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NIELS OLE FINNEMANN   

 

Den informationelle billedreformation. 
 
N.O. Finnemann, S. Regener og B.M. Thomsen (Red.) Synets Medier. Kulturstudier Nr. 11. Aarhus 
Universitetsforlag 1991: 130-172. 
 
         

Yet they behave as if they could see 
                J. J. Gibson 1966:154 

 
 
 
 
 

Synet i sproget. Følgeskabets betydning 
 
Ordet se er et af de ord, der - selv temmelig uanseligt - har afkastet en bred vifte af betydninger 
over det øvrige sprog. I Ordbog over Det Danske Sprog fylder redegørelsen for ordet 42 spalter. 
Det er selvfølgelig ikke meget sammenlignet med de mere end 70, der tilkommer ordet at være, 
men verbet se ind går heller ikke som hjælpeverbet i sprogbygningen. Det gør verbet have, men 
det kan ordbogen behandle på mindre end 25 spalter. Sammenligner man med de andre 
sanseverber, at høre, smage og lugte, træder det samme billede frem. At høre kan behandles på 
17 spalter, at smage på 14 og lugten breder sig ikke over mere end 4 spalter.1  

Til et sådant omfang svarer naturligvis en stor semantisk spændvidde. Iagttagelse er flettet 
sammen med oplevelse, erkendelse og bedømmelse også af anliggender, der ikke har nogen 
reference til sanse-iagttagelse. Vi kan have en god udsigt, ligeså vel som vi kan have indsigt og 
udsyn.  

Grænserne er flydende. Når vi vitterlig har set noget, meddeler vi det ofte uden at bruge 
ordet se. Det regner. Når det derimod ser ud til regn, bruger vi ordet se til at angive, at det netop 
er noget, vi ikke har set, men slutter os til ud fra visse formodninger om årsagssammenhænge. 
Man kan ikke her se nogen grund til at betragte den deskriptive iagttagelse som ordets 
semantiske betydningskerne.  

Betydningen "indsigt" optræder i forbindelse med iagttagelse af den sanselige omverden 
men også uafhængigt deraf. At vi kan se syner er et velkendt - og i synsteorierne ofte diskuteret - 
fænomen. Når vi ser os for, kan vi godt se en forbindelse til sansningen, men når vi forser os og 
begår en forseelse, er forbindelsen mindre indlysende.  

                                                      
1 ODS 1966. Når det gælder følesansen taber statistikken sin signifikans. Sproget har ikke et privilegeret verbum for denne 
sansning, der både dækkes af verberne føle, mærke og (be)røre, hvor det sansefysiske aspekt også er mindre fremtrædende. 
Måske et udtryk for, at følesansen ikke har afstandsdimension mellem sansekilden og sansningen (som syn, hørelse og lugt) og 
ikke er lokaliseret til et distinkt sanseorgan (som smag). Eller for at følesansen ikke er blevet instrumentaliseret i samme omfang. 
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Ordet se kan ikke blot udtrykke flere forskellige forbindelser mellem sansning og indsigt, 
det kan også udtrykke ønske og intention. Vi kan se frem til noget, have noget til hensigt eller se 
at få tid til dette eller hint. Der er også en del, man ikke kan afse tid til.  

Når vi ser med øjnene har blikket en retning i rummets dimension. Retningsangivelsen kan 
også anvendes metaforisk som værdiorienteringer. Man kan se op til og ned på nogen. Men i 
sproget ser vi ikke kun i rummets dimension, vi kan også - kontrafaktisk - se frem eller tilbage i 
tiden.2 I så fald er synet brugt synonymt med et ikke-sanset, cognitivt opmærksomhedsfelt. Det 
er undertiden, som det hedder i en dansk vise, "ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det". 

 Mens verbet at se med alle dets afledninger indgår på almindelig og forholdsvis klar måde 
i sprogets syntaktiske struktur, er dets semantiske funktioner mere gådefuld. Det er vanskeligt at 
forestille sig en udtømmende gruppering af semantiske betydninger primært af to grunde. Den 
ene er den meget generelle, at dagligsproget er et åbent sprog, hvor der til stadighed både 
produceres nye udtryk og nye betydninger. Kendskab til semantiske regler sikrer ikke kendskab 
til semantisk regelfornyelse. Den anden grund er, at ordets semantik former sig i stadige 
udvekslinger mellem domæner, som videnskaben behandler i separate begrebsverdner. I 
dagligsproget krydser vi - ubesværet og ubemærket - hen over de sondringer, der i videnskaben 
er dannet mellem synets "fysiske", "fysiologiske", "perceptuelle", "cognitive" og "kulturelle" 
dimensioner. 

At se er imidlertid ikke det samme som at omtale det sete. Dagligsproget giver ikke 
nødvendigvis et rigtigere billede af synet end videnskabens. Selv om vi ser solen stå op i det vi 
kalder øst, stoler vi mere på videnskaben, der fortæller, at det vi ser ved disse lejligheder, er 
vores egen bevægelse, jorden, der drejer rundt om sig selv. Har man først denne viden, kan man 
også få en anden oplevelse. 

At udpege noget som set i sproget forudsætter, at man udpeger det til eller for nogen med 
hvem, man deler sprog og fortolkningskompetence. Vi udtrykker det, vi ser, i et kulturelt 
fællesskab. Denne sammenhæng kan spores helt tilbage til ordets indoeuropæiske rod *seku, der 
betyder 'bemærke, spore, vejre, se; vise', hvorfra der går forbindelse til det græske 'épo', der 
betyder 'fortæller', det latinske sequor, der betyder følge, som vi genfinder i ordene sekvens og 
suite, og i ordet 'socius', der betyder partner eller forbundsfælle, ganske som det oldnordiske 
'seggr', det litauiske 'sekù' og det oldindiske 'sácate'.3  

Disse rødder antyder, at synet, det 'at se' er blevet opfattet som en uadskillelig del af selve 
kulturdannelsen så langt tilbage vor sproglige viden rækker. At se har ikke blot været væsentligt 
for orienteringen i verden, det har også været opfattet som et selvfølgeligt fundament for de 
sociale relationer, og de to aspekter er antagelig først blevet separeret i to forestillinger meget 
sent. Tilbage står spørgsmålet om den sproglige omtale, eller i videre forstand det kulturelle 
syns- og vidensfællesskab, har en tilbagevirkning på sansningen, og om vi i så fald kan sætte en 
eller anden art grænse for sådanne virkninger? 

 
 

Et mere guddommeligt syn 

                                                      
2 I fysisk forstand ser vi omvendt kun fortid. Lyset tager sin tid om at nå frem. Selv om det ikke ser sådan ud - heller ikke i 
sproget - er den synsmæssige opfattelse af samtidighed, fremtidighed og rumlighed kontrafaktisk. 
3 DEO 1966: 325. Enkelte accenter er mangelfuldt gengivet her. 
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Den etymologiske forbindelse mellem syn og følgeskab genfindes i mytologiens og 
religionshistoriens mange forbindelser mellem sol, lys og guddommelighed. Den jødisk kristne 
kulturteori sætter ligefrem sproget før sansningen, lyset efter det (kultur)-skabende ord: Og Gud 
sagde: ”"Der blive lys!"og der blev lys. Og Gud saa, at lyset var godt.”4  

Selv om vi ikke ved, hvem, der opfandt gudsbegrebet - eller hvornår og hvor - er den jødiske 
udlægning formentlig en af de ældste versioner af teorien om, at det, vi ser, beror på en sproglig 
konstruktion. I denne teori er informationen ophav til lyset (energien) og den materielle 
legemlig-gørelse, og energien er - selv immateriel - sansningens og dermed det levendes 
forudsætning. 

Den jødiske begyndelsesteori giver et indblik i det guddommelige værksted og fremlægger 
et klart billede af verdens oprindelse, for straks efter at nægte, at et sådant indblik er muligt. Der 
gives to begrundelser for denne nægtelse. Den ene er knyttet til den ydre verden, som den er 
skabt før mennesket. Den anden er knyttet til det skabte menneskes sanselige eksistens. 

I den ydre verden sættes et skel mellem det oprindelige, guddommelige lys, og det lys, der 
oplyser jorden. Det svarer til den platoniske tanke om den iagttagelige verden som et blegt 
genskin af den evige, sande verden. Hvis man i stedet betragter tidsdimensionen, og tolker det 
oprindelige lys som en forestilling om energi, har vi i stedet grundstrukturen i den moderne teori 
om universets oprindelse i en voldsom eksplosion, der sidenhen udskiller stjernerne, solen, 
månen og jorden - blandt uendeligt mange andre - himmellegemer.5  

Big Bang-teorien om universets oprindelse gentager også første mose-bogs ide om, at vi kan 
udpege et oprindeligt begyndelsespunkt for tid og rum, baseret på en teori om lys forstået som 
energi.6  

På godt og vel én side (31 vers i moderne opdeling) fastlægges i første mose-bogs 1. kapitel 
den stratifikation af verden (i et fysisk, biologisk og cognitivt domæne udgående af adskilte 
skabelses 
akter), der med modikationer i artsgruppering og tilblivelsesrækkefølge, fortsat danner grundlag 
for moderne videnskab. I 2. og 3. kapitel fastlægges derefter de betingelser, der antages at gælde 
for den menneskelige sansning og erkendelse. 

Den synlige verden er ikke blot udskilt fra den evige, sande verden, mennesket er også 
blevet udelukket fra den jordiske paradistilstand, hvor sansning, lyst og forførelse angiveligt 
skulle gå op i højere enhed som kilden til kundskab. Sanseligheden er ikke længere kundskabens 
kilde, men løgnens og fortabelsens. Sansningen har kun legitimitet når den - bundet til det hårde 
arbejde og den sure pligt - tjener som middel for menneskets reproduktionsforpligtigelse. 
Familien udpeges som det menneskelige følgeskabs grundform, og det bygges på denne 

                                                      
4 Biblen 1957. Fortællingen fremstiller sin egen begyndelse som verdens skabelse, men det står ikke klart om Gud selv kunne se 
før han skabte lyset. 
5 Efter skabelsen af det gode lys, deles vandene i den himmelske og jordiske del, siden følger den døde natur og planterne. Først 
da følger jordens lyskilder: solen, månen og stjernerne, der skinner fra den himmelske hvælving ned på den jordiske og fastlægger 
tidens gang. Dernæst følger skabelsen af havdyr og fugle, landdyr og til sidst menneskene.  
6 Tilbage står diskussionen om begyndelsens begyndelse. Den jødiske teori hævder på sin egen paradoksale måde, at en 
fastlæggelse af begyndelsesbetingelserne både er mulig og nødvendig for forståelsen af verden. Moderne videnskab antager, at 
dette spørgsmål uundgåeligt leder ind i en uendelig regres. Men begyndelsesproblemet betydning er ikke dermed udtømt. Ideen 
om, at vi kan unddrage os begyndelses-problemet, er i det 20. århundrede de især blevet kritiseret af og efter Heidegger, i dag 
blandt andre af Jacques Derrida, der har den som et hovedtema. Jfr. Niels Ole Finnemann 1990a. 
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omhyggeligt bestemte sanselighed. 
I syndefaldsmyten udskilles kundskaben fra paradisforestillingen om enhed mellem 

sansning, følgeskab og kundskab.7 Tilbage er sansningens betydning for følgeskabet, familien og 
artens selvreproduktion. Synet selv falder i to dele, på den ene side knyttet til menneskets indre, 
civilisationstruende, lidenskabelige sanselighed, på den anden side til iagttagelsen af den ydre 
omverden. Jægerkulturernes synsprincip er forladt. 

I sin helhed har vi således ikke blot det sanseteoretiske stratifikationsregister for moderne 
videnskab, vi har også en tematisering af moderne sanseteoriers grundproblemer: Det 
ambivalente forhold til sansning og sanselighed, tvetydighederne i forholdet mellem sansning og 
erkendelse, samt det uafklarede spørgsmål om forbindelsen mellem kulturfællesskab og 
sansning. 

 
Synet efter renæssancen 
 
Da synet efter renæssancen blev metafor for den menneskelige fornuft, var det ikke en 
opskrivning af det legemlige sanseapparats betydning for kundskaben. Det var derimod guds øje, 
forsynstanken, der nu blev taget i brug som metafor for denne fornuft. Mennesket blev tilskrevet 
adgang til at rekonstruere det guddommelige forsyns tanker om og planer med den skabte 
verden, og kunne som subjekt betragte den ydre verden som sækulariseret objekt. Den (antikke) 
euklidske geometri blev - med konstruktionen af centralperspektivet som en formel synsmodel - 
forsynet med et geometrisk veldefineret menneskeligt udsigtspunkt.  

