eller i poetiseringen af hverdagsomstændigheder og menneskelige længsler.
2
 

Antageligvis blev brugen af Soma opgivet og/eller gik tabt allerede tidligt i den vediske periode (ca.1500-

500 f.kr.). Rusdrikken kunne således være forblevet bl.a. andre arkiverede figurer og guder fra hinduismens 

ældste, kendte forløbere, hvis dens lovpriste natur ikke godt tre årtusinder senere var kollideret med 

modernitetens opdagelse af fremkaldt synæstesi, der igen bringer Soma i søgelyset. 

                                                           
1
 Rig Veda: s.235, anottanioner udeladt i værkcitater. 

2
 Eks. Rig Veda: ”Butter and milk are milked from the living cloud, the navel of Order, the ambrosia is born. Together 

those who bring fine gifts satisfy him; the swollen men piss down the fluid set in motion.” (s.122) og “Your [Soma‟s] 

fathers are entirely firm in age after age; peaceloving, they do not budge from their spot. Untouched by age, the 

companions of the tawny one are like the saffron tree; they have made the sky and earth listen to their uproar.” (s.125) 

og “The dice seem to me like a drink of Soma from Mount Mūjavant, keeping me awake and excited. (s.240) 
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Med populariseringen af Meskalin og LSD i 1950-70‟erne samt R. Gordon Wassons opdagelse af Psilocybe 

Cubensis tog denne interesse for alvor fart og Soma blev genstand for en række vidensarkæologiske 

undersøgelser med henblik på at fastslå det mytologiske psykedeliums ægte identitet i planteriget. Det var 

den generelle opfattelse, at der var overensstemmelse mellem de beskrivelser Rig Vedaen tilbød af Soma og 

de erfaringer man selv kunne gøre sig under påvirkning af en af de nævnte moderne euforika. Flere 

kandidater er fremsat, bl.a. af ovennævnte Wasson: Stepperude, Cannabis, Rød fluesvamp eller Psilocybe 

Cubensis; og en respektabel rusmiddelshistorie kan derfor dårligt udelade en diskussion af Soma.
3
 

Somas biologiske identitet er ikke væsentlig for en litterær undersøgelse. Hvad der i stedet pådrager sig 

opmærksomhed, er den tilsyneladende overensstemmelse i erfaring mellem det moderne og det arkaiske; 

eller rettere det modernes vilje til at opdyrke denne overensstemmelse. 

Det var Aldous Huxley, der gentolkede Soma ind i den moderne sammenhæng, som den her forstås i. 

Huxley anvendte i Brave New World (1932) Soma som en del af dystopien, men det er i utopien Island 

(1962), at Huxley i form af substansen Moksha (”udfrielse”) opdyrker idealet om et besindigt og uddannende 

psykoaktiv, der hjælper menneskene i at opnå en forstandig balance mellem teknologianvendelse og en 

naturlig, uspoleret tilværelse. Imellem disse romanværker ligger Huxleys eksperimenter med de stoffer, som 

han og lægen Humphrey Osmond proponerede som ‟psykedeliske‟, dvs. bevidsthedsmanifesterende. Det 

drejede sig om meskalin, et amfetamin opdaget i Nordmexicos og SydUSAs peyote-kakyus, der siden 1800-

tallets slutning havde tiltrukket sig opmærksomhed fra et lille, men bemærkelsesværdigt udvalg af 

hovedsageligt europæiske intellektuelle. Meskalin fik i efterkrigstiden selskab af LSD, semi-syntetisk og 

opdaget ved et tilfælde i det neutrale Schweiz i 1943; og fra slutningen af halvtredserne af psilocybe-

svampen og forskellige brygge fra Amazonbassinet, Ayhuasca, og af disses isolerede ingredienser, 

psilocybin og DMT. Selvom kloden rummer i tusindvis af forskelligartede hallucinogener af botanisk eller 

kemisk beskaffenhed, danner disse fundamentet for det psykedeliske som koncept, og det er med 

udgangspunkt i brugen af disse, at idéen om Soma som andet end et symbol, som et værktøj brugt i skabelsen 

af et lykkeligt nyt Arkadien igen tager form. 

Det er således muligt at isolere en strømning i efterkrigstidens kunst, der ikke blot ønsker at 

rekonditionere mennesket tilbage til en mere harmonisk, naturlig eller oprindelig tilværelse, men som ser de 

psykedeliske stoffers løfte om ekstase som værktøjet til dette mål. Formålet med nærværende speciale var i 

udgangspunktet at opmale denne strømning, dens for- og udløbere, derfor begyndte det som en jagt på 

stoffer. Her aner læseren måske, hvor omfattende et projekt, der i så fald måtte blive tale om. Derfor forsøger 

nærværende tekst at holde sig til begyndelsen og enden af den planlagte tidslinje fra vedisk tid og til år 2000 

e.kr. ud fra den betragtning, at det psykedeliske, hallucinogene, visionære, ekstatiske eller delirante i disse to 

perioder – i det arkaiske og det senmoderne – eksisterer som en teknisk mulighed i form af Soma og de 

nævnte stoffer. Heraf følger, at der i Soma-vedaerne og det senmodernes hallucinogene litteratur finder en 

                                                           
3
 T. McKenna: Food of the Gods: (kap.7, s.97-120) og S. Plant: s.111 
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vekslen mellem rus og produkt sted, der kerer sig meget lidt om subjekt/objekt-relationer og andre 

epistemologiske dikotomier, der, meget groft sagt, har domineret vestlig tænkning fra den klassiske periode 

og indtil modernismen. Der er tale om en synæstetisk virkelighedserfaring, der i det arkaiske finder udtryk i 

poetisk og profetisk tale. Vi vil i senere kapitler skildre nogle af de former, tanker og teknikker i det 

moderne, der virker på en virkelighedsekspansiv og synæstetisk facon.  

Den afgørende forskel består, hvad angår ruslitteraturen, i, at der i det arkaiske og det nyarkaiske er tale 

om en magisk verdensanskuelse modsat den lange klassiske periodes fantastiske opfattelse af samme. Det 

klassiske befatter sig således med en veksling mellem allegori og virkelighed, der underforstår flere niveauer 

af skepsis og kritisk spørgen, hvilke ikke har noget at gøre i et magisk verdensbillede, hvor udvekslinger 

mellem mennesker og guder, profetier, forvandlinger og andre ‟overnaturlige‟ hændelser er ligeså givne som 

mælken fra koen eller strømmen i stikkontrakten, dvs. en forvandlingskraft, hvis del i helheden er uklar for 

de fleste, men hvis velsignelser man alligevel gør dumt i at betvivle. Som bekendt befatter den fantastiske 

litteratur sig bredt beskrevet med en overnaturlig hændelses brud på et virkelighedsplan, mens den magiske 

litteratur udspiller sig inden for et kosmologisk felt, hvis grænser er ligeså usynlige som fantasiens og hvis 

dybeste årsager er uforklarlige. Den magiske ruslitteratur, den vi således finder i det arkaiske, og som vi 

siden vil finde i det nyarkaiske, adskiller sig således ved at annamme numinøs karakter. 

 

Arkadien 

 

Der var engang en verden beboet af mennesker, guder og dyr i åben og ærlig omgang med hverandre. Det 

var før faldet ned i Historien. Det var Arkadien.   

Arkadien var og er et landskab i Grækenland. I denne sammenhæng henviser stednavnet anderledes til det 

gyldne, harmoniske fortidslandskab, der tager form i Vergils hyrdedigtning og som fra 1500-tallet og frem 

spiller en gentagen rolle i den europæiske forestillingsverden. Ole Thomsen benævner denne strømning 

arkadisme i sin romerske litteraturhistorie Veje til Rom (2008).
4
 Til trods for den parade af brogede længsler, 

som Arkadien gennem århundrederne bliver genstand for, er landskabet altid omgæret med en vis nostalgisk 

sødme og ofte med et spagfærdigt ønske om en restauration, der kunne genvinde det tabte. 

                                                           
4
 O. Thomsen: s.206-7 
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(Nicolas Poussin, Et In Arcadia Ego. Ca.1639-40. Olie på lærred, 85 x 121 cm., Musee du Louvre, Paris.) 

 

I Arkadien var det arkaiske. Arkaisk er græsk og betyder ‟det allerældste‟, ‟det der har med begyndelsen at 

gøre‟. Arkaisk betegner en periode, hvis begyndelse fortaber sig i tågerne og hvis afslutning består i 

overgangen til en ‟klassisk‟ og i sagen mere formgiven periode. Holger Friis Johansen skriver i sin 

litteraturhistorie over græsk oldtid, Fri mands tale (1984): 

 

”De fire hovedafsnit er parret sammen to og to under fællestitlerne »arkaisk« (d.v.s. »det der hører den 

gamle tid til«) og »klassisk«. Betegnelserne stammer fra kunsthistorien, men er litteraturhistorisk 

anvendelige, hvis man undgår for stiv dogmatiseren: Den arkaiske litteratur har et formalt fællespræg i sin 

store detailrigdom og en vis løshed i kompositionen og holdes tankemæssigt sammen af en fundamental 

traditionsbundethed, medens den klassiske formalt tilstræber klarere komposition og tankemæssigt 

præges af dybtgående overvejelser over og opgør med etableret tradition.” (s.12) 

 

Der er i udgangspunktet ikke sammenfald mellem Arkadien og det arkaiske, men det er afgørende, når vi i 

dette speciale indkredser en nyarkaisk forestillingsverden, at have arkadismens idealforestilling i mente, for 

det er med samme tilbageskuende tabserfaring, at det moderne lancerer arkaismen. Den moderne anskuelse 

betragter således Arkadien som stedet og det arkaiske som tiden. Arkadismen besmitter så at sige arkaismen 

med forestillingen om et fortidigt menneskeliv i forstandig og harmonisk pagt med guder og natur. Heraf 
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følger, at studiet af den arkaiske periode rummer et mytisk løfte om et tabt paradis, der sjældent har mage i 

andre periodestudier. 

Årsagerne til dette findes dog i ligeså høj grad i den arkaiske periodes særegenhed, som i den senere 

reception af samme, da læsningen og tolkningen af vore få overleverede kilder fordrer af læseren en 

tilsidesættelse af den profane systematik, der havde sin vugge i det klassiske Athen. 

 

Hesiods Theogoni er et godt eksempel på det arkaiskes indiskriminative bredde: Dens emnekreds spænder 

fra verdens skabelse til såsæd og arvestridigheder, uden poeten ser modsætninger heri. Friis Johansen 

skriver:  

 

”Alt hvad der erfaringsmæssigt har indflydelse på menneskenes liv optræder i Theogonien – i 

overensstemmelse med tidens opfattelse af tilværelsen – som levende, fjendtlige eller venlige væsner; 

senere tiders distinktioner mellem døde ting og levende væsner, mellem konkret og abstrakt, mellem ydre 

og indre, gælder ikke her.” (s.44) 

 

Når Muserne begaver Hesiod med digterkunstens geni, mens han en dag hyrder får ved Helikonbjerget, er 

der for Hesiod tale om skinbarlig og bogstavelig virkelighed: ”Derpå de plukked og gav mig til stav en gren 

af et frodigt/ laurbærtræ, og guddommelig røst de gav mig og evne/ til at berømme i sang det kommende og 

det forgangne,” 5  Mødet med de hellige muser indgyder naturligvis både ærefrygt og taknemmelighed i den 

begavede Hesiod, men ligesom i Soma-skrifterne er der tale om en bemærkelsesværdig profan indgang til det 

numinøse, hvor en specifik begivenhed eller et specifikt rusmiddel er det, der giver poeten profetisk indsigt i 

verdens beskaffenhed. 

Åbenbaringens ualmindelighed synes i det hele taget at være, hvad der borger for dens sandhedsværdi. 

Således ser vi i Iliadens første sang, hvordan Achilleus formildes i sin vrede gennem et besøg fra Athene, 

som alene han kan se: ”Bag ham stod hun med ét og trak i hans lysblonde lokker,/ synlig alene for ham og 

usynlig for alle de andre.” (I, v.197-198) Det fremgår, at det arkaiske erfaringsunivers forfordeler det 

numinøse på det almindeliges bekostning. I en arkaisk kosmologi er splittelsen mellem fysis og metafysis 

ikke til stede, og ingen af senere tiders rationelle fællesnævnere såsom subjekt-objekt-relationen er endnu 

fundet på.   

Arkaismen balancerer mellem det forhold, at den almindelige virkelighed er magisk og præget af en 

udveksling mellem mennesker, guder og en beåndet natur, og at der i denne magiske virkelighed 

forekommer ualmindelige hændelser og gudemøder, der bekræfter det magiske verdensbillede, men 

samtidigt omstyrter det ved at demonstrere det guddommeliges uforudsigelige forvandlingskraft. 

                                                           
5
 H.F. Johansen: s.45  



10 
 

Dobbeltheden i den magiske begivenheds samfunds- og virkelighedsgrundlæggende funktion og den 

ufattelighed, der gør den til noget sublimt og ærefrygtindgydende, kommer tydeligst til udtryk i den jødiske 

tradition.   

I Gamle Testamentes beretning om Herrens engel, der vil ødelægge Jerusalem pga. den folketælling, kong 

David har påbudt, ser vi tydeligt, hvordan en magisk hændelse kolliderer med realhistorien, hvormed den 

magiske begivenhed dokumenteres for dermed at kunne begrunde den almindelige orden samt retten og 

rimeligheden i historiens videre forløb. Fortællingen findes i to udgaver, i 2. Sam 24 og 1. Krøn 21, i begge 

er englen, i modsætning til Achilleus‟ Athene, for alle synlig som den klare dag: ”Da David så op, fik han 

øje på Herrens engel, der stod mellem jord og himmel med draget sværd i hånden, rettet mod Jerusalem. Da 

kastede David og de ældste, der var klædt i sæk, sig til jorden,” og ”Ornan var netop i gang med at tærske 

hvede. Da han vendte sig om, så han englen, og hans fire sønner, der var med ham, skjulte sig.” (1. Krøn. 21, 

16,20)   

Herrens forbarmer sig over israelitterne, og David udpeger efterfølgende Ornans tærskeplads til stedet for 

sønnen Salomos tempel, forgængeren til det tempel, der i dag kun står tilbage i Jerusalem i form af 

Grædemuren. Englens forunderlige tilsynekomst er exceptionel, men netop derfor er man blandt jøderne nødt 

til at appropriere kulten og loven, som følge deraf. Det er hævet over enhver tvivl, at denne begivenhed 

virkeligt finder sted, og det skorter ikke på vidner i kraft af Ornan og hans sønner. 

 

Vi kan kontrastere det arkaiskes magiske verdensopfattelse mod en senere profan naturanskuelse ved at lade 

Sigmund Freud udtrykke naturvidenskabernes typiske syn. Fra Drømmetydning: ”Den førvidenskabelige 

drømmeopfattelse hos de gamle filosoffer var sikkert i fuld harmoni med deres hele verdensanskuelse, der 

plejede at projicere dannelser, som kun havde realitet inden for sjælelivet, til den ydre omverden.”
6
  

Den kritiske splittelse mellem indre perception og ydre virkelighed, som Freud her understreger 

vigtigheden af, eksisterer ingen steder i den førklassiske verden, den hører ikke det arkaiske til.  

  

Med karakteristikken af Soma og den arkaiske periode bliver grunden lagt for specialets hovedpåstand, at der 

findes karakteristiske sammenfald mellem den arkaiske periode og den nyarkaiske strømning, der søges 

beskrevet.  

Disse sammenfald finder i høj grad anledning i modernismens opdagelse af LSD og andre synæstetiske 

stoffer og kommer til udtryk i forestillinger, kunst og teknikker, der har genklang af det allerældstes religiøse 

verden.  Soma bliver således et løfte fra fortiden til fremtiden om, at det tabte paradis kan genfindes og 

historiens skismaer overvindes gennem rusmidlets lavpraktiske og umiddelbare teknologi og materialitet. 

 

                                                           
6
 S. Freud: S.15 
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I portrættet af Arkadien understreges det forhold, at det arkaiske – det allerældste – i traditionen tildeles et 

objekt i Arkadien – Hedenolds lykkelige landskab. Som idéhistorisk figur kan Arkadien sidestilles med 

Utopia, men hvor målet til Utopia er revolution, er målet til Arkadien restauration. Utopia skal være, 

Arkadien har været. Med Hesiod får vi et klart billede af den umiddelbare og uafgrænsede forbindelse med 

det guddommelige, der præger den arkaiske periodes jordeliv. Samtidig antyder Hesiod til forskel fra Rig 

Vedaen et tema om den indviedes særlige status, om individets gudsforhold så at sige. Dette græske forhold 

er endnu tydeligere i heltedigtningen, hvor vi i Athenes tilsynekomst for Achilleus ser, at adgangen til 

gudernes usynlige verden beror på skæbne, hvormed det ikke er enhver hyrde eller soma-dranker forundt at 

få del i gudernes aristokratiske gunst. At de homerske helte på den måde plejer privilegeret omgang med 

guderne, understreger naturligvis deres overmenneskelige status, men uoverensstemmelsen med Hesiod 

peger på den antikke inspirationsopfattelse, at geniet er en nådegave, der gives dem med evnerne til at tage 

imod det. Således er kontakten med guderne en ganske almindelig mulighed, men forbindelsen til det 

numinøse forlener alligevel individet med en særlig status, som gør ham navnkundigheden værdig. 

Gamle Testamentes profeter, dommere og konger er lysende eksempler på denne dobbelthed. Når Herren 

straffer eller belønner Israels stammer, er det oftest som kollektiv helhed de rammes, men det tilfalder 

næsten altid en særligt udpeget at udbedre skylden, ihukomme loven og få folket talt til rette.     

Det arkaiske Soma og de moderne synæstetikas adgangsbillet til numinøs erfaring sammenparres med den 

græske og jødiske individdyrkelse, der gør modtageren af denne erfaring til noget særligt i historiens orden.  

Således lurer Arkadiens geniale hjemstavn i den vestlige tradition parat til at indgå en forestillingsmæssig 

alliance med soma-restauratørernes rusbaserede genvej til det oplyste jordeliv. Det er præcis et sådant 

idéernes bryllup, der er på færde i Huxleys Island, hvor Arkadien genoplives i et tropisk landskab og 

vedligeholdes gennem brugen af Moksha. Civilisationskritikken finder sig således bevæbnet med ganske 

konkrete instrumenter og traditionstunge idealer, som vi bevæger os ind i det 20. århundredes sidste årtier. 

Eskatonen 

Vi har i det foregående prøvet at skitsere den arkaiske tidsånd, men i omgangen med kilderne må vi tage det 

forbehold, at skriftsmediets anvendelse i sig selv påbegynder den glidende overgang fra den arkaiske til den 

klassiske verden, fra det kollektive til det subjektive og fra det hellige til det profane. På den måde markerer 

vore kilder også fastfrysningen af den arkaiske oralitets grænseløse forvandlingskraft i statiske, visuelle 

diagrammer. Mere end noget andet er det arkaiske karakteriseret ved, at alt kan ske, men at alt samtidigt sker 

på ét givent tidspunkt efter det allerhøjestes vilje.  

Dermed udfylder hvert eneste menneskeligt mikrokosmos også sin plads i den makroskopiske sfære. 

Forestillingen om Eskatonen, tidens afslutning, i dens mange mytologiske afskygninger afslører den arkaiske 

almenvisdom, at verdens endelige magiske undergang vil indtræffe i overensstemmelse med de 

guddommelige veje. Hermed er der ikke tale om en kristen teleologi anlagt på en linje og med et mystisk 
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ægteskab mellem det jordiske og himmelske for enden af tidslinjen, hvor sandheden endelig vil åbenbare sig 

i sin helhed. Der er snarere tale om en fuldbyrdelse og genstart af det jordiske i kraft af kosmos‟ naturlige 

kredsløb, en ny begyndelse på linje med den forrige. Dette kan eksempelvis iagttages i centralamerikansk 

eller hinduistisk mytologi, Eddaernes Ragnarok eller Pythagoræernes forestilling om den evige genkomst. 

Johannes‟ Åbenbaring tilbyder en anden nuance: 

 

”Jeg gik hen til englen og bad den give mig bogen, og den sagde til mig: »Tag den og slug den! Den vil 

være bitter i din mave, men i din mund vil den være sød som honning.« Jeg modtog bogen af englens 

hånd og slugte den. I min mund var den sød som honning, men da jeg havde slugt den var den bitter i min 

mave. Og der blev sagt til mig: »Du skal igen profetere om mange folk og folkeslag, tungemål og 

konger.” (Åb 10, 9-11) 

 

I dette påfaldende uddrag ser vi, hvorledes Johannes‟ Åbenbaring udgør en individfikseret strøm af 

hallucinationer, hvor Johannes af Patmos‟ subjektive deltagelse i visionen er afgørende for dens åbenbaring. 

Denne apokalypse fokaliseres gennem Johannes og bogens centrale symbolik i Åbenbaringen understreger 

tilhørerens behov for at tolke for at nå frem til det skjulte budskab, samtidigt forsøger symbolsproget at 

overvinde det skel mellem ydre og indre, der er affødt af skriftens eksternaliserende effekter, ved at lade 

Johannes‟ spise bogen og dermed optage indholdet. Åbenbaringen er blevet til i yngre romersk kejsertid, i 

det østlige middelhavs helleniserede blandingskultur, hvor det kort sagt er op til hver enkelt at vælge sin kult 

og sandhed. Tiden er præget af indvielseskulte med esoterisk og hemmelighedsomgæret indhold, der tilbyder 

veje til fantastiske åbenbaringer‟ alá Johannes‟. Det kan anskues i modsætning til arkaismens umiddelbare og 

ligefremme, magiske virkelighed, hvor en numen kan findes under hver en sten. Åbenbaringen griber således 

til et mere forceret og intenst symbolsprog for at vinde adgang til det eviges ellers usynlige rige.  

Heraklit demonstrerer tænkeligt bedst det arkaiskes spontane verdensforståelse og den frie omgang med 

makrohistorien i utilsløret form, der må siges at udmærke det arkaiske. Heraklit fra Efesos skrev omkring år 

500 f.kr. og lader sig ifølge Johansen dårligt gruppere med nogen andre. Heraklit var øjensynligt bekendt 

med den miletiske naturfilosofi og kan som sådan tolkes ind i overgangen til en refleksiv behandling af det 

værende, men fra hans anskuelser er der langt til det klassiske Athens humanisme, platoniske dialog eller 

aristoteliske logik. Her citeres 28., 31. og 33. fragment i Johansens oversættelse: 

”28. De forstår ikke, hvorledes det der er i uoverensstemmelse stemmer overens med sig selv; en spændt 

konstruktion ligesom buens og lyrens.” 

”31. Alt kan omsættes til ild og ild til alt, ligesom varer kan omsættes til guld og guld til varer.” 
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”33. For guden er alt smukt, godt og retfærdigt; mennesker derimod anser noget for uretfærdigt, andet for 

retfærdigt.” (s.89-90)  

Det fremgår af 33. fragment, at Heraklits perspektiv er evighedens – den yderste af alle makrostrukturer. I 

dette perspektiv er verdens synlige modsætninger en del af samme kosmiske konstruktion, det oprindelige 

ord er harmoníā, der angiver noget sammensat, men også antyder det passende i sammensætningen. 

Samtidig er denne harmoni rammen om en vedvarende fluktuation elementerne imellem, der har sit øverste 

udtryk i ilden. At materien dermed i sit udgangspunkt består i en tilstand af ren energi, ild, viser i hvor høj 

grad Heraklits verdensanskuelse resonerer i en moderne verden, der anordner materie og sansning i 

elektroner og fotoner. At materiens metonymiske omvekslinger kan sammenlignes med guldets 

ombyttelighed er givetvis lettere at forstå for en nutid, der for længst har mestret kunsten at omskabe værdier 

til valuta og tilbage igen.  

Logos udgør foruden ilden det andet begreb med overordnet guddommelig status hos Heraklit. Logos 

betyder ord, mening, fornuft, forhold, princip eller system. Uden at dvæle for meget ved begrebets 

efterfølgende og særdeles omfattende idéhistorie kan man udlægge Heraklits Logos som den betydningsfulde 

sandhed, der forklarer og gennemtrænger alt værende. De somnambulente mennesker øjner ikke denne 

øverste sandhed, men guden ser gennem Logos‟ spejlglas alt som smukt, godt og retfærdigt: Ville 

menneskene blot se, kunne de. 

