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Fladdermusen är ett vildsint och samtidigt vackert djur. 
Mjukt och mättad med mening 

lever den i fältet mellan natur och kultur. 
Dess !axande kastknivar rör sig fram och tillbaka 

över den osynliga gränsen.

Naturen visar tänder.

I Kina hostar någon efter att ha ätit en !addermus 
börserna kraschar på Wall Street 

och naturen ler.

Världen är en annan. 
Världen är förvandlad. 

Vi kommer aldrig glömma det vi står mitt i nu. 
Världen är ny och nu.

Morten Søndergaard, "#"#, ur Vi Rus 1

Våren "#"# var det svårare än vanligt att skilja verklighet från$%k-
tion. Inte så att världen blev mer sagolik, eller %ktionerna mer realis-
tiska. Nej, det handlade om något mer und!yende och  skrämmande. 

Fast knappast något helt nytt. Sedan åtminstone "##& har vi vant 
oss vid att leva i en %ktionaliserad värld, där verkliga katastrofer 
hämtar form och innebörd ur %ktionernas ofta dystopiska värld.2 
Så jämfördes '/&& också omedelbart med katastro(lmer (ofta med 
!e Towering Inferno [Skyskrapan brinner] från &')*) och hela drama-
turgin i nyhetsrapporteringen kring terrordådet, liksom dess poli-
tiska efterspel Kriget mot terrorismen, tycktes följa ett gängse Holly-
wood manus. Den oerhörda, exceptionella händelsen  inordnades  

–Mats Rosengren 
–En bugg i systemet–

Enki Bilals  prospektiva science fiction
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i ett bekant mönster, med tydlig rollfördelning och givna hand-
lingsmönster. Förutsägbarheten och tydligheten hos den följande 
politiska utvecklingen, hur katastrofal och blodig den än var, hade 
därför en lugnande inverkan på de !esta opinioner. I alla fall fram 
till Lehman Brothers "##+, med följande ekonomiskt kaos, och 
i synnerhet till "#&&. Då visade plötsligt den Arabiska våren – som 
faktiskt på allvar utropades till en ”facebookrevolution”3– både att 
avsteg från manus var möjliga samt hur mänskligt kostsamma också 
dessa kan bli. Därefter följde de dramaturgiska avvikelserna slag i 
slag; rollfördelningen mellan ”goda” och ”onda” blev alltmer oklar 
och upplöst. I och med kriget i Syrien och ökningen av asylsökande 
till Europa "#&, – alltså vad som kommit att kallas den europeiska 
migrationskrisen och som, om den alls var en kris, knappast var det 
för Europa utan för dem som på grund av mer eller mindre mani-
pu la tiva lagändringar förvägrades tillgång till den asylrätt som 
Europa gärna lyfter fram som en hörnsten i vad Europa står för4 
– samt Brexit-omröstningens demokratiska spektakel i juni "#&-, 
bröts slutligen %ktionens relativa förutsägbarhet. Politikens dittills 
kanske förlamande men åtminstone stabila ordning – höger mot 
vänster – suddades ut; tidigare osedda allianser började formeras, 
som De gula västarna i Frankrike från "#&+ och under "#"#/"& 
demonstrationer mot corona-restriktioner där högernationalister, 
hälsoivrare och vänsteraktivister ses i samma led. Den politiska 
agensen förändrades och försköts – men vart? Och till vem? Idag 
vet vi att Facebooks algoritmer möjliggjorde storskalig övervakning 
och kartläggning av demonstranterna på Tahrirtorget i Kairo "#&&5 
och utan Cambridge Analyticas omfattande online-manipulation 
hade resultatet av Brexit med all sannolikhet blivit ett annat.6 Likväl 
lyckades Donald Trump med snarlika algoritmiska strategier "#&- 
ta sig fram till presidentmakten i USA.7 De liberala demo kratiernas 

grundvalar – som i den bästa av världar skulle utgöras av med-
borgarnas rättvisa, fria, deliberativa och övertänkta val  mellan tydli-
ga och ärligt debatterande politiska alternativ – började krackelera 
också som ideologiska, imaginära fundament. Identitet förstådd 
som särintresse blev viktigare än omsorg om det för alla gemen-
samma – välfärden, klimatet, vår gemensamma värld.