 Med ideen om en transcendental fornuft, der befinder sig i den endelige verden, men 
hævet over denne, udpeges en ny adgangsvej til kundskab, formet i bestræbelsen på i en og 
samme bevægelse, at suspendere syndefaldets, sansningens, sanselighedens og følgeskabets 
betydning for erkendelsen. 

For denne fornuft er sansningen ikke længere det middel, hvormed gud meddeler sig til 
mennesket. Thomas Aquinas advarsel "intet af det, der er i vore tanker, har ikke først været i vore 
sanser" bliver måske ikke bestridt, men frakendt betydning for tankens indhold og pålidelighed. 

Mennesket mener sig ikke længere fuldstændig nedsænket i den endelige verden; den 
jødiske teoris skel mellem sansning og sanselighed består, men bliver nu sækulært emne for en 
tvedelt sansekritik. 

Ud af den kopernikanske vending fremvokser en kritik af sansningens tekniske 
ufuldkommenhed og upålidelighed, især tolket i den matematiske fysiks beskrivelse af den ydre 
fysiske - senere og 
fysiologiske - natur. Sansningens mere dæmoniske, (og i den jødiske teori: indre) side, de liden-
skabelige drifter, der kultiveres i religion og kunst, bliver derimod genstand for en særskilt 
moralsk-æstetisk kritik, først udtrykt i teologien og siden i de humanvidenskabelige beskrivelser 

                                                      
7 Da menneskene senere samler sig om at bygge Babelstårnet, opfattes sprog-fællesskabet i den jødiske teori som den trussel for 
Guds kundskabsmonopol, der foranlediger ham til at forvirre deres tunger og sprede dem ud i verdens mange (sproglige) 
folkeslag. "... og han sagde: "Se, de er eet folk og har alle eet tungemål; og når de nu først er begyndt således, er intet, som de 
sætter sig for, umuligt for dem; lad os derfor stige ned og forvirre deres tungemål der, så de ikke forstår hverandres tungemål!" 
Da spredte HERREN dem fra det sted ud over hele jorden,..." l. Mosebog, 11. kapitel.  
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af den menneskelig ånd og dens frembringelsesvirksomhed. 
Det, der oprindelig blev opfattet som sansningens dæmoniske naturside, sanselighedens 

lidenskabelige, forførende tiltrækningskraft, bliver i sækulariseringen især et tema for kunst og 
kulturvidenskaber. Den kultiverede sanseligheds betydning for det menneskelige følgeskab 
udbredes fra familien og kirken til samfundet. Synets guddommelige, konstruktive og 
kulturskabende side, den reflekterede sansning, synet som kilde til kundskab, bliver derimod 
især et naturvidenskabeligt anliggende. Den sækulariserede sanseforståelse danner grundlag for 
en kulturel innovation af et nyt synsparadigme, der ikke blot hævdes at være uafhængigt af det 
kulturelle følgeskab. Det opfattes også som en transcendental - af menneskets legemlighed 
uafhængig - platform for en universel kundskab, hævet over enhver kulturel begrænsning. 

Hvis den semantiske forbindelse mellem syn og følgeskab er overraskende kan det i høj 
grad tilskrives, at man efter sækulariseringen har måttet anse denne forbindelse for at være en 
betydningstom banalitet, da enhver anden forståelse ville true tanken om den universelt gyldige 
kundskab. 

 Denne forbindelse har da heller ikke siden interesseret forskningen så meget som 
sansningens fysiologi, forholdet mellem sansning og perception og sansningens æstetik. Motivet 
har mindre været synets betydning i menneskets biologiske, bevidste og kulturelle væren, og 
mere været synet som æstetisk oplevelse og sansernes mekaniske funktionsmåde. Oplevelsens 
æstetik og illusionens, bedragets, trickets sækulære tekniske form - det vil sige synet som kunst 
og teknologi. 

Af denne nye vej vender imidlertid de gamle spørgsmål bestandig tilbage som kilde til 
forstyrrelse og paradigmatisk innovation.  
 
 

Optiske, fysiske og informationelle synsfelter 
 
Overvejelserne af synets konceptuelle grænser har i dag fået fornyet aktualitet. Synet er - 
sammen med de andre sanser og sproget - blevet brændpunkt, fælles for en række forskellige 
enkeltvidenskaber og for tværfaglig udforskning. Det sker som led i et teoretisk skifte fra et 
energiteoretisk synsparadigme, der har rødder i 1800-tallets romantiske og energiteoretiske 
tænkning til et informationsteoretisk. 

Overgangen rummer et element af overskridelse og nyudvikling, men også et element af 
tilbagevenden til 1600-tallets europæiske filosofi og naturvidenskabelige tænkning.  

Det informationsteoretiske tilbagegreb til 1600-tallets tænkning er langt fra uden 
begrundelse. Her får den numeriske eller algoritmiske billedbehandling nemlig sit udgangspunkt 
med René Descartes formulering af den analytiske geometri, der er den første teoretiske model 
for en fuldstændig algoritmisk repræsentation af geometriske former. 

Descartes analytiske geometri er - uanset om man, som han, opfatter geometrien som en 
universel fremstilling af verdens former eller som en abstrakt idealisering af mere eller mindre 
perfekt karakter - således et bevis for, at der eksisterer billeder, der kan beskrives og håndteres i 
et arbitrært, symbolsk skriftsprog med en "syntaks" af selvstændige regneregler, der kan 
fastlægges uafhængigt af det enkelte geometriske billede. Denne opdagelse er udgangspunktet 
for forsøget på at konstruere synsmaskiner baseret på digitaliseret, algoritmisk 
billedrepræsentation.  
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De antagelser, hvormed man understøtter denne nyere bestræbelse, adskiller sig imidlertid 
på flere punkter fra den cartesianske teori og metode. Det gælder for det første selve opfattelsen 
af den geometriske repræsentations status. Opdagelsen af ikke-euklidske geometrier har svækket 
den cartesianske ide om den euklidske geometris epistemologiske sandhed. Forholdet mellem 
det geometriske, mentale billede og den verden, der afbildes, er ikke længere givet. Det 
cartesianske aksiom er selv blevet genstand for udforskning. Det samme gælder opfattelsen af 
den indre mentale billed-dannelsesproces, hvor de cartesianske præmisser er blevet nedbrudt af 
1800-tallets energiteoretiske neurofysiologi, der -med Jonathan Crarys formulering - tog sit 
udgangspunkt i sanseprocessens fysisk-legemlige natur.8  

Det informationsteoretiske opgør med 1800-tallets energiteoretiske paradigme rettes mod 
det materielle kraftbegreb, men energiparadigmets procesperspektiv bevares. Det tolkes i stedet 
med 1600-tallets immaterielle begreb om fysiske kræfter, men anvendes - i strid med 1600-
tallets forståelse - som beskrivelse af de indre, mentale sanse- og cognitionsprocesser. Det kan se 
ud som en ring, der sluttes med den transcendentale fornufts beskrivelse af sig selv som 
immanent system. Dermed antydes i hvert fald rækkevidden af de spørgsmål, der berøres af det 
informations-teoretiske synsparadigme. 

 
 
 

 
 
 
I 1600-tallet lægges ikke kun grundlaget for numerisk billedhandling, men også for den automatiske 

                                                      
8 Jonathan Crary 1988. 
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kalkulationsmaskine. Den ældste, kendte maskine er Wilhelm Schickard's "kalkulations-ur" fra 1623. Tyve år senere 
forsøgte Pascal og yderligere tredive år senere, Leibniz. 
Schickard's maskine gik tabt - ved en natlig brand skriver han den 25.2 1624 til Johs. Kepler. Ethvert spor forsvandt 
indtil Franz Hammer i 1930-erne fandt nogle af Schickard's skitser og noter i Keplers efterladte papirer. Der gik tyve år, 
før han fik fundet publiceret. Billedet viser en rekonstruktion af maskinen udført efter disse notater i 1960 af den tyske 
matematiker Bruno von Freytag Löringhoff, der - som Schickard - var professor i Tübingen. Stan Augarten 1984: 15-22. 

 
Den teoretiske udvikling er nøje forbundet med fremkomsten og udviklingen af computerbaseret 
billedhandlingsteknologi. Hvor det informationsteoretiske synsparadigme (udmøntet i 
forskellige synsteorier) har anbragt computeren som prototypisk forbillede for synsopfattelsen - 
og som praktisk testapparat for eksperimentel synsforskning - fandt man efter renæssancen det 
synsteknologiske forbillede for synsteorien i linsen, der, omend i en anden tolkning, bevarede sin 
prototypiske status i romantikkens og energifysikkens synsteorier frem til 1960-erne.9 Til de 
forskellige horisonter, der aftegnes af linsen og computeren hører også forskellige 
epistemologiske ingredienser og horisonter. 
 
 
Den cartesianske linse - en optisk spejlmekanik 
Det kunne være nærliggende at finde baggrunden for Descartes forestilling om linsen som 
prototype for det menneskelige syn i den udbredte brug af kunstige linser til briller, kikkert og 
teleskop, der går tilbage til 1200-tallet. Men det er ikke linsens stoflige egenskaber, der 
interesserer ham, det er de optiske, hvor han kunne knytte an til en meget ældre viden, først og 
fremmest om det såkaldte "camera obscura".    

Det var allerede i oldtiden kendt, at et lys, der anbringes foran en skærm med et lille hul til 
en kasse, vil afsætte et - omvendt - billede på en bagvedliggende skærm, hvis denne befinder sig i 
passende afstand fra hullet. Det er imidlertid først efter renæssancen, at dette fænomen bliver 
opfattet som idealtypisk model for en optisk teori om det menneskelige syn. I tiden fra 1500-
tallet frem til slutningen af 1700-tallet bliver "camera obscura" modellen både fortolket og 
udbygget - ikke mindst med den centralperspektiviske model for repræsentation af 
tredimensionale rum på to-dimensionale flader - som specifik synsteori og forbundet med en 
generel epistemologisk model for den menneskelige iagttagelses sandhed.10  

For Descartes blev den geometrisk-optiske billedopfattelse den bro, der bag sansernes 
bedrageriske virke alligevel gjorde det muligt at betragte den menneskelige viden som viden om 
verden.  

Udgangspunktet for denne opfattelse er distinktionen mellem den ydre og indre verden, der 
hos Descartes får en tilspidset formulering, som et øksehug ned gennem det upålidelige 
sanseapparat. Dermed tilvejebringes kløften mellem primære og sekundære sansekvaliteter og 
mellem den menneskelige bevidsthed og verden omkring os. Denne kløft danner ifølge Descartes 
grundlaget for den afstand til verden, der muliggør den objektive iagttagelse. 

Mens den ydre verden har stoflig udstrækning som grundlæggende, objektive egenskab, har 

                                                      
9 Crary 1988 hævder ganske vist, at både Goethe og 1800-tallets sansefysiologer bryder med linseparadigmet, idet de fokuserer 
på de processer, der finder sted efter dannelsen af nethindebilledet og hævder, at perceptionen er uafhængig af det sansemæssige 
input. Jfr. senere i denne artikel. Linsens fortsatte prototypiske betydning understøttedes bl.a. af dens teknologiske aktualitet, der 
stadig fornyes af medier som fotoapparat, film, fjernsyn og video. Jfr. Henrik Horstbøll 1990.     
10 Jfr. Henrik Horstbøll 1990.  
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vore mentale billeder ikke en sådan udstrækning. De mentale billeder i vort indre er ikke billeder 
af de fænomener, vi iagttager. Vi tror, vi ser mennesker på gaden, men vi ser kun frakker og hatte, 
eller hud og hår. Menneskene er noget vi slutter os til. At vi kan foretage sådanne slutninger 
beror ikke på de sansemæssige indtryk. Sandheden af det vi ser, udskillelsen af det troværdige 
fra det illusionære, beror på, at vi perciperer sanseindtrykkene ved hjælp af medfødte ideer - om 
for eksempel årsager. Forholdet mellem den ydre og indre verden sikres ikke af sansningen, men 
af den orden, hvormed Gud har skabt verden. Denne overensstemmelse lå ifølge Descartes i 
verdens matematiske grundstruktur, der både findes i den ydre verden og i det menneskelige 
perceptionsapparat. 