I Heraklits makrohistoriske, æoniske observans genfinder vi den samme umiddelbare adgang til det 

guddommelige, som præger hele den arkaiske periode, men bragt til kulmination. Fragmenternes revsende 

tone vidner om, hvor let Heraklit finder det for mennesket at bringe sin forståelse på linje med det evige. For 

Heraklit er det muligt at dele gudens blik på verden, et alforklarende blik som det kun er Hesiod, soma-

drikkeren, græske helte og jødiske konger forundt at få glimt af i nådegave. Det er menneskets omgang med 

et totalt billede af verdens samhørige uoverensstemmelse, der gør Heraklit interessant for et moderne blik, og 

med samme bevæggrund, at hans tanker genoplives og omtolkes i en lang række af den moderne tænknings 

spekulative skoler. 
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II 

Hyperrummets tidsånd 

 

Historiens ende 

The End of History er titlen på et af halvfemsernes omdiskuterede teoretiske værker. Francis Fukuyama 

fremlagde i bogen fra 1989 forestillingen, at det liberale demokratis overhøjhed markerede en fuldbringelse 

af verdenssamfundets politiske udvikling:  

Hans ofte misforståede tese var, at der med afslutningen af Den Kolde Krig var opstået en tendentielt 

verdensomspændende konsensus angående det liberale demokratis ubestridte legitimitet som 

regeringsform. Derfor var det nærliggende for Fukuyama i hegelianske termer og med den franske filosof 

Anlexandre Kojève (1902-68) i baghånden at udråbe det liberale demokrati til at være »endemålet for 

menneskehedens ideologiske evolution«. Der var således snarere tale om den politiske idéhistories 

afslutning end om historiens. Vi kunne ifølge Fukuyama »ikke forestille os en verden, der er 

grundlæggende anderledes end den nuværende og samtidigt bedre.« 
7
 

Fukuyama afgrænser denne gentagelse af Leibniz‟ theodicé, at dette må være den bedste af alle tænkelige 

verdener, til en profan, politisk sfære og slår samtidig en tone an, der er karakteristisk for det følgende årti, 

halvfemserne, hvor civilisationen afventer et årtusinds omdrejning, og den boblende lethed i kølvandet på 

udfrielsen fra fortidens spøgelser, synes at vende populærkulturens blik mod en snarlig udfrielse fra vores 

hidtidige historie. Forventningen om denne frisættelse sætter sine spor i en bred vifte af årtiets tendenser i 

tanke og frembringelse. 

Længe før Fukuyama genpopulariserede Historiens afslutning, havde de samme toner lydt fra 

modkultursikonet Terence McKenna, der siden 70‟erne havde fremsat teorier om tidens endemål. Ganske 

sigende skulle vi dog nå til halvfemserne før også dette tankesæt blev genstand for almindelig interesse. Når 

vi finder de samme vendinger og tematikker indenfor et ganske andet paradigme end Fukuyamas, er det 

naturligvis nærliggende at foretage en sammenligning. 

I interview- og artikel-antologien The Archaic Revival fra 1991 Udfoldes Mckennas psykedeliske teleologi 

i en række samtaler, der pejler mod den spekulerede virkeliggørelse af det transcendentale objekt for enden 

af historien: 

 

Human beings are therefore the natural agents for a compression that is building up in the temporal world 

toward transition into some higher dimension of existence. History is going to end. This is the astonishing 

                                                           
7
 Tankens Magt: (III, s.2178) 
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conclusion that I draw out of the psychedelic experience. And all the scenarios of history‟s ending that 

haunt human thinking on the matter, ranging from the Apocalypse of John down to the latest prophecies 

of the flying saucer cults, are attempts to grasp or come to grips with an intuition of transcendental 

departure from business as usual.  

Looking at present cultural trends and extrapolating them, it‟s reasonable to suggest that by the end of the 

Mayan calendar, which is in 2012 A.D. we will be unrecognizable to ourselves, that what we take to be 

our creations, computers and technology, are actually another level of ourselves. And that when we have 

worked out this peregrination through the profane labyrinth of history, we will recover what we knew in 

the beginning: the archaic union with nature that was seamless, unmediated by language, unmediated by 

self and other, of life and death, of civilization and nature. These are all the dualisms that are temporary 

and provisional within the labyrinth of history. This Archaic Revival means that all our religions were 

pale imitations of the Mystery itself. Then People will say, „Now I understand! Now I Understand why 

the Pyramids, why the fall of Rome, why Auschwitz, why the H-bomb.” All the things are signposts on 

the way to the transcendental object. And once we reach it, meaning will flood the entire human 

experience. (s.18)  

     

I dette fyldige udsnit opsummerer McKenna så glimrende sin teosofi, der er produktet af en polyhistorisk og 

flyvsk dannelse, omfattende forskning i ‟psykedelisk shamanisme‟ i Amazonbassinet og en lang række 

eksperimenter med såkaldt ‟heroiske‟ doser psilocybin i form af 5g tørrede svampe. 

Francis Fukuyamas nyhegelianske diagnose tegner sig således som en politisk pendant til Mckennas 

psykedeliske hegelianisme.  Når Fukuyama erklærer demokratismen sejrherre i ideologiernes afsluttede, 

centenniale strid, viser det en fornyet lid til oplysningsprojektet – ‟menneskets udtræden af dets 

selvforskyldte umyndighed‟, i Kants berømte formulering. Dette er i bund og grund en tro på, at mennesket 

ved egen duelighed kan forandre sine livsbetingelser til det bedre forenet med en historicisme, der i 

Mckennas yderlighed forvandler sig til transcendentalitet – til en guddommeliggørelse af materien og 

historien. 

Men der er afgørende forskel på disse to tænkere. Skal vi undgå at misforstå Fukuyama, som vi advares 

om i uddraget fra Tankens Magt; må vi forstå, at han snarere beskriver idéernes død end deres 

fuldkommengørelse. Fukuyamas politiske evolution fuldbringes gennem frafaldet af konkurrencedygtige 

anti-teser til demokratiet. Det er således en både nøgtern, rationel og muligvis negativ accept af demokratiet 

som eneste levedygtige politiske mulighed, der får Fukuyama til at erklære Historien for afsluttet.  Fra 

Fukuyamas plads på tidslinjen kan vi ikke tænke endsige indrette vores fælles verden stort anderledes og 

samtidigt bedre, demokratiet kan forbedres, men ikke erstattes: Fornuften er afdækket, nu gælder det blot at 

erkende og udleve den. Hvis der overhovedet er tale om en epifani for enden af Fukuyamas Historie, er den 

ganske profan. Der er ingen apokalyptisk sønderrivelse af Mayas slør, blot en erkendelse af, at alt er på rette 

spor og at vi nu må siges at befinde os i det bedste af alle samfund. Til sammenligning spiller McKenna 
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dommedagsprofetens henrevne rolle, når han udlægger samtidens turbulens som fødselsveerne inden altings 

forklaring. 

En grundlæggende præmis om meningens mulighed gemmer sig bag begge teorier: Et Leibnizsk rationale, 

der fører til den uundgåelige indsigt, at dette er det bedste af alle politiske virkeligheder, eller en endogen 

kraft i historien, der driver mod den transcendentale menings sprængning af floddæmningerne ved Historiens 

ende (og eventuelle begyndelse). De to herrers makrohistoriske tænkning har således det til fælles, at de 

begge har sat nihilismen stolen for døren i jagten på ‟overkonventionelle‟ sandheder. Men hvor Fukuyamas 

overordnede mening er af en politisk karakter, altså en mening til forhandling og af grundlæggende dialogisk 

væsen, benytter Terence McKenna lejligheden til at puste liv i Heraklits Logos. Allerede Aristoteles 

kritiserede Heraklit for at have forbrudt sig mod logikkens grundregel om modsætningens ugyldighed (A kan 

ikke være B), og McKenna gør sig ikke mindre skyldig i denne logiske forbrydelse. Fukuyamas End of 

History slutter i, at der er noget, demokratiet, frem for noget andet, underlegne samfundsformer. McKennas 

slutter i et håbefuldt skær af altings sammenblanding i alting – Verdens og Ordets forening, Historiens 

overvindelse. 

Det transcendentale objekt er af magisk beskaffenhed, dets virkelighed kender ingen grænser. Der er mere 

teo- end filosofi i en sådan form for tænkning, som dårligt kan be- eller afkræftes. Derfor er det kun naturligt, 

at receptionen af McKenna for størstedelens vedkommende har fundet sted indenfor kunstnerisk regi. 

Selvom McKennas tænkning foreligger i bemærkelsesværdig komplet form allerede fra midten af 70‟erne, 

indkapsler hans emnefelt og nomenklatur øjensynligt bedre tidsånden i 90‟erne. Han taler således om 

hyperrummets tidsånd: 

 

“Let me sum up by saying that there is an emerging zeitgeist of hyperspace. I call it a zeitgeist of 

hyperspace because electronic culture will add another dimension whose effects will reverberate at every 

level. We are now living in a hyperdimensional collectivity, not only of earth and space but of 

information past and future, of conscious and unconscious. The technological culmination of this is the 

projection of human consciousness into whatever form it seeks to take. The zeitgeist of hyperspace that is 

emerging, initially freighted with technology and cybernetics, requires that it be consciously tuned to an 

erotic ideal.”
8    

 

 McKenna antyder her forklaringen på, hvorfor hyperrummets Eros nyder større klangbund i 90‟erne: Fordi 

den er båret af den elektriske, teknologiske udvikling, der for alvor holder sit indtog som allemandseje i 

årtusindets sidste årti. At Terence Mckennas historiefilosofi således udgør action-tegneserien The Invisibles 

tematiske tvilling og filosofiske ledsager, og at denne tegneserie i meget høj grad ekspliciterer stemningen op 

mod årtusindskiftet, er en påstand, der lægger til grund for dette speciales videre færd. Hvordan flere 

                                                           
8
 T. McKenna: The Archaic Revival s.76  
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årtusinders tænkning i og omkring stoffer udmunder i en nyarkaisk eskatologi og anarko-psykedelisk 

teknoreligiøsitet, er en proces, som specialet vil portrættere og undersøge  

 

Årtusindskiftet, betegner det andet fin de siècle, det Turn of the Millennium, der i årene op mod år 2000 i så 

høj grad distingverede sig i populærkultur og – teori, at vi nu kan tale om en periodisk tendens. Til 

forestillingen om Årtusindskiftet fremmaner mange magiske konnotationer, for der hviler selvsagt et 

numinøst skær af ærefrygt og fascination over denne ukendte fremtids løfte om at forlænge racen og 

bevidstheden ind i hidtil ukendte dimensioner af meningsfylde, som McKenna profeterer, og som vi senere 

vil se, at The Invisibles proponerer. 

Om denne tendens centreret i overgangen mellem to årtusinder må det rettelig bemærkes, at den bevæger 

sig på begge sider af kalenderåret 2000. Indenfor McKennas tidshorisont befinder os vi stadig på vej mod 

realiseringen af det transcendentale objekt i 2012, men McKennas død i netop 2000 har forhindret 

Timewawe-teorien, som profetien kaldes, i at blive reapproprieret, mens vi nærmer os punktet på tidslinjen. 

Det gør det dog væsentligt lettere for specialet at betragte det som forestillingen som en afsluttet og 

periodetypisk størrelse. I Fukuyamas øjne er den politiske historie derimod allerede fuldbragt i 90‟ernes 

globale frie marked. Diskussionen, eller spådommen, om verdens ende er langt fra ophørt, men vi befinder 

os nu på tilstrækkelig lang afstand af 90‟erne og de tilstødende år til effektivt at kunne udsondre visse 

tendenser. 

 

En lille historie om halvfemserne. 

 

Periodedannelser bør aldrig ses som endelige skel, men som hjælpsomme distinktioner. Det er dog næppe en 

kontroversiel iagttagelse, at tidslommen mellem Berlinmurens fald 9/11 1989 og to skyskraberes ditto 11/9 

2001 var frugtbar, realpolitisk grobund for en ny tiltro til fremtidsoptimistiske og makrohistoriske teser. i høj 

grad fordi det lod sig gøre at tænke en lysere fremtid, hvor verdensomspændende krige og gensidige trusler 

om total udslettelse ville være en saga blot. 

  Som kildevalget i nærværende speciale må siges at antyde, er perioden præget af verdensomspændende, 

amerikansk kulturdominans, hvad Fukuyamas tillid til demokratismen også bevidner. Grænserne for den 

vestlige kulturkreds flytter sig så at sige fra en territorial til en ideologisk zone. Det 20. århundredes 

ideologiske skæbnekampe afsondrer sig i koldkrigsperioden i landene på begge sider af et jerntæppe, og 

kampen mellem socialismens og kapitalismens principper antager en bemærkelsesværdigt konkret karakter – 

bogstaveligt talt i form af Berlinmuren, men også de omfattende proxy-krige i Korea, Vietnam og 

Afghanistan antog med supermagternes indgriben global symbolværdi og udmøntede et billede af 

århundredestriden som en kamp om dele af jordkloden. Dette billede er ganske forandret i 90‟ernes globale 

landskab, hvor Østblokkens opløsning og Kinas integration i verdensmarkedet har gjort veritabelt enhver 
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krog af verdenskortet tilgængelig for det frie markeds endnu friere leg, og det er denne historiske situation, 

der ligger til grund for Fukuyamas tænkning. Når den politiske dialektik hører op, er det naturligt, at andre 

diskrepanser træder i forgrunden: Jagten på mening er endnu engang fritstillet til at iklæde sig en æterisk 

kappe, hvad hysteriet i forbindelse med årtusindskiftet, Y2K, netop dokumenterer. Scenen er ryddet for, at 

systemkritiske og metafysisk eller følelsesmæssigt sværmende anskuelses- og kritikudladninger kan vinde 

offentligt gehør.  

Tonen er måske derfor overordentligt paranoid i massemediale filmsucceser som Terminator 2: 

Judgement Day, X-files, Independence Day og The Matrix, der alle opdyrker truslen fra den intelligente 

anden, det være sig robotter eller rumvæsener, som med overlegen systematik vil udnytte eller udradere 

mennesket fra dets forstillede position som hersker over klodens og racens skæbne. Selv storfilmen Titanic 

opdyrker den ægte kærligheds frie udfoldelse på trods af den monstrøse maskine af samfundsklasser og 

ingeniørkunst, der er dømt til at gå under. Tendensen går mod at problematisere civilisationens 

selvtilstrækkelighed fra et ståsted i det ukueligt frigjorte individ. Alle de nævnte film- og TV-eksempler 

kredser derfor om den mandlige helt, der har større blik for sandheden, end systemet nogensinde kunne opnå, 

hvorfor han oftest er fremmedgjort og må overvinde de forhindringer, han mødes med fra alle de magtens 

mænd, der har kontrollen at tabe.  

Tendensen vidner om det meningstab i hele den politiske sfære, der i Fukuyamas øjne kan udlægges som 

idéernes afslutning. Men det drejer sig dog ikke om meningens ophør; snarere derom, at politik ikke længere 

kan favne den fortolkningsstrid over virkeligheden, der er indebåret i enhver kritisk omgang med verden. 

Idet de politiske ideologier er afmonterede, kan de ej heller længere benyttes som det makrohistoriske 

prisme, fremtiden må betragtes igennem. Individet er dermed stedt alene i forsøget på at afkode den 

nyåbnede verden, men der hviler naturligvis et paradoks i dette speciales påstand, at det udmunder i en 

genoplivelse af en arkaisk sandhedstænkning, hvor åbenbaringens urokkelige sandheder tordner 

makroskopiske udladninger mod den kollektive og rationelle systemverden, hvor mening altid står til 

forhandling. Dette paradoks‟ dybere bevæggrunde vil forhåbentligt stå klarere, som specialet skrider frem.   

 

Nye undere 

 

Vender vi os mod litteraturen, giver jagten på mening giver sig til kende i det, Tore Rye Andersen har 

karakteriseret som den post-ironiske bølge i nyere amerikansk litteratur. Fælles for disse forfattere er ifølge 

Andersen den fælles afvisning af en post-moderne ironi. Nogle, som Dave Eggers, går endda så vidt som til 

at afvise kritik i almindelighed: ”Kritik kommer fra et mørkt og fugtigt sted. Hvad er det for et slags 

menneske der ønsker at få andre ned med nakken?”
9
  Således rettes kritikkens instrumenter til vivisektion i 

stigende grad mod kritikken selv på vej mod årtusindskiftet. 

                                                           
9
 Hvad er verdenskunst?, s.65 
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Den samme udvikling synes at finde sted med populariseringen af nyhistorismen som betegnelse og 

fortolkningsstrategisk felt. Jørn Erslev Andersen skriver i Litteraturens tilgange:  

 

“Det er en læsestrategi, der holder vandene åbne, prioriterer selve tilrettelæggelsen/fremstillingen af 

analysen højt. Dermed er det først og fremmest en retorisk eller litterær analysestrategi, der 

sammenfletter udforskningen af kulturelle, litterære og historiske forhold med selve den analytiske 

fremstillings grad af principiel uafsluttethed, åbenhed og en udpræget lyst til at fortælle gode, bizarre, 

intrigante eller overraskende historier. Dette kommer til udtryk i fremstillingernes både bestemte og 

ubestemte nøgleord såsom cirkulation, energi, magt, forhandling, under (wonder), resonans, kulturel 

poetik, kulturel materialisme og anekdotens eksemplariske funktion.” (s.339)  

 

I denne sammenhæng er det på baggrund af Erslevs karakteristisk nærliggende at slutte, at der i 

nyhistorismens brogede bestræbelser også viser sig et forsøg på at overvinde ironien gennem mange 

forfinede lag metarefleksivitet. 

Meningen vender tilbage pa baggrund på af sin egen relative umulighed. I læsningens forgrund stiller 

således de mekanikker sig, der alligevel formår at låne den relative mening intersubjektiv gyldighed og 

længerevarende stabilitet: Begrebshistorien forvandler sig til et utal af forhandlinger mellem mere eller 

mindre betydningsdygtige virkelighedskoder. I denne strid mellem forståelsesmønstre bliver det følgelig 

selve meningens mekanisme, det litterære, der stiller sig i forgrunden, som metoden hvorpå, der skabes 

succession mellem i sig selv betydningsløse elementer. Som bekendt også et udbredt tema indenfor post-

modernismen, hvor det bliver selve illusionen om det fremhævedes sammenhæng, fortællingen, der står 

tilbage som læserens eneste håndfasthed. Snarere end at munde ud i en række dekonstruerede 

forsvindingspunkter tenderer 90‟ernes ‟post-post-modernisme‟ med afsæt i disse mod beskrivelsen af en 

plastisk virkelighed af fortalt beskaffenhed. Bestræbelsen på at holde hoved og hale i virkeligheden gennem 

narrativet er en opgave for individet at holde rede på, men fortællingens sigte er netop at bringe orden i den 

ydre verdens umiddelbart fragmenterede karakter, og fortællingens udsyn er ikke personligt; det er ligeså 

moralsk indifferent som gudens udsyn hos Heraklit. 

Hvor karakterens eller individets sammensætning er præget af interesser og dermed af modsætninger, ser 

fortællingens overordnende blik kun processer, kun forbindelserne imellem ud- og afviklinger. Men denne 

opdyrkelse af det desinteresserede blik gør det således attraktivt igen at introducere store narrativer, der 

sætter Historien i et rettet og dermed langt mindre vildfarent lys.  

Som dobbeltnegativet og det diagnostisk famlende ‟post-post-modernisme‟ antyder, ligger der i periodens 

forhandling med sin forgænger også et forsøg på at gribe tilbage til den politiske aktivering af æterisk 

erfaring; det Walter Benjamin betegnede profan illumination. Betegnelsen er symptomatisk for 

modernismens (og avantgardens) kontra post-modernismens bestræbelser, idet illuminationens mulighed 

fastholdes gennem kunstens mulighed for at oplyse og åbenbare virkelighed og dermed føre til en mere eller 
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mindre radikal frigørelse af det levende menneske i kraft af en omskabelse af dets profane omstændigheder. 

Benjamin læste ud af den moderne alder muligheden for en ny type ‟religiøs‟ erfaring på baggrund af de 

teknologiske erfaringer, som modernitetens menneskeskabte kulturlandskab udfordrede bevidstheden med: 

 

”The camera gave the moment a posthumous shock, as it were. Haptic experiences of this kind were 

joined by optic ones, such as are supplied by the advertising pages of a newspaper or the traffic of a big 

city. Moving through this traffic involves the individual in a series of shocks and collisions. At dangerous 

intersections, nervous impulses flow through him like the energy from a battery. Baudelaire speaks of a 

man who plunges into the crowd as into a reservoir of electric energy. Circumscribing the experience of 

the shock, he calls this man „a kaleidoscope equipped with consciousness.‟”
10

 

  

Som allerede påpeget møder halvfemsernes ‟almindelige‟ menneske dog en forhindring i form af den 

politiske sfæres tab af et egentligt revolutionært potentiale, der tvinger den æteriske erfaring til at søge andre 

former for aktivering end bogstavelig politisk handling.   

 

Hvad vi har ønsket at demonstrere ved ovenstående gennemgang er, at en række eksemplariske tendenser på 

vej mod det symbolske endemål år 2000 stræber mod den analytiske organisering af verden i et mere ‟totalt‟ 

forklaringsfelt gennem annammelsen af betydningsskabende sammenhængsmetaforer. Populariseringen af 

Marshall McLuhans metafor Den globale landsby som et billede på denne krydsforbundne verden nu 

ufravigeligt sammenføjet i en enhed, er et andet tydeligt eksempel på disse bestræbelser, som vi senere vil 

vende tilbage til.  

Med skeptiske briller bevæger sådanne bestræbelser på at knytte verden sammen i makrohistoriske 

forståelsessammenhænge sig på kanten af de samme faldgruber, som nærværende speciale. Søger man efter 

de klare linjer og utvetydige tendenser i samtid eller nær fortid, løber man også risikoen at se mønstre, hvor 

de ikke er plausible, og lade uregelmæssighederne ude af sigte.  

Dette er en naturlig mangel ved enhver polyhistorisk metode, at den er nødsaget til at fremsætte sine 

formodninger og drage sine konklusioner uden at kunne tage hele spektret af menneskelig erfaring i ed. 

Følgelig finder der en nedprioritering af analytisk præcision til fordel for monumental udsigelseskraft sted, 

hvilket synes at være en studehandel, som historicismen i sine mange brogede manifestationer oftest er mere 

end villig til at indgå, det være sig erklæret eller uerklæret.  

 

 

 

 

 

                                                           
10

 W. Benjamin: On Some Motifs In Baudelaire. I Illuminations: (s.175) 
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En urlyd fra gaden 

 

En anden og mere metodisk endogen risiko i historicismen er faren ved at udlægge historiske tendenser i et 

definitivt skær, der umuligt kan anticipere udfaldet af historiens selvrefleksive proces, den engel, der hos 

Benjamin skrider fremad med blikket rettet mod fortiden:  

 

”Der findes et billede af Klee, som hedder Angelus Novus. Det forestiller en engel, der ser ud som om 

den var ved at fjerne sig fra noget, den stirrer på. Dens øjne er opspærrede, dens mund er åben, og dens 

vinger er bredt ud. Sådan må historiens engel se ud. Den vender sit åsyn mod fortiden. Hvor der for vore 

øjne viser sig en kæde af begivenheder, der ser den én eneste katastrofe, der uafladeligt hober ruin på ruin 

og kaster dem for englens fødder. Den ville gerne blive, opvække de døde og føje det sønderslåede 

sammen igen. Men fra Paradis blæser en storm, der tager fat i dens vinger og er så voldsom, at englen 

ikke længere kan folde dem sammen igen. Denne storm driver den ubønhørligt ind i fremtiden, som den 

vender ryggene, mens ruinhobene foran den vokser ind i himlen. Det vi kalder fremskridt, er denne 

storm.
11

  

 

Den der sætter sig i Englens sted risikerer på farten mod paradis at se ruiner, hvor der stadig er bygninger, 

dvs. at konkludere på en endnu ufærdig historisk virkelighed i håbet om hurtigt at kunne forklare sig ud af 

samtidens gådefulde kvaler.  Denne risiko synes så meget desto større, når den symbolske forløsning fra to 

årtusinders veldokumenterede trængsler venter på den anden side af kalenderen. Det sidste eller endelige ord 

om 90‟ernes selverklærede plads i Verdenshistorien er ikke sagt med dette speciale, men hvad vi bør udlede 

af ovenstående uddrag fra Benjamins historieessay, er, hvor forførende, hvis ikke nødvendigt, det er at 

forfalde til et monumentalt religiøst symbolsprog for at få et forklaringsdygtigt greb på den drømme- eller 

mareridtsagtige historie, som Stephen Dedalus i Ulysses (1922) forsøgte at vågne fra, såfremt vi i vores 

bestræbelser ikke skal ende som Stephen i en forvirret rus af plagsomme billeder, i en deliriant 

sammenblanding af fortid og samtid. Med Stephen og Mr. Deasys samtale i Ulysses, anslår Joyce en 

afgørende konflikt i moderniteten:  

 

” - History, Stephen said, is a Nightmare from which I am trying to awake. 