Och så kom våren "#"#, och Sars Covid-&' spreds över världen. 
Plötsligt %ck vi se att det ändå var mänskligt möjligt att samlas till 
politiskt globalt handlande för det gemensamma bästa. Över hela 
världen infördes olika grader av lockdowns för att skydda de  svagaste 
i samhället och stävja virusets framfart. Något tycktes ha hänt, 
något som kunde vända utvecklingen; kanske också klimatkrisen 
kunde angripas lika e.ektivt?8

Detta visade sig under "#"# vara en naiv förhoppning. Det 
gemen samma handlandet förbyttes snabbt till inbördes konkurrens 
och misstänksamhet nationer emellan. I Skandinavien, i övriga 
Europa liksom i resten av världen återupprättades gamla, nästan 
bortglömda gränser som plötsligt blev högst påtagliga igen. Xeno-
fobin växte med virusskyddet som täckmantel.9 Också Sveriges från 
början stolt demokratiska strategi – varje medborgare är kapabel 
att ta sitt ansvar: ställ in, håll ut, håll avstånd – förvandlades under 
höstens tilltagande smitta till alltmer auktoritära påbud och en sär-
skild pande milag föreslogs.10 Den demokratiskt grundade hållning, 
som i alla fall var skönjbar i den svenska regeringens handlande 
under mars och april "#"#, framstod under hösten alltmer som ett 
förvirrat positionstagande – masker/inte masker; inreseförbud/
inte inrese förbud; öppna verksamheter/stängda verksamheter och 
så$vidare.

Liknande reaktioner och restriktioner återkom under hösten 
"#"# över hela världen – ofta i stället för att fokusera på samarbete, 
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på att stötta och ta hjälp också från dem som inte råkar bo inom det 
egna landets gränser. Och ändå – vaccinet som tagits fram genom 
hittills sällan sedda internationella samarbeten, och på rekordkort 
tid, lovar att rädda oss alla. I alla fall någon gång under "#"&. Och 
i alla fall om man har turen att leva i något av världens rika länder. 
Vaccinet – som kanske kommer hejda pandemin – har också blivit 
en överraskande möjlighet för den farmaceutiska industrin att göra 
stora pengar på livsnödvändiga behov, igen.

Sammantaget – och nu återkommer jag till det und!yende och 
skrämmande – antyder detta att vi människor och medborgare idag 
saknar parametrar för att orientera oss mot framtiden. Gränser na 
mellan verklighet och %ktion ter sig allt mer upplösta och god-
tyckliga. Tidigare tydliga positioner och kontraster bleknar bort. 
Alla förutsägelser tycks kunna ha fog för sig, de mest totalitärt 
dystopiska liksom de mest egalitärt demokratiska. På gott och ont 
har vi inte längre några invanda motsättningar eller inrotade lojali-
teter att vägleda oss. Framtiden står stum. Coronaviruset har blivit 
sinnebilden för detta tillstånd – det %nns överallt; kan drabba alla; 
det kan föras vidare utan att den smittande vet om hen bär smittan; 
den som insjuknar kan plötsligt bli dödssjuk, eller blott få triviala 
förkylningssymptom – ingen vet något säkert, alla är hotade, alla 
kan drabbas, fast inte lika mycket, lika illa, lika fatalt. 

– – – – –
Idag behövs en idé om vad vi står inför, vad vi kan vänta oss. En 

idé om en framtid som inte bara upprepar den västerländska socialt 
imaginära magmans11 djupt inrotade katastrofscenarier, vilka varit 
så framträdande sedan anti-atombombsrörelsen, Rachel Carsons 
Tyst vår (&'-&) och förstås, sedan "/##. Alltså andra scenarier som 

inte nödvändigtvis följer dystopiernas sorgligt förutsägbara ound-
viklighet; eller ekonomismens blinda tilltro till marknadens välvilja; 
eller den så kallade realpolitikens destruktiva ideologiska %ktioner. 
Jag menar att Coronapandemin kan ha skapat ett glapp, en bugg 
i systemet, som ger möjlighet att tänka nytt och annorlunda. Men 
då krävs en fördjupad re!ektion och förståelse av hur den socialt 
imaginära dimensionen i våra samhällen fungerar, hur den påverkar 
såväl våra tankebanor som våra handlingar. 