Ideen om medfødte ideer har været flittigt diskuteret og blev kraftig bestridt af den 
engelske empirisme, der hævdede, at den menneskelige bevidsthed fra fødslen måtte opfattes 
som en tom tavle, der siden blev formgivet af erfaringen. Denne konflikt går igen i moderne 
synsteori, men er strengt taget ikke afgørende for Descartes syn. Descartes var ikke i tvivl om, at 
vi også var i stand til at lære og at udvikle perceptionskompetencen. Det afgørende var ikke 
distinktionen mellem medfødt eller tillært perception, men perceptionens pålidelighed, der 
udelukkende beroede på den matematiske beskrivelse. Om den matematiske struktur er medfødt 
eller udviklet gennem erfaring berører ikke den matematiske repræsentations indhold. 

Det er opfattelsen af den matematiske tænkning, der er kernen i den cartesianske filosofi, 
og denne kerne er konstrueret i en funktionel treenighed, der sammenføjer teorien om l) den 
ydre verdens matematiske orden, 2) teorien om den pålidelige perceptions matematiske 
struktur, og 3) teorien om den matematiske beskrivelse som den eneste og afgørende metode til 
at udskille den objektive, sande viden fra de fejlbarlige sanseindtryk, vi modtager fra 
omverdenen. Enheden mellem de tre forskellige teorier beror udelukkende på ideen om, at det 
oprindeligt skabende ord havde skabt verden i matematikkens sprog. 

Den geometrisk-optiske camera-obscura model gav for Descartes imidlertid en anskuelig 
dokumentation af den formelle matematiske analogi mellem den ydre og indre verden. Der er 
ingen stearin i det billede af lyset, der fremkommer i camera obscura, kun et todimensionalt, 
stofløst aftryk af en tre-dimensional figur. Modellen viste, at sansningen foregik uafhængig af 
menneskets legemlighed, og at den kunne beskrives som en øjeblikkelig, tidløs kausal mekanisk 
spejling. Med det tidløse geometriske billede bevarer synet sin status som kundskabens 
fundament, men det bevarer denne status, fordi denne billedform kan beskrives på konsistent, 
entydig kausal måde. 

Den geometriske kongruens blev ikke forstyrret af, at billedet i camera obscura vendte på 
hovedet, for geometrien havde ikke nogen retning, det stoflige medie for synet - øjets fysiske og 
fysiologiske indretning - betød ingenting, stoffets væsentlige egenskab var ren form. Sansningen 
af farve, smag, lugt og stoflige egenskaber, der kunne opfattes ved berøring var subjektive og 
upålidelige fænomener. Den legemlige stoflighed var formens medium i den endelige - syndige og 
bedrageriske - tidsbundne verden, hvori mennesket var nedsænket, men med en 
"gennemtrængelig" plastisk bevidsthed, der kunne være overalt i den udstrakte materie. Verden 
var en maskine, men bevidstheden stod udenfor maskinen, og deri lå muligheden for objektiv 
viden.11 

                                                      
11 Descartes formulerer ikke kun bevidsthedsteorien i denne opposition til teorien om den udstrakte verden. I forhold til det 
guddommeligt evige er også den menneskelige bevidsthed nedsænket i verden. Det guddommeligt evige er det absolut infinitte, 



 9 

 
Linsen som antenne - den indre sansemaskine 
Tanken om verden som en maskine har holdt sig længere end alle de enkelte forslag til, hvordan 
denne maskine er indrettet. Det samme gælder den cartesianske konstruktion af forholdet 
mellem den ydre verden og den menneskelige fornuft.  

Sondringen mellem et mentalt, ikke-rumligt og a-fysisk bevidsthedsmæssigt indre, der står 
overfor et fænomenalt ydre, gør naturligvis forbindelsen - og dermed sansningen - til et særskilt 
problem. Det førte gradvist til etableringen af nyt fag, perceptionspsykologien, der som sit uløste 
og definerende grundspørgsmål fik forholdet mellem sanseprocessen som fysisk-fysiologisk 
sansning og som mental perception. 

Den cartesianske baggrund lå imidlertid ikke blot som et oprindeligt udgangspunkt. Den 
udtrykte sig også i den måde, problemet blev stillet som et spørgsmål, der måtte behandles enten 
ud fra den sansefysiologiske eller ud fra den perceptionspsykologiske side, idet det gjaldt om at 
fastlægge grænselinjen, der adskilte det "fysiske" og "fysiologiske" fra det "mentale" aspekt.  

Der var især et forhold, der bidrog til rokke ved den immaterielle, optiske synsteori, nemlig 
erkendelsen af, at såvel den fysiologiske som perceptuelle side af sansningen forløber som 
processer, der foregår i tid. Det undergravede ideen om synet som en øjeblikkelig spejling, 

Det er ikke mindst en voksende interesse for de såkaldte "efterbilleder", dvs perceptuelle 
indtryk, der varer ved efter den fysiske stimulans er ophørt, der bringer forstyrrelse i den 
cartesianske konstruktion af den tidløse og af legemet uafhængige perception. Fænomenet var 
velkendt og ofte netop brugt som bevis for sansningens upålidelighed. Nu betragtes det 
imidlertid som et studérbart fysiologisk fænomen, som led i et mere vidtrækkende 
epistemologisk skifte, der fra begyndelsen af 1800-tallet udvikler sig til et opgør med den 
klassiske matematiske fysiks immaterielle kraft- og procesbegreb. 

Dette skifte udtrykkes i humanvidenskaberne især i den romantiske tænkning, men 
tilsvarende forskydninger sker også i naturvidenskaberne - med eller uden romantisk filosofisk 
inspiration. Jonathan Crary beskriver det som et brud med ideen om den ideale, udenforstående 
iagttager og et gennembrud for erkendelsen af, at mennesket nok har en transcendental fornuft, 
men det trans-cendentale i denne menneskelige re-præsentation er nedsænket i det empiriske. 
Man erkender, skriver Crary - støttet til Foucault - that knowledge was conditioned by the physical 
and anatomical structure and functioning of the body, and in particular of the eyes.12  

Som eksempel anføres blandt andre Johannes Müllers sansefysiologiske studier fra 1830-
erne. Müller arbejder med fem kategorier for sansenerver i det fysiologiske system, svarende til 
de fem sanser, og mener at kunne påvise, at opfattelsen af et sanseindtryk udelukkende beror på, 
hvordan den nerve, der stimuleres, er forbundet med hjernen. Sansenerverne opfattes som et - 
cognitivt passivt - elektrisk ledningsnet. Sendes der strøm til hjernens billedcenter, får man et 
billede. Sendes strømmen til hørecentret, får man en lyd. I denne teori er sansningen uafhængig 
af det udefrakommende sanseindtryk, den perceptuelle betydning beror udselukkende på 
nervebanens endestation. Sondringen mellem sansning og perception bliver trukket med samme 

                                                      
mens denne verdens uendelighedsdimension beskrives som det "indefinitte", det ubestemmelige. En distinktion Descartes 
gentagne gange forsvarer mod dem, der vil identificere de to begreber. Jfr. Koyré 1974: 99-124. 
12 Crary 1988: 36. Ideen om mennesket som den ideale iagttager er dog næppe selv meget ældre. Den kan snarere tillægges la 
Place, der formulerede den i begyndelsen af 1800-tallet, end Descartes, der fastholdt, at iagttagelsens sikkerhed var forankret i 
verdens guddommelige oprindelse. 
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klare skarphed som tidligere, og på samme sted: Sanseapparatet opfattes som et elektrisk 
system, mens perceptionen sker i den menneskelige bevidsthed. 

Müller udskifter den optiske beskrivelse af sanseprocessen med en energimekanisk, mens 
perceptionen og hjernen stadig står udenfor. Tiden er endnu ikke til at spørge, hvordan hjernen 
fungerer som fysisk og fysiologisk system eller hvordan, den kan huse bevidstheden. 

Selv om Crary overbetoner bruddet med cartesianismen, er der et brud. Forståelsen af det 
fysiologiske system som et elektrisk strømsystem modarbejder den geometriske synsteori. Hvis 
fysiske sanseindtryk forstås som elektrisk stimulans og ikke som et geometrisk optisk billede 
bliver opfattelsen af det, vi ser, helt og fuldt betinget af modtagerens cognitive apparat, 
perceptionen bliver en aktiv, kognitiv proces, der ikke på forhånd kan påkalde sig nogen 
ækvivalens med den omgivende verden.13  

En tilsvarende stærk opskrivning af den cognitive aktivitets betydning for sansningen 
genfindes iflg. Crary hos Goethe og i romantisk filosofi. Den troværdige sansning reduceres ikke 
længere til opfattelsen af den geometriske form. Den "sikre" forbindelse mellem det ydre og 
indre, opfattelsen af "camera obscura" som model af subjekt-objekt forholdets visuelle 
dimension, brister og afløses i 1800-tallet af dialektiske, proces-orienterede begrebsdannelser til 
beskrivelsen af forholdet mellem det indre og ydre. Til den nye forståelse af den menneskelige 
bevidstheds "nedsænkethed" i legemlighedens, tidens og den ydre verdens realitet, hører et mere 
kompliceret og uklart billede af forbindelserne mellem det fysisk-legemlige, sansemæssige og 
mentale. 

Men - som det fremgår af Müllers teori - man kan stadig opretholde forestillingen om, at det 
mentale indre har en fra det fænomenale ydre helt adskilt form, og synet opfattes stadig i linsens 
billede. Det er opfattelsen af linsen, der forandres. Den abstrakte, geometriske forståelse af lyset 
og linsens spejlmekanik, bliver afløst af en beskrivelse af lysets og linsens fysisk-mekaniske 
egenskaber, linsen opfattet som én blandt flere mulige antenner for modtagelse af sanselig 
energi. 

Hvis vi betegner det cartesianske skel mellem det indre og ydre som et lodret skel, der 
sætter bevidstheden uden for den fysiske orden, er der i begyndelsen af 1800-tallet tale om en 
gryende ombrydning af denne distinktion. Grænselinjen er på vej til at blive trukket som en 
vandret linje, mellem de i tiden og rummet forbundne fysiske, fysiologiske og cognitive donæner. 

1800-tallets energiteoretiske paradigmer kan opfattes som et første skridt på vejen til det 
20. århundredes sanseteoretiske parallellisme, der får sit afgørende gennembrud med ideen om, 
at også den menneskelige bevidsthed er en maskine, der både kan beskrives på det fysiske, 
neurofysiologiske og mentalt-cognitive niveau.14  

Med denne tanke, der i perceptionspsykologien får sit gennembrud i 1970-erne, skubbes 
den energibaserede sanseopfattelse og billedet af linsen som prototype på det menneskelige syn 
til side til fordel for en informationsteoretisk beskrivelse af sansningen som en computationel, 
informations-behandlingsproces med den elektroniske computer som nyt prototypisk forbillede. 

                                                      
13 Man kan nu ikke udelukke muligheden for, at der er en rapport mellem den fysiske energiproces og den reflektor, der afgiver 
energien til sanseapparatet, men det forudsætter en energibeskrivelse, der omfatter andet og mere end bestemmelse af elektrisk 
energi som spænding (volt), styrke (ampere) og modstand (ohm), der ikke har nogen adresse til reflektorerne.  
14 Der er flere mellemstationer i denne historie. Mens den amerikanske behaviorisme parkerer de sanseteoretiske problemer i 
den indre sorte kasse, arbejder gestaltpsykologien med ideen om isomorfi mellem den ydre og indre verden på et rent perceptuelt 
niveau. 
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Øjet på jagt 
 
Det informationsteoretiske paradigmes gennemslag i 1970-ernes synsteori har ikke kun rod i 
den informationsteoretiske tænknings egne fortjenester, der endnu mest har spekulativ og 
hypotetisk karakter, men også i de energiteoretiske paradigmers forklaringsproblemer - og i 
nogle af de konklusioner, man her havde draget. 