From the playfield the boys raised a shout. A whirring whistle: goal. What if that nightmare gave you a 

backkick? 

-The ways of the Creator are not our ways, Mr. Deasy said. All history moves towards one great goal, the 

manifestation of God. 

Stephen jerked his thumb towards the window, saying: 

-That is God. 

                                                           
11

 Kulturkritiske Essays, Om historiebegrebet: s.164 
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Hooray! Ay! Whrwhee! 

-What? Mr Deasy asked. 

-A shout in the street, Stephen answered, shrugging his shoulders.” (s.32) 

 

Er Historien den mareridtsagtige ophobning af årtusinders kultur og konditionering i hvert enkelte individs 

tilfældige eksistens? Eller er den determineret og rettet mod en perfektion, som det oftest er det nedbøjede 

individ for vanskeligt at erkende?   

Svaret er via Stephen en bevægelse, et ryk med tommelfingeren; og en lyd, et udbrud uden syntaks, 

Whrwhee!, et råb på gaden. 

Ikke bare Ordet, men lyden, Urlyden, udgør for Joyce Skaberens veje. Det understreges sidenhen i 

Finnegans Wake, hvor det ‟guddommelige vokabularium‟ udvides med ti tordenord spredt gennem værket, 

hvoraf de ni består af 100 bogstaver, det tiende af 101. Det giver tilsammen den kiastiske værdi 1001, der 

foruden at lede tankerne mod arabiske eventyr også vækker associationer til Dantes makroskopiske harmoni. 

I Ulysses fokuseres Historien på én særlig dag og i specifikke personer, Stephen, Leopold og Molly, 

igennem disses indholdsmæssigt indiskriminative bevidsthedsstrømme. Rammerne for det fortalte er så vide 

som sprogets og erkendelsens og knyttes løst sammen af karakterernes struktur og fortællingens temmelig 

hverdagsagtige hændelser.  

 I Finnegans Wake er Historien generaliseret i et delineært og hoppende panorama, hvor det partikulære 

skelet næppe skimtes for sammenparringen og opløsningen af verden i portomonæiske sprogblomster: 

 

Wo wo! Who who! Psalmtimes it grauws on me to ramble, ramble, ramble. (s.506) 

 

Tendensen er altså den, at der i moderniteten er et ønske om at opløse eller udløse traditionen i de yderste 

former. For litteraturens vedkommende kommer det som illustreret til udtryk i opstillingen af spænding 

mellem skriftordets kompendiøse meningsbyrde og ordlydens skabende leg. 

 Det er skrifthistorisk anskuet en tilbagevenden til og omtolkning af Johannes-evangeliets indledende 

credo, at i begyndelsen (Archē) var ordet (Logos). Ordet bliver i moderniteten således sat på spidsen som 

selve meningens substans – som det skabendes egentlige bestanddel. På den anden side afsløres denne 

mening som relativeret, centerløs og komplet opløselig i lyd.  

Er der i Finnegans Wake tale om en afsløring af sprogets forvrøvlede grund eller en opdagelse af sprogets 

egenskab som værktøjet i en udbygning af virkeligheden? Er sproget det snære bur, hvori mennesket 

drømmer historiens mareridt, eller er sproget, den meningsholdende lyd, det instrument, hvormed mennesket 

virkeliggør Ordets evige gud og dennes arkaiske skaberkraft? 

Ligesom Benjamins forestilling om den profane illumination vidner Joyces monumentale tvillingeværker 

om modernismens arkitektoniske og målrettede sigte mod en magisk indlemmelse af en hidtil uerkendt og 

skjult virkelighed gennem forvandlingen af menneskets profane væren i sprog og samfund. Som sådan er der 
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tale om et bevidstgørelsesprojekt, der kort sagt stræber mod den frigørende oplysning, Kants ‟udtræden af 

dets selvforskyldte umyndighed.‟ 

Modernisterne tager i denne strid kunstens udfordrende våben i brug, mens strømningens forpost, 

avantgarden, søger at gøre selve livsudtrykket til en udfordring af kulturens umyndiggørende bånd. 

Modernismens fremmedgørende og reintegrerende leg med formen i den hensigt at nedbryde beskuerens 

formler, vaner og antagelser løber gennem det følgende 20. århundredes kunst som en rød tråd. Men 

avantgardens ideal om den levende inkarnation af den formsprængende og frigjorte kunst er ikke en mindre 

stærk figur indenfor samme tradition; det er den frie ånd (og kød) sat op mod det ansigtsløse system i alle 

dets afskygninger.  

 

Halvfemserne integrerer dog i praksis menneskets maskinelle skaberevne i den biologiske væren og er 

således årtiet, hvor det menneskelige genom kortlægges. Både den 2.verden og naturen ligger dermed i 

ruiner som tilflugtssted for den romantiske impuls, der i vesten søger flugt fra senkapitalismens affluente 

ordensliv. Som vi vil se i The Invisibles finder denne impuls et tilflugtssted i stoffer, rytme og religion – alle 

arkaiske impulser, alle forklædt som popart.   Frygten for at genmodificerede afgrøder, såkaldte GMO‟er, 

skulle løbe løbsk blandt ‟naturlige‟ afgrøder eller kloningen af fåret Dolly i 1997 udtrykker den almindelige 

rædsel ved naturens sidste tab af illusorisk jomfruelighed overfor menneskets kolde systemverden. 

Mennesket tvinges udi et ændret forhold til dets biologiske væren. Den mekaniske beherskelse af 

organismens byggeklodser udgør truslen om den absolutte reproduktion. Den synes en trussel mod 

personligheden på linje med døden og varsler på samme måde om endelig at overflødiggøre livets 

overflødighed. På den anden side udgør kloningsbedriften en enestående bedrift for menneskelig skaberkraft 

uden fortilfælde. Den beviser racens videre organiske rejse mod stjernerne. Denne diskrepans mellem 

teknologiens, især massemediernes, homogeniserende effekt på mængden og dens samtidige frisættelse af 

den enkelte til hidtil ukendte opdagelser og udfoldelsesmuligheder skærpes på vej mod totusindåret og finder 

et stærkt udtryk i Grant Morrisons grafiske fremstilling af en tekno-manikæisk strid i De Sidste Tider – The 

Invisibles. 
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III 

Anarkiet 

 

 

(En forside fra det oprindelige månedsformat, februar 1998) 

 

De sidste dages hellige 

 

The Invisibles’ udgivelseshistorie forløber synkront med nedtællingen til årtusindet. Den ‟grafiske roman‟ 

udkom først som regulær tegneserie i fortløbende etkapitels-månedshæfter, der efterfølgende samledes i tre 

større hæfter med udgivelse i henholdsvis 1996, 1999 og 2000. De her gengivne fulde sider stammer fra en 

elektronisk kopi af denne trebindsudgave, medmindre andet er påpeget i teksten. Siden er tegneserien dog 

udkommet i en endelig paperback-udgave i syv bind, som stadig er i omløb på tryk. Referencerne i 

nærværende speciale henviser til opslag i denne mere almindelige syvbindsudgave.   
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Første månedshæfte udkom i 1994, mens det sidste var tænkt som en nedtælling til årtusindet og havde 

planlagt udgivelsesdato sidst i 1999. Pga. distributionsvanskeligheder nåede det sidste månedshæfte dog ikke 

butikkerne før juni 2000 og kunne således ikke hente samme planlagte momentum fra den uvisse spænding i 

de sidste måneders fart mod årtusindskiftet. Serien formår dog alligevel at hente omfattende aktualitet ved at 

se tegn i sol og måne og følgelig i flere omgange indarbejde aktuelle verdensbegivenheder såsom Prinsesse 

Dianas død eller invasionen af Kosovo, der udlægges som begivenheder i Apokalypsen.
 12

 Forfatteren Grant 

Morrison opridser i egne ord serien således:  

 

“The Invisibles explores the same territory as The X-Files. The basic concept is simple. Imagine every 

possible paranoid conspiracy was true. The government is involved in aliens. They do Satanic rituals. The 

Royal Family's involved in cocaine smuggling and child abuse... All these weird rumours that you get 

through the underground, the Internet, Fortean Times, wherever... Well, The Invisibles are those people 

who know what's going on. They've identified it and decided to fight back, so we've got this struggle 

between two opposing forces: chaos and order, good and evil, repression and freedom... It's the basic 

human conflict that we've had for thousands of years and are still trying to deal with, blown up into this 

adventure story which is using all the stuff in comics like the superficiality, the adventure and the fights, 

shootings and explosions... But we're trying to do something that has philosophical content as well.”
13

 

   

 

                                                           
12

 “Diana‟s firstborn, the moonchild we planned, would have been eighteen now and ready to be occupied… 

     … if she hadn‟t taken fright, if she hadn‟t seen ‟Rosemary’s Baby‟ on television, if she‟d had the wit to 

comprehend her destiny as the mother of the new Aeon…” og “Diana died for this. Kosovo was for this! We have 

primed mankind to experience this event on a subconscious level; terror and claustrophobia will bring humanity to its 

knees before the king.” (VII, s.67 og 200) 
13

 SFX [Magazine] #21, January 1997: Grant Check. Kilde: 

http://homepage.ntlworld.com/fish1000/index/lostcontent/gm-sfx21-jan97.txt 

http://homepage.ntlworld.com/fish1000/index/lostcontent/gm-sfx21-jan97.txt
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(vol. I, s.176) 

   

Handlingen i The Invisibles har sit endemål om morgenen 22. december 2012, samme dag slutter Historien; 

som Terence McKenna profeterede. Denne profeti udgør yderpunktet for The Invisibles‟ tidslinje i fremtidig 

retning. McKennas tanker og påstande dukker op i mere eller mindre forklædt form værket igennem og 

supplerer afgjort tegneserien med en stor del af dens kosmologi. Mere om dette senere. 

Vi begynder i den anden ende af tidslinjen, historisk sted og tid Egypten og Liverpool, først i 90‟erne. I 

Egypten fører to mænd en samtale: ”So we return and begin again.” (I, s.8) lyder det fortaltes første, 

cykliske replik. I Liverpool møder læseren den delinkvente teenager Dane McGowan i færd med at brænde 

en bygning ned. Dane fremstår i et stereotypisk socialrealistisk lys: Han vansmægter i skolen til trods for en 

engageret lærer og tydelig intelligens, han er overset af sin enlige mor og ganske ensom til trods for sine 

jævnaldrende kumpaner. Så begynder døde Beatles at dukke op. Dane overværer en samtale mellem John 
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Lennon og Stuart Sutcliffe, som den kunne have taget sig ud i 1961. Få sider efter står det klart, at den grå 

realisme kun tjener som slør for en overordnet, magisk virkelighed. 
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(I, s.25-26) 

Et skud pastelfarver: Herfra tager alting fart. Selve Tiden accelerer mod slutpunktet i 2012 og en kæde af 

sammensværgelser uden synlige ender drager Dane, og læseren, ind i en manikæisk strid mellem evige 

kræfter af mekanisk kontrol versus kaotisk frihed i en konspirationsfantasi af kosmologiske proportioner:  
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IT happens on the morning of December 22, 2012. On that day all of history impacts with an 

unimaginable Apocalypse, an Event glimpsed and Interpreted by the prophets of every culture – the 

biblical Armageddon, Norse Ragnarok, the Aztec Fifth Sun, the Hopi Fourth World, the Breaking of the 

Seals, the Rapture, Eschaton, Doomsday. It‟s almost here. Haven‟t you ever wondered why time appears 

to be speeding up? Two opposing, mortal enemies since the Beginning, are making their final 

preparations to take advantage of the End of Everything. Behind the scenes of every event in the history 

books, THEY have toiled tirelessly in the shadows, manipulating Kings and emperors, fomenting wars, 

toppling nations. On one side, the agents of total Control, servants of ultradimensional entities known as 

the Archons, the Lost Ones, the Forgotten. (…) And on the other side stand THE INVISIBLES: an 

ancient and secret network of freedom fighters dedicated to the liberation and evolution of Humankind. 

(IV, s.3)  

Som de foreviste billeder demonstrerer, udspilles The Invisibles på et overlappende virkelighedsplan af 

mytologi og popkultur. I dette univers skaber ordet skaber oftest bogstaveligt talt, hvad det nævner, som i 

påkaldelsen John Lennons tilfælde. Magi er til, og De Usynlige er en gruppe ætervadende paranormale 

shamanterrorister, der vandrer frit i for-, frem- og parallel tid og ind og ud af fiktive og metafysiske 

dimensioner. Vi følger hele serien igennem Danes indvielse og deltagelse i gruppens terroristiske kamp mod 

statsapparater og dæmonkonger, der således er dannelsesromanen sat på spidsen: En afstumpet 

underklasseknægts rejse mod at blive moderne Messias.  

Det temmelig vanskelige og obskure plot oppebæres af en række letfordøjelige kortere- og længerevarende 

spændingskurver, der sammen med de farverige illustrationer tjener til at bevare læserens fastlåste interesse 

og sikre en overskruet stemning af actionmættet vold og coolness. Igennem forløbet af spil og dobbeltspil, 

tilfangetagelser og befrielser, bevarer det flade karaktergalleri af typefigurer fortællingens enkle 

tilgængelighed. Alle karakterer er konstrueret med en pulpagtig råhed og fandenivoldsk endimensionalitet, 

som forlener dem med dels semiovermenneskelig heltestatus, dels popironisk naragtighed. 

Tempoet er hysterisk, og intrigernes lynende succession lader få refleksive åndehuller tilbage, hvor 

læseren kan danne sig et blik over det samlede forløb. I stedet foregår der et bombardement af forkyndelse i 

billede og bogstav, der lægger vægt på det bizarres umiddelbare chokeffekt. De Usynliges modstandere er en 

anden magisk, ekstradimensionel organisation bl.a. kendt som ‟The Outer Church‟ - Den ydre kirke, som 

generelt præsenteres med størst tænkelig mekanisk umenneskelighed. Organisationens virke er dæmonisk, 

men også overpersonligt og absolut; derfor antager den tydeligst en ‟individuel‟ form i den ansigtsløse, 

tankelæsende dværg Mr. Quimper:  
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(VI, s.139) 
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Den transgressive stil 

 

The Invisibles er vanskelig at gengive i ét kohærent stykke, men kaster vi et blik på nogle af tegneseriens 

hovedpersoner vil vi bedre kunne ane de tematiske konturer og anskueliggøre værkets virkemåde: 
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(Vol. V, s.213-14) 

 

I forgrunden af The Invisibles står cellens åndelige og revolutionære leder King Mob. Med en senet, skaldet 

og piercet fysiognomi inkarnerer han et ‟freak-look‟, som lever op til hans revolutionære titel. King Mob er, 

så at sige, legemliggørelsen af den proletarisk-anarkistiske kamp, som den radikale undergrundsbevægelse, 

der oprindeligt bar navnet King Mob, forsøgte at udkæmpe i halvfjerdsernes London. I den forstand er 
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karakteren King Mob en stereotyp og overfladisk konstruktion, hvad det autokritiske indslag i uddraget 

foroven betoner. På siderne ser vi ganske godt, hvorledes karaktererne er foldet ud i et spektrum mellem den 

storbandende, snarrådige og slagfærdige actionhelt på den ene side og det metarefleksive, kritiske intellekt 

kultiveret som smart attitude på den anden. 

 Virkemidlet er en serie af transgressioner – ingen rammer eller læserantagelser forbliver uanfægtede 

særligt længe – kun den ydre ramme af vedvarende forvandlinger. Alt kan ske, men det foregår på det 

overordnede spor mod Eskatonen for enden af fortællingen. Dette layout er en arkaisk struktur, der kan 

genfindes i Bibelen og mange andre komplette, religiøse tekster. Tydeligst kender vi formentlig denne 

makroskopiske kompositionsform fra en enkelt forfatters hånd i form af Ovids Metamorphoses, som i en 

tidsramme mellem en oprindelig guldalder og kejser Augustus‟ nye ditto skildrer en række magiske 

forvandlinger, der skal bringe mytens, sjælens og samtidens verdner i samklang.   

King Mob er ganske sigende en helt af den antikke kaliber. Som de magiske forvandlingers mester 

fremstår han i et androgynt lys: Dette transgressive karakteristikum er gennemgribende og afspejler sig også 

i de flere identiteter, der er knyttet sammen i paraflyfiguren King Mob. Han er modernismens centerløse og 

livskraftige hero sat på spidsen i et magisk univers. Morrison iscenesætter således The Invisibles i 

revolutionens Frankrig (Vol. I) , siden blandt revolutionære i tyvernes London (vol. V), i Rajens Indien (vol. 

VII) og i Philadelphia, Pennsylvania (Vol. VI)  - alle feterede arnesteder for den frie og rebelske ånd i den 

modkulturskanon, der gennemsyrer The Invisibles. En kanon, som karakteren King Mob præsiderer som 

kransekagefigur over. Han udtaler på en „astral‟ tidsrejse til De brølende tyvere: ”This is where the future 

started: James Joyce, T.S. Eliot, Picasso, black music, drugs and dancing…” (V, s.114) 
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(Vol. V, s.132) 

 

Magien i The Invisibles er til dels en magi, der virker i tid, og på den måde tillader hovedaktørerne at 

traversere den moderne æra, til dels en sprogmagi, der skaber og sønderriver virkeligheder og som finder et 

klart udtryk i det fremmede 64-bogstavsalfabet, der bringes på bane i forrige uddrag og vi senere vil 

diskutere.  

King Mob besidder to alter-ego‟er, der hver især udtrykker dette magiske virkelighedsspektrum og i høj 

grad seriens generelle tone. vi møder i paperbackudgavens tredje bind Gideon Stargrave – Han er King Mob, 
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men i intergalaktisk, udødelig forklædning, indpakket i den hysteriske stemning fra Englands svingende 

tressere og italesat gennem en panegyrik, der emulerer forfattere som William H. Burroughs og Anthony 

Burgess i råhed, emne og form. Ligesom hos disse forfattere må det hyperbolske i The Invisibles’ så at sige 

vige for det hysteriske. Det skal forstås sådan, at værket ikke virker ved at etablere et virkelighedsplan - for 

derefter at sprænge det ved at forstørre et element til ukendelighed. Snarere består værket i en serie af 

ukendeligheder og grotesker, der undtagelsesvist tempereres af en genkendelig virkeligheds vage 

tilsynekomst i det magiske univers.   
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(vol. III, s.9 og s.25) 

 

Genanvender vi sondringen mellem det fantastiske og det magiske, falder The Invisibles tydeligvis indenfor 

sidstnævnte kategori. Fortællingen arbejder sig ikke fra den profane almindelighed op til den fantastiske 

utrolighed, den lægger ud med et magisk kaos, og såfremt mennesket sættes i opmærksomhedens centrum, er 

det for at skildre dets forhold til dette magiske guddommelige. Dette forhold kendetegnede også den arkaiske 
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periode, så vi. Her er ikke tale om det overnaturlige som noget kontrafaktisk; det overnaturlige definerer 

fakticiteten og det bliver menneskets opgave at indrette sig på den. 

King Mob besidder derfor, ikke overraskende, en anden ‟hovedpersonlighed‟ – forfatteren Kirk Morrison, 

der introduceres samtidigt og dermed udgør et timeligt modstykke til Stargraves udødelige kontrafej. 

  

(Vol. III, s.18) 

 

Kirk Morrison er endnu en periodetypisk forekomst i fortællingen. Navnet spiller selvsagt på forfatteren 

Grant Morrison, og med bl.a. denne identitetsleg åbner værket et dekonstruktivt fortolkningsfelt. En sådan 

ophævelse af den kohærente og dermed psykologisk forståelige karakter ved opspaltningen i flere 
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usammenhængende identitetsbilleder er karakteristisk for postmoderniteten, hvor ‟alt fast fordufter´, men i 

The Invisibles smelter en postmoderne afmontering af verden sammen med en symbolsk flade af magiske 

transgressioner, der øjensynligt kun forbliver samlet i heroens situationsbeherskende billede. 

Et andet af Invisibles-cellens medlemmer den transseksuelle brasilianske troldkvinde Lord Fanny sætter det 

mytiske potentiale i relief, der i serien opdyrkes fra det modernes bizarre fremtrædelsesformer. 

 

(II; s.155) 
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Vi befinder os i et fortryllet univers, der på ydersiden har skiftet ham, men indvendigt bestandigt er forblevet 

det samme. Altså bevæger The Invisibles sig imellem adskillige, mytisk stive polariteter som køn, liv/død, 

frelse og fortabelse, vold og sex, mens værket skildrer de utrolige forvandlinger, sammensmeltninger og 

overskridelser, der indtræffer i dette absolutte spektrum. Tegneserien forsøger gennem en række af 

metamorfoser at henvise til den kohærente struktur, der ligger bag tidens uendelige variationer. Det tve- eller 

snarere tværkønnede motiv, der forekommer i en myriade af afskygninger, henviser således til den 

almenmenneskelighed, som karaktererne er (for)tegnede som repræsentanter for. Drengepigen Boy, også et 

medlem af gruppen, er naturligvis udtryk for samme tendens og tillige sort af hudfarve, hvilket bidrager til 

den obligatoriske, etniske diversitet. Den androgyne skabning Thierro inkarnerer seksualiteten i en rendyrket 

form uden kønslige barrierer, som den udøves i De Sades seksuelle eksperimentarium (VII, s.110). Han/Hun 

er naturligvis den symbolske fuldkommengørelse af denne numinøse vision. 

Det usynlige kollegiums erklærede mål er en verden af radikal frihed, penetrationer, forvandlinger, 

sammenparringer af høj og lav, sort og hvid i nye historiske virkeligheder. Den ydre kirkes kamp for en 

verden af hierarkisk orden, mekanisk beregning og fornedrende tvang er den anden yderlighed, som giver 

den første mening. 

 

Vender vi igen blikket mod messias-skikkelsen Dane, synes navnet at alludere til Hamlet, der i denne 

forstand kan forstås både som en forkælet og utaknemmelig rod, men ligeså som den kyniske spotter og 

frihedssøgende helt låst fast i en jakobskamp med Himlen, Helvede og Verden. Dane bliver ligesom Hamlet 

en helt, der fokaliserer et mistroisk og absolut tvivlende forhold til verden. Men Dane er samtidig en 

personlighed, der må nedbrydes for at han kan tage sin skæbne på sig og forvandle sig til den magiske figur 

Jack Frost,
14

 der i sin overvindelse af Dane-personlighedens utilstrækkeligheder naturligvis er ganske ”cool”. 

Denne udvidelse af karakterens symbolske ‟zone‟ – for at indføre en pragmatisk afgrænsning – denne 

udvidelse af zonen er kun en mellemstation i Danes forvandling til en buddha/messias, hvis forståelse i takt 

med plottets udvidelse favner mere og mere af værkets overordnende og underliggende kosmologi. Især 

konfrontationen med arkonten KingOfAllTears er et vendepunkt (III, s.155-205). Den udgør tilnærmelsesvis 

en action-parafrase over Buddhaens overvindelse af dæmonkongen Mara under bodhitræet, hvorefter Dane 

udretter et kristent helbredelsesmirakel på King Mob, den hidtidige sjæleførerskikkelse. 

                                                           
14

 II, s.199 
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(III, s.176) 

 

Invisibles-cellen, tegneserieværkets altoverskyggende fokus, rummer et sidste medlem – Ragged Robin. Som 

beretningen skrider frem går hun fra at være en rødhåret og småskør sandsigerske i fortællingens grænseegn 

til at være cellens leder og oppebærer af rammefortællingen. Det afsløres, at hun er rejst tilbage i tiden fra år 

2012, men samtidig oplever vi hende i segmenter i hendes oprindelige virkelighed, hvor hun er i færd med at 
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kreere et fiktivt værk kaldet The Invisibles i en teknologisk kontraption, en hologramtank, der virkeliggør 

sprog, under påvirkning af et futuristisk rusmiddel kaldet Sky i et 2012, der måske/måske ikke er identisk 

med det 2012, hun selv har indført i sin fortælling, og hvor det ikke kan afgøres, om hun, når alt kommer til 

alt, udgør et psykotisk tilfælde. 