I denna essä vill jag försöka ge ett bidrag till en sådan re!ektion 
genom att undersöka hur det imaginala (för att låna ett uttryck från 
den politiska %losofen Chiara Bottici),12 det imaginära och det i 
gängse mening språkliga samverkar i skapandet av social mening.13 
Varför jag i detta sammanhang valt att diskutera just seriekonstnä-
ren och den politiske tänkaren Enki Bilals författarskap, och mer 
speci%kt hans senaste verk Le Bug kommer, hoppas jag, att tydligt 
framgå. Här vill jag endast kort konstatera att Bilals gestaltning-
ar och bruk av den västerländska betydelsemagman !era gånger 
tidigare visat sig rymma ett slags prospektiv vision, som förklarat 
och förtydligat den samtida verkligheten. Jag menar – som min 
inledande samtidshistorik vill antyda – att det just nu råder en situ-
ation där tidigare dominerande ideologier och föreställningsvärldar 
ruckas och ifrågasätts och där många människor på många olika 
sätt söker efter möjligheter att se, förstå och agera annorlunda. Och 
här tror jag Bilal kan hjälpa oss se såväl möjligheter som risker i de 
sociala universa inom vilka vi agerar. Så för att mer konkret klar-
göra några av de sätt som det socialt imaginära fungerar, kommer 
jag att förankra min argumentation i en läsning av Le Bug och i 
meningsskapande processer hos såväl författare som läsare av serier, 
detta i grunden imaginala och imaginära medium.
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Enki Bilals Le Bug
Möjligheten till möjligheter av andra socialt imaginära universa 

undersöks i Enki Bilals verk. Han har under lång tid (Bilal, som 
föddes &',& i Belgrad i forna Jugoslavien, debuterade som serie-
författare redan i mitten av &')#-talet) re!ekterat över politik, 
mänsklighet, medvetande och teknik i en rad publikationer och i 
vitt skilda genrer och medier – allt från renodlad SF-surrealism till 
närmast socialrealistiska betraktelser förmedlade via utställningar, 
serier och %lmer.14 En genomgående tematik i Bilals mångfacette-
rade verk är iscensättningen av en simultant imaginär och imaginal 
politisk re!ektion, där de diskursiva och de visuella aspekterna öm-
sesidigt stöttar, bestämmer, komplicerar och fördjupar varandra. 
Bilals verk genomsyras av en genomarbetad och komplex socialt 
imaginär visuell retorik.

Detta gäller också hans senaste, ännu ofullbordade verk Le Bug, 
som hittills utkommit i två band med ett tredje (av totalt fem eller 
sex planerade) på väg hösten "#"&.15 Berättelsen kretsar kring ett 
världsomspännande fenomen, mångtydigt och mångskiktat. Dels 
handlar den om en bugg som den &/ december "#*& raderar samt liga 
hårddiskar, servrar, elektroniska minnen: Program, appar, koder, 
allt är borta; det enda som fungerar är e-post och gammal analog 
teknik.16 Denna bugg har också att göra med den insektsliknade 
varelse som via halsens sida trängt in i kosmonautens och den åter-
vändande marsresenären K. Obbs kropp och installerat sig alldeles 
intill ryggraden. Den ger, oförklarligt, Obb tillgång till världens alla 
försvunna data. Han minns allt – inte minst de koder som krävs för 
att återstarta de digitalt beroende maskiner som tvärstannat, liksom 
de implantat i människors kroppar som slutat fungera. Parasiten 
ger dessutom Obb förmågan att telepatiskt kommunicera med vissa 

personer, samtidigt som man får anta att denna kommunikation 
avlyssnas – buggas – oklart dock av vem. Slutligen är le bug också 
en infektion, ett virus, som smittat Obb och som han i sin tur för 
vidare. Infektionen visar sig som växande blå !äckar på huden, 
men tycks inte, i alla fall inte i de två första banden, förutom feber, 
ge några ytterligare symptom.