Således hævdede R. L. Gregory i 1960-erne, at man på basis af sansefysiologiske 
eksperimenter må drage den konklusion, at øjet ikke blot virker som en passiv receptor, der 
opfanger et sanseinput.15 Øjet er ikke en skærm, men snarere en levende antenne, der på et lavt, 
cognitivt plan aktivt scanner omgivelserne i en uophørlig proces. De mønstre, der dannes, når 
lysenergien rammer nethinden, bliver kanaliseret ind i det neurofysiologiske system, hvor de 
bearbejdes med mentale forestillinger, der både komplementerer det ufuldstændige 
"energibillede", der afsættes af lyset, og træffer valg mellem flertydige signaler. De indkommende 
sansedata, der bliver overført af lysenergien er således ikke blot ufuldstændige signaler, de kan 
også være flertydige. Det energiteoretiske paradigme førte i denne tolkning igen direkte frem til 
en stærk betoning af den cognitive dimensions betydning for sansningen, og den pegede ikke blot 
på eksistensen af medfødte, invariante, mentale skemaer, men også på, at der foregik aktive 
cognitive processer udført på et 'underbevidst' plan af det fysiske systems motoriske apparat.16  

Ifølge Gregory måtte man antage, at denne cognitive dimension i det fysiologiske system 
var cognitivt uigennemtrængelig. Øjets uophørlige, aktive scanning var en rent fysiologisk 
determineret, uafbrydelig proces, der ikke desto mindre udførte cognitive opgaver. Han mente 
ikke, motoren kunne justeres ad cognitiv vej. Hvad der helt nøjagtig hindrede det, stod dog ikke 
klart. Det var derimod klart, at der i øjets aktivitet også i et eller andet omfang indgik en cognitivt 
tilgængelig styring ved hjælp af mentale "skemaer", der kunne læres. Det var imidlertid ikke med 
den eksisterende viden muligt at trække en klar grænse mellem den fysiologisk medfødte og 
kulturelt indlærte synskompetence, og Gregory ville derfor ikke udelukke, at det menneskelige 
syn var tilgængeligt for bevidst, intentionel eller ad anden vej fremkaldt, "kulturel" forandring: It 
is difficult to establish just what is given and what is learned in infancy.17  

Han synes både opmærksom på, at der ligger en "kulturalistisk" fælde, og at der i hans teori 
er elementer, der gør informationsteoretiske betragtninger relevante, men han fastholder, at der 
ikke er belæg for at foretage en videnskabelig afgørelse. 

Spørgsmålet er så hvordan det er muligt at forsvare en naturdeterministisk teori? Det 
syntes ikke at kunne gøres på energiteoretisk grundlag, og det er næppe forkert at betragte netop 
denne uafgjorthed som en central forudsætning for det informationsteoretiske paradigmes 
gennembrud.18  

Under alle omstændigheder bliver tanken om, at der kan foregå ikke-deterministiske, 

                                                      
15 R. L. Gregory 1966. 
16 I samme retning pegede biologen Humberto Maturanas opdagelse (1958) af såkaldte specialiserede "feature detectors" i 
frøers øjne. Maturana et al: 1959. 
17 Gregory 1966: 218. Han bruger ikke begrebet "kulturalistisk", men hans betoning af den mentale, cognitive topstyring, peger i 
den retning. 
18 I naturdeterministiske teorier er kulturalisme sammen med vitalisme to konstitutive fejltagelser, der skal udløse en 
paradigmatisk rekonstruktion.   
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cognitivt påvirkelige aktiviteter i det sansefysiologiske system, en af de tanker, der ikke nyder 
fremme. Udelukkelsen af denne mulighed synes at være et gennemgående træk i de følgende års 
synsteoretiske udvikling, der som ledemotiv har bestræbelsen på at give en deterministisk 
beskrivelse af de cognitive procedurer, der foregår i det sansefysiologiske apparat. 
 

Den fuldkomne synsmaskine 
 
Det mest ambitiøse og vidtspændende led i denne udvikling er det efterhånden omfattende 
videnskabelige projekt, der som formål har at konstruere et - automatisk - perceptionsapparat, 
der besidder samme synskompetencer som mennesket.  

Det er et bemærkelsesværdigt projekt, der på flere måder rammer dybt ind i det 
videnskabelige begrebsinventarium, og som stiller i udsigt et teknologisk potentiale, der 
vanskeligt lader sig beskrive i direkte forlængelse af kendte teknologier. 

Umiddelbart betragtet giver det mest anledning til undren. Hvad er meningen med at bygge 
en maskine, der skal kunne noget vi allerede kan selv? Det bliver ikke mindre mærkeligt, når man 
erindrer sig, at mistilliden til den menneskelige sansning har været en fundamental drivkraft i de 
videnskabelige synsteorier og et hovedmotiv for den teknologiske innovation af nye synsmedier. 

Hvad er forklaringen på og perspektiverne i, at man nu gør det menneskelige sanseapparat 
til forbillede for teknologisk innovation? Har man overvundet eller frigjort sig fra den vestlige 
kulturs grundlæggende ambivalenser i opfattelsen af de menneskelige sanser? Har man fundet et 
greb, hvormed man kan foretage en sikker afgrænsning af det pålidelige fra det fejlbarlige, det 
være sig i sansningens forførende som tekniske dimension? 

Der er stærkt delte meninger om det computerteknologiske synsprojekts mulighed for at 
blive realiseret. Paul Virilio antager som en selvfølge, at sådanne maskiner er lige på trapperne, 
og at vi med stormskridt nærmer os en situation, hvor brugen af "automatiserede 
perceptionsmaskiner", indgår som et effektfuldt instrument, der opløser vore 
virkelighedsbegreber og fremmer en magtfuldkommenhed, hvor billederne af verden udskiftes 
med "virtuelle billeder" af en grundlæggende statistisk karakter.  

Troen på den teknologiske succes udtrykkes med en katastrofefølelse, der er forankret i en 
klassisk repræsentationsrealisme. Et følgeskab, der - vist nok - udmønter sig i antydninger af nye 
begrebslige udgangspunkter for en ny repræsentations-realistisk teori.19  

                                                      
19 Paul Virilio 1988, her ref. efter da. udg. 1989. Det er vanskeligt at afgøre bogens budskab, fordi Virilio betjener sig af to 
forskellige epistemologier, der begge påkalder sig realismepostulatet. Den automatiserede perceptionsmaskine kritiseres for dens 
virtuelle, statistiske billeddannelse, der skildres som en forvanskning i forhold til det menneskelige syns "sandfærdige" karakter 
samtidig med, at der tales for et nyt synsparadigme baseret på en "omvending" af Einsteins fastlæggelse af forholdet mellem lys 
og hastighed. Hvor Einstein formulerer hastighed som en egenskab ved lyset (lyset definerer hastighedens øvre grænse), og 
synsteorien opfatter lyset som den billed-transpor-terende mekanisme, taler Virilio for at opfatte hastigheden som den 
billedbærende funktion og lyset som egenskab ved hastigheden. I 
stedet for lysets hastighed skulle man snarere tale om hastighedens lys. Det har perceptionspsykologisk set noget for sig, energi 
bliver først til lys, når den falder ind i øjet på levende organismer. Det, der er lys for nogle organismer er ikke lys for andre og 
mennesket opfatter kun en begrænset del af energispektret som lys. Men hvis Virilio har ret i, at man kan skildre den moderne 
billedopfattelses historie i udviklingen fra opfattelsen af billedets logik som en formel logik (fra Descartes til og med 
oplysningstiden) over den dialektiske logiks æra (romantikken og det 19. århundrede til og med fotografiet og filmen) til den 
paradoksale logiks æra (videografiet, holografiet og "infografiet" - dvs computerbilledet) vi nu befinder os i (s. 122f), så rammer 
det også hans egen konstruktion. Paradoksaliteten er selv realitet, manifesteret i forholdet mellem forskellige 
repræsentationssystemer, for hvilke vi ikke kan formulere fælles gyldighedskriterier. Hvis man kan skelne mellem den 
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Virilios tro på disse maskiners frygtelige realitet synes i styrke at overgå den, man i dag 
finder hos projektets tilhængere. En modsvarende lige så ukuelig optimisme synes kun at 
overleve i den udstrækning, den har bevillingsudløsende potentialer. I takt med den 
eksperimentelle udvikling er de store forventninger gradvist blevet nedtonet og ledsages af 
stadig flere spørgsmålstegn. 

De mere overbevisende forsvar tager ofte udgangspunkt i den videnskabshistoriske 
erfaring, at mange tidligere fremskridt er sket ud fra præmisser, der siden viste sig uholdbare, og 
at de dristige hypoteser har deres innovative berettigelse uanset om de bekræftes eller afkræftes. 
Den viden, der afkastes, skal ikke måles i forhold til de forventede resultater, men i forhold til den 
foreliggende viden. Således argumenterer Margaret Boden i en grundig og nuancerende 
diskussion af computerbaserede syns- og perceptionsteorier fra 60-erne til første del af 80-
erne.20   

Det, der på tværs af de mange forskellige forgreninger forener den informationsteoretiske - 
eller computationelle - psykologi er, hævder Margaret Boden især fire træk: 

* Det fælles grundspørgsmål er, hvorledes hjernen er i stand til at huse bevidstheden. 
* Man arbejder med en funktionalistisk bevidsthedsteori. 
* Bevidstheden opfattes som et repræsentationssystem og man betjener sig af en intentionel 

terminologi.  
* Man betragter neurofysiologi (hvis man betragter den) ud fra informationsteoretiske 

synsvinkler, idet man spørger efter hvilke logiske operationer og funktionelle relationer, 
der måtte være legemliggjort i det neurale netværk. 
 
Som et femte træk, hvis principielle status dog er mere uklar, anfører hun også, at man 

antager, at computeren ikke blot er et praktisk arbejdsredskab, men også et signifikant, ofte helt 
afgørende testapparat til afprøvning af psykologiske teoriers stringens og validitet. 

 Boden argumenterer nuanceret for, at disse studier har øget den psykologiske viden om 
synsprocessen. Men bogen selv bidrager især til en mere dybtgående overvejelse af 
forskningsstrategier og diskussion af de epistemologiske problemer. Selv nævner hun: 
spørgsmålet den direkte initierede synsaktivitet i modsætning til det beskrivelses medierede syn; 
manglende "real time" rekonstruktion af sansningen, hvor det ikke blot drejer sig om 
rekonstruktion af et "tonalt" sanseinput til et tre-dimensionalt billede, men også tidens 'fjerde 
dimension'; og den sanseinformation perceptions-psykologen J. J. Gibson beskriver som 
affordances, det vil sige biologisk betingede syns-attraktorer som sult, angst og sexualitet.21 Men 
når man først dertil, bliver det vanskeligt at fortsætte i samme spor. 

Andre har formuleret endnu mere skeptiske holdninger:  
 

To sum up, I think it's fair to say that, apart from a handful of specialized pattern-recognition tasks 
- such as identifying a fixed font of characters in a document, or selecting objetcs from a factory 

                                                      
menneskelige og den automatiske perception, begrunder denne forskel ikke, at den ene anvendes som kritisk målestok for 
sandheden af den anden, den begrunder derimod behovet for at øge kompetencen i brugen af begge perceptionsmuligheder. Altså 
en sækularisering i vores opfattelse af perceptionen. 
20 Margaret Boden 1988. 
21 Ibid: 53 og J.J.Gibson 1966: 23 og 285. Gibson søger at formulere en økologisk og optisk sanseteori baseret på et begreb om 
"objektiv information". Jfr. Aaron Ben-Zeev 1981 og Hans Siggaard Jensen 1989. 
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conveyor belt - the extraction of useful information from pictures remains beyond todays computing 
methods. Furthermore, without some unexpected breakthrough, I see little chance of dramatic 
improvement in the near term.  

 
- skriver den amerikanske fysiker og nobelpristager, Arno Penzias der ser denne 

begrænsning som resultat af, at 
 
Decades of progress in vision research have given us far more insight into what the human 

brain does in analyzing images than into how it manages to do it.22  
 

Selv om det i en europæisk tankegang er vanskeligt at opfatte skellet mellem et "hvad" og et 
"hvor 
dan" som en distinktion mellem klart adskilte problemstillinger, ligger der i Penzias formulering 
alligevel et klart udtryk for, at udforskningen af det mennelige perceptionsparat som et af sine 
mest overbevisende resultater har ført til en kraftig opvurdering af den menneskelige 
synskompetences - og mere generelt sansernes - kompleksitet. Med den øgede kompleksitet 
forøges også det, vi ved, vi ikke ved. 