 Således står det på vanlig post-moderne vis hen i det uvisse, i hvor høj grad fortællingen skal 

dekonstrueres baglæns fra den eventuelle omstændighed, at det blot drejede sig om en holistisk, skriftlig 

kreation undfanget af en mere eller mindre sindsforstyrret Ragged Robin:  
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(VI, s.155 og 163) 

 

Rusteknikker 

Fra start til slut forsøger The Invisibles, at fremstå så knudret og komplekst som muligt: ”It’s all lies. And it’s 

all true.” postulerer sjette bagside. Samme bagside beskriver serien som ”…a modern epic in comics form, a 

fast-moving, mind-expanding metanovel in the best tradition of Phillip K. Dick and Robert Anton Wilson.” 
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Den hastige oscillation mellem paranoia og åbenbaring er allestedsnærværende, og som i nævnte tradition 

viser de værste fantasier sig oftest blot at være forvarsel om en langt grummere overmekanisk virkelighed, 

der ejer eller vil eje menneskenes sjæle. Værket orienterer sig mod epistemologiske yderligheder og får 

derfor, om ikke en filosofisk, så i hvert fald en religiøs valør. 

Præsentationen af religiøse/filosofiske kerneproblematikker i en populærmedial og fængende nutidig 

rammefortælling er ikke enestående for The Invisibles. Som nævnt deler serien et tidsligt og tematisk 

fællesskab med det internationale filmhit The Matrix fra 1999. Filmen emmer i afkortet form af den Turn of 

the Millennium-stemning, vi tidligere har opridset, og følger grundlæggende filmen et enkelt mytisk skema: 

Den ensomme tvivler Thomas Andersson opvækkes af sjæleføreren Morpheus, forrådes af Cypher (tegnet), 

genopstår ved kærlighed via kvinden Trinity (Treenighed) og er således realiseret som ny messias, Neo. At 

fortællingen er simpel og bekendt, og at symbolikken er udpenslet i motiv- og navnebrug, afføder et ekstra 

fokus på filmens enkle budskab, der så at sige reaktualiserer den platoniske metafysik på teknologiske 

præmisser. Pointen er naturligvis, at den umiddelbare virkelighed blot er et fabrikeret simulacrum over de 

egentlige årsagsformer, og at det er visdommens opgave at afsløre dette metafysis. 

The Matrix anstrenger til et bristepunkt den kritik, som Platon oprindeligt rettede mod kunstens, 

håndværkets eller teknikkens udartende effekt på menneskets forståelse af den sande virkelighed. Fra Statens 

10. bog: ”’So if there´s no reality to his creation, then it isn’t real; it’s similar to something real, but it isn’t 

actually real. It looks as though it’s wrong to attribute full reality to a joiner’s or any artisan’s product, 

doesn’t it?’”
15

 

Konflikten i The Matrix ekstrapoleres til et punkt, hvor det frie menneske og den regelbundne maskine 

anbringes overfor hinanden i en spænding af manikæiske proportioner – dikotomien menneske/maskine 

lades med en religiøs ophidselse, som det kræver en Messias at overvinde. Det er her hvor filmen The Matrix 

og tegneserieværket The Invisibles finder fælles klangbund – ikke blot med hinanden, men også med 

ældgamle arkaiske former. De udgør begge i en forstand en ekstrapoleret teknofantasi over samtidens socio-

psykologiske problemstillinger anrettet i et filosofisk skema, hvis problematikker forbliver så uoverstigelige, 

at de kun kan forløses i mytisk/symbolsk problemsfære.  

Hvis det lyder vanskeligt, skyldes det formentligt, at denne form har en stor del med stoffer at gøre.   

 Selvom The Matrix kun rummer en konkret henvisning til stoffer (meskalin) låner den sin 

afsløringsstrategi fra en ‟hallucinogen metode‟, der i filmen finder klokkeklart udtryk i valget mellem den 

blå og røde pille – det er op til den enkelte, om han vil amnesien eller oplysningen, men der gives intet 

tredje. Udfordringen i at vælge det ægte til og den falske verden fra er reduceret til et binært spørgsmål: ”Vil 

du have de gode eller de dårlige stoffer? Soma eller Anti-soma?” Platons hules skygger forvandler sig til 

elektriske signaler fremstillet af følelsesløse robotter, og fra den vinkel virker enhver teknik til udfrielse fra 
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 The Norton Anthology: Theory and Criticism s.69 
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maskinen ud i den biologiske oprindelighed ganske tillokkende; hvad denne oprindelighed så end måtte 

rumme. 

Lewis Carroll anvender i klassikeren Alice in Wonderland (1865) svampene som en slags epistemologiske 

til/fra-kontakter, der forstyrrer virkelighedsforholdene i plotforskydende grad.  

Marcus Boon skriver i sin litteraturhistorie omhandlende forfattere og rusmidler:”Carroll replicated, 

through logical operations, the chemically triggered alterations of cognitive functioning that users of 

psychedelics experience, and that had already been described in a book that Carroll had read.” (s.227) 

Den ‟hallucinogene metode‟ opererer gennem en serie af afsløringer, forvandlinger og generelle 

omkalfatringer af virkelighedsplanet, som det er den oftest allegorisk konstruerede hovedpersons opgave at 

overkomme. Det vil med andre ord sige, at metoden affyrer en serie af transgressioner med få åndehuller for 

at etablere et indtryk af magisk uforudsigelighed hos læseren/beskueren. Forstørrelser og formindskelser, 

omjusteringer af de fysiske og kognitive rammer gør det umuligt at drage det skel mellem subjekt og objekt, 

der er udgangspunktet for den profane verdensanskuelse. Denne metodes karakteristika er i den moderne æra 

etableret som en narratologisk metode, der tjener til at gengive den psykedeliske perceptionsforandring i et 

handlingsforbundet billedsprog; men i de arkaiske kilder forekommer figuren i en mere spontan og mindre 

beregnelig form. Sådan udsiger en af Rig Vedas hymner:  

 

1  This, yes, is my thought: I will win a cow and a horse. Have I not drunk Soma?  

2  Like impetouous winds, the drinks have lifted me up. Have I not drunk Soma? 

3  The drinks have lifted me up, like swift horses bolting with a chariot. Have I not drunk Soma? 

4  The prayer has come to me as a lowing cow comes to her beloved son. Have I not drunk Soma? 

5  I turn the prayer around in my heart, as a wheelwright turns a chariot seat. Have I not drunk Soma?  

6  The five tribes are no more to me than a mote in the eye. Have I not drunk Soma? 

7  The two world halves cannot be set against a single wing of mine. Have I not drunk Soma? 

8  In my vastness, I surpassed the sky and this vast earth. Have I not drunk Soma? 

9  Yes! I will place the earth here, or perhaps there. Have I not drunk Soma? 

10  I will thrash the earth soundly, here, or perhaps there. Have I not drunk Soma? 

11 One of my wings is in the sky; I have trailed the other below. Have I not drunk Soma? 

12 I am huge, huge! Flying to the cloud. Have I not drunk Soma? 

13 I am going – a well-stocked house, carrying the oblation to the gods. Have I not drunk Soma?
16 

 

Billedsproget svulmer til bristepunktet, mens soma-drikkeren trinvis forstørres til kosmiske proportioner. 

Hymnen er konstrueret således, at hvert eneste grandiose stadium rytmisk afløses af et næste og større – med 

endemål i gudernes bolig. Soma lader stødvis jordelivet ude af syne til fordel for de æteriske himmellag, 
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mens refrænets messende jeg stabiliserer opstigningen gennem stroferne. I centrum for hymnen står 

anledningen, Soma, der ikke lader sig italesætte i andet end tilnærmende, monumentale billeder.  

 

(VII, 129) 

   

The Invisibles bærer både i form og indhold præg af et direkte forhold til forskellige ruserfaringer og tager 

sig ud som et forsøg på at oversætte disse i kunstværkets harmoniserende gestalt; ligesom Rig Vedaen søger 

udtryk for det uudsigelige Soma. Samtidigt er siderne fra første til sidste hæfte jævnt bestrøgne med 

henvisninger til og anvendelser af den moderne kanon af psykofarmaka samt en række opdigtede, endnu 

stærkere substanser, der anvendes som våben i kampen mellem indvielse og fortabelse. 
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Stoffer udfylder i The Invisibles samme rolle som hos Lewis Carroll eller i The Matrix – de sikrer en 

automatisk indvielse til eventyr, utrolige forvandlinger og opløftende åbenbaringer, men i The Invisibles er 

der ikke noget klart stor/lille, rød/blå, hvad angår rusmidlerne. De virkelige stoffer – bl.a. ecstasy, svampe, 

cannabis, DMT, opium og ikke mindst LSD – garanterer, når de optræder, en rebelsk stemning af 

modkulturalitet og anti-konventionalisme, men det er i tegneseriens opdigtede substanser, at det værendes 

bestanddele gøres til genstand for religiøs tvivl. 

 Ligesom det futuristiske Sky i forening med en ligeså overmoderne teknologi i den ene ende udvæver 

historien i en række forskellige virkelighedsplaner, er det i den anden ende en tidløs, blåglødende mugvækst 

i Londons dybe undergrund, der tjener som medium for Danes indvielse i den mystiske overvirkelighed, De 

usynlige færdes i. 
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(I,65-66) 

Vi, læserne, indvies i takt med Dane i en platonisk ægte virkelighed, der navigeres af Barbelith – det 

mystiske enhedssymbol, der fører begivenhederne på rette vej. Den synefremkaldende mug giver adgang til 

Barbeliths transcendentale signifiant, men i en anden ende af fortællingen pibler de uendelige kæder af 

signifiér og dekonstruktive spor fra Ragged Robins tankespind i sansetanken. To yderpunkter, der begge 

afgiver samme lyserøde glød. Stofferne, de opdigtede og dermed hyperpotente, er altså både, hvad der spalter 

fortællingen ud i en lang række moderne pasticher, men også urmidlet til at afdække den sande virkelighed 

bag fænomenernes brogede bedrag. Dette er knivsæggen mellem anarkiet og Arkadien som The Invisibles 
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balancerer på. Som forfatteren Morrison påpegede i et tidligere citat, er serien både en konspirationsfantasi 

og et forsøg på at skildre noget meningsfuldt: med allegoriske figurer i en slagfærdig actionramme henvises 

der til en verden af rus og rytme, forkyndelse og farve, hvor tidernes ende udfolder sig i billeder, og hvor 

Europas gamle fantasi om det paradisiske Arkadien stilles i udsigt gennem de libertinske Usynliges berusede, 

seksuelle og eksperimentelle omformninger af virkeligheden.  

The Invisibles pejler efter et plotinsk ene, et monistisk punkt i værkets yderste, ubevægelige krystalsfære 

kaldet Barbelith, der i sidste ende forvandler ondskabens repræsentant, KingOfAllTears, til harmløst 

narrativ, en projektion af en sproglig virkelighed – muligvis en endelig forløsning på Ragged Robins 

hypersproglige delirium i sansetanken, muligvis menneskets frelse fra Historiens mareridt. 

 

(VII, s.281) 
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Af alle ægte rusmidler er LSD det hyppigst forekommende igennem tegneserien, oftest er det King Mob, der 

forestår indtaget. Det profilerer ham naturligvis som den moderne sjæleførerskikkelse, vi tidligere har 

karakteriseret ham som, og understreger den form for modkulturel shamanisme, der er på færde i værket. 

Tilsyneladende giver LSD i The Invisibles anledning til samme ego-koncentrerede apoteose af jeget som 

Soma i Rig Vedaen. Sammen med de opdigtede farmaka udtrykker LSD en grundlæggende figur og 

ambition i The Invisibles: Synæstesiens objektivering, ophævelsen af den personlige fantasi til virkeligt 

parameter.  

 

(VII, s.173) 
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Den psykedelisk bårne, religiøse ekstase resulterer i hypostaseringen af en erkendelsesform, der i vilkårlig 

rækkefølge sammenparrer særskilte kategorier, forståelser og sanser. Det synæstetiske element gentages igen 

på det formmæssige plan og træder i forgrunden qua tegneserieformatets mosaiske, mediale kvaliteter, der 

baserer sig på læserens simultane sammensplejsning af de successive billeder til en handling og den 

samtidige oversættelse af de visuelle data til et lydspor, der så at sige spiller over det visuelle arrangement. 

I McLuhans medieanalytiske optik kræver dette operative behov, at læseren selv ‟færdiggør‟ 

fremstillingen. Det gør tegneserien til et ‟koldt‟ medium: I modsætning til typiske ‟varme‟ medier som bogen 

eller biograffilmen fordrer tegneserien (ligesom TV-billedet eller avisen) en ‟opvarmende‟ deltagelse af 

brugeren for at fremkalde en helhedsoplevelse. Dette betinger ofte et højere behov for at etablere et delt 

forhold til mediet sammen med andre brugere og udmunder derfor i den ‟almindelige‟ samtalekultur og de 

politiserende effekter, der historisk ledsager de kolde mediers udbredelse.
17

 

 I The Invisibles’ tilfælde især forlanger den umiddelbart brudte form, hvor handlingen flere gange i løbet 

af de første album knækker forvirrende af, og magiske peripetier vælter frem fra krogene, at læseren selv må 

på arbejde for at holde hoved og hale i begivenhedernes orden. Hvilke elementer læseren således fremhæver 

og sammenholder i sin udlægning af værket, afhænger ganske af dennes komplementære behandling af det 

fremlagte materiale; værkets intensitet og mange fortløbende spor sikrer, at ikke to læsninger er ganske ens. 

Det postmoderne karakteristikum, at rammefortællingen kan dekonstrueres bagfra, virker fortrinligt i et 

tegneserieformat, som i forvejen sætter læserens færdiggørende medskaben i højsædet.  Tegneseriens kolde 

egenskaber kan være med til at forklare Morrisons ambition om med serien at skabe et såkaldt hypersegl, 

hypersigil, et ord han i et senere essay bruger til at beskrive sit tegneserieopus: 

 

The 'hypersigil' or 'supersigil' develops the sigil concept beyond the static image and incorporates 

elements such as characterization, drama, and plot. The hypersigil is a sigil extended through the fourth 

dimension. My own comic book series The Invisibles was a six-year long sigil in the form of an occult 

adventure story which consumed and recreated my life during the period of its composition and 

execution. The hypersigil is an immensely powerful and sometimes dangerous method for actually 

altering reality in accordance with intent. Results can be remarkable and shocking.
18

   

 

Denne ambition mere end antyder, at værket kan anskues som et art transcendentalt objekt i sin egen ret. Der 

foregår således en vedvarende oscillation mellem den udfoldelse af det synæstiske/psykedeliske/visonære 

materiale indenfor fabula og den forvandling af den materielle tegneserie til et nyreligiøst objekt i den 
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udenomtekstlige verden, som læsningen/oplevelsen af værket har til hensigt at afføde. Morrisons 

paratekstualitet er omgærdet af en popmagi, der vil forvandle verden.  

Det masseproducerede værk tilstræber en numinøs værdi, hvormed det uundgåeligt peger på det 

uudsigelige og antager et skær af gammelreligiøsitet.  Dens modus operandi er ikke ulig den substans, LSD, 

som serien støtter sig til: lettilgængeligt, nemt at indtage, næsten usynligt og med en tendens til at objektivere 

mere eller mindre ekstreme tankespind; hvilket blev åbenbart i de adskillige hysteriske rørelser, der siden 

blev en del af den samlende, men famlende betegnelse ‟ungdomsoprøret.‟ I den henseende er illuminationen 

fra The Invisibles ikke af en profan karakter, idet værket ikke stiller sig i et subversivt, men snarere i et 

ekspansivt forhold til virkeligheden. Med andre ord bestræber værket sig ikke på at anskueliggøre sit indhold 

gennem en kontrakt med den læser, hvis virkelighed det udsiger sig i. Snarere forlanger det læserens 

tilsidesættelse af profane rationaler og tilsigter en udvidelse af virkelighedsplanet i fiktionen for at dette skal 

lappe over i udenomsvirkeligheden. Dette er en magisk, en arkaisk forlangen af læseren/beskueren, at 

vedkommende gennem sin deltagelse i læsningens ritual skal puste liv i en statisk serie af billeder og dermed 

agere fødselshjælper for hyperseglets udfoldelse i den fjerde dimension. Værkets intention får så at sige 

paratekstuel virkelighed gennem synergien med læseren. 

Morrisons karakteristik af værket portrætterer det nærmest som et rusmiddel, der som bekendt kræver 

optagelse i et levende nervesystem for at komme til meningsfuld udfoldelse. Denne berusende synergi finder 

et velegnet fartøj i tegneseriens ‟kolde medialitet‟. I modsætning til Alice i Eventyrland og i særdeleshed The 

Matrix i deres ‟varme‟ former, kan spørgsmålet om oplysning eller forvandling ikke stilles på spidsen som et 

mekanisk enten/eller mellem rød og blå pille, en bid af en særlig svamp, fantasi eller virkelighed. The 

Invisibles behøver sin læser for at kunne omskabe sig til hypersegl og får derfor i høj grad karakter af 

nyreligiøs forkyndelse eller propaganda, især angående det forhold, at det profane og hellige i de sidste tider 

næppe længere lader sig adskille. It’s all real. Det er selve den umådeholdne virkelighedsekspansion, der 

proponeres som evangelium. 

 

Popmagi 

De revolutionære og anarkistiske rørelser i The Invisibles er således fødselsveer og forvarsler om en mere 

sandfærdig verden hinsides samtidens stormfulde kvaler og politiske strid. 

Grundlæggende er det striden mellem det entydigt sandfærdige og det pluralistisk absurde, der skænker 

The Invisibles sin tematiske impetus. Virkelighedskodernes hastige omskrivning gør det oftest svært at 

bestemme, hvem der tilhører Det usynlige kollegium og hvem der tjener Den ydre kirke, men splittelsen 

mellem de to størrelser bliver understreget på begge sider af skellet. Dette drama, der udspiller sig i læserens 

vanskelighed ved at fordele sine sympatier i plottet, korresponderer til fortællingens manikæiske ragnarok 

mellem orden og kaos. Her står spørgsmålet om, hvilken side en gerning egentlig tjener åbent, og begge sider 
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fodrer raskt væk hinanden løgne, sandheder og forfalskede dækidentiteter for at dreje historien i deres egen 

retning. The Invisibles er spændt ud imellem så diametrale poler, at spændingen ikke kan bestå, men må 

finde en forløsning, som set i forbindelse med The Matrix. 

I et socialt, dvs. revolutionært, perspektiv forbliver The Invisibles samtidigt fuldstændigt loyal overfor en 

venstreradikal kulturarv. Anarkismen udgør den (anti)politiske moderideologi, og en af dens martyrer og 

hovedfigurer, Pjotr Kropotkin, bringes i fokus i værkets begyndelse.
19

 

Det popmagiske miks af metafysiske og sociale ambitioner bringer igen stoffet, sindsomformeren, på 

bane.  

Psykoaktive substanser bliver dermed et afgørende våben til oplåsning af nye indsigter eller mentale 

fængsler. 

Man kan drage et ligeså håndfast skel mellem narkotikum og medicin som mellem De Usynlige og Den 

Ydre Kirke; narkotika befinder sig i en subversiv opposition til medicinens herrekultur, der legitimerer de 

forbudte rusmidlers anvendelse som en måde at komme den kvælende overmagt til livs. Omvendt udgår 

medicinen fra et ansigtsløst system af diagnoser og pillefabrikationer, der uundgåeligt gør patientens legeme 

til eksperimentalsubjekt for en abstrakt maskine, uagtet de oftest positive resultater. 

Derfor rummer The Invisibles flere afgørende, opdigtede psykofarmaka. En indsprøjtning af det såkaldte 

KEY XX (påhæftet variable dobbeltnumre) får modtageren til at opleve skrevne ord som virkelighed. Den 

tilbyder os i mere end en forstand en nøgle til at låse teksten op. Stoffet er hverken narko eller medicin, men 

begge dele – et farmakon. 
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(VII, s.148) 

 

Allerede Sokrates bestemmer i Platons dialog Faedros skriften som et farmakon, som et slet remedium til 

forfejlet erindring. Om skriften siger Sokrates bl.a. således: 

 

“You know, Phaedrus, writing shares a strange feature with panting. The offsprings of painting stand 

there as if they are alive, but if anyone asks them anything, they remain most solemnly silent. The same is 

true of written words. You‟d think they were speaking as if they had some understanding, but if you 

question anything that has been said because you want to learn more, it continues to signify just that very 

same thing forever. When it has once been written down, every discourse rolls about everywhere, 

reaching indiscriminately those with understanding no less than those who have no business with it, and it 
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doesn‟t know to whom it should speak and to whom it should not. And when it is faulted and attacked 

unfairly, it always needs its father‟s support; alone, it can neither defend itself nor come to its own 

support.” Og “First, you must know the truth concerning everything you are speaking or writing about; 

you must learn how to define each thing in itself; and, having defined it, you must know how to divide it 

into kinds until you reach something indivisible. Second, you must understand the nature of the soul, 

along the same lines; you must determine which kind of speech appropriate to each kind of soul, prepare 

and arrange your speech according and offer a complex and elaborate speech to a complex soul and a 

simple speech to a simple one. (…) This is the whole point of the argument we have been making.”
20  

 

Ifølge Sokrates kan sjælen aldrig finde udtryk i skriftkunsten, systemet af faderløse tegn uden egen 

betydning. Bogstaverne åbner op for den udelelige sandheds bortvitren i den uforstående masses mængde. 

Sokrates fremstår her rettelig som overgangsfigur fra en arkaisk verden af magisk tale til en klassisk 

verden af tilvirket skrift. Linjerne ovenfor kaster et forklarende skær over den omstændighed, at eleven 

Platon endte som sin lærermesters kronikør. For den levende fødselshjælp, som sandheden behøver hos den 

enkelte, kan tegnene ikke levere, ingen daemon ledsager dem. I stedet tilbyder de en ensartet verden af hule 

betydninger og uendelige misforståelser, deres konsekvens er det pluralistisk absurde. Dialogen er Platons 

foretrukne form, og det er overordentligt sigende, at Platon, der i øvrigt mestrer rammekompositionen og det 

nuancerede sprog som ingen klassiske ligemænd, vælger dialogens majeutiske frem for afhandlingens 

doktrinære form. Samtalepartneren agerer rigtignok blot bejaende nikkedukke i forhold til Sokrates, men 

samtaleformen er ikke desto mindre nødvendig for at bibeholde Sokrates‟ tale i en sandhedsbunden sfære. 

Var det ikke for den erkendende modtager, gjorde Sokrates sig jo netop skyldig i den skade, han anklager 

skriften for at forvolde: den skade at lade ordene vandre uledsagede ud og forblænde mennesket uden garanti 

for den sande forståelse. 

Den arkaiske forhistories umiddelbare omgang med guddommelig forkyndelse, erstattes ved indgangen til 

den historiske, klassiske æra med en skriftbaseret kritisk refleksion, der åbner op for en uendelig verden af 

ringe kopier og falsk forståelse. Ethvert tegn, enhver ydre gestalt kan platonisk set nu rettelig mistænkes for 

at føre menneskets på afveje fra verdens iboende sandhed. Alfabetet udarter i en mimetisk blindhed, der 

siden har ledsaget vestlig tænkning enten som problem eller problemstilling. Jacques Derrida påpeger i 

forbindelse med Faedros følgende:  

The pharmakon ‟writing‟ does not serve the good, authentic memory. It is rather the mnemotechnical 

auxiliary of a bad memory. It has more to do with forgetting, the simulacrum, and bad repetition than it 

does with anamnesis and truth. This pharmakon dulls the spirit and rather than aiding, it wastes the 

memory. Thus in the name of authentic, living memory and in the name of truth, power accuses this bad 

drug, writing, of being a drug that leads not only to forgetting, but also to irresponsibility. Writing is 
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irresponsibility in itself, the orphanage of a wandering and playing sign. Writing is not only a drug, it also 

is a game, paidia, and a bad game if not guided by a concern for philosophical truth.
21

 

 

Når vi i almindeligt sprogbrug taler om ‟narkotika‟, er der ikke tale om en empirisk beskrivelse; langt fra alle 

rusmidler i hyppig illegal anvendelse fremkalder ‟søvnbringende‟ effekter. I stedet benytter almindelig tale 

betegnelsen narkotika i platonisk forstand, som noget, der driver menneskene søvnige bort fra idéernes vågne 

virkelighed.  

Nøglen i The Invisibles, KEY-XX, åbenbarer sig derfor som det platoniske farmakons anti-materie, et 

transcendentalt stof, der skaber enhed mellem tegnet og sjælen. Som det fonetiske alfabet, hvis aflæste 

betydning det virkeliggør, er stoffet en indholdsløs størrelse – dets indvirken er total, men orkestreres af 

koderen bag, og virkeliggøres af modstanderen. Begge sider af striden benytter sig af Nøglen i et forsøg på at 

omskrive modstanderens virkelighed og dermed (af)kode dem for deres sag. King Mob er den første til at 

gennemgå prøvelsen for hænderne af sit ligeså ærkebritiske overklasse-modstykke sir Miles Delacroix, der 

sidenhen bliver offer for en lignende hjernevask. 