Föga förvånande vill alla världens maktgrupperingar, från stater, 
multinationella företag, politiska och religiösa samfund till brotts-
syndikat och enskilda desperata implantatförsedda individer få tag 
på, få hjälp av eller få kontroll över Obb. Han har på en gång blivit 
möjlighet till makt, till återställande av världsordningen och en revo-
lutionär potential att göra om precis allt. Obb är alltså en jagad$man. 

Det är dock inte detaljerna i själva historien i Le bug som kommer 
vara mitt primära fokus i denna essä. Det som intresserar mig är hur 
Bilal arbetar fram sin samtidskarakteristik och samhällskritik via 
detta tänkta scenario. 

– – – – –
Bilal har genom åren etablerat och utarbetat ett säreget socialt 

imaginärt universum, som fungerar som en skratt- och skräck-
spegel för (i första hand) den västerländska, europeiska samtiden. 
I detta har han bland annat iscensatt subjektets upplösning,17 
krigets ill- logik (i första hand de krig som följde på Jugoslaviens 
upp lösning),18 de alltmer oklara gränserna mellan människa-djur- 
maskin samt mätbarhetens besatthet och skalor – från Celsius och 
Richter till fullkomligt %ktiva skalor för att mäta i princip allt.19 I 
Bilals universum hotar minne, makt och autonomi – på såväl social 
som individnivå – att ständigt för!yktigas, förvrängas, förvandlas 
och förvittra. Du kan aldrig vara säker på att du verkligen är du och 
inte din egen avatar: säker på att de beslut du fattar, den kärlek du 
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lever verkligen är dina; varje känsla, varje visshet är osäkrad. Det är 
ett universum av genomsläppliga gränser, av parasiter som tar över 
sina värdorganismer.20 Den färgton som håller samman denna värld, 
dess fundament, är det grå – ”le couleur indicible” [den osägbara 
färgen].21 Här placerar han också Le Bug, denna gång med en däm-
pad mauve med dragning åt det lilagrå som grundton. Vid sidan av 
olika schatteringar av det grå återkommer det blå, i speci%ka gråblå 
toner, som ett väsentligt visuellt element genom hela Bilas verk.22 Så 
också i Le Bug. 

Under senare år har Bilal utvecklat sitt arbete med serieformen, 
och då i första hand komplicerat samspelet mellan bild, text och 
rutor. I sina tidiga verk följer han en ganska konventionell form,23 
där varje ruta får sin innebörd och roll primärt av den plats den 
intar i serien av rutor på sidan, det vill säga av dess relationer till 
övriga rutor på samma sida och/eller uppslag, samt av hur den 
enskilda rutan för den övergripande berättelsen framåt. Seriema-
nusförfattaren och -teoretikern Benoît Peeters kallar detta slags 
ömsesidiga beroende mellan berättelse och gestaltning (tableau) 
för ett retoriskt bruk. Peeters skiljer detta från konventionellt bruk, där 
berättelsen helt dominerar bilden/tablån (alltså att bilden endast 
illustrerar berättelsen), samtidigt som de båda är relativt oberoende 
av varandra; dekorativt bruk där bilden/tablån dominerar, samtidigt 
som berättelse och bild är förhållandevis autonoma samt produktivt 
bruk, där bilden/tablån, – samtidigt som berättelse och tablå beror 
av varandra – dominerar.24 

Bilals utveckling efter mitten av &'+#-talet kan dock knappast 
tryckas in i Peeters lite kantiga fyrfältsstrukturalism. På ett konstnär-
ligt plan rör han sig bort från själva tecknandet, ”le code de la ligne 
clair” [den rena linjens kod] och det påföljande färgläggandet,25 till 
förmån för måleriet. Han övergår successivt till att måla rutorna 