At tage det menneskelige syn til forbillede for teknologiudviklingen er vanskeligt, 1) fordi 
det aktualiserer fejlbarlighedens problem, 2) fordi vi ved meget lidt om, hvordan vi selv ser, 3) 
fordi det, vi kan vide om det menneskelige syn, kun er det, vi kan udtrykke i sprog. 

Det er vanskeligt at se, hvordan man skulle kunne eliminere forskellen mellem det sete og 
omtalen af det sete i vores opfattelse af det menneskelige syn. Spørgsmålet er så, om det er 
muligt at beskrive denne forskel således, at ikke blot distinktionen men også de synskapaciteter, 
der knytter sig til det uomtalte syn, kan implementeres i en maskine?  

Dette problem skjules i det automatiske synsprojekt i en påfaldende dobbeltmetaforik, hvor 
beskrivelsen af det menneskelige syn samtidig er forbillede for og selv formet efter beskrivelsen 
af den automatiske perceptionsmaskine. Man har udskiftet synet med informationsteoretiske 
hypoteser som genstand for eksperimentel udforskning. 

Selv om der umiddelbart ligger en meget forståelig rationalitet i forsøget på at bygge en 
maskine, baseret på ekstraktion af sanseapparatets mere pålidelige - og ikke forførende - 
procedurer, mangler dens fundament. Der foreligger ikke en redegørelse for hvordan man 
velbegrundet kan sondre mellem pålidelige og upålidelige sansninger. 

Man har som oftest antaget, at en sådan sondring nærmest gav sig af selv, såfremt man 
kunne beskrive det menneskelige sanseapparat på en tilstrækkelig præcis måde, hvad enten man 
har taget udgangspunkt i en fysisk, fysiologisk eller cognitiv teori om den menneskelige 
sanseproces. Men en sådan præcision er ingen garanti. I 1960-erne konkluderede 
perceptionspsykologen R. L. Gregory tværtimod, at en automatisk synsmaskine, baseret på en 
beskrivelse af den menneskelige synsproces ville møde de samme fejlkilder og 
fortolkningsproblemer, som vi selv. De "objektive" sanseindtryk afgav ikke altid et entydigt 
verdensbillede. Han kombinerede denne eksperimentelle erfaring med det forhold, at øjet altid er 
i ustandselig bevægelse, og beskrev den sansefysiologiske proces som en kontinuert afsøgning af 

                                                      
22 Arno Penzias 1989: 64 og 63. 
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omgivelserne for at finde "den bedste fortolkning" af flertydige sanseindtryk.23 Sansningen 
kunne ikke beskrives som en deterministisk fysisk-fysiologisk proces. Man fandt i hvert fald ikke 
en måde at gøre det på. 

Gregorys problem, spørgsmål om flertydig, forkert eller mangelfuld information er fortsat 
ikke løst, og forførelsens dimension ligger helt ude i de formelle synsteoriers fjerne til det 
usynlige grænsende periferi.  

Illusionsproblemet er kommet for at blive. Det automatiske synsprojekts fremtid er 
derimod mere uklar. 

De teoretiske spørgsmål, projektet har rejst, rækker imidlertid ud over overvejelserne om 
projektet kan realiseres. Selv om sansningens gåder ikke bliver løst, bliver de betragtet i nyt 
perspektiv. På det synsteoretiske område kommer denne forandring først og fremmest til udtryk 
i forskydningen af det centrale genstandsfelt og det metodiske grundlag for synets udforskning. 
Den cartesianske bevidsthed, der kunne iagttage den sanseligt-legemlige verdens udstrakte rum, 
fordi den selv stod overfor denne verden, bliver nu selv betragtet som bestanddel af dette rum. 
Det er en blivende overskridelse af både de cartesianske og energiteoretiske synsparadigmer. 
Men tolkningen står tilbage. 

Med inddragelsen af den menneskelige bevidsthed i den udstrakte verden, forståelsen af 
den cognitive proces som en informationsproces, der er realiseret i et legemligt medie og 
forløber i tid, blotlægges en fundamental ustabilitet i afgrænsningerne mellem de cognitive, 
neurofysiologiske og fysiske processer. En deterministisk beskrivelse af et sådant afgrænset 
procesniveau stilles overfor det problem, at skulle udpege de distinkte skillepunkter, der er 
nødvendige for at hævde, at en formodet deterministisk proces på et niveau, ikke forstyrres af en 
formodet deterministisk proces på et andet, når den ene samtidig har den anden som 
forudsætning.  

På det informationsteoretiske niveau kræver det en redegørelse, der definerer bestemte 
grænser for, hvorledes og hvor legemlige fænomener kan afgive betydning.  

En sådan beskrivelsespræcision eksisterer ikke idag, og det er endda tænkeligt, at det ikke 
er muligt. Det er derfor heller ikke mærkeligt, at det informationsteoretiske synsparadigme har 
udviklet sig i forskellige skoler, der netop bygger på modstridende hypotetiske betragtninger af 
mulige svar på dette problem. 

Striden står mellem forskellige opfattelser af forskellige niveauers rangorden og 
relationelle for-bindelse. I den ene ende af spektret antager man, at den cognitive proces er 
styrende i forhold til den fysiologiske og fysiske proces. Bevidstheden udgøres af et medfødt eller 
lært symbolsk regelsæt eller program med en i forhold til det fysiologiske og fysiske niveau 
arbitrær, symbolsk struktur. Erkendelse opfattes som produktion af ny information, og 
information fremkommer som resultat af informationelle interaktioner. Inaktiviteten mellem 
niveauerne går ovenfra og ned.  

I den anden ende af spektret går man ud fra, at bevidsthedsprocessen vokser frem som en 
informationel struktur, der er isomorf med den neurofysiologiske proces. Den neurofysiologiske 

                                                      
23 R.L. Gregory 1966: 223 og R.L. Gregory 1967. Gregory gør - som påpeget af Margaret Boden 1988: 11 - ikke nærmere rede for, 
hvorledes denne perceptuelle "styring" finder sted, men Boden går ikke her ind på det sanseteoretiske problem, der ligger i de 
eksperimentelt bekræftede mangler og flertydigheder i de indkommende sansedata.  
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proces styrer den fysiske proces, og den isomorfe perceptuelle proces replicerer den 
neurofysiologiske. Bevidstheden er et system med et uhyre stort, men endeligt antal mulige 
tilstande, hvoraf der på givet tidspunkt kun er realiseret en. Erkendelse ses her som bortkastning 
af - potentiel - information. Udveksling mellem niveauerne kan gå begge veje, idet man med 
postulatet om den isomorfe struktur har afgjort, at der ikke kan være konflikt mellem den 
cognitive og neurofysiologiske determinisme.24  

Selv om informationsteorierne bringer det cartesianske indre ind i den ydre verden, 
forudsætter de uanfægtet, at dette indre stadig eksisterer som et nøjagtig lige så velafgrænset og 
særskilt domæne. Disse grænser hævdes både som stratifikationer mellem det fysiske, 
fysiologiske og cognitive i legem-liggørelsen af det indre og i forståelsen af sansning og 
bevidsthed som et sæt af ligedannede, afgrænsede - processuelle - entiteter, enten implementeret 
i individer eller maskiner. Det er igen den kulturalistiske konstruktivisme, der som et truende 
spøgelse, motiverer denne kulturelle konvention. Det ligner en gentagelse af den 
naturvidenskabelige teorihistorie fra Descartes, men nu applicereret på den afgrænsede 
bevidsthed i stedet for den afgrænsede døde natur. 

Informationsteorierne er imidlertid på dette punkt ikke kommet nærmere nogen afklaring 
af det spørgsmål, der førte til forkastelsen af det energiteoretiske paradigme. Den 
konstruktivistiske og kulturalistiske fælde står stadig - med sulten mave og åbent gab - parat til 
at udpege forvandlingsforholdet mellem information og energi som et af de forhold, der ikke 
lader sig betragte isoleret ud fra deterministiske præmisser. 

Med bevidsthedens tilbagekomst i teorien om den ydre verden rejses spørgsmålet om 
forholdet mellem det legemlige og mentale ikke blot som et isoleret spørgsmål, om hvordan 
hjernen kan huse bevidstheden, eller om relationen mellem de begrebslige stratifikationer af 
bevidsthedsprocessernes cognitive, fysiologiske og fysiske aspekter. Det stilles også som et 
spørgsmål om bevidstheden som den eksisterer i forhold til omgivelserne - det være sig i fysisk, 
biofysisk og kulturel henseende. Man kan ikke længere både begrebsligt udsondre en forestilling 
om et isoleret, mentalt domæne og samtidig hævde, at det kan beskrives som et afsluttet 
deterministisk naturfænomen. 

Man kan beskrive det informationsteoretiske paradigme som en krydsning af det 
energiteoretiske procesperspektiv med den cartesianske repræsentationsfilosofi, men en sådan 
krydsning lader sig næppe fuldføre, hvis man ikke samtidig kan gøre rede for de to problemer, 
der motiverede disse ideer. Den cartesianske repræsentationsfilosofi forudsatte en 
transcendental fornuft, der ikke selv var del af det beskrevne system. Determinismen forudsatte 
et punkt, hvorfra systemet kunne betragtes som afsluttet. Det energiteoretiske procesperspektiv 
underminerede forestillingen om lokale, fuldt afgrænselige deterministiske systemer og førte, 
både i de biologiske, sansefysiologiske, psykoanalytiske (og kvantemekaniske) teorier, til en 
akcentuering af begrebsliggørelsens konstruktivistiske karakter. 

Konsekvensen af dette synes at være, at man, hvis man vil fastholde en mimetisk 
repræsentationsfilosofi, må opgive determinismen, mens en deterministisk beskrivelse omvendt 
må opgive kravet på referentiel gyldighed. Beskrivelse af deterministiske procedurer må snarere 
opfattes som beskrivelse af formelle procedurer, der kun refererer til sig selv. 

                                                      
24 Boden 1988 giver flere tænkte eksempler på "meningsdannelse" i en skoleklasse som anskuelige billeder af hvordan man kan 
forestille sig, at neurale netværk producerer mening gennem "kalibrering" af informationer fordelt over et helt system. 
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Selv om de betingelser, der skal opfyldes, før man kan tale om, at der eksisterer en 
"automatisk synsmaskine" forstået som en fuldstændig rekonstruktion af den menneskelige 
synssans, enten er meget fjernt fra indfrielse eller, som jeg er tilbøjelig til at hævde, aldrig vil 
kunne indfries, rejser dette projekt en række centrale problemer, der også har betydning for den 
billedteknologiske udvikling. Mindre fuldstændige rekonstruktioner af den menneskelige 
synsevne kan meget vel få mere vidtrækkende betydning. Den skepsis, der kan næres overfor 
dette projekts oprindelige mål og bærende grund 
ændrer ikke ved det forhold, at computerteknologien har vidtrækkende synsteoretiske og 
billedteknologiske implikationer. 

Der ligger allerede i de eksisterende computerbaserede sanseteknologier et nyt teknologisk 
potentiale, der har en karakter, der næppe lader sig sammenfatte indenfor rammerne af gængse 
teknologiforståelser. 
 

Computeren - et ikke-visuelt synsmedie 
 
Når man beskriver computeren på dens mest elementære niveau - som en symbolmanipulator - 
er det ikke umiddelbart indlysende, at den overhovedet kan opfattes som et visuelt medie. Vi kan 
hverken iagttage den fysiske eller symbolske proces, og der indgår ikke nødvendigvis visuelle 
elementer, hverken i betjeningen eller i dens indre. Vi kan ikke se noget i den og ikke se noget 
med den. Dertil kræves både hjælpemidler i form af andre fysiske instrumenter og ikke mindst en 
god portion årsags-slutninger, støttet på iagttagelser af det, der sker før og efter den automatiske 
kalkulationsprocedure.25  

Den non-visuelle karakter er ikke en tilfældig eller marginal pudsighed, det er tværtimod 
udtryk for det strukturelle grundprincip, der kendetegner denne type maskiner. Computeren 
repræsenterer en teknologisk fornyelse, der indebærer en ikke før kendt visuel uafhængighed i 
udførelsen af en lang række opgaver. 