Nøglen er det centrale våben i det spil i og indenfor modstridende tegn og koder, der konkurreres om. En 

af vejene til oplysning og fortabelse går i serien gennem Nøglens hypostatiske teknologi, men suppleret af de 

rette redskaber, et hemmeligt, ‟alien‟ alfabet på 64 bogstaver og LSDs ‟æteriske‟ ekstradimensionalitet låser 

den op for en overtidslig synkronvirkelighed. Nøglen bliver i den henseende blot en forstærkende 

tydeliggørelse af de transcendentale teknikker, som LSD og tegnkoder bærende et fremmed Logos allerede 

fører med sig, men omvendt afslører substansen nøgle sprogets hegemoni – sproget som den allerøverste lov 

for de virkeligheder, der strides om. Ikke sprog som glemsel, men sprog som opvågnen, som anti-narkose, 

som et levende Logos. Det fremmede alfabet på 64-bogstaver indeholder løftet om en egentlig sprogmagi – 

at det værendes inderste bestanddel består af hemmelige tegn og meninger, med hvis hjælp magikeren kan 

omforme verden; og sproget både tjener og slavebinder begge sider ligeligt.  

At sproget således undfanger verden og ikke omvendt, synes at være den arkaiske påkaldelses 

hemmelighed. I nordisk mytologi er den æteriske forbindelse mellem stoffer, ord og tegn inkarneret i 

gudekongen Odins skikkelse. Han mestrer ifølge Heimskringla galdr, besværgelser, han lærer seidr, 

urtekunsten, fra Freja og han er ifølge Eddaerne Hangatir, de hængtes gud, der lærte sig runernes 

hemmelighed ved at hænge sig i ni dage fra et mystisk træ – et offer til ham selv og et kunststykke, som 

Gideon Stargrave desuden gør ham kunsten efter, dog, ganske sigende, fra en højspændingsmast (III, s.79). 

Odin ernærer sig kun ved vin, hvilket understreger hans gennemført magiske og æteriske kvaliteter.
22

 I Den 

højes tale fra Den poetiske Edda kan vi læse følgende: 

 

                                                           
21

 Jaques Derrida : “A. Alexander & M. S. Roberts: (s.24) 
22

 S. Sturluson: The Prose Edda: “He gives the food on his table to his two wolves, Geri and Freki. He himself needs 

nothing to eat. For him, wine is both drink and food.” (s.47) 



56 
 

138 I know that I hung on a windy tree 

nine long nights, 

wounded with a spear, dedicated to Odin, 

myself to myself, 

on that tree of which no man knows 

from where its roots run. 

 

139 No bread did they give me nor a drink from a horn, 

downwards I peered; 

I took up the runes, screaming I took them, 

then I fell back from there. 

 

(…) 

 

142 The runes you must find and the meaningful letter, 

a very great letter, 

a very powerful letter, 

which the mighty sage stained 

and the powerful gods made 

and the runemaster of the gods carved out.
23

 

 

I den mytologiske, nordiske verdensanskuelse er der ikke antydningen af det problem, som skriften udgør for 

Platon. Det er evident, at mimesis som figur og problem ikke indfinder sig i en forhistorisk og 

erindringsbåren virkelighed som den, hvorfra eddadigtningens indhold stammer. 

 Tegnene er i den norrøne verden ikke et glemsommeligt mimesis over en sand og hel betydning; runerne 

er deres egne, abstrakte essenser - magiske besværgelser med numinøst ophav. Billedsproget er i stroferne 

præget af en hastig og monumental bevægelighed samt en selvmodsigende voldsomhed, der udmærker det 

arkaisk/religiøse paradigme i forhold til det dialogbårne, logiske ditto. Desuden er den yderlige ekstremitet i 

sproget værd at bemærke: Hængning, sår, træ og rødder, skrig og fald. Stroferne emmer af en dramaturgi 

baseret på en successiv række af brud og indvielse, der er i høj grad deler lighedstegn med The Invisibles’ 

fremgangsmåde. 

Men The Invisibles udspiller sig ikke i en forhistorisk virkelighed: Værket bærer rundt på det banesår af 

dårlig erindring som skriften, det platoniske farmakon, har tilført sin eftertid. Den totale meningserfaring, 

som alfabetet tilsidesætter, restaurerer The Invisibles ved at introducere kunstige substanser og gennem 

disses nedsmeltning af inderlig og yderlig, objekt og subjekt skabe hele, sammenhængende og fortalte 

virkeligheder udaf ordets meningsløse bestanddele. Tabet af sandhedens entydighed overvinder The 
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Invisibles gennem fremføringen af symboler, teknikker og intensiteter, der rækker bagom Platon og griber 

ned i det arkaiske mulm ved at skue i den futuristiske krystalkugle. 

Vi læsere skal opleve en magisk verden og en mængde arkaiske figurer i halvfemsertidssvarende klæder, 

men som Morrisons egen karakteristik af serien som hypersegl røber, er de (ny)religiøse ambitioner indhyllet 

i et moderne skær og strikket sammen som et populærkulturelt draperi. The Invisibles prøver at søsætte en 

nyarkaisme, der på kalkuleret vis prøver at relancere et mystisk hedenolds verdensforhold på nye 

teknologiske og kosmologiske præmisser. Vi kan genkende den mere forcerede, symbolske intensitet fra 

Johannes’ Åbenbaring, hvor det guddommeligt evige også søgtes vakt til live gennem et transgressivt 

symbolsprog og en bogstavelig indtagelse af bogrullen. 

Når de fremmedartede tegn fra oversproget med de 64 bogstaver forvandler sig til virkelighed, er det en 

sammensmeltning af det kendte og det absolut anderledes, der indfinder sig. Der er tale om en hellig samtale, 

når blodet pibler King Mob fra kraniet foran computeren, ligesom Kristus i Getsemane have græder tårer af 

blod i samtale med Gud. 

 

(VII, s.172) 

 

Kombinationen af Nøgle, LSD og 64-alfabetet lader ane en alkymistisk ambition. Alkymien sigtede 

overordnet mod at realisere den guddommelige visdom som håndgribelig genstand: Den legendariske lapis 
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philosophorum, De vises sten. Fremgangsmåden var den forestillingsmæssige sammenblanding af forskellige 

okkulte forestillinger, der ofte ledsagedes af konkrete eksperimenter med forskellige fysiske materialer i 

forsøget på at realisere dette transcendentale objekt. Men for både King Mob og Dane gælder det, at denne 

evne til at forvandle den yderlige verden går igennem en realisering af selvets transcendentale potentiale.   

Denne bestræbelse er for så vidt typisk for New Age-bevægelser, hvis sigte over en kam retter sig mod 

afdækningen af det sande eller ‟kosmiske‟ selv gennem anvendelsen af mere eller mindre radikale midler – i 

et forsøg på at overvinde de afgrundsdybe værensproblematikker, der ligger til grund for religiøs spørgen. 

Mere atypisk er det, at denne sjælelige ascendens i The Invisibles indsyltes i en populærkultursfetichisme, 

der på den ene side er et magisk remedium og på den anden side en satire over New Age-kulturens 

troskyldige og selvcentrerede endimensionalitet, fordi karaktererne, gode som onde, synes at forblive pop-

pasticher uden dramatisk eller psykologisk udfoldelsesrum, hvori der kan gennemspilles tydelige 

forvandlinger. 

Til trods for de mange åbenbaringer, hjernevaske, bortførelser af rumvæsener, deprogrammeringer, 

indvielser osv., som oppebærer fortællingen, kan det som læser være vanskeligt at udlede en egentlig 

progression, og man får fornemmelsen af, at serien med små variationer gennemspiller de samme prøvede 

temaer.  

Forandringerne indfinder sig simpelthen i en for hastig succession og på et i udgangspunktet så overdrevet 

og diffust virkelighedsplan, at dannelsesmotivet til sidst lades ude af syne. Hele Invisibles-cellen bevarer fra 

start til slut, deres ikke-til-at-skyde-igennem-attitude. Man må konstatere, at hellighed ikke nødvendigvis 

afliver en kølig ironisk distance, men at den modkulturelle religiøsitet er blevet et holdbart ståsted i 

identitetskampen med en omgivende senkapitalistisk verden. Denne religiøsitet er først og fremmest 

kendetegnet ved sin transmutabilitet, ligesom stoffet Nøgle kan denne religiøsitet uden videre profanere eller 

helliggøre selvets vilkårlige objekt. Det gør The Invisibles’ religiøse indhold til et noget opportunistisk af 

slagsen. 

Anskuet som messias-myte fremstår The Invisibles derfor temmelig aparte, ligeså brudt og poleret som 

den tegneserieform, den er støbt i. 

‟Voksentegneserie‟ hedder på dansk det format, der på engelsk er døbt ‟Graphic Novel.‟ 

Dobbeltbetydningen ‟Graphic‟ løfter i nogen grad sløret for, hvorfor genren på dansk er designeret voksne. 

De grafiske udtryk kræver et ditto indhold. At man på dansk betegner genren gennem afvigelsen fra den 

almindelige (børne)tegneserie, mens den engelske betegnelse lægger vægt på genrens forsøg på at favne 

romanformatets udstrækning, demonstrerer i høj grad det diffuse spillerum, som voksentegneserien fra 

udgivelsen befinder sig i, hvor værkkonventionerne er få. 

The Invisibles er således på den ene side en veludført, men genretypisk, pastiche, der leverer fordøjelig 

visuel højspænding til Generation X på jagt efter tomme stimuli, der kan nedsable det etableredes værdier, 

mens det kanoniserer ironien som livssyn. Ironi her forstået som det, aldrig at mene noget helt eller ganske, 
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altid at forbeholde sig en dobbelt position, hvormed den egentlige udvikling, der også er en forsagelse, som 

sådan er umuliggjort. 

På den anden side har den sit sidestykke i populærmusikken, der også oftest bevæger sig så hurtigt, at dens 

udtryk snarere skal findes i hastigheden af dens form end i de banale sangtekster, albumhæftet afslører. Dvs. 

at tegneserien, lig musikken, skal forstås som en vibration, der kræver sin helhed udfoldet i tid for at kunne 

betragtes og forstås, mens vibrationen ophører, hvis man fremdrager den i beskårne øjeblikke. 

Vi er således tilbage ved tanken om hyperseglet, hvor værket lades med monadisk transcendentalitet – en 

platonisk enhed, hvorfra bogens eller hæftets brogede menageri emanerer og hvortil det viser tilbage. En 

slags Torah for modkulturen. Dette forhold belyser igen den iver, hvormed The Invisibles inddrager aktuelle 

begivenheder i sin kosmologi: I tegneseriens univers kan disse udlægges som forklarlige, men de synes at 

have til hensigt at skabe en naturlig parallelitet mellem fiktionens og den egentlige verdens simultane 

demonstrans af tidernes ende. Der kan igen perspektiveres til Gamle testamente, hvor århundreder af 

Mellemøstens historie skildres som udtryk for Herrens langsigtede og retfærdige hensigter med det jødiske 

folk. Denne grænseløst værkinklusive bestræbelse giver indtrykket af et værk, der på rodet vis ikke vil 

kendes ved de retningslinjer, der gælder for enten tegneserie eller roman. Derfor springer The Invisibles i 

øjnene blandt et landskab af genreværker med oftest århundreder eller årtusinders tradition bag sig, idet den 

forener realismens ambition om en helhedsskildring af samfundet med mytens eviggyldighed, alt imens den 

forbeholder sig tegneseriens underlødige ret til uforpligtende underholdning. Vi genfinder dette ufokuserede 

blik i de allerældste litteraturer. 

Værket bliver således forklaringen på de problemer og spørgsmål, som samtiden afføder; det påtager sig 

karakter af mytisk gnosis via oversættelsen fra endelig- til uendelighed; det udformer sig som post-moderne 

pulp i sin brudte fortællekurve, sit overdrevent spraglede udtryk og sin anvendelse af billige chokeffekter, 

der gør mere for at affirmere klichéer end at afmontere dem. Drivkræften bag værket er dette ekstreme 

spændingsforhold på det tekniske plan, som gentager sig i handlingsplanet. Der raser en strid mellem 

anarkiets lovløse formløshed, som den kommer til udtryk i de oversamtidige hovedpersoner i Invisibles-

cellen og Den ydre kirkes ordenshierarki i dennes dæmonisk tidløse fremtrædelsesform. Udaf denne 

stridbare muld vokser den nyarkaiske plante, der skal blomstre i 2012 

.
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IV 

The Invisible Kingdom 

 

 

Vi vil i det følgende kapitel undersøge, hvorledes en procession af moderne teori, reimplementerer et arkaisk 

og ‟totalt‟ virkelighedsfelt på baggrund af et nyt videnskabeligt verdensbillede og som en udvidelse af en 

spekulativ filosofitradition.  

 Vi foretager derfor nu et spring i tid til mellemkrigstidens undfangelse af den moderne verden. her kaster 

vi et blik på, hvordan grene af den spekulative filosofi, igen er i stand til at forvandle sig til religiøsitet. 

 

The Kingdom of Heaven 

 

Alfred North Whiteheads videnskabsteoretiske værker og forelæsninger blev inspirationen til en række 

brogede anvendelser af hans kritiske metode og organiske anskuelsesform inden for en lang række 

discipliner. Whitehead virkede i udgangspunktet som matematiker og udformede sammen med Bertrand 

Russell Principia Matematica fra 1910. En række forelæsninger fra 1928-29 omhandlende metafysik i bred 

forstand er revideret og anordnet i Process & Reality (1929), som vi i det følgende vil studere omfattende 

uddrag fra.  

Nogle af de mest iøjnefaldende følger af hans tænkning er formentligt procesteologien og ikke mindst 

Marshall McLuhans videreudvikling af Whiteheads videnskabskritik til en procesanalytisk anskuelse af 

menneskets omgang med tingsverdenen. Whitehead og McLuhan når en besynderlig syntese hos Terence 

McKenna, der i høj grad søger at forene visse planters materielle processualitet med et gnosis om en 

metafysisk virkelighed i organisk kompleksitetsforøgelse. Meget groft opridset udvikler og/eller udarter 

Whiteheads generelle metafysik sig hos McLuhan sig til en generel filosofi for kulturhistorien og hos 

McKenna til en nærmest ‟subaltern‟ naturfilosofi, hvis sigte er et nyt Arkadien. Vi vil i det følgende kapitel 

redegøre udførligt for alle tre tænkere og perspektivere dette til The Invisibles’ nyarkaiske form. 

 

Whitehead formulerede en central forestilling om organisk processualitet, og kritiserede den traditionelle 

materialisme for ‟the fallacy of misplaced concreteness‟. Ifølge Whitehead er ‟to conceive of a simple spatial 

or temporal location‟ umuligt, det konkrete er i stedet en abstrahering af en utallig række fremtrædener i tid 

og rum. Materien stræber uden synlig årsag efter concrescens, dvs. højere niveauer af sammenhæng eller 

kompleksitet. Det er denne organiske processualitet i naturen, som videnskaben bør fundere sig på, frem for 

abstraktionen om det afsluttede legeme i et postuleret øjeblik. Den spekulative filosofi kan ikke tillade sig at 

udelukke noget:  
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”Speculative Philosophy is the endeavour to frame a coherent, logical, necessary system of general ideas 

in terms of which every element of our experience can be interpreted. By this notion of „interpretation‟ I 

mean that everything of which we are conscious, as enjoyed, perceived, willed or thought, shall have the 

character of a particular instance of the general scheme.” (s.3) og “But what does not communicate is 

unknowable, and the unknowable is unknown; and so this universality defined by ‟communication‟ can 

suffice. This doctrine of necessity in universality means that there is an essence to the universe which 

forbids relationships beyond itself, as a violation of its rationality.” (s.4)  

 

Det fremgår, at Whitehead er nærmest forvandler perception til kommunikation. Dvs. at det værende får en 

sproglig beskaffenhed, at fænomener tolkes som informationer, der i deres helhed befinder sig i en slags 

inter-universel kommunikation med sig selv. Den mest iøjnefaldende konsekvens af denne abstrakte 

erkendelseslære er, at skellet mellem materie og begreb, årsag og udsagn, fysis og metafysis udviskes.  

Det centrale element i Whiteheads organismetanke er forestillingen om materiens historisk tiltagende 

kompleksitet fra Universets begyndelse og til nu. Af ingen synlig grund organiserer materien sig i grader af 

større sammenhæng: Fra partikler til atomer, fra atomer til molekyler, fra molekyler til celler, til flercellede 

organismer, til dyr, til mennesker. Nye enheder opstår, idet enhedens ensartethed, dens kongruens med sig 

selv, altså identitet, bliver mere omfattende end dennes identitet med sin forrige enhed. 

Således befinder materien sig i sit organiske forløb på den ene side i differentieringsforløb fra sit 

udgangspunkt i et disjunktivt univers; på den anden side forbliver tidens nyskabte enheder identiske med den 

usammenhængende mangfoldighed, hvoraf de udsprang. Sindet og dets ledsager sproget forstås således som 

en højere orden af materiel organisation, der opstår som en ny ledsager til den verden, den udgår fra. Sindets 

fødsel udtrykker præcis den figur, Whitehead kaldte koncrescensen:  

“Creativity is the principle of novelty. Creativity introduces novelty into the content of the many, which 

are the universe disjunctively. The creative advance is the application of this ultimate principle of 

creativity to each novel situation which it originates. The ultimate metaphysical principle is the advance 

from disjunction to conjunction, creating a novel entity other than the entities given in disjunction. The 

novel entity is at once the togetherness of the „many‟ which it finds and also it is one among the 

disjunctive „many‟ which it finds and it is one among the disjunctive many, which it leaves; it is a novel 

entity, disjunctively the among the many entities which it synthesizes. The many become one, and are 

increased by one. In their natures, entities are disjunctively „many‟ in process of passage into conjunctive 

unity. Thus the „production of novel togetherness‟ is the ultimate notion embodied in the term of 

concrescense. These ultimate notions of „production of novelty‟ and „concrete togetherness‟ are 

inexplicable either in terms of higher universals or in terms of the components abstracts from the 

concrescence. The sole appeal is to intuition.” (s.26 ) 
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Set med Whiteheads briller giver det ultimative metafysiske princip sig udslag i de konkrete forandringer i 

verden, der intuitivt fornemmes som nye. Denne teleologi, at verden øjensynligt er drevet mod produktionen 

af nye sammenhænge, falder umiddelbart i glimrende samklang med de historicismer, vi tidligere har 

diskuteret. Whiteheads indflydelse på teologien forekommer i dette lys ikke spor besynderlig, fordi han i det 

værendes brogede masse skuer en gennemtrængende orden, der bevæger verden mod stadigt højere 

historiske manifestationer. 

Organismen er den mestermetafor, der beskriver enhedens mulighed i et processuelt forløb, der i sagens 

natur er kendetegnet af forandring, og organismen er den enhed, der tillader den intuitive erkendelse af 

historiens bevægelse. 

Som vi vil undersøge nærmere, propagerer The Invisibles en psykedelisk og højteknologisk form for 

Whiteheadsk organismetanke. Ligesom Morrison introducerer den fjerde dimension for at skabe et hypersegl 

med karakterer, drama og plot frem for tegnets stillestående billede, tilfører Whitehead dynamikkens, 

tidslighedens, mobile kategorier som kritik af den videnskabelige materialismes statiske kategorier: 

 

“That „all things flow‟ is the first vague generalization which the unsystematized, barely analyzed, 

intuition of men has produced. It is the theme of some of the best Hebrew poetry in the Psalms, it appears 

as one of the first generalizations of Greek philosophy in the form of the saying in Heraclitus; amid the 

later barbarism of Anglo-Saxon thought it reappears in the story of the sparrow flitting through the 

banqueting hall of the Northumbrian king; and in all stages of civilization its recollection lends it pathos 

to poetry. Without doubt, if we are to go back to that ultimate, integral experience, unwarped by the 

sophistications of theory, that experience whose elucidation is the final aim of philosophy, the flux of 

things is one ultimate generalization around which we must weave our philosophical system.” (s.208) 

 

Whiteheads anskuelser rummer et forsøg på at forene nyhedens revolutionære tilsynekomst med den 

restaurative ihukommelse af fluktuationens mere oprindelige erfaringsform; idet erfaringen af tidens 

fluktuative natur indfinder sig på et intuitivt plan. Denne iagttagelse indebærer en aboriginalitetstækning, der 

ikke blot forudsætter den ultimative, integrerede oplevelses mulighed, men endda dennes oprindelighed. 

I dette lys fremstår civilisationen, kultur- og sproghistorien i bredeste forstand, som et langt fald ned i 

begrebernes frosne hypnoser. Samtidig er civilisationshistorien i sig selv en del af det tidslige fluxus, der 

føder entiteter af distinkt nyhedsværdi. 

Den organiske proces er således både en proces af vækst og udskillelse – i erkendelseshistoriske termer 

kan det anskues således, at subjektet udviklede sig for netop at kunne udskille naturen som objekt fra en 

oprindelig, verdensintegreret identitet. 

Forestillingen om den oprindelige, totale erfaring fremkalder let billeder af den ædle vilde og leder 

tankerne hen på en oplysningsidealisme funderet i den universelle menneskeskabning og dette væsens 

uforanderlige vilkår. Men hos Whitehead udtrykker intuitionens korrekte famlen med verden snarere en 



63 
 

historicisme end en humanisme, fordi denne intuition af verden kobles til et overordnet metafysisk princip, 

concrescensen; at være menneskeindivid er et forbigående stadium i udfoldelsen af historiens sammenhæng. 

Whitehead og hans ligesindede ser i det 20. århundredes nyopdagelser en løfte om fusionen af den vestlige 

tankes kompendiøse iagttagelsesevne med realiseringen af det primitive menneskes uskematiske levevis. Vi 

har døbt denne bestræbelse nyarkaisme, idet det forstås, at der er tale om en refleksiv og afvejet annammelse 

af hedenolds forståelsesmuligheder.   

Denne nyarkaisme er funderet i en kritisk snarere end i en ideologisk undersøgelse. Den synes beslægtet 

med den unge Nietzsches anslag mod det apollinske og overhistoriske, med avantgardens overordnede 

bestræbelse på at skabe enhed mellem kunst og liv og ikke mindst med Heideggers afdækning af det glemte 

værensspørgsmål. Den fælles bestræbelse på at udgrave det oprindelige, eller i det mindste førsokratiske, 

erfaringsguld afslører sig i genpopulariseringen af Heraklits 30. fragment, om at ‟man ikke to gange kan gå 

ned i den samme flod‟,
24

 populært parafraseret som ‟alting flyder‟.  

Hvor Whitehead anvender Heraklit som udtryk for fluktuationserfaringens oprindelighed, omtolker 

eksempelvis Jung heraklitiske termer til anvendelse i sin psykologiske model. Han omtolker Heraklits 

‟enantiodromi‟ til at betyde de over-generationelle vekslinger, der finder sted i det kollektivt ubevidstes 

forhandling med bevidstheden gennem arketypernes sammenhængsbærende symboler.
25

 Kort sagt er det med 

moderne fremgangsform og øjemed at arkaismen skrider til kritisk genvækkelse af det ‟lykkelige‟ Arkadien. 

Skal vi perspektivere til litteraturhistorien, er det netop en sådan arkaisme, der er på spil i Huxleys Island, 

når han konstruerer sin utopiske oprindelighed.  

Det kan ligne et renaissancelignende skinideal, et forsøg på at oprejse mennesket til indgangen i Paradis 

og dermed overvinde dets fald ned i tiden. Men Paradis er ikke evigt og uforanderligt. Tiden er, som påpeget, 

kvintessentiel i den organiske (meta)fysik.  

Hvor den klassiske fysik, som vi kender den fra Newton, anvender tiden udelukkende som stabil duration i 

kinetiske vekslinger mellem statiske legemer, påviste Einsteins relativitetsteorier fra 1905 og 1916, at tiden 

var ‟bøjelig‟ i sit forhold til acceleration og masse. Lignende opdagelser i samtiden mundede i 1920‟erne ud i 

Københavnerfortolkningens formuleringer af kvantemekanikkens centrale principper. Af disse opdagelser 

fulgte indsigten, at atomernes bestanddele ikke havde konstant karakter, at materien derimod var en 

kondensering af energi i ‟vibrerende‟ enheder. Vigtig for forståelsen af Bohr skalmodel er således, at 

elektronerne positioneres indenfor et felt af sandsynlighed, men i realiteten befinder sig alle steder hele tiden, 

indenfor en overatomar tidshorisont. Med Københavnerfortolkningen ophører forestillingen om en 

fornuftspræget natur, der objektivt kan beskrives i matematikkens sprog. Følgen bliver som hos Whitehead, 

at videnskabernes objekt også forvandler sig til et system af informationer og antagelser, der afdækker stærkt 

                                                           
24

 H. F. Johansen: s.90 
25

 
25

 C.G. Jung: Svar på Jobs Spørgsmål s.87 
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variable virkeligheder alt efter hvilke relationer, der beskrives: Desto bedre man kender partiklens position, 

desto mere uklart er dens momentum. 