Illustration &. Le Bug, Livre ", s. -'. Obb fångad av progressiva Neo- 
Marxister. Utdrag ur verket Le Bug av Enki Bilal © Casterman. Med 
författarens och Editions Castermans välvilliga tillstånd.
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direkt, för att därefter beskära/omfokusera dem digitalt och ordna 
dem i sekvenser. Detta innebär bland annat att han arbetar fram 
sina historier diskursivt och visuellt i en och samma process. För 
Bilal är det alltså inte frågan om diskursiv eller visuell dominans 
eller autonomi, utan om ett visuellt begreppsligt imaginärt arbete 
som genererar hans verk. Därför är det också rimligt att tala om 
detta arbete som på en och samma gång imaginalt och imaginärt. 
Med Chiara Botticis ord är det imaginala 

… something that is made of images. In the current context, 
 devel op ing the concept means [to move] beyond the  philo sophy 
of the subject (imagination as an individual faculty), but also 
beyond an equally problematic metaphysics of the context (the 
imaginary as a given social context). 0e starting point is neither 
a subject separated from the world nor a world independent from 
the subject, but simply images. […]; without images, there cannot 
be a world for us, although this does mean that we must decide a 
priori what is the source of such a process of imagining, whether 
individual or social.26

Som jag förstår Bottici menar hon att det imaginala och det 
imaginära tillsammans föregår och utarbetar de socialt imaginära 
betydelser som både skapar oss som subjekt och gör det möjligt 
för oss att erfara och tänka skillnader, som till exempel den mel-
lan text och kontext. Men vad som är mest fundamentalt för den 
imaginära processen, individen eller det sociala, lämnar hon öppet; 
en fråga som snarare rör preferenser än fakta. Bilals visuella arbete 
innefattar såväl det imaginala som det socialt imaginära, och är 
lika betydelsegenererande och begreppsskapande som någonsin 
de diskursiva eller narrativa aspekterna i hans verk.27 Att i Peeters 

efterföljd försöka skilja mellan gestaltning och narration i hans verk 
blir därför i bästa fall missvisande.

Meningsskapande processer i serieläsning 
Av samma skäl blir också de tidiga serieteoretikernas fokus på 

att %nna speci%ka koder för just serier otillräckligt för att diskutera 
Bilals verk.28 I stället bör vi försöka förstå och beskriva hur visuella 
verk (som Bilals, men också många andra samtida serieskapares) 
inter agerar med och aktiverar såväl socialt imaginära föreställ ningar 
som kognitiva förmågor hos sina läsare. Här får vi god hjälp av 
Karin Kukkonen, som i sin Contemporary Comics Storytelling ("#&/) 
främst intresserar sig för det hon kallar ”processes of meaning- 
making”.29 Detta innebär, mer precist att:

[A]t stake is not a vocabulary or a grammar of comics storytelling 
but rather a pragmatic account of how comics awaken their readers’ 
imagination, how they elicit meaning-making processes, and how 
they thereby tell their story …. I consider the clues, gaps and 
inferences that shape the encounter between readers minds and 
textual features.30

För ett kognitivt pragmatiskt tolkningsarbete av detta slag hand-
lar det alltså om att använda sig av de ledtrådar som den visuella 
texten erbjuder snarare än om att %nna eller förstå den eller de 
koder som texten också använder sig av.31 Det handlar för Kukko-
nen om att fokusera på meningsskapande såväl i som genom läs-
akten: ”On my cognitive account, comics dynamically play into our 
cognitive predilections and put them to particular narrative and 
literary$use.”32
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Även om serier självklart också använder sig av såväl konventio-
nella tecken som av koder av olika slag så kan man med Kukkonen 
konstatera att många visuella, verbala och interaktionella (dvs hur 
personerna i serien relaterar till varandra genom gester, minspel 
etc.) ledtrådar inte alls beror av koder, utan i stället av speci%ka 
meningsskapande kon%gurationer i den visuella texten: ”… much 
meaning-making relies on making the relevant inferences for the 
particular contexts we encounter codes in.”33