Computeren erstatter i vid udstrækning vores afhængighed af den menneskelige 
synskompetence og falder dermed smukt ind i den moderne teknologihistories tradition, der 
former sig i og af bestræbelsen på at frigøre os fra - eller i det mindste indskrænke – 
afhængigheden af det menneskelige sanseapparat.26  

Denne egenskab beskrives sædvanligvis som automatisering. Som eksempel kan gives 
brugen af computere i overvågningsøjemed, hvor man afløser visuel kontrol med elektroniske 
sensorer, der afgiver elektriske input, der i maskinen "aflæses" som informationelle input i et 
automatisk fortolknings-apparat. Frigørelsen fra den visuelle afhængighed og opmærksomhed er 
et centralt element i al automatisk kalkulation. 

Kontinuiteten ligger ikke kun i motivet, men også i de konstruktive principper. Selv om man 
ofte skelner mellem mekaniske og automatiske maskiner, er de grundlæggende af samme 

                                                      
25 Termen kalkulation bruges her (analogt med det engelske computationel) alene om den algoritmiske procedure uafhængigt af 
procedurens struktur og den tilskrevne semantiske mening 
26 Hvis man skal dømme ud fra den teknologivurderende forskning er det enten en meget kontroversiel eller meget triviel 
påstand, der sjældent kommer i betragtning. Her antages i stedet, at det er en vigtig nøgle til forståelse af teknologi. Dels fordi det 
er et kontinuitetsskabende træk i moderne teknologihistorie, dels fordi man i beskrivelsen af motivets realisation i forskellige 
teknologier kan finde nyttige distinktioner. Teknologi opfattes altså her som en restrukturering af visse sider af vores 
sansemæssige interaktion med omverdenen. 
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karakter. Enhver mekanisk maskine er baseret på en funktionel automatik, og enhver automat, 
computeren indbefattet, fungerer efter mekaniske kausalitetsprincipper. Det er den mekanisk 
realiserede, kausale automatik, der adskiller maskiner fra værktøj. Man har også ofte tillagt 
computeren de samme egenskaber, som man tillægger ældre mekaniske automater og set den 
vigtigste forskel i, at man med compueren har kunnet udvide området for mulig 
automatisering.27 

For at forstå, hvordan en mekanisk automat, der ikke indeholder noget billede af noget, 
alligevel kan blive et visuelt medie, er det nyttigt at se nærmere på et par af den computationelle 
automatiks særlige kendetegn.  

Det ene er den rekursive funktion, muligheden for feed-back processer, og det andet er 
relationen mellem den fysiske og symbolske orden. Begge disse aspekters betydning kan belyses 
i en sammenligning af computeren med en termostat. 

Både termostaten og computeren hører til den klasse af mekaniske teknologier, der har en 
indbygget rekursiv funktion. Man har da også undertiden beskrevet termostater som en 
kybernetisk eller informationel teknologi, men parallellen har en afgørende begrænsning, 
eftersom det er muligt at beskrive en termostat uden brug af informationelle begreber. 
Termostatens rekursive funktion beror på definitionen af fysiske kriterier. Det forudsætter 
ganske vist, at man bruger en informationel målestok - i form af en fastlæggelse af en 
grænseværdi for temperatur, der skal udløse en mekanisk operation. Men termostatens funktion 
beror samtidig på, at den samme fysiske tilstand - i henseende til den relevante målestok: 
temperaturen - altid har den samme informationelle betydning. Computerens funktionalitet 
beror på, at den samme fysiske tilstand - i henseende til det elektroniske kredsløb - kan have 
skiftende informationel betydning. 

Termostatens automatik forudsætter således, at hvert betydningselement er allokeret til en 
én gang for alle defineret fysisk tilstand, mens den computationelle automatik forudsætter, at 
enhver fysisk tilstand kan tilskrives ny betydning. Rekursiviteten omfatter altså i computeren 
relationen mellem systemets informationelle og fysiske tilstand - et forhold, der ofte er brugt som 
argument for at betragte computeren som en universel maskine, der principielt skulle være 
uafhængig af den fysiske implementering.28  

Det forhold, at man kan tilskrive en given fysisk proces et variabelt, symbolsk indhold 
udgør ikke blot et nyt aspekt, der gør computeren forskellig fra andre automater. Det er dens 
bærende konstruktive princip, og det indebærer, at denne maskine har et ikke før kendt element 
af formålsuafhængighed. 

Der er ganske vist mange automatiske procedurer, der - implementeret i mekaniske 
apparater - har kunnet anvendes til flere forskellige formål. Det er måske endda snarere reglen 
end undtagelsen, at nye teknologier har fundet frugtbar udnyttelse på helt uforudsete måder - 
ønskværdige eller ej. Med computeren er denne formålsuafhængighed imidlertid ikke blot et 

                                                      
27 Denne opfattelse blev allerede etableret få år efter de første computere var bygget. Den fik en teoretisk udformning i Norbert 
Wieners kybernetiske teori. Wiener 1950 advarede mod risikoen for at automatiseringen ville føre til en centralisering af 
samfundet. Daniel Bell 1973 overtog den samme forståelse af kontrol- og automatiseringspotentialet, men tolkede det som et 
positivt potentiale, der tillod en mere langsigtet samfundsmæssig styring, der kunne reducere de sociale konflikter dramatisk.  
28 Uafhængigheden er relativ. Funktionaliteten forudsætter en definition af en tærskel mellem de fysiske processer, der skal 
behandles som støj (informationel redundans) og de, der skal behandles som information. 
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faktuelt resultat, det er det tilsigtede formål, indbygget i dens funktionelle arkitektur. Det kan 
derfor heller ikke undre, at computerens egen historie er forløbet anderledes end forventet, selv 
om forudsigelser på det område ikke har været en mangelvare. 

Med denne maskine, der oprindelig blev udtænkt og bygget med henblik på at frembringe 
den mest fuldkomne automatiske kontrol og forudsigelseskompetence, har vi fået det mest 
uforudsigelige og ustyrlige stykke mekanik, der endnu er frembragt, og det bringer os frem til et 
markant teknologi- og kulturhistorisk omslagspunkt.  

Det paradoksale træk har sin kerne i den rekursive automatik, der ikke blot bryder det 
deter-ministiske bånd mellem fysisk tilstand og betydningstilskrivning, men også mellem 
forskellige symbolske repræsentationer indbyrdes. Den automatiske feed-back-mekanisme 
åbner for en i sig selv ubegrænset, variabel selvregulering. Systemet bliver åbent for løbende 
omtolkning, betydnings-tilskrivning og justering af alle parametre. Tilpasningen til de 
operationelle formål kan ikke blot ske som en løbende redefinition, den kan også omfatte 
forandring af valgte procedurers semantiske betydning.  

Den egenartede form for fysisk implementering af automatiske symbol-processer muliggør 
samtidig en ny form for arbitrær, valgfri interaktivitet i forhold til den symbolske proces.  

Interaktivitet med automatiske systemer er velkendt, vi kan for eksempel let lære at styre 
en bil. Men denne interaktion er begrænset til at virke på hele det automatiske system, der er 
implementeret i fast fysisk form. I den computationelle automat er alle enkelte dele af systemet 
principielt tilgængelige for interaktion, og denne kan derfor også forandre selve systemet.   

Den fuldkomne maskine er i kraft af de samme egenskaber, en ikke-maskine. Rekursiviteten 
mellem det symbolske og fysiske går hånd i hånd med rekursiviteten mellem forskellige 
symbolske udtryk og dermed muligheden for semantisk omtolkning af det informationelle 
indhold.  

Den automatiske og mekaniske udførelse af symbolske procedurer beror på formuleringen 
af et formelt symbolsk repræsentationssystem, der skydes ind mellem det semantiske og fysiske 
niveau i relativ uafhængighed til begge sider. Den fastlagte afgjorthed, der er implementeret i 
andre fysiske maskiner, er her afløst af en principiel semantisk uafgjorthed eller flertydighed på 
det formelle symbolske operationsniveau og i forholdet mellem den formelle procedure og det 
semantiske indhold. Det er dette forhold, og hverken digitalisering, determinisme eller 
eksakthed, der udtrykker computerens funktionelle grundprincip, dens almene, universelle træk. 
Det er også dette forhold, der anbringer computeren på en central plads i de visuelle mediers 
historie. 
  
 

Billedsemantisk styring og interaktivitet 
 
Indtil nu synes billeddannelsens betydning for computeren imidlertid langt at overgå 
computerens betydning for billeddannelsen. Et klart tegn kan man finde i den omfattende, ofte 
meget systematiske brug af billedlige forestillinger indenfor de fagmiljøer, der arbejder med 
computervidenskab og tilliggende områder. 

Det begyndte med billedet af hjernen som maskine, og nogle af de vigtigste teoretiske 
skillelinjer mellem forskellige opfattelser af denne ikke-visuelle maskine former sig som strid om, 
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hvilken billedlig forståelse, der er bedst.29  
Men billeddannelsen er ikke blot bærende i den epistemologiske ramme, den er også af 

central betydning i den løbende forsknings- og udviklingspraksis. Det er næppe forkert at sige, at 
den funktionelle anvendelse af billeddannelsen i interaktionen med computeren har været en 
central forudsætning for teknologiens brede gennembrud i samfundet. 

I dag vil vi være tilbøjelige til at tro, at en skærm er en uundværlig og nødvendig del af en 
computer. Det er den ikke. Brugen af en tilkoblet skærm går tilbage til midten af 50-erne og var i 
sin tid motiveret af programmørernes behov for at kunne følge med i maskinens operationer for 
hurtigere at kunne finde fejl, gribe ind og korrigere den automatiske proces. Men skærmen blev i 
lang tid opfattet som et rent og skært kontrol- og aflæsningsmiddel, der blot skulle gengive en 
kopi af den indre proces. Skærmen opfattet som mimetisk spejl. 

I løbet af 1970-erne fik skærmen en anden og revolutionerende betydning baseret på et 
billede af skærmen som et medium, der letter betjeningen af maskinerne for ikke-specialiserede 
og ikke-professionelle brugere med ikoniske betjeningsrutiner. Baggrunden var en voksende 
forståelse af kommunikative skranker, der hindrede teknologiens udbredelse. 

Med de ikoniske betjeningsrutiner, der (mere eller mindre systematisk) bliver udnyttet i al 
moderne interface, blev det klart, at den algoritmiske proces kan styres med en billedlig 
semantik. Den billedsemantiske styring og udnyttelsen af det interaktive potentiale fik - 
implementeret i små maskiner – afgørende betydning for computerteknologiens sejrsgang i 80-
erne. Mediet skiftede karakter fra at være en avanceret og specialiseret maskine, der var 
lokaliseret i forholdsvis få, men kraftige centre, til en alment tilgængelig, bredt distribueret 
maskine med en bred vifte af nye anvendelsesmuligheder.   

Billeddannelser er ikke blot en almen forudsætning for computeren, men også af central 
betydning i den løbende innovationsproces. Der er næppe noget andet fagmiljø, der i så høj grad 
benytter sig af billedlige forestillinger som konstruktionsforskrifter. Det er ingen tilfældighed. 

Behovet for at mobilisere - og analysere - hele vort kulturelle billeddannelsesregister i 
computerdesign og systemudvikling er funderet i computerens særlig karakter af symbolsk 
manipulationsmaskine. Det forhold, der gør denne maskine til en ikke-visuel maskine, gør den 
samtidig til en helt igennem billedbaseret maskine. Uden billeder ingen maskine.  
 

Den symbolske repræsentations billedsproglige karakter 
 
De sprogligt repræsenterede og ikoniske forbilleders betydning for computerteknologien har ofte 
været overset eller undervurderet, men maskinens billedlige karakter er ikke kun knyttet til 
forbilledernes betydning. Den symbolske repræsentation er, som allerede termen antyder, også 
af billedsproglig karakter. 

At kalde programmer og data for billedsproglige virker umiddelbart som en tvivlsom 
spidsfindighed. Programmer er tekstlige forskrifter, og teksters billedlige karakter er på mange 
måder forskellig fra andre billeder. Først og fremmest fordi tekster er manifesteret i et arbitrært, 

                                                      
29 På et plan gælder dette al epistemologi. Det er vanskeligt at finde en filosofisk eller videnskabelig strømning, der ikke har 
forankret den propositionelle udredning og specifikation i et mere omfattende, præliminært billede. Når billedbrugen i 
computerorienteret forskning falder særlig stærkt i øjnene, beror det måske lige så meget på, at der også er tale om omtolkninger 
og nye tilgange og synsvinkler i billedopfattelsen. 
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serielt symbolsprog, mens andre billeder manifesteres i samtidige symbolske figurationer, uden 
én fastlagt relation mellem de tegnelementer, der indgår i eet billede. Når det gælder 
computerprogrammer og data, er der endda tale om en strengt defineret rækkefølge fra tegn til 
tegn. Ikonerne er en slags grænsetilfælde, fordi der her er allokeret én overordnet funktionel 
betydning til det underliggende, komplekse billede.  