 Relativitetsteorien og kvantemekanikken vender op og ned på tid og rum. Den afslører fænomenernes 

grundlæggende dynamiske og dybt uforudsigelige kvaliteter og undergraver dermed den scientisme, 

naturvidenskaben hidtil har kunnet påberåbe sig. Altså åbner de op for materiens grundlæggende anarkiske 

tilstand: Gud spiller terninger med universet. 

Implikationerne af kvantemekanikken kan, og bliver af nogle, anvendt til at genetablere usynlige bånd 

mellem ånd og kød og mellem tid og materie; dvs. i nye holismer og teleologier, der kan udspille sig i den 

aldrig helt beskrivelige virkelighed, som de usynlige kvanter åbner op for. 

Whiteheads videnskabskritiske arbejde indtræffer således samtidigt med, at videnskaben selv omkalfatrer sit 

hidtidige verdensbillede. Det baner vejen for udviklingen af en række spekulative verdensanskuelser, der 

igen kan henvise til materiens mystiske beskaffenhed. Ganske paradoksalt udvikler en lang raffinerende 

udvikling af kritisk distance og kategorisk betragtning indenfor videnskaberne sig på en måde, der tillader 

Historiens retning igen at træde frem fra skyggerne. Beskæftigelsen med det værendes mindste bestanddele 

og erkendelsen af især kvanternes uforudsigelighed, relativiteten af tid og rum og oversætteligheden mellem 

energi og materie giver således anledning til en fantastisk og altfavnende famlen på det makrohistoriske plan. 

Teorien slår endeligt et uopretteligt hul igennem til virkeligheden og alverden med udfærdigelsen af 

atombomben. Indsigten i et usynligt mikrokosmos resulterer med atom- og senere brintbomben i en ny 

psykologisk æra, hvor mennesket er nød til at erkende sin makrohistoriske rolle som den totale ødelæggelses 

mester.  

Frygten for bomben er den første af de ‟globale‟ trusler, som mennesket herfra må vænne sig til. Den 

ledsages og efterfølges af frygten for overfiskeriet, for artsdøden, for regnskovenes forsvinden, for kunstigt 

intelligente, ondsindede computere og ikke mindst for global opvarmning, der alle melder sig på banen i det 

20.århundredes sidste halvdel og når et hidtidigt klimaks i halvfemsernes ‟åbne‟ verden. 
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(IV, s.31) 

 

Det er kvantemekanikkens pulserende verdensbillede og Whiteheads forestilling om concrescensen, der 

udgør The Invisibles fjerne videnskabelige virkelighedsgrund, og disse kosmologiske omvæltninger, der 

muliggør The Invisibles‟ særligt moderne mythos. Vi kan sætte det i perspektiv med et uddrag fra brødrene 

McKennas The Invisible Landscape: 
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”Quantum theory gives a view of the underlying substructure of reality that is quite consistent with the 

holographically structured metaphysical models of Leibniz and Whitehead. The particulate concept of 

matter has been superseded by the idea that the atom is both wave and particle, both continuum and actual 

entity. Bohr was the first to show that the electron, the basic subunit of matter, could not be considered to 

have a spatiotemporal location (around the nucleus of an atom, for example), but instead had to be 

mathematically approached as a „cloud‟ of probability: The free electron possesses a „mass‟ coincident 

with the entire universe, and its occurrence at a given space-time locus is a function of extreme 

possibility, not of definable position. This quantum concept of the electron is strikingly reminiscent of the 

Leibnizian monad, that is both „here‟ and „everywhere‟ at once. Under the quantum theory, each quantum 

of matter is both wave and particle and pervades the universe¸ there is no solid matter as such, but only 

probability densities in the continuum, interference patterns created by the interaction of quanta that, to 

the synthesizing perceptual mechanism in the brain-mind, appear as objects – „actual entities‟ – rocks, 

tables, people, stars, and so on. Thus, a holographic image of reality is reconstructed by the brain-mind 

from the underlying substrate of concrescenses of probability. “(s.54) 

 

Den metafysik, Whitehead formulerer, rummer ingen adskillelse af essens og manifestation; det partikulære 

udtrykker det universelle og vice versa. Whitehead rækker i den forstand ‟bagom‟ Platon ved på 

naturfilosofisk vis at afdække telos i fysis. Tidens organiske fluxus afføder den abstrakte kompleksitet, der 

forenkles i den ubevægelige idé, altså giver verden form til idéerne, idéerne giver ikke verden form. 

Det bliver netop den concrescente nyhed – foreningen af disjunktive elementer i andre konjunktioner, der 

åbenbarer det teleologiske fremskridt i materien. 

En ny enhed vil indenfor kunsten sige et nyt værk. Hele værket som enhedsskabende transcendentalobjekt 

træder derfor i forgrunden – det er værkets singularitet, der er den blomst, som fortællingens brogethed søger 

at skyde. Inkonsistenser og uklare tråde på detailplanet tjener til at bekræfte indholdets overflod på samlet 

værkplan. Værket The Invisibles’ benytter sig af så få frasorteringskriterier, for dens emnestof er 

virkelighedens omformelighed i allerbredeste forstand, og ligesom i de religiøse eller mytologiske tekster 

kan det næppe nytte noget at sætte spørgsmålstegn ved de fantastiske prædikater, der påhæftes denne 

virkelighed, idet de har en naturlig, usynlig, men sjældent fuldt beskrivelig sammenhæng. Nær fortællingens 

slutning får Dane del i den følgende indvielse: 
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(VII, 251-53) 

 

Tiden bliver i Whiteheads metafysik i sig selv en art hellig proces – det øverste vækstmedium, hvori sindets 

og materiens dynamiske former vokser mod højere sammenhæng og erkendelse. Det er sammenkoblingen af 

før adskilte enheder, der afføder disse former. Selvet får så at sige monadisk identitet med sig selv – det er 

både identisk med sig selv i alle tider, men er samtidigt kun ‟sig selv‟ som en abstrakt enhed af alle disse 

tidslige partikulariteter.  

Det fremgår af de foreviste eksempler, at The Invisibles i høj grad har taget denne lære til sig. i lyset af 

Whitehead fremstår seriens mosaiske og palimpsestiske form særdeles forståelig; for i denne fusioneres i høj 
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grad en lang række tidligere genre- og vidensmæssige skel, mens grænserne mellem død og levende, kød og 

ånd, ydre og indre søges nedbrudt i holistiske symboler. 

 Siderne foroven er indscannet fra den yngre paperbackudgave. forneden er Ashley Woods tegninger fra 

originalhæftet gengivet. Ordlyden er den samme som i den senere samlede udgave, men streger afgjort mere 

gotisk og formørket end John Ridgeways og Cameron Stewarts senere bud på samme opgave gengivet 

foroven.  

Hvis tegneseriens overordnede hensigt er, i overensstemmelse med hyperseglstanken, at formidle et 

overvejende positivt budskab som et slags moderne evangelium, lykkes det selvsagt bedre i Stewarts og 

Ridgeways mere stiliserede fremstilling. I Woods fremstillinger af scenen står den dystre arv fra den 

victorianske gotik og dens tragisk-groteske stemningsklang i forgrunden. Kort sagt fremmaner Woods 

illustrationer flere associationer til tidligere tider, mens Ridgeway og Stewarts peger fremad i mere 

farvemættet form. Paperbackudgavens illustrationer tydeliggør af disse og flere grunde, hvordan Whiteheads 

anskuelsesformer i vækst og sammenhæng danner grund for The Invisibles‟ evangelium. Når begge alligevel 

fortjener denne undersøgelses opmærksomhed, skyldes det alligevel den belysning, kontrasten frembringer. I 

den ældste af fremstillingerne ses nervesystemet afbilledet som et træ, et axis mundi, der kondenserer 

sammenføjningen af de indre og ydre, øvre og nedre planer i arborescent meningsfylde. Det vil sige den 

kosmologiske konflikt, der forløses på disse sider, i Woods fremstilling løses gennem træets ældgamle, men 

umoderne samlingssymbol.  

. 
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(Månedshæftet maj 2000, s.12-14) 

 Det er opsigtsvækkende, at træets aksiale og symmetriske symbol ikke synes at have slået til for 

Morrison, da den endelige, testamentariske udgave af The Invisibles skulle udformes. I stedet oplever vi et 

portræt af Dane som „spor i tiden‟ blandt en heterogen menneskemasse. ”TIME IS IN WHAT YOU GROW 

IN A
LL

NOW” lyder The Invisibles‟ forvaltning af vækstmetafysikken. Tiden gros udaf Alnuet – det ubrudte 

rum, evighedernes Evighed. Nervetræets udeladelse kan forklares med de fransksprogede, post-moderne 

filosoffer Gilles Deleuzes og Félix Guatarris kritik af træet som et begrænsende vidensmetaforisk stratum i 

Tusind plateauer.
26

 Morrison vælger i den senere udgave at udskifte billedsiden med en organisk afbildning, 

der netop ikke er afgrænset i sine grene, sine mulige forløb og forbindelser. 

                                                           
26

G. Deleuze & F. Guattari “Vi er trætte af træet. Vi burde holde op med at tro på træerne, rødderne og rodtrævlerne, 

dem har vi lidt under længe nok. Hele vores trækultur er grundlagt på dem, fra biologien til lingvistikken. Omvendt er 

der ikke noget så skønt, forelsket og politisk som de underjordiske stængler og luftrødderne, de vilde vækster og 

rhizomet. (…) Tanken følger ikke træet, og hjernen er ikke en rodfæstet eller forgrenet masse. Det som man fejlagtigt 

kalder ‟dendritter‟, etablerer ikke forbindelser mellem neuroner i sammenhængende væv. Cellernes diskontinuitet, 

aksonernes rolle, synapsernes funktion, eksistensen af synaptiske mikrokløfter og hver eneste signals spring hen over 

disse kløfter gør alt i hjernen til en mangfoldighed som – i sit konsistensplan eller sin neoruglia – rummer et helt 

probabilistisk system som er usikkert, uncertain nervous system. Mange mennesker har et træ plantet i hovedet, men 

hjernen selv er snarere græs end træ.” (s.21) 
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Altså slår træets restriktive symbol ikke til, fordi det ikke kan udtrykke den græsagtige vækstmetafysik, der 

både er budskabet i The Invisibles og hos Whitehead. Sidstnævnte konkluderer Process and Reality således: 

 

“Thus the universe is to be conceived as attaining the active self-expression of its own variety of 

opposites – of its own freedom and its own necessity, of its own multiplicity and its own unity, of its own 

imperfection and its own perfection. All the „opposites‟ are elements in the nature of things, and are 

incorrigibly there. The concept of „God‟ is the way in which we understand this incredible fact – that 

what cannot be, yet is. 

SECTION VII 

Thus the consequent nature of God is composed of a multiplicity of elements with individual self-

realization. It is just as much a multiplicity as it is a unity; it is just as much one immediate fact as it is an 

unresting advance beyond itself. Thus the actuality of God must also be understood as a multiplicity of 

actual components in process of creation. This is God in his function of the kingdom of heaven. 

    Each actuality in the temporal world has its reception into God‟s nature. The corresponding element in 

God‟s nature is not temporal actuality, but it is the transmutation of that temporal actuality into a living, 

ever-present fact. An enduring personality in the temporal world is a route of occasions in which the 

successors with some peculiar completeness sum up their predecessors. The correlate fact in God‟s nature 

in an even more complete unity of life in a chain of elements for which succession does not mean loss of 

immediate unison. This element in God‟s nature inherits from the temporal counterpart [532] according to 

the same principle as in the temporal world the future inherits from the past. Thus in the sense in which 

the present occasion is the person now, and yet with his own past, so the counterpart in God is that person 

in God. 

But the principle of universal relativity is not to be stopped at the consequent nature of God. This nature 

itself passes into the temporal world according to its graduation of relevance to the various concrescent 

occasions. There are thus four creative phases in which the universe accomplishes its actuality. There is 

the first phase of conceptual origin, deficient in actuality, but infinite in its adjustment of valuation. 

Secondly, there is the temporal phase of physical origination, with its multiplicity of actualities. In this 

phase full actuality is attained; but there is deficiency in the solidarity of individuals with each other. The 

phase derives its determinate conditions from the first phase. Thirdly there is the phase of perfected 

actuality, in which the many are one everlastingly, without the qualification of any loss either of 

individual identity or of completeness of unity. In everlastingness, immediacy is reconciled with objective 

immortality. This phase derives the conditions of its being form the two antecedent phases. In the fourth 

phase, the creative action completes itself. For the perfected actuality passes back into the temporal 

world, and qualifies this world so that each temporal actuality includes it as an immediate fact of relevant 

experience. For the kingdom of heaven is with us today. The action of the fourth phase is the love of God 

for the world. It is the particular providence for particular occasions. What is done in the world is 

transformed into a reality in heaven, and the reality in heaven passes back into the world. By reason of 

this reciprocal relation, the love in the world passes into the love in heaven, and floods back again into the 

world. In this sense, God is the great companion – the fellow-sufferer who understands. [533] We find 
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here the final application of the doctrine of objective immortality. Throughout the perishing occasions in 

the life of each temporal Creature, the inward source of distaste or of refreshment, the judge arising out of 

the very nature of things, redeemer or goddess of mischief, is the transformation of Itself, everlasting in 

the Being of God. In this way, the insistent craving is justified – the insistent craving that zest for 

existence be refreshed by the ever present, unfading importance of our immediate actions, which perish 

and yet live for evermore.” (s.350-351)  

 

Dette omfattende uddrag kan bedst karakteriseres som naturteologisk. I forsøget på at udforme en spekulativ 

tænkning, der kan omfatte alle virkelighedsmodeller, ender Whitehead med at bryde logikkens forbud imod 

modsigelser og i stedet udvirke en tænkning, der ligesom den arkaiske Heraklit anvender guden som den 

allerhøjeste forening af det evige og det timelige, det gode og onde, det universelle og partikulære, osv.. De 

retoriske uoverensstemmelser mellem The Invisibles og Process and Reality er til at få øje på, men 

ovenstående, omfattende uddrag harmonerer i kosmologisk anskuelsesform med de afklarende sider fra The 

Invisibles, vi netop har undersøgt i forskellige udgaver.  

Senkapitalismens modkulturelle higen mod en anden bedre verden, sættes i The Invisibles lig længslen 

efter Guds blivende virkelighed – The Invisible Kingdom, som titlen på tegneseriesagaens sidste del lyder. 

Whiteheads gudsopfattelse klinger af Thomas Aquinas‟ bestemmelse af Gud, som modsætningernes øverste 

forening, men Whitehead lægger vægt på den temporale dimension i aktualiseringen af et sådant ‟univers‟; 

en vekslen mellem det punktuelle og dettes plads i udfoldelsen af evigheden. 

I The Invisibles udgør det gådefulde segl Barbelith Whiteheads fjerde fase af guds partikulære forsyn. 

Seglets fuldkommenhed er i denne optik resultatet af Danes virkeliggørelse af den tredje fase, i hvilken han 

synes at blive “of perfected actuality, in which the many are one everlastingly, without the qualification of 

any loss either of individual identity or of completeness of unity.” Med skildringen af mennesket som „ormen 

i tiden‟ synes dette forhold oversat til billedform i The Invisibles. Denne skildring udgør den dramatiske 

kulmination på et handlingsforløb, der både udgivelses- og handlingsmæssigt strækker sig over seks år og 

godt halvandettusind illustrerede sider. Værkets monumentale omfang muliggør skabelsen af et fortællingens 

mikrokosmos, der i sin rute af begivenheder opnår forening gennem Dane i tredjefasens endelige messianske 

indvielse og i Barbeliths altomkransende kærlighedsbudskab, hvis ordløse glød svæver over begivenhederne 

fra første til sidste bind. Således kommer handlingen op til disse to punkter til at stå som andenfasens 

individuerede splittelse, hvor de kæmpende parters manikæiske strid, der er nødvendig for helheden, opleves 

som en usolidarisk strid om forskellige enheder. I denne lignelse hviler førstefasens grænseløse valuering 

naturligvis ved Morrison i hans egenskab af fortællingens arkitekt. 

Det (ny)religiøse moment i The Invisibles har altså et klart sidestykke i Whiteheads tænkning, hvilket 

hjælper os med at indkredse den metafysiske virkelighedshorisont, tegneserien traverserer. Værkets 

chokeffekter og besynderlige forkyndelse til trods kondenserer det altså en væsentlig og omfattende 

tanketradition i sin post-moderne-popart-pastiche-udklædning. Whiteheads tanker er svære at kondensere 
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indenfor en specifik religion, han opstiller nærmere gudsbegrebet som spekulationens øverste grænse og 

samling, og som virkeliggørelsens øverste mål. Der bliver på moderne vis derfor tale om en religiøsitet – en 

omgang med verden, der tilfører verden usynlige kvaliteter og tillægger den en højere orden.  

Alt dette ligger selvfølgelig den dogmatiske, videnskabelige rationalisme fjernt, men det er netop denne 

tænknings patriarker i 16-, 1700-tallet, som Process and Reality vier sig til at problematisere; navnlig 

Descartes, Newton, Locke, Hume og Kant ryger under Whiteheads metafysiske ragekniv, der i modsætning 

til Ockhams lægger til frem for at trække fra. Underneden både The Invisibles’ og Whiteheads metafysik 

hviler postulatet om intuitionen og den religiøse længsel som gyldige veje til erkendelse. 

Det bemærkelsesværdige består ikke i, at denne tænkning opstår – som vi har set stemmer Whiteheads 

metafysik glimrende overens med samtidige udviklinger i videnskaberne. Bemærkelsesværdigt er det dog, at 

Whiteheads i udgangspunktet rationelle og videnskabskritiske vækstmetafysik, resulterer i en nærmest 

videnskabsteologisk tænkning indenfor den spekulative filosofi. Det bliver dermed muligt for Marshall 

McLuhan; siden Terence McKenna og Grant Morrison at videreføre og genanvende den som et kritisk 

instrument og en alternativ rationalitetsmodel, der stiller sig stærkt skeptisk overfor den videnskabelige 

rationalisme og den materielle kosmologi, der knytter an til den. 

 

Gud fra maskinen 

Herbert Marshall McLuhan var en tænker, der, ligesom Whitehead, endte med at virke indenfor et felt 

umiddelbart fjernt fra sit faglige udgangspunkt. Han var oprindelig medivalist, siden engelsk 

litteraturprofessor, men sideløbende og altafgørende var hans medieteoretiske forfatterskab. 

Forfatterskabet bevæger sig fra drilske samtidsstudier i The Mechanical Bride (1951) til den historiske 

afhandling The Gutenberg Galaxy (1961), der opfølges og ledsages af det samtids- og fremtidsfokuserede 

debatværk Understanding Media (1964), i hvilke to værker mediebegrebet konciperes og fremføres. Herefter 

følger en række mindre bøger – eksempelvis The Medium is the Massage (1967) og War and Peace in the 

Global Village (1968), hvor McLuhan gentager det tidligere forfatterskabs centrale pointer i mere 

sammenkogte og eksperimentelle analyser sat op som ‟graphic art‟ i samarbejde med billedkunstneren 

Quentin Fiore.                                                                      

Al kultur består i McLuhans optik af medier og disses indflydelse på de mennesker, der lever med og af 

dem. Han sammenfattede sin tese i læresætningen: ‟The medium is the message.‟ Dvs., at alle 

menneskeskabte teknikker igangsætter processer, der grundlæggende forandrer de samfund, de fungerer i, på 

måder, der ikke har noget med den bevidste forståelse eller anvendelse af teknologien at gøre. 

Tesen funderer han i udgangspunktet også på dele af Whiteheads tænkning. Ved indgangen til 

forfatterskabet på de første sider af The Mechanical Bride analyserer McLuhan avisforsidens mosaiske form. 

Han skriver således:  
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“It is on its technical level and mechanical side that the front page is linked to the techniques of modern 

science and art. Discontinuity is in different ways a basic concept both of quantum and relativity physics. 

It is the way in which Toynbee looks at civilizations, or a Margaret Mead at human cultures. Notoriously, 

it is the visual technique of a Picasso, the literary technique of James Joyce. 

But it would be a mistake to join the chorus of voices which wails without intermission that 

„Discontinuity is chaos come again. It is irrationalism. It is the end.‟ Quantum and relativity physics are 

not a fad. They have provided new facts about the world, new intelligibility, new insights into the 

universal fabric. Practically speaking, they mean that henceforth this planet is a single city. Far from 

making for irrationalism, these discoveries make irrationalism intolerable for the intelligent person. They 

demand much greater exertions of intelligence and a much higher level of personal and social integrity 

than have existed previously.” (s.3) og “To the alerted eye, the front page of a newspaper is a superficial 

chaos which can lead the mind to attend to cosmic harmonies of a very high order. Yet when these 

harmonies are stylized by a Picasso or a Joyce, they seem to give offense to the very people who should 

appreciate them most.” (s.4) 

  

McLuhans central temaer er bemærkelsesværdigt tydelige, omend de ikke finder deres endelige 

formuleringer i denne bog. Den moderne verden er præget af en tilsyneladende diskontinuitet, der forlanger 

menneskets omstilling til nye rationaliteter i ‟den globale landsby‟, han senere udkastede som samlende 

begreb. Men dette moderne skinkaos rummer nye systemer af orden og forståelse, der finder klarest udtryk i 

kunstens respons til verdens forandringer. Vi så et forsøg på at indkredse en lignende erfaring tidligere i den 

moderne æra - i Benjamins fremstilling af byens elektriske chok hos Baudelaire i 2.kapitel. 

I War and Peace in the Global Village skriver McLuhan: ”Joyce was probably the only man ever to 

discover that all social changes are the effect of new technologies (self-amputations of our own being) on the 

order of our sensory lives. It is the shift in this order, altering the images that we make of ourselves and our 

world, that guarantees that every major technical innovation will so disturb our inner lives that wars 

necessarily result as misbegotten efforts to recover the old images.” (s.5) 

Enhver teknologi forlænger en kropslig egenskab udi verden, hvilket opjusterer visse dimensioner i 

sanseverden, mens den nedjusterer andre. Således er skålen en forlængelse af hånden, hjulet af foden, tøjet af 

huden, osv..  Det er i denne forstand, at alle tekniske innovationer kan betragtes som medier, fordi de udgør 

den måde, mennesket omgås verden. 

Konsekvensen af mennesket omgang med sine egne frembringelser medfører dog så omfattende 

forandringer i samfund og psyke, at alle dets sanser og evner grundlæggende forandres. I McLuhans øjne 

findes der bag ved alle den vestlige civilisations ejendommeligheder én grundlæggende teknik med kraften 

til at flå mennesket ud af det arkaiske mulm:  
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“‟rural Africans live largely in a world of sound – a world loaded with direct personal significance for the 

hearer – whereas the Western European lives much more in a visual world which is on the whole 

indifferent to him.‟ Since the ear world is a hot hyperesthetic world and the eye world is a relatively cool, 

neutral world, the Westerner appears to people of ear culture to be a very cold fish indeed.” (s.19)og “It 

follows, of course, that literate man, when we met him in the Greek world, is a split man, a schizophrenic, 

as all literate men have been since the invention of the phonetic alphabet. Mere writing, however, has not 

the peculiar power of phonetic technology to detribalize man. Given the phonetic alphabet with its 

abstraction of meaning from sound and the translation of sound into a visual code, and men were at grips 

with an experience that transformed them. No pictographic or ideogrammic or hieroglyphic mode of 

writing has the detribalizing power of the phonetic alphabet. No other kind of writing save the phonetic 

has ever translated man out of the possessive world of total interdependence and interrelation that is the 

auditory network. From that magical resonating world of simultaneous relations that is the oral and 

acoustic space there is only one route to the freedom and independence of detribalized man. That route is 

via the phonetic alphabet, which lands men at once in varying degrees of dualistic schizophrenia.” 

(Gutenberg Galaxy, s.22) 

 

Dualistisk skizofreni er netop en diagnose, vi kan påhæfte den kosmologiske splittelse i The Invisibles, men 

hvordan den når tegneseriens symbolske yderligheder, er et spørgsmål, der kræver historisk afklaring. 

Alfabetet er i stand til at oversætte virkeligheden til et beherskeligt visuel system af få abstrakte 

komponenter, men i denne overførsel hører lydens indfølte og betydningsladede virkelighed op med at 

eksistere til fordel for en visuel beherskelse af meningen som et variabelt diagrammatisk system.  

Platon var i form af Sokrates stadig overbevist om ordets inhærente mening og sandhedskraft, som vi så i 

uddraget fra Faedros. men Sokrates‟ afvisning af skriftens farmakon udtrykker anelsen af dette narkotiske 

meningstab, som bogstaverne forårsager. Bogstavernes faderløse tegn fører netop bort fra ordets magiske og 

indfølte lydlige sandhedsfylde, fra det audilt-taktile Arkadien, til visualitetens klassiske verden af nøgtern 

iagttagelse og deskriptiv distance, som man må sige, at den kun lidt yngre Aristoteles i denne sammenhæng 

er en lysende repræsentant for. 

Visualiteten skaber netop kategorier, lige linjer og centralperspektiv ud fra det simple, effektive princip, at 

alt kan oversættes i få universelle typer og anbringes i en lineær harmoni. 

De aristoteliske kategorier er stadigt virksomme i dag, fordi videnskaberne grundlæggende er funderet på 

visualitetens opdelende og ensartende omgang med verden. Men dette dybe fald ned i den visuelle dimension 

fuldkommengøres ikke, før processen accelereres til yderligheder med Johann Gutenbergs opfindelse af 

trykpressen i1400-tallets midte. Her uddør manuskriptets talte ord til fordel for bogens indadlæste refleksion, 

og båndet mellem tekst og tale sønderdeles endelig: ”Print exists by virtue of the static separation of 

functions and fosters a mentality that gradually resists any but a separative and compartmentalizing or 

specialist outlook.” (s.126) 
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Individet – hin enkeltes ensartede massetype – fødes ud af trykpressen; ligeledes gør samlebåndet og 

nationalstaten. Det er det mekaniske princip, at omforme alting til statiske typer og rammer, der ligger til 

grund for alt: fra kartografien og den klassiske fysiks harmoniserende afmystificering af kloden og 

verdensrummet til retsstaten, videnskaberne og uddannelsessystemets oplysende systematisering af 

menneskesjælen, og endelig til industrisamfundets masseproducerede forbrugsvarer samt kravet om 

individets refleksive samfundsdeltagelse og bevidste indfindelse i den sociale orden. Alt falder indenfor den 

visuelle matrice, som McLuhan betegner Gutenberggalaksen. 

Vestlig kultur er i udgangspunktet anordnet på at øve en form for visuel vold mod det uciviliserede barn 

eller analfabetiske menneske. Barnets oprindeligt følte og hørte samvær med verden, der som bekendt tager 

alle fantasiens former, erstattes af kravet om beherskelsen og indoptagelsen af uniforme systemer og 

sindelag: ”The school system, custodian of print culture, has no place for the rugged individual. It is, indeed, 

the homogenizing hopper into which we toss our integral tots for processing. (s.215)  

Enhver proces drevet ud i sin yderste ekstrem vil ifølge McLuhan slå om i en modsatrettet proces. Således 

skriver han i War and Peace in the Global Village: ”The critical anxiety in which all men now exist is very 

much the result of the interface between a declining mechanical culture, fragmented and specialist, and a 

new integral culture that is inclusive, organic, and macroscopic. This new culture does not depend on words 

at all. Language and dialogue, in fact, have already taken the form of interplay between whole areas of the 

world. (s.64-65)  

Vi befinder os i en tid, hvor nye teknologiers komme har ændret vores måde at være i verden, men vores 

attituder og institutioner bærer præg af det massive bagkatalog af visuel kultur, vi bærer rundt på. Derfor er 

skoleklassen i McLuhans øjne et sted, hvor man lærer at forholde sig til verden gennem en svunden verdens 

orden af disciplin og ensartning. Derfor er det også naturligt, at det er herfra vores usynlige messias, Dane, 

må udgå og frigøre sig fra. Men faren består for McLuhan deri, at den visuelle verdens besindighed skal 

omstyrtes totalt af den efterfølgende elektriske tidsalder magiske rædsel af kaotisk simultanitet. Dette er ikke 

en bekymring, The Invisibles deler. Den feticherer i stedet et oprør mod det hidtidige og etablerede i det 

moderne kaos‟ navn: 
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(V, s.126-27) 

 

 Medier som telegrafen og telefonen, filmen, grammofonen, damp- og forbrændingsmotoren, radioen og ikke 

mindst TV‟et har alle det tilfælles, at de gør noget hidtil uendeligt fjernt nærværende, dvs. flytter det fra sin 

rette plads og på den måde roder op og ned i verdens perspektiver: Picasso og Joyce nedbrød ikke blot de 

hidtidige værkkonventioner til ukendelighed, de genopdagede det magiske univers af mangfoldige 

betydninger, som hører det audilt-taktile verdensbillede til. Benjamins profane illumination er en anden måde 

at tilnærme sig den meningsfulde, nytilkomne andethed, der opstår udaf materialismens kaos. 
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Kunsten, kønnet, rusen, rytmen og dansen rummer alle løftet om at frigøre os fra den mekaniske ‟galakse‟, 

der hidtil har holdt mennesket slavebundet adskilt fra lyden og følelsens verden af rene intensiteter. 

Tegneserien tilhører selv kredsen af elektriske medier, og vi kan nu ane svaret på, hvorfor et visuelt medium 

alligevel forguder det usynlige. I den elektriske alder antager frigørelsen karakter af usynlighed, fordi 

løsrivelsen fra synets hegemoni foregår via kanaler, der aktiverer det øvrige sanseapparat. Tegneserien og 

filmen udgør accelerationer af det typografiske montageprincip, der i hvert fald i filmens tilfælde slår over i 

en modsatrettet proces – filmens separate billeder forvandler sig til en levende montage. Tegneserien udgør 

en medial gråzone: Den bryder på den ene side med selve læsningsprincippet og tvinger læseren til at se 

siderne, på den anden side er lettereringen så ensartet og tegningen så udetaljeret, at indtagelsen af 

tegneserien netop finder sted som indtagelsen af en filmontage. 

Tegneserien har karaktertræk, der synes at række tilbage til den middelalderlige montage. Som siderne er 

blevet fremlagt i nærværende speciale – ledsaget af sort-på-hvid tekst – får uddragene i endnu tydeligere 

grad karakter af ikonografiske tableauer, der kan studeres selvstændigt og i serier, men hvis mosaiske form 

viser hen til en bagvedliggende sandhed. Afgørende for dette reliefagtige udtryk er, at det først og fremmest 

rummer en berørlig og nærværende taktil dimension, der intet har tilfælles med romanformens senere verden 

af abstrakt betydning.  Denne repræsentative og mosaiske montageform kan genfindes i figurativ religiøs 

kunst over hele kloden – fra Angkor Wat til Østjyllands gyldne altre. En stiliseret og repræsentativ 

billedkunst er ifølge McLuhan reglen, mens det er antikkens og siden renæssancens standarder for 

centralperspektiv og realisme, der udgør undtagelsen. 

 

“Probably any medieval person would be puzzled at our idea of looking through something. He would 

assume that the reality looked through at us, and that by contemplation we bathed in the divine light, 

rather than looked at it.” (s.106) og “A sculpturally contoured universalism of experience such as Dante‟s 

is quite incompatible with the unified pictorial space which houses the Gutenberg configuration ahead. 

For the modalities of mechanical writing and the technology of movable types were not kind to 

synesthesia or „the sculpture of rhyme.‟” (s.114) 

 

Tegneseriens mosaiske og i princippet immobile udtryk er ideelt til at skabe den form for magisk 

værkintegration, som brudstykkernes helhed fremkalder. I kombination med den grafiske romans 

monumentale beskaffenhed antager det sammenhængende værk af brudte tableauer en næsten følelig og 

skulpturel karakter for læseren. I spillet mellem bogstavernes afkoblede verden og ikonets taktile nærvær er 

der tale om en synæstetisk proces, som udløser spændinger på både et tekstuelt og paratekstuelt plan. 

The Invisibles kan så at sige formmæssigt siges at færdiggøre den udvikling i modernismen, som vi 

allerede iagttog i forbindelse med Walter Benjamin og James Joyce. Joyce reintegrerede netop det tabte ind i 

Gutenberg Galaksens øverste formsprog – romanen, hvorved han sprængte formens rammer. Lydlighedens 

delinearitet formgiver han i to så omfattende bogmonumenter, Ulysses og Finnegans Wake, at deres enhed i 



80 
 

højere grad beror på værkernes status som taktile manuskripter, end på bøgernes indholdsmæssige 

sammenhæng, der som bekendt favner indiskriminativt bredt. Joyces væk udgør en tilbagevenden til den 

skulpturelle universalisme, der kendetegner den orale sansesammenparring. I Finnegans Wakes tilfælde 

tydeliggøres denne bevægelse derved, at værket ikke kan opleves uden at blive læst højt, idet, hvad man 

læser, ikke er, hvad man hører, og vice versa. Den synæstetiske skulpturalisme vender tilbage i 

modernismens monumentale ‟anti-roman‟ og kendetegner den elektriske alders nye sanseregime af lyd og 

følelse, hvor simultanitet og intensitet råder frem for Gutenberg-æraens standarder for sekvens og perspektiv. 

Det er ganske naturligt, at denne ambition i halvfemserne finder udtryk i et monumentalt hybridværk, The 

Invisibles, der har bevaret dannelsesmotivets centralperspektiv, men samtidig opløser det i en tegnet serie 

farvelagte billeder af udtryksfuld uoverskuelighed og samtidig information; både i form og indhold udgør 

The Invisibles‟ en sprælsk mosaisk brudflade, som er karakteristisk for modernismens sprængning af den 

hidtidige galakse. 

 

James Joyce‟s book is about the electrical retribalization of the West and the West‟s effect on the East: 

The west shall shake the east awake… 

While ye have the night for morn… 

Joyce‟s title refers directly to the Orientalization of the West by electric technology and to the meeting of 

East and West. The Wake has many meaning, among them the simple fact that in recoursing all of the 

human pasts our age has the distinction of doing it in increasing wakefulness. (War and Peace in the 

Global Village, s.4-5) 

 

Joyce stod for McLuhan som arkitekt af nye adfærdsmønstre og justeringer til den kommende elektriske 

alder. Joyce var det bedste eksempel på den ‟feedforward‟, der skulle afhjælpe smerten ved at leve i en 

verden af nye sansejusteringer.”Joyce could see no advantage in our remaining locked up in each cultural 

cycle as in a trance or a dream. He discovered the modes of living simultaneously in all cultural modes while 

quite conscious. (Gutenberg Galaxy, s.75) 

 Konflikten mellem en alfabetisk, mekanisk ‟galakse‟ og en ny elektrisk tidsalder bliver mere og mere 

central, som McLuhans forfatterskab skrider frem, og denne konflikt fremstilles i tiltagende makroskopiske 

termer. Han forsøgte ligesom Joyce selv at afdække udtryksformer, der kunne skærpe og vække 

bevidstheden ved at lade de stridende sanseregimer eller galakser modsige, supplere og balancere hinanden. 

”For the dominance of one sense is the formula for hypnosis. And a culture can be locked in the sleep of any 

one sense.” (GG. S.73) 

McLuhans bagvedliggende ideal er forestillingen om en slags teknologisk concrescens, hvor mennesket 

forlænges udi højere grader af forbunden bevidsthed. Målet er at integrere de værensformer, der hver især 

oppebar og indskrænkede det arkaiske og det alfabetiske, dvs. civiliserede, menneske. 
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I skærende kontrast til en sådan tempereret besindighed, står naturligvis den dommedagsstrid, som vi ser 

afbilledet i The Invisibles.   

McLuhans medieverden kaster et forklaringens skær over den skæbnekamp, der i The Invisibles raser mellem 

de flamboyante, anarkistiske stammefolk i den usynlige befrielseshær og Den ydre kirkes almekaniske 

verden af orden og tvang. Denne strid er med McLuhanianske briller netop en fiktion over det modernes og 

fremtidens rene elektriske verdensorden anbragt i en aggressiv slagorden mod den mekaniske verdens 

konservative overherredømme. 

I Understanding Media bliver tidligere iagttagelser I høj grad generaliseret til læresætninger: 

 

To behold, use or perceive any extensions of ourselves in technological form is necessarily to embrace it. 

To listen to radio or to read the printed page is to accept these extensions of ourselves into our personal 

system and to undergo the „closure‟ or displacement of perception that follows automatically. It is this 

continuous embrace of our own technology in daily use that puts us in the Narcissus role of subliminal 

awareness and numbness in relation to these images of ourselves. By continuously embracing 

technologies, we relate to them as servo-mechanisms. That is why we must, to use them at all, serve these 

objects, these extensions of ourselves, as gods or minor religions. An Indian is the servo-mechanism of 

his canoe, as the cowboy of his horse or the executive of his clock. (s.50-51) 

 

McLuhan satte engang dette servo-mekaniske forhold på spidsen ved at kalde mennesket for vores 

frembringelsers genitalia: Vi skaber dem, for at de kan betjene os. Det er derfor forståeligt, at civilisationens 

og den bestående ordens repræsentanter benytter en tingsliggørende seksuel tvang, som et af de vigtigste 

våben i deres arsenal: 
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(I, s.184) 

Overfor civilisationens fornedrende og umenneskeliggørende sadisme står De usynliges diktum om at alt er 

tilladt. Når civilisationens indordnende tvang fremstilles i et ensidigt ondskabsfuldt lys, følger det 

naturligvis, at det modernes modgifte til denne civilisation tegner sig med ligeså ensidigt godartede konturer. 

Seksuelt kommer det til udtryk ved at samfundets kropslige krænkelse af personen modsvares af personens 

seksuelle krænkelse af samfundet, som kontrasten mellem de to foreviste sideblade illustrerer. 
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(V, s.17) 

 

De usynliges magiske og frigjorte anarki er resultatet af en ligeså omsiggribende hypnose på det 

sansemæssige plan, som den civilisation, de søger at bekæmpe. I McLuhaniansk forstand er De usynlige 

netop usynlige, fordi de legemliggør faldet fra den visuelle verdens systemer af anskuelig orden over i den 

elektriske alders rasende kaos af impulser og samklange, der er præget af det lydliges samtidigt 

mangedoblende signifikans. Derfor kan populærkulturens trivielle begivenheder med lethed hypostaseres til 

magi og et vidnesbyrd om tidernes ende.  

The Invisibles omsætter den elektriske alders impulser til et højhastighedsactioneventyr, der vælger 

momentum og intensitet frem for refleksion og konsistens helt i tråd med den voldelige kollision mellem to 

virkeligheder, som værket emmer af. I Understanding Media skriver McLuhan: 
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"In fact, of all the great hybrid unions that breed furious release of energy and change, there is none to 

surpass the meeting of literate and oral cultures. The giving to man of an eye for an ear by phonetic 

literacy is, socially and politically, probably the most radical explosion that can occur in any social 

structure. This explosion of the eye, frequently repeated in „backward areas,‟ we call Westernization. 

With literacy now about to hybridize the cultures of the Chinese, the Indians, and the Africans, we are 

about to experience such a release of human power and aggressive violence as makes the previous history 

of phonetic alphabet technology seem quite tame.  

That is only the East side story, for the electric implosion now brings oral and tribal ear-culture to the 

literate West. Not only does the visual, specialist, and fragmented Westerner now have to live in closest 

daily association with all the ancient oral cultures of the earth, but his own electric technology now begins 

to translate the visual or eye man back into the tribal and oral pattern with its seamless web of kinship and 

interdependence. (…) Moreover, the products of fission of are simple. Literacy creates very much simpler 

kinds of people than those that develop in the complex web of ordinary tribal and oral societies. For the 

fragmented man creates the homogenized Western world, while oral societies are made up of people 

differentiated, not by their specialist skills or visible marks, but by their unique emotional mixes. The oral 

man‟s inner world is a tangle of complex emotions and feelings that the Western practical man has long 

eroded or suppressed within himself in the interest of efficiency and practicality. 

The immediate prospect for literate, fragmented Western encountering the electric implosion within his 

own culture is his steady and rapid transformation into a complex and depth-structured person 

emotionally aware of his total interdependence with the rest of human society. (s.55-56) 

 

Denne kollision havde været længe undervejs, da McLuhan skriver således i 1964. Som specialet har prøvet 

at illustrere, løber der en lige linje fra de omkalfatringer af verden i kunst og videnskab, der finder sted i 

mellemkrigsårene, til den udtryksmæssige yderlighed, vi møder på vej mod årtusindskiftet. I halvfemserne 

har teknologien strukket denne komplekse fusion til ekstremiteter, der kommer til udtryk i nye kosmologiske 

og religiøse fantasier. Det betyder ikke, at den vestlige verdens kulturelle egenart og kerneproblematikker 

ophører, tværtimod antager de i deres fortrængning karakterer af smertefulde vrangbilleder og voldeligt 

symbolsprog, som vi så i The Matrix, der netop virkeliggør den kartesianske dæmon i form af en 

overmaskinel robotrace, som stræber efter fuldt ud at kontrollere og tilintetgøre menneskets verden af frihed 

og kærlighed.  

Medier udløser ikke refleksion, men handling, og forsøget på at afklare den historisk nedarvede 

‟dualistiske skizofreni‟ i en actionbåret handling og i et samtidigt formsprog vidner om chokket ved 

kulturmødet mellem den gamle profane og den nye magiske virkelighed. 

The Invisibles besidder hybridkvaliteter, der gør den velegnet til at udpege de nye livsformer, der skal 

frisætte mennesket til indgangen i fremtiden. Den udgør en slags synæstetisk behandling af romanformen, 

hvor ambitionen netop er at realisere romanformens udviklings- og dannelseskurve i et formsprog, der ikke i 

samme grad indebærer det alfabetiske meningstab. Ligesom substansen Nøgle, synes hensigten netop at være 
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traderingen af kløften mellem skrift og mening, og dermed anbringe læseren som deltagende i et værk, der 

ønsker at forløse mennesket fra dets hidtidige galakse og frisætte det gennem det hypersegl, tegneserien 

udgør. Tidens makrostruktur nærmer sig igen igennem det moderne hybridmenneskes intuitive og 

følelsesombruste verden. Teknologi er den cirkumferente dimension, hvori den øverste figur skal 

fuldbringes. 

 

(VI, s.134-35) 

 

I The Invisibles udgår Gud fra maskinen i både en negativ og en positiv forstand. Det guddommeligt 

absolutte er indespærret i Skaberværkets fængsel af tid og rum, som skildret foroven, men via teknologiens 

sprængning af virkelighedsplanet gennem arkaisk ordmagi og futuristisk tidsrejse, kan Gud realiseres som 

The Invisible Kingdom i år 2012. Det er den elektriske alders sansemodaliteter, der fremmer denne type 

nyarkaisk teknoreligiøsitet, men endemålet er Whiteheads ægteskab mellem det himmelske og jordiske i 

Guds kærlighed til verden. Sammensmeltningen af fantasi og virkelighed, det evige og det timelige, det 
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hellige og det profane opnår The Invisibles ved at udvide sproget til en kosmologisk bestanddel. Sproget, i 

allerbredeste betydning, afsløres som selve virkelighedens dynamiske og selvopfyldende princip: 
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(VI, s.173-74) 

 

Den form for teknologisk religiøsitet, vi møder i The Invisibles, er ‟hologrammatisk‟. Dvs. den netop 

forsøger at konstruere en hel virkelighedsmodel, der består af betydning, og dermed også kan arkitektonisk 

bearbejdes som tekst. The Invisibles’ nærfremtid rummer netop opdagelsen af sådanne teknologier – 
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tidsmaskinen, hologramtanken og stoffet Sky, der muliggør springet over i hyperrummet og et nyt stadie af 

overhistorisk væren, det spring som McKenna profeterede. 

 

The Invisible Kingdom 

 

Terence McKennas historieteori, der gentages i The Invisibles, kan karakteriseres som en 

bemærkelsesværdig sammensmeltning af Whiteheads forestilling om concrescensen og McLuhans 

udlægninger af teknologiens ubevidste lovmæssigheder samt menneskets synergiske forhold til den.  

Stoffer, teknologi, sprog består i McKennas optik af information: Naturen taler og den meddeler sig via 

æteriske kanaler. Nedenfor ser vi, hvorledes McKenna hurtigt springer og drager paralleller fra en arkaisk til 

en futuristisk fødsel af nye sproglige og organisatorisk mere perfekte stader af Logos: 

  

“Once hallucinogenic effects were discovered, it would, as it represents contact with a tremendum, be 

surrounded with ritual. This usually means dancing and, especially important for our argument, singing 

and chanting. Once ritual use of tryptamine-containing plant is exercised in the presence of vocal sound, 

the chemical basis for spontaneous seizures of unconsciously modulated sound and its signification of a 

tremendum would be present. The beginning of language may be such glossalialike phenomena. Shortly 

after such practice found even slight usage, one could expect that the correct union of signed sound and 

cognitive category would occur, and language, as the prototype of a ‟more perfect arche-typal logos,‟ 

would be discovered – discovered within the confines of ritual, a kind of preconscious understanding of 

the requirements of energy for its transformation and liberation. Following the acquisition of language, 

the advance into novelty, now in part self-reflecting, continued on a higher level. The most recent of these 

major new levels of coordinated organization may be embodied in the epoch of electronic 

communications and the furiously evolving postrelativistic consciousness of the twentieth century. 

Language is the embodiment of meaning. Meaning signifies organization, and there is no organization 

without purpose. What is the purpose of organization? Is it perhaps to retard entropy? In such a case, the 

meaning of meaning for that which apprehends meaning is the necessity to purposefully create and 

maintain order. (…) Transference of the properties of microevents occurring in quantum-mechanical 

systems to macrosystems, a phenomenon exhibited by superfluids, might, if found to have a wider 

occurrence in nature, offer some explanation for the emergence of natural levels of order.”
27

 

 

Vi kan i dette lys udlægge The Invisibles som netop et forsøg på at organisere et nyt niveau af sproglig 

refleksion i en hybridform af tekst og billede i nærvær af et tremendum – eller rettere tremenda – for flere 

skælv ryster værket: Rusens trance, den elektriske hypnose og ikke mindst årtusindskiftet kalder alle på 

forklaring. 

                                                           
27

 The Invisible Landscape, s.180 
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Derfor besidder The Invisibles på indholdssiden en række midler til en integral og beregnelig omkalfatring af 

verden, som Grant Morrison kun kan fantasere om som forfatter til de påtrykte papirsider. Hyperseglet er 

netop en måde at tænke værket som hologram, at forsøge at forlene det med en egenskab, som teknologien 

endnu ikke tillader det at få, netop tidslig virkelighed udenom læseren. 

 

(VI, s.154) 

 

Hologrammet er et forsøg på at bringe den menneskelige genialitet til fuld udfoldelse, og i en syntese med 

rusmidlet Sky efterstræber Ragged Robin usynligheden: ”I just want to know. I want to be invisible.” 

Usynlighed er central metafor for det tremendiøse gnosis, som hovedfigurerne stræber efter at opdage og 
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udfolde. Sproget er den magiske maskine, der lader mennesket foretage springet over i det usynligt absolutte. 

Ved at færdes i sprogets arkitektoniske syntakser og meningsudfoldende strukturer, spadserer man som en 

anden tidsrejsende igennem ophobede betydninger fra fortidige rum og verdener. Men i The Invisibles 

anvendelse af tidsmaskinen og Ragged Robins hologrammatiske narrativ, også kaldet The Invisibles, finder 

der netop en sammensmeltning af disse tids- og rumligt adskilte betydninger i et simultant globalt rum af 

magisk begivenhedsfylde, som kulminerer år 2012. Den hologrammatiske fortælling i fortællingen er ikke et 

dekonstruktivt forsvindingspunkt, men nærmere det teknoreligiøse spor, der viser meningens 

sammenfletning af virkelighedsplaner i en højere narrativ syntaks mellem synlige og usynlige dimensioner – 

en concrescent manifestation af kompleksitet i en guddommelig maskine, som åbner op for et nyt stadium af 

menneskelig væren. De vises sten i The Invisibles viser sig at være et synæstetisk sprog, der integrerer det 

ubrudte sanseapparat i virkelighedszonens udvidelse. McKenna skriver i The Archaic Revival: 

  

“The Maendaeans, an obscure religious cult of Gnostics in the Middle East of very long survivability, 

believe that at the end of time what they call the Secret Adam will come to Earth. The Secret Adam is a 

messiahlike figure, but he builds a machine that then transmits all the souls back to their hidden source in 

the All-Father outside the machinery of cosmic fate. The notion of the messiah building a machine is very 

interesting. It‟s conceivable that if there is an extraterrestrial message in our environment, it is a message 

to build some kind of device so that a less tenuous form of communication can be opened up.” og “My 

hope is that virtual reality at its best may be the perfect mind space in which to experimentally explore 

and entertain the higher forms of visual linguistic processing that accompany tryptamine intoxication. In 

other words, the VR technology can be used to create a tool kit for the construction of objects made of 

visual language. These objects would be experienced in VR mode as three-dimensional things; manifolds 

devoid of ordinary verbal ambiguity. This phase shift is a move toward a kind of telepathy. The shared 

beholding of the same linguistic intention in an objectified manifold is a true union. We become as one 

mind with this style of communication. Language beheld could perhaps serve as the basis for a deeper 

web of interlocking understandings between human beings that would represent a kind of technically 

aided evolutionary forward leap of the species” (s.85 og s.234-5) 

McKenna forestiller sig således, at en holistisk kommunikationsmodel alá den, der allerede i naturens 

iboende tremendum meddeler sig gennem tryptaminerne, kan realiseres som led i et videre skridt mod artens 

fart mod stjernerne. Han antyder, at en sådan kommunikationsteknologi kan anskues som en materiel 

virkeliggørelse af et slags obskurt, overjordisk gnosis. Nye teknologier forjætter menneskets indgang i en 

telepatisk dimension af kollektiv indvielse og forståelse, en dimension som allerede de allerældste blev 

forkyndt, når de i ekstase mødte det arkaiske hellige.  