Når vi betragter den symbolske procedure som et formelt, arbitrært og serielt ordnet 
tegnsystem, er det altså mest nærliggende at opfatte den som et sprogligt 
repræsentationsysstem, som forskrift. Det enkelte tegnelements betydning er fastlagt af de tegn, 
der er manifesteret før og efter. Når vi derimod vil beskrive udførelsen af proceduren i maskinen, 
får denne tegnrepræsentation nogle træk, der fjerner den fra tekstens serielle relationsstruktur 
og nærmer den til den symbolske samtidighed, der kendetegner billedlige tegnrelationer. Som 
fysisk maskine er computeren lige så seriel som enhver anden maskine, men i den symbolske 
organisation af den fysiske proces er det semantiske indhold af ethvert tegnelement betinget af 
hele systemets aktuelle tilstand. 

Denne samtidighed i relationen mellem tegnelementer er betinget dels af den specielle 
rekursivitet mellem det fysiske og informationelle dels af de strengt deterministiske 
relationsregler. Man kan kun implementere forskrifter, der er formuleret i numerisk-algoritmisk 
skrift. 

Man har i teorierne om informationsteknologierne (og de afledte teorier om 
"informationssamfundet") ofte knyttet an til denne algoritmiske betingelse, og forbundet den 
med en tro på eller frygt for, at det algoritmiske element repræsenterede en dramatisk udvidelse 
af en deterministisk naturbeskrivelse, og at dette igen dannede grundlag for en mere generel 
deterministisk samfundsorden og tilsvarende deterministiske menneskesyn.30 Man kan 
imidlertid ikke blot indvende, at der ikke er nogen automatik mellem disse tre niveauer, det er 
også mere end tvivlsomt, om man kan forbinde den algoritmiske repræsentation med nogen form 
for semantisk determinisme, og om det er selve udvidelsen af den algoritmiske repræsentations 
kompetence, der er det afgørende innovative og kulturforandrende element. 

Der er ganske vist ikke tvivl om, at det informationsteoretiske paradigme er opstået og 
formuleret i en kontekst, hvor man - uanset alle andre divergenser - har forudsat, at den 
algoritmiske procedure på den ene eller anden måde garanterede det cartesianske krav om 
matematisk konsistens i beskrivelsen som det afgørende kriterium for gyldighed, og at dette 
kriterium er blevet fortolket som et deterministisk og naturreferentielt kriterium.  

Den centrale, men ofte forbigåede, pointe i informationsteorierne er imidlertid samtidig, at 
der ikke eksisterer et entydigt eller fast bånd mellem det repræsentationelle udtrykssystem og 
det semantiske indhold. En algoritmisk procedure kan repræsentere forskellige semantiske 
betydninger og forskellige semantiske betydninger kan repræsenteres i en og samme 
algoritmiske procedure. Det implicerer en sondring mellem information, forstået som semantisk 
indhold, og information, forstået som et formelt repræsentationssystem.  
Hvis det ikke var sådan, ville det indebære, at en computationel billedrepræsentation kun kunne 
foregå som behandling baseret på mimetisk brug af den analytiske geometri. Vi kan imidlertid, 

                                                      
30 Således eksempelvis Lyotard 1986. Lyotard anretter her det sublime i Kantiansk tolkning i en modstilling til en truende 
informatisering - beskrevet ud fra binariteten som en rigiditet.  
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takket være vort sanseapparat og semantiske potentiale, også repræsentere billeder med en 
fuldstændig arbitrær relation mellem den formelle repræsentation og det billedlige udtryk. Det 
er ikke alene tilfældet i den udbredte brug af billeddannelse baseret på punktbeskrivelser af 
billeder, (figur nedenfor) det er også en forudsætning for brugen af computeren som 
skrivemaskine, hvor vi uden videre kan håndtere de algoritmiske procedurer med de semantiske 
principper, vi selv bruger i håndteringen af den alfabetiske skrift. 

Den algoritmiske repræsentation er baseret på en deterministisk relationslogik, der har 
semantisk karakter i form af regler for udførelsen. Men den udgør kun ét semantisk niveau af det 
computationelle tegnsystem, der altid omfatter mindst endnu ét niveau, hvor det både er muligt 
at anvende en algoritmisk, alfabetisk og billedlig semantik. Dermed bliver computeren det første 
symbolske repræsentationsmedie, hvor disse forskellige semantiske regimer kan styre et og 
samme notationssprog. 

Det er dette element, der gør, at computeren ikke blot er en maskine, der beror på 
billeddannelse, men også er en innovation af vores visuelle manipulationsmedier, der danner en 
bro for nye relationer mellem tekstlig, numerisk og billedlig repræsentation. 
 

 
 
Et lille billede med stor tekst. Mimetisk set er det muligvis en kat - omend ikke verdens smukkeste. Men den 
mimetiske tolkning er kun én af flere muligheder. Med tilpas stor underinddeling kan ethvert billede opbygges af 
"punkter" (pixels) der kan defineres formelt i et arbitrært notationssystem, f.eks. en matrix.   
Ved brug af et hierarki af underinddelinger (et kvadranttræ), hvor en kvadrant opdeles i fire underkvadranter kan 
man yderligere reducere den algoritmiske repræsentation. Således kan denne kat i en matrix på 16x16 kvadranter 
(svarende til 256 pixels) beskrives med blot 41 værdier. A. K. Dewdney 1989: 290-295. 
At forholdet mellem matrix og billedligt udtryk er arbitrært betyder både at denne matrix kan repræsentere meget 
andet end en kat, og at katten kan repræsentere en hvilken som helst matrix. Den mimetiske tolkning er et 
særtilfælde i en arbitrær ikonografi, hvor ethvert billedtegn kan referere til enhver afgrænset, algoritmisk struktur. 
Denne åbenhed bliver vi nødt til at udtrykke i fonetisk eller alfabetisk sprog, den kan hverken udtrykkes i 
algoritmisk eller billedligt. 
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Billedet i maskinen 
 
At billeddannelsens betydning for computeren indtil i dag langt overgår computerens betydning 
som visuelt medie betyder ikke, at det sidste er mindre interessant end det første. Det er snarere 
tegn på, at der her ligger et omfattende innovativt potentiale, der først vil kunne udfoldes og 
udnyttes i et tidsperspektiv, hvor et tiår er en forsvindende lille måleenhed. Det gælder uanset 
om vi betragter den algoritmiske billedbehandling, den billedlige repræsentation i interaktionen 
med maskinen eller det billedlige input og output. 

Der er næppe nogen, der med det i dag eksisterende teknologiske tilbehør, vil kunne 
betragte den computationelle billedbehandling som en teknik, der i billedkvalitet kan konkurrere 
med andre billed-teknologier. Man kan med andre teknikker frembringe billeder, der i det 
mindste har samme kvalitet og oftest bedre. Dels er der endnu forvis snævre grænser for hvilke 
typer billeder, man kan læse ind i og få ud af maskinen. Men nok så afgørende er det, at ethvert 
billede uanset de ydre grænser, skal repræsenteres i et algoritmisk udtryk, hvilket indebærer at 
enhver nuance skal være specificeret. Maskinen kan ikke opbevare endnu ikke specificerede 
egenskaber til senere brug.  

Selv om en stadig bedre opløsningsteknik gør det muligt at frembringe billeder med stor 
illusorisk virkning vil den algoritmiske repræsentation vedblivende være et distinktivt træk, der 
indgår som et af kendetegnene for dette billedmedies specifikke karakter.  

Begrænsningen indeholder også gevinsten. Den algoritmiske repræsentation indebærer, at 
dette medie som et andet af sine væsentlige, specifikke træk har det kendetegn, at det er et 
billedmedium, mere end det er et reproduktionsmedium. Ingen anden billedbehandlingsteknik 
tilbyder et så vidtspændende potentiale af redigeringsfaciliteter og muligheder.  

Computeren har i den henseende sin rod i montageteknikken, som den kendes især fra 
fotografi, film og fjernsyn - men også fra collagen i maleriet og i papirklippets historie. Man kan 
kalde det den arbitrære udskærings princip, idet den billedlige komposition - uanset det (billed-
)materiale, der er udgangspunkt - bygges op med de udskårne komponenter i en formel struktur, 
der lægges ned over råmaterialet som et nyt organiserende princip. Det anvendte materiales 
mulige semantiske indhold bliver opbrudt og indgår som fragmenterede led i en ny billedorden. 
Ikke desto mindre udnyttes metoden endnu først og fremmest i rekonstruktion og manipulation 
af rene geometriske figurer, hvor det arbitrære moment er suspenderet af den analytiske 
geometri, der fastlægger en repræsentationel entydighed mellem billede og algoritmisk udtryk 
for denne type billeder. 

Maskinens grundlæggende ubestemmelighed fremkalder således en innovationsproces, der 
tager sin begyndelse i de mest sikre, forudsigelige - og traditionelle billedbehandlingsteknikker, 
hvor man søger at fastholde en livline til en mimetisk og reproduktiv billedbehandling. Den 
klassiske mimetisk-repræsentationelle billedopfattelse sætter fortsat sit stærke præg på den 
billedteknologiske innovation, som det er kendt fra andre billedteknologiers tidlige epoker. 

Teknologien selv rummer ikke denne begrænsning eller bestemthed, men tillader 
tværtimod en langt mere omfattende udnyttelse af billedredigerende og billedskabende 
faciliteter. Den er samtidig på en bestemt måde resistent overfor selve sondringen mellem 
mimetisk efterligning og konstruktiv opbygning, idet både det billedlige råmateriale og de 
konstruktive principper repræsenteres i samme formelle sprog. Begrebet "forlæg" mister sin 
"materiale" eller fysisk definerbare karakter, grænsen mellem forlægget og det omredigerede 
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billede forsvinder i maskinen, og kan kun fastholdes som en cognitiv - redigerbar - distinktion, 
hvad enten den foreligger i hovedet eller som en definition i maskinen.31 

Brugen af computeren som regnemaskine, talknuser, kalkulator og geometrisk 
billedbehandlings-maskine er kendetegnet ved, at man her arbejder med en fast, entydig 
semantisk relation mellem den formelle procedure og det bearbejdede materiale, men hvis det 
var en nødvendig betingelse, ville der ikke eksistere en maskine med egenskaber, der adskilte 
den fra andre, analoge maskiner. Den ville være hurtig og kunne behandle meget store 
datamængder på en meget pålidelig måde. Den ville begrave os i tal, matematiske ligninger, 
lagkagestatistikker, og en uendelig mængde geometriske kasse-illustrationer og kausale piletegn. 
Som skrivemaskine ville den være umulig. Bruddet med den faste referentialitet mellem den 
algoritmiske procedure og den semantiske kodning er afgørende. 

Men det afgørende er ikke skellet som skel, det afgørende er at denne skelsættelse har 
karakter af en portåbning eller bro, der gør det muligt at tilskrive den formelle procedure 
forskellige semantiske betydningsregler. Det ene billede kan blandes med det andet uden at 
efterlade noget spor af, hvad der har været forlæg, og hvad der er ny struktur. Adskillelsen 
danner også grundlag for flere forbindelser. Ikke blot i forholdet mellem forskellige 
billedrepræsentationer, men også i forholdet mellem billedlig, alfabetisk og algoritmisk 
repræsentation. 

Kravet om algoritmisk repræsentation sætter grænser for typen af billeder. 
Computationelle billeder er "cartesianske" billeder, men denne begrænsning kan kompenseres. 
For det første ved anvendelse af højopløsningsteknik, der udnytter det menneskelige 
sanseapparats evne til at komplementere ufuldkomne billeder - nogle ville sige sansningens 
ufuldkommenhed - at vi ikke ser alle detaljer, hvis de er tilstrækkeligt små. For det andet ved 
anvendelse af sløring i udprintteknikkerne. Og som det mest grundlæggende for det tredje ved 
den arbitrære redigerbarhed, der bryder den analytiske geometris billedrestriktion, det faste 
bånd mellem algoritme og geometrisk bestemthed.   