I Food of the Gods portrætterer McKenna et oprindeligt paradis, et slags psykedelisk Stenalderarkadien i 

Afrika, hvor en tidlig homo sapiens ved at følge de græssende kvægflokke sikrede sig en stadig forsyning af 

svampen Psilocybe Cubensis til indtagelse ved fuldmåneritualer af kollektivt ekstatisk og orgiastisk karakter, 
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hvorved dette urmenneske plejede et symbiotisk forhold til en beåndet natur, et forhold til en moderlig 

‟Transcendent anden‟ præget af udveksling og dyb integral meningsfylde. 

Tabet af svampenes rede tilgængelighed og dermed den medfølgende livsform pga. klimaforandringer 

udmunder ifølge McKenna i civilisationens og dermed historiens mareridtsagtige famlen efter denne glemte, 

integrale eksistensform. Men disse arkaiske impulser vågner ifølge McKenna op fra deres dvale i det 

senmodernes vej mod tidernes ende, og den elektriske teknologi bliver i samklang med arkaiske tryptaminer 

fødselkanalerne for det, han døber The Archaic Revival: 

 

Deconstruction of dominator cultural values means promotion of what might be called a sense of Gaian 

Holism – that is, a sense of the unity and balance of nature and our own position within that dynamic, 

evolving balance. It is a plant-based view. This return to a perspective on self and ego that places them 

within the larger context of planetary life and evolution is the essence of The Archaic Revival. Marshall 

McLuhan was correct to see that planetary human culture, the global village, would be tribal in character. 

The next great step toward a planetary holism is the partial merging of the technologically transformed 

human world with the Archaic Matrix of vegetable intelligence that is the Transcendent Other. 

 I hesitate to characterize this dawning awareness as religious; yet that is what it surely is. And it will 

involve a full exploration of the dimensions revealed by plant hallucinogens, especially those structurally 

related to neurotransmitters already present in the human brain. Careful exploration of the plant 

hallucinogens will probe the most Archaic and sensitive level of the drama of the emergence of 

consciousness: the plant-human quasi-symbiotic relationship that characterized Archaic society and 

religion and through which the numinous mystery was originally experienced. And this experience is no 

less mysterious for us today, in spite of the general assumption that we have replaced the simple awe of 

our ancestors with philosophical and epistemic tools of the utmost sophistication and analytical power.”
28

  

 

Når forestillingen om det transcendentale objekts virkeliggørelse i 2012 i denne opgave bruges til at betegne 

en stemning op mod årtusindskiftet, skyldes det, at denne forestilling har større genklang i den febrilske 

indtagelse af det globale mediesamfund, der finder sted i halvfemserne, end den har i skrivende stund, ultimo 

2011, hvor fantasier om tidsrejse og virtuelle telepatiske virkeligheder i en meget nær fremtid om muligt 

synes endnu mere utrolige. Tanken om årtusindskiftet er symbolsk anskuet lig tanken om 2012: Det er 

tanken om et evolutionært spring over i hyperrummets forklarede væren fra den hidtidige histories årtusinder 

af kvalfulde fødselsveer. Det er her det biologiske og mekaniske smelter sammen, hvor det magiske talte ord 

forvandler sig til noget, der også kan ses og røres; hvor Gud bliver til virkelighed i teknikken, og teknikken 

sender menneskene til stjernerne. Historiens endeligt betyder for McKenna, at den arkaiske Gaia skal springe 

ud af den anarkiske verden, som den postrelativistiske fysik åbner op for; at hvor vi før erkendte stykkevis, 

da vil vi erkende helt. 

                                                           
28

 Food of the Gods, s.93-94 
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Såfremt The Invisibles griber til civilisationskritiske og dekonstruktivistiske synspunkter, er det for at åbne 

op for den ‟arkaiske matrice af planetarisk bevidsthed‟ – i McKennas formulering. Fremfor en postmoderne 

karakteristik af meningens umulighed peger The Invisibles på et historicistisk skridt ind i nye arkaisk-

futuristiske dimensioner af makrokosmisk bevidsthed, der vil aflive den dualistiske skizofreni, der i historisk 

tid har plaget menneskeånden. Dette posthistoriske årtusindskifte udmærker sig ved artens afkastelse af 

klodens lænker til en overplanetarisk virkelighed. 
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(I,s.83-84) 

 

Hypostaseringen af det profane er allestedsnærværende i The Invisibles. På ovenstående sider viser ‟byen‟ 

sig at være noget nær den mandæanske maskine, der skal føre sjælene tilbage til universets centrum. Skal vi 

sætte en samlende mærkat på The Invisibles metode er det nok dette. Tegneserien forsøger at forvandle ofte 

trivielle samtidige omstændigheder til vidnesbyrd om en magisk, bagvedliggende sammenhæng af 

overtidslig religiøs orden. Men det er en guddommelig orden, der ikke kerer sig stort om det enkelte 
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menneskenes kvababbelser ved overgangen til en ny posthistorisk æra. Den fragmenterede forkyndelse, der 

kendetegner tegneserieformatet, gengiver en arkaisk modalitet, hvor det numinøses usynlige love kun kan 

åbenbares i profeten eller digterens begrænsede syner. Det arkaiskes mytiske emneverden er, måske derfor, 

tæt besat med guddommelige teknikker, artefakter og gaver, der låner de dødelige en flig af de eviges kræfter 

– åbenbaringer og magiske våben, fortryllende planter og drikke, besværgende ord og tegn. Disse bliver så at 

sige de synlige beviser på og forbindelser til den usynlige verdens ellers utilnærmelige herredømme over 

kosmos.  

Hvad der udmærker The Invisbles i forhold til værkets arkaiske sidestykker er netop tilføjelsen af 

dimensionen tid både historisk og teknologisk til den moderne mytologi, det fremfører. Den historiske 

værkbevidsthed betyder det, at værket på refleksiv vis kulminerer traditionen, især den moderne, i en 

fortælling, der skal forløse samme historiske mareridt ud i sin arkaiske oprindelighed af integreret og 

modsætningsløs væren. Men det er teknologiens transcendens af person og verden, tid og rum, som sætter 

mennesket fri fra det bortsvundne æon. Teknologien er det Soma, der billedligt talt lader mennesket vende 

tilbage til det religiøse urhav. Således er de guddommelige våben i The Invisibles smedet af et 

populærkulturelt jern, som ikke gør dem mindre magiske: John Lennon som gud, årtusindskiftet som 

ragnarok, storbyen som magisk kube er eksempler på, at det er verden, der helliggør idéen og ikke omvendt. 

Whiteheads processuelle concrescens tager i The Invisibles springet over i fiktionel fuldbyrdelse, men 

springet passerer McLuhans elektriske hypnose og McKennas hyperrum, inden det når det udtryk, det finder 

i den tegneserie, vi her har behandlet. The Invisibles rekapitulerer i egen formulering Historien i en 

‟superkontekst‟, der er betinget af en ringslutning i tiden, hvilket bliver indgangen til et nyt Arkadien: 
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(VII, s.277) 

 

Nostalgi og eskatologi fusioneres i The Invisibles’ vision om et nyt Arkadiens fødsel ud af den kaotiske 

moderne verdens stigende grader af selvrefleksivitet. Men hvilken visdom stiger op fra dualismernes 

dommedag? En visdom, der sætter lighedstegn mellem sprog og bevidsthed.  



96 
 

De tilsyneladende trusler, der udgår fra et moderne mulm, finder deres afklaring i skabelsen af et nyt og 

sprogligt Soma. Vi mødte den tanke hos Whitehead, at verden når sin fuldkommengørelse gennem 

information og kommunikation. McLuhan omsætter denne intuitive og i høj grad underbevidste 

processualitet til en kulturel matrice, hvor mennesket eksisterer igennem og i kraft af sine egne 

frembringelser. McKenna omsætter så at sige disse to forestillinger til et teleologisk naturbegreb, der 

beskriver, hvorledes den biologiske evolution skal fuldbringes i en abstrakt sfære af sproglig og teknisk 

frembragt mening, igennem en udforskelse af plantehallucinogenernes hyperspatielle rum. 

The Invisibles tager handsken op fra denne spekulative tradition, og Morrison har med værket forsøgt at 

skabe et popmagisk symbol, der i sin brogede, mosaiske vrimmel alligevel emanerer en samlende forestilling 

om tidens undergang. Stemningen, som dette ragnarok udspiller sig i, er mildest talt hysterisk, og værkets 

fremtidsvision ikke mere klar, end at den må gentage et universelt kærlighedsbudskab i form af Barbeliths 

mystiske fremtoning. Den selvforgabte intensitet, hvormed The Invisibles udspiller sig, gør den velegnet som 

symptom på den omkringværende periode. Tegneseriens opdyrkelse af det mystiske, magiske og 

guddommelige potentiale i sin egen samtid kan udlægges på to måder: Som hypnose eller concrescens, som 

farmakon eller Soma. 

 

Narkose eller ekstase? 

 

Skal man vurdere The Invisibles’ moralske og æstetiske kvaliteter, er man, som vi har set, i høj grad nødt til 

at revurdere sit lødighedsbegreb. På den ene side er det let at udlægge afmonteringen af romanformen i en 

grov streg, det repræsentative og sensationsprægede karaktergalleri og den tumultariske kompression af 

emnestof i en ufriseret masse som symptomatisk for det moderne menneskes eskapisme ind i en global kultur 

af massemedier, musik og eksotiske stoffer, der skal udfri det for den forpligtende forståelses knusende vægt. 

I den forstand leverer The Invisibles et forførende paranoidt og konspirationsteoretisk narrativ til en kultur, 

der tilsyneladende ikke kan få nok af sin egen makrokosmiske væsentlighed. Platonisk anskuet fortsætter The 

Invisibles en mimetisk kurve ned i glemslen: Tegneserien er muligvis et anderledes farmakon end det 

faderløse bogstav, men den forvrænger ligeledes mennesket udi i falske antagelser og forledende intensiteter, 

der har mere at gøre med en hunger efter følelsesmæssige stimuli, end det har med en afvejet refleksion af og 

vision omkring værkets egen plads i Historien. Dermed bliver værket til en art narkotikum, der nedbarberer 

Historien for at kunne lulle læseren ind i sin egen fantastiske omskrivelse af virkeligheden. Denne 

omskrivelse har således til formål at fetichere værkets plads på tidslinjen for at fremme en nymodens attitude 

af nonchalant selvtillid og et sindelag af radikal frihedstro, som trækker på skuldrene af forne tiders 

møjsommelige udvikling af civilisationen og et derpå funderet, sammenhængende verdensbillede.  

På den anden side kan The Invisibles fortolkes som en måde at kapere og oversætte en elektrisk og 

postrelativistisk verdens akutte problemstillinger i en forløsende fiktion og et eksperimenterende formsprog. 
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Forsøget på at sammenflette arkaiske modaliteter, religiøse konflikter og moderne scientisme i en 

tekstledsaget billedflade peger i retning af et sprogligt udtryk af en mere konkret og almentilgængelig 

karakter. Genanvendelsen af historisk emnemateriale i indkogt form demonstrerer den concrescens af højere 

orden, hvor verden forbindes i tættere og mere komplekse grader af sammenhæng. På den måde udgør The 

Invisibles en historisk kommunikation med fortiden foranlediget og gjort uopsætteligt af det forestående 

årtusindskifte. De mange teknikker tegneserien fremmaner til dette forehavende har paralleller til den 

arkaiske trylledrik Soma og det superfluidum eller den superkontekst, som både McKenna og The Invisibles 

spekulerer i. ‟Supervæsken‟ tillader ifølge McKenna den kvantemekaniske overgang fra mikro- til 

makrokosmiske begivenheder. Dette er i overført betydning grundlæggende for, hvad der er på færde i The 

Invisibles: overførslen fra det enkle og begrænsede til det komplekse og udflydende. Værket bliver dermed 

den symbolske illustration og populærmediale anskueliggørelse af bevidsthedens kvantespring over i 

dimensioner hinsides den kendte skabelse og korresponderer således til den arkaiske indvielse i det 

guddommeliges uudsigelige veje, som Soma giver adgang til.  

Men The Invisibles’ moderne Arkadien har hjemme i hyperrummet hinsides tiden, og er derfor ikke blottet 

for en del af den paradisiske eller utopiske tanke, vi diskuterede i første kapitel. Vejene til dette paradis går 

gennem håndgribelige, men kaotiske remedier: Ægte og uægte hallucinogener, Nøgle-XX og Sky, en 

hologramtank og en tidsmaskine. Fælles for alle er, at de forsøger at skabe overensstemmelse mellem tanke 

og materie, mellem forestilling og verden. The Invisibles gør sig således også ud som periodeportræt, idet 

tegneserien ligner et broget forsøg på at kaste fortidens bånd af sig og bevæge sig ind i en anderledes 

håbefuld fremtid, ikke ulig ambitionen i det omkringværende årti, halvfemserne. Den ironiske attitude, 

voldelige overflod og sjælelige grebethed bliver således det, der danner afsæt for springet ind i et nyt, 

usynligt og guddommeligt årtusind. 
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Konklusion 

 

I specialet, har vi forsøgt at belyse nogle af de forestillinger og lovmæssigheder, der kendetegner, hvad vi har 

tematiseret som det nyarkaiske i halvfemserne. Vi har gjort dette ved at anskue et symptomatisk værk 

gennem en prisme af forskelligartede kilder og betragtninger, der har vekslet mellem to poler: Anarkiet og 

Arkadien. Altså har vi skitseret en arkaisk strømning for dermed at kunne sammenligne det med tendenserne 

i det moderne, hovedsageligt, som de kommer til udtryk i The Invisibles, hvorved vi har udkrystalliseret en 

forståelse af det nyarkaiske.  

Vi har i første kapitel set, hvordan der i arkaiske tider eksisterede en virkelighed, hvor magiske hændelser 

indtræffer som en naturlig del af det dødelige menneskes liv i gudernes kosmos. Den arkaiske idealverden, 

Arkadien, er præget af åbenbaringer og profetier, men med Soma så vi, hvordan adgangen til numinøse 

indsigter eksisterer som en praktisk mulighed. I Arkadien er det naturligt for mennesket at indrette sig på det 

guddommeliges makrohistoriske blik på jordelivet, på det harmoniske univers, der eksisterer forud for 

mennesket. Det indebærer tillige forestillingen om tidernes ende, ekskatonen, der både betyder verdens 

undergang og en afklaring af verdens umiddelbare modsætninger. Vi ser i Heraklits fragmenter, hvorledes 

den højeste af alle virkeligheder består af disse modsætningers enhed. 

 Andet kapitel kaster et blik på halvfemserne gennem en diskussion mellem Fukuyamas og McKennas 

divergerende anvendelse af begrebet ‟The End of History‟. Dette giver anledning til en generel diskussion af 

perioden, og vi kan konstatere, at der i halvfemserne kan aftegnes en tendens til makroskopisk historicisme, 

der tror på realiseringen af en bedre verden, men at denne realisering finder et stigende apolitisk og abstrakt 

udtryk, som perioden skrider frem. Verden har ikke nået sin endelige syntese i det borgerlige demokrati, 

ånden har i stedet allokeret sin udvikling til et teknologisk og/eller nyreligiøst domæne. Vi ser med Benjamin 

og Joyce, hvordan det moderne åbner op for nyt spektrum af erfaringer, der på den ene side afvikler 

historiens hidtidige gang, men på den anden side reaktualiserer dem gennem nye komplekse kompositioner 

af profan og lydlig meningfylde. 

Tredje kapitel omhandler The Invisibles. Heri udredes det, hvorledes handlingen i The Invisibles er spændt 

ud mellem stridende kræfter: Den ene side, De usynlige, vil frihed, kaos og anarki; mens den anden, kendt 

som Den ydre kirke, vil herredømme, orden og kontrol. Denne manikæiske strid sættes i scene gennem et 

demonstrativt karaktergalleri og et actionspækket plot i et hysterisk tempo. Tegneserieværket omskriver sin 

almindelige samtid til et popmagisk univers, hvor højt og lavt på hypostatisk vis kan gøres til aktører i 

apokalypsen, og vi ser, hvorledes forfatteren Morrison med sin forestilling om serien som et hypersegl, 

forsøger at skabe et bevægeligt værk, der har til hensigt at forvandle sin udenomtekstlige virkelighed gennem 

fiktionen. Vi sammenligner The Invisibles’ henrevne intensiteter med soma-hymnen og Eddaens æteriske 

Odin og ser, hvorledes parallellerne i tegneserien udfolder sig på baggrund af nye tekniske og rusbaserede 

virkeligheder, ligesom vi diskuterer værkets anvendelse af ægte og opdigtede psykofarmaka på baggrund af 
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en diskussion af Platons farmakon. Vi vurderer, at tegneseriemediet er velegnet til læserintegrerende øjemed 

og i pågældende tilfælde aktiveres med henblik på at levere en art filosofisk budskab. 

Fjerde kapitel indfælder The Invisibles i en moderne metafysiktradition. Med udgangspunkt i en 

præsentation af Whiteheads vækstmetafysik og concrescens-begrebet samt nogle implikationer af 

kvantemekanikken og relativitetsteorien kastes der lys over, hvordan en erfaring af verdens komplekse 

uudgrundelighed på mikrokosmisk plan, samtidig åbner for en restauration af det arkaiskes integrale erfaring. 

Whitehead restaurerer intuitionens erkendelsesmæssige gyldighed og priser den oprindelige, integrale 

erfaring, der kendetegnende det arkaiske. Således forener Whitehead ligesom Heraklit verden i en enhed af 

modsætninger, som han tildeler en tidslig kvalitet. Denne teleologiske organismetanke finder vi billedligt 

gengivet i The Invisibles. Nyheden – den enhed, der differentierer sig fra mængden, lades med en 

transcendental historisk værdi, der understreger verdens udfoldelse af tiltagende sammenhæng. Værket kan 

således betragtes som et forsøg på at favne virkeligheden indiskriminativt i én kompleks enhed.  Med 

McLuhans medieteori demonstrerer specialet, hvordan den moderne verden er splittet mellem en mekanisk 

galakse og en elektrisk ditto. Tegneserien udgør på den ene side en relief-form af indfølt forkyndelse, på den 

anden side et sekventielt dannelsesnarrativ. Det diskuteres hvorvidt The Invisibles åbner op for en refleksiv 

omgang med sin samtid, eller om den hypnotisk feticherer en ny elektrisk alders grænseløse rum. I 

McLuhaniansk optik kan titlen The Invisibles og usynlighedens figur netop udlægges som en bevægelse væk 

fra den klassiske og civiliserede verdens visuelle hegemoni. 

Med Terence McKenna bliver koblingen mellem en oprindelig, integral verdenserfaring og en ny, 

teknologisk restauration af denne erfaring tydelig. Vi ser, hvordan The Invisibles’ religiøsitet er af en 

teknologisk natur, der vil skabe et nyt rum af holografisk, arkitektonisk mening gennem brugen af virtuelle 

teknikker – rusmidler og futuristisk teknologi, og hvordan denne fremskridtsfantasi er foranlediget af 

årtusindskiftets kalendariske symbolværdi. Det konkluderes, at The Invisibles selv tilstræber et sådant 

holografisk og dermed synæstetisk udtryk. Værket kan således anskues som et slags rusmiddel, men det står 

for læseren åbent, om The Invisibles er et farmakon til moderne glemsel og fortabelse eller et Soma til 

indvielse i en ny og guddommelig æra. 
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English Summary 
 

Anarchy and Arcadia: Invisibility, Pop Magic and Techno-religiosity towards the Turn of the Millennium 

explores the similarities between a modern age of seeming disorder and an archaic age of integrated 

communication with the divine. 

The Master‟s thesis argues that the macrohistorical worldview inherent in archaic mythology and religion 

takes for granted a direct link between the mortal realm of humans and the invisible world of the gods. This 

transgressive contact is achieved through channels such as epiphany and prophecy, but also, importantly, 

through intoxication, as demonstrated by the Soma-texts of The Rig Veda. Modern cultural figures such as 

Aldous Huxley saw in recently discovered psychedelics an opportunity to restore man to the same sense of 

integrated and balanced being as that brought on by Soma and by those means bring about a new Arcadia. 

Essential to the archaic worldview is the eschatological notion of the end of time embodying the ultimate 

limits of reality. The eschaton underlines the element of crisis in any macrohistorical system, but also 

demonstrate the inevitable resolution of apparently dichotomic religious forces.  This archaic understanding 

of the world as ultimately a unity of opposites is epitomized in the fragments of Heraclitus. 

The second chapter characterizes the zeitgeist of the Nineties through a discussion between Francis 

Fukuyama‟s and Terence McKenna‟s diverging interpretations of The End of History as a concept. This 

gives way to a more general portrait of the period and the symbolic question of the Turn of the Millennium. 

The thesis argues that the decade tends towards a historicism moving away from political ideals and into 

more abstract domains of expression. A brief appliance of some principles in the theory of Walter Benjamin 

and the literature of James Joyce serves to give a deeper rooted understanding of the stirrings of modernism 

before the thesis moves on to discuss Grant Morrison‟s graphic novel The Invisibles in the third chapter. 

The Invisibles depicts a Manichean battle between the forces of liberty, chaos and anarchy known 

eponymously as The Invisibles pitted against forces of dominance, order and machine-like control known as 

The Outer Church. The story sets a hysterical pace which operates through a series of transgressions of 

reader assumptions constructing symbols of drugs and secret letters to create a notion of a transcendental 

object. The aim of the graphic novel is thus an expansion of its surrounding reality. This correlates to author 

Morrison‟s ambition of making the graphic novel into a hypersigil, a type of magical object extended in time 

that will transform its surrounding reality through its readership. The hypersigil signifies a method of pop 

magic whereby elements of contemporary culture is turned in to events of the Apocalypse. This is contrary to 

the workings of the usual alphabet, which is discussed as the platonic pharmakon – the orphan sign bringing 

on mimetic forgetfulness. It is concluded that the comic book is well suited for fulfilling the goal of reader 

integration. 

The fourth chapter discusses a metaphysical tradition which the cosmology of The Invisibles can be 

viewed as embedded in. The organic metaphysics laid out by Alfred North Whitehead are presented 
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alongside some philosophical implications of relativity and quantum physics. Thus uncovered uncertainty of 

the atomic microcosms allows for speculation into the intuitive nature of the macrocosm. Whitehead 

embodies his notion of natural processuality in the term „concrescense‟ meaning that the universe moves 

towards greater degrees of connectivity defining the world as a unity of opposites, but stressing the element 

of time. The Invisibles is found to express the same worldview.  

Marshall McLuhan‟s theory of media is used to portray the clash between a classical, civilized and 

mechanical „galaxy‟ with a new „electric‟ world order of simultaneity, intensity and significance that is also 

unfolding in The Invisibles. The graphic novel arguably represents either a discovery of new modalities 

pertaining to this electric order or a type of infatuated hypnosis brought on by new technology. The ambition 

of invisibility is thus understood as the desire to break away from historical visual hegemony. 

Paired with statements from Terence McKenna it becomes evident that The Invisibles strives to realize a type 

of hologrammatic, endlessly significant hyperspace inherent in the archaic period and fictitiously attainable 

through technology and drugs within the work itself. This historical fervor is brought on by the symbolic 

limit value of the millennium. The comic book can thus be viewed as a sort of holographic intoxicant, but the 

question remains open, whether it be a pharmakon for cultural amnesia or a Soma for the illumination of a 

new, archaic experience. 
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