Udskillelsen af det arbitrære formale repræsentationssprog bliver på denne måde en 
platform, hvor cognitive distinktioner taber ontologisk bestemthed. Forestillingen om faste 
grænser mellem ontologisk adskilte fænomener repræsenteres her som flydende og 
overskridelige, redigerbare grænser. At få noget ud af det kræver en semantisk frihed, en 
mulighed for at vælge en fortolkningssemantik forskellig fra den formale procedures semantik. 
Den neo-cartesianske fortolkning af maskinen repræsenterer det særtilfælde, hvor denne frit 
valgte fortolkningssemantik falder sammen med den procedurale. 

Mellem den algoritmiske billedrepræsentation, der foreligger i maskinen og ethvert 'mate-
rialiseret' billedligt output er der endnu en dybtgående forskel, der gør det nødvendigt at skelne 
mellem forskellige fysiske repræsentationer. 

I maskinen er den informationelle struktur ikke blot aflejret sekventielt, den sekventielle 
aflejring sker i et flydende fysisk substrat, det elektroniske kredsløb. Når et billede tages ud 
gennem en printer eller lignende udstyr, bliver den serielle repræsentation ikke blot oversat til 
en billedlig. Billedet bliver også fæstnet, undergivet det valgte fysiske materiales fasthed og 

                                                      
31 Tidsrelationen forsvinder naturligvis ikke, der er et før og et efter enhver symbolsk tilstand, men dette før og efter kan kun 
markeres som en ydre og selv manipulerbar datering. Der er også et fysisk før og efter, men den symbolske repræsentation 
forudsætter, at denne fysiske difference ikke har distinktiv betydning for den symbolske operation. 
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bestandighed. Denne afgjorthed er ikke tilstede i den elektroniske implementering. Betydningen 
viser sig i forskellen mellem det mate-rialiserede output og den billedlige skærmrepræsentation. 

I en fast materiel repræsentation er alle tegnelementer og tegnrelationer definitive. Er 
tegnet imidlertid manifesteret i et flydende fysisk materiale, er ethvert tegnelement og enhver 
tegnrepræsentation principielt variabel. Denne variabilitet udnyttes hyppigt i udformningen af 
skærminterface, men den er ikke begrænset til den tegnrepræsentation, der er synliggjort på 
skærmen. Bag de synlige tegn ligger en langt større mængde usynlige tegn.  

De computationelle tegn får derved mindst to centrale egenskaber, der skiller dem fra 
andre tegnsystemer. De besidder et interaktivt potentiale og de består af både synlige og usynlige 
tegn- 
elementer og tegnrelationer - en samtidig, visuel repræsentation af alle betydende tegnelementer 
er ikke mulig. Et computationelt billede er, sålænge det er implementeret i et flydende fysisk 
substrat mere end et billede, det er disse særlige egenskaber, der gør mediet epokedannende. 
Som enhver bruger af skærminterface ved, ligger værdien i denne brug ikke i billedets kvalitet, 
der er lige så ringe som fjernsynsbilledets og tilmed står tilbage for fjernsynets mulighed for 
samtidig afbildning af forløb. Værdien af skærmbilledet ligger hverken i den automatiske 
processering eller i den mimetiske afbildning, men i interaktiviteten og muligheden for arbejde 
med de skjulte tegn. Det klart udtrykte er her mindre end den halve sandhed. For nok skal også 
de skjulte tegnrelationer være defineret på forhånd, men deres betydning skal ikke. 

Set i det perspektiv får imidlertid også tanken om at konstruere en automatisk percep-
tionsmaskine med det menneskelige syn som forbillede muligvis mening som et bidrag til en 
udvidelse af repræsentationskompetencen. Takket være den computationelle tegnstruktur ville 
en sådan mimetiske simulering - hvis den bliver tilvejebragt - være et interessant grænsetilfælde, 
hvor man udnytter en enkelt, bestemt relation mellem den algoritmiske struktur og dens 
betydning. 
 

Sækularisering og scanning 
 
Det informationsteoretiske paradigme er hermed placeret som del af et mere omfattende 
epistemologisk skred, der har været under udvikling i det 20. århundrede, knyttet til en overgang 
fra et vidensbegreb, baseret på ideen om et stabilt bånd mellem vidensindhold og udtryksform, til 
et vidensbegreb, hvor disse momenter udskilles som to momenter med flere 
forbindelelsesmuligheder. Hvor informations-begrebet før anden verdenskrig blev defineret ud 
fra forestillingen om en indholdsmæssig sandhed, bliver det i informationsteorierne efter anden 
verdenskrig defineret ud fra den repræsentationelle forms funktionalitet - som formbegreb.32  

Set i det perspektiv bliver computeren som sprogteknologisk nydannelse baseret på en ny 
interaktionsmulighed mellem forskellige formelle repræsentationssprog - numeriske, alfabetiske 
og billedlige. Den mest vidtrækkende, varige innovation er derfor næppe selve udvidelsen af den 
algoritmiske beskrivelseskompetence, men snarere det, at forholdet mellem vore 
repræsentationelle udtrykssystemer har fået en ny interaktiv dimension og dermed forbundet 
variabilitet.  

Man kan beskrive karakteren af denne innovation som en sækularisering af forholdet til 

                                                      
32 Jfr. N. O. Finnemann 1990b. 
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vore repræsentationelle sprog, hvis indbyrdes orden ikke længere er fast.  
Set i forhold til den klassiske sækularisering, beskrevet som en sækularisering i subjekts 

forhold til verden, kan den sækulariseringstendens, der nu er indledt, beskrives som en 
sækularisering i forholdet til de sprog, hvormed vi beskriver verden. En sækularisering af anden 
grad. 

Hvor man tidligere har opfattet den numeriske skrift som en repræsentationsform, der 
gradvis kunne udvides og træde i stedet for alfabetisk skrift - indenfor den alfabetiske skrifts 
univers - må man nu snarere opfatte disse to repræsentationssystemer, som to interaktive 
repræsentationsformer, hvori man undertiden kan udtrykke det samme i to forskellige former, 
men undertiden også kan udtale noget forskelligt om det samme. 

Computeren er en maskine, der selv bygger på og fremkalder en sækularisering i vores 
opfattelse af formelle repræsentationssystemer. Den forudsætter og befordrer en refleksiv 
afstand mellem formelle repræsentationssystemer indbyrdes og derigennem også mellem 
repræsentationssystemer og semantisk indhold. 

De computerteknologiske synsmaskiner indgår i denne sækulariseringsproces og 
fremkalder en ny refleksivitet i forhold til den menneskelige sansning og billeddannelse. Den 
frigør ikke alene billedopfattelsen fra en traditionel, naiv, mimetisk realisme, men også fra en 
universel matematisk repræsentationstanke. Den vil, snarere end at opløse muligheden for at 
skelne mellem det, vi ser i verden og det, vi kan se med maskiner, skærpe denne distinktion. Dels 
fordi vi med disse maskiner, som med mange andre maskiner, kan lave noget - og altså også 
billeder - vi ikke kunne lave uden, dels fordi vi med vore sanser vedvarende vil få noget at se, der 
ikke er formuleret i algoritmisk sprog. 

Den klassiske sækulariseringsproces tog sit udgangspunkt i subjekt-objektfilosofien 
forbundet med udviklingen af det centralperspektiviske synsparadigme, der igen var baseret på 
en optisk-geometrisk synsteori. Den centralperspektiviske model blev i takt med dens egen 
forfinelse og perfektionering imidlertid samtidig omtolket og nedbrudt. 1800-tallets romantiske 
og energifysiske paradigmer indledte et ombrud, der kulminerede med Einsteins 
relativitetstænkning, der fastholdt et deterministisk og realistisk repræsentationsparadigme ved 
at betragte iagttageren som integreret del af systemet. 
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Maurits Cornelius Escher ”Oppe og Nede” 1947.  
Eschers billedverden er strengt geometrisk.  
Hans billeder er bygget på ”realistiske”, mimetiske 
billedelementer, der imidlertid sammensættes i 
umulige helheder og uendelige, rekursive, løkker.  
Dermed bringer han den mimetiske repræsentations-
geometri til afslutning i kunsten og åbner for en 
arbitrær, konstruktiv geometri baseret på mimetiske 
fragmenter.
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Samtidig meldte sig imidlertid en ny type beskrivelsesproblemer over en bred videnskabelig 
front - fra den lingvistiske nyorientering mod beskrivelsen af sproget som formelt 
repræsentationssystem, over den psykoanalytiske beskrivelse af de komplicerede relationer 
mellem bevidstheden og det ubevidste til fysikkens problem med beskrivelsen af den 
mikrofysiske natur. Her rejstes de spørgsmål, der førte fra de energiteoretiske systemteorier 
over til informationsteorierne, og spørgsmålet melder sig derfor, om der også hertil er knyttet et 
nyt integreret syns- og vidensparadigme? Eller om den sækularisering, der er under udvikling, i 
stedet fører i retning af en opløsning af den sammenvævede integration mellem syns- og 
vidensparadigme, der har karakteriseret den moderne epoke? 

Det er formentlig for tidligt at afgøre, men det er ikke for tidligt at slå fast, at der i den 
informa-tionsteoretiske tænkning findes en paradigmatisk figur, der kunne være kandidat til at 
træde ind på den plads, der tidligere var besat af centralperspektiv og systemperspektiv.  

Figuren kan findes helt tilbage til den engelske matematiker Alan Turing’s banebrydende 
artikel "On Computable Numbers"33, hvor han beskriver den computationelle inddatering som en 
scanningsproces. Begrebet er dér brugt som en simpel teknisk term, der angiver computerens 
"læsemåde", og det er grundformen til alle senere computationelle læse- og søgemåder, hvad 
enten det drejer sig om aflæsning af ydre input eller søgning i interne lagre. Scanning er ikke 
nødvendigvis kun en passiv aflæsning, metoden er i moderne computere udviklet som en 
metodik, hvor man billedligt talt finder en kuffert ved at finde dens håndtag. Det var iøvrigt en 
lignende repræsentationsmetodik, Gödel udviklede og anvendte i sit uafgørbarhedsteorem. 

I alle disse eksempler indgår scanningsbegrebet i en kontekst, der består af veldefinerede 
og velafgrænsede sproglige søgeobjekter. Man har selv arrangeret kufferternes opstilling og 
sikret sig, at der er et håndtag, der kan ses. Denne figuration er derfor ikke umiddelbart egnet til 
at indtræde som en almen paradigmatisk figur. 

Scanningsbegrebet dukker imidlertid også op i andre sammenhænge. Gregory beskrev i 60-
erne det menneskelige øje som et scanningsapparat i uafladelig aktivitet søgende efter sansedata 
som led i den perceptuelle tolkning af det sete. Det menneskelige øjes scanning er ikke afgrænset 
til afsøgning af veldefinerede eller sproglige objekter, men tværtimod rettet mod aflæsning af 
endnu ikke betydende og strukturerede sansedata med henblik på en perceptuel, "cognitiv" 
afgørelse af, hvad der er information.34  

I denne opfattelse af scanningsbegrebet er der ikke forudsat en på forhånd veldefineret 
afgørelse af, hvad der er støj, information og potentiel information. Grænsen mellem det 
informationelle og redundante bliver produceret som led i en cognitiv afgørelsesproces, der både 
omfatter lokaliseringen af "kufferten" og dens håndtag.  

Det giver scanningsbegrebet en større rækkevidde som potentielt alment synsparadigme. 
Det ser godt ud, men det eliminerer hverken fejltagelsens mulighed eller afhængigheden af 
synsfællesskabet, de etablerede fælles synsforventninger og den biofysiske verdens righoldige og 
endnu ikke indkredsede potentiale for betydningsdannelse. 
                                                      
33 Turing 1936. 
34 Også Gibson 1966: 250-265 bruger scanningsbegrebet til at beskrive øjets funktion, men han hævder modsat Gregory, at der 
ikke foregår en fortolkning, fordi bevidstheden simpelthen "opsamler" informationen, der er indeholdt i (men invariant i forhold 
til) lysenergien. Scanningsbegrebet har fået voksende betydning og flere udlægninger i en lang række andre videnskaber og i 
æstetisk tradition. Jfr. Niels Ole Finnemann 1989: 163-172. 
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