Jag ser Kukkonens inriktning mot kognitiva meningsskapande 
processer i läsakten som ett komplement till mina egna försök att 
undersöka vad som krävs för att, som jag en gång formulerade det, 
”att se det som %nns där att se” (det vill säga hur vår perception 
betingas av de språk, tankevanor, begrepp och begreppssystem 
som alltid redan formar vår erfarenhet).34 Vi är båda intresserade av 
hur mening blir till – i mitt fall med fokus på hur de begrepp, ste-
reotyper och föreställningar vi alltid redan bär med oss möjliggör 
eller försvårar meningsfull perception och erfarenhet; i Kukkonens 
fall hur dessa begrepp, stereotyper och föreställningar kan använ-
das i visuella texter för att aktivera meningsskapande i speci%ka 
 lässituationer. 

– – – – –
För att en läsare alls skall kunna förstå och tolka det som Kuk-

konen kallar ledtrådar (clues), liksom för att kunna omvandla 
dessa till meningsfull förståelse av berättelser menar jag att vissa, 
minimala, villkor måste vara uppfyllda. Förutom det självklara att 
”kunna” det (diskursiva) språk som används i verket, måste läsaren 
dels ha något slags begrepp om representation,35 dels ha en åtmins-
tone basal kännedom om relevanta visuella, verbala och interaktio-

nella stereotyper som används i verket. Alltså att i gängse mening 
kunna både läsa och avkoda, samt tolka och förstå. Men sådana 
kompetenser är varken självklara eller givna – de förvärvas genom 
socialisering liksom genom erfarenhet. Detta är givetvis Kukkonen 
klar över när hon refererar till den nordamerikanske %lmteoretikern 
David Bordwell som skiljer mellan tre slags visuella e.ekter:

[F]irst, visual e.ects which are dependent upon cross cultural, 
even universal factors”; second ”visual e.ects which depend on 
 culturally localized skills but which can be learned easily”; and 
third, ”visual e.ects which depend on culturally speci%c skills 
requiring more learning.36

Kukkonen konstaterar att även om man i serier %nner exempel 
på den tredje typen av visuella e.ekter, till exempel symboler för 
superhjältar – tänk Batman – som måste läras in speci%kt, så menar 
hon att ”the majority of (visual) comics signs fall under the %rst 
two, easily accessible categories.”37 Detta är själva kärnan i Kukko-
nens övertygande argument mot att se läsning av serier endast som 
avkodning. Mening är, som hon skriver, inte %xerad utan genereras 
och transformeras i och genom läsarens engagemang med och i 
den visuella texten.38 Genom närläsningar av serierna Steve Canyon, 
Fables och Tom Strong visar hon dessutom i detalj hur fruktbar hen-
nes inferentiella läsning med sin abduktiva logik är – i synnerhet 
när hon diskuterar hur kontexter och schemata aktiveras genom 
speci%ka ledtrådar i verken,39 samt hur dessa kan utvecklas genom 
begrepp som intertextuality, story world och $ctional minds. 
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Det socialt imaginäras roll
Jag %nner Kukkonens sätt att närma sig visuella verk mycket 

givande. Samtidigt saknar jag – eller, bättre, skulle jag velat att 
Kukkonen gav mer än marginell plats åt – en dimension som tycks 
mig avgörande, i synnerhet i relation till Bilals verk: Det socialt 
imaginära. Själva förmågan att identi%era och förstå de ledtrådar 
Kukkonen talar om vilar ytterst på kännedom om den eller de mag-
mor av socialt imaginära betydelser som den visuella såväl som den 
diskursiva texten arbetar med. Kunskap om de socialt imaginära 
universa som används i den visuella texten är alltså en förutsättning 
för att man som läsare alls skall kunna först uppfatta och sedan för-
stå de ledtrådar Kukkonen talar om. En sådan kännedom förvärvas 
genom såväl socialisering som erfarenhet – det förra ofta omedvetet 
och fundamentalt, det senare ofta medvetet och avsiktligt. Den 
mest väsentliga aspekten hos det socialt imaginära är att det, lik-
som doxa,40 presenterar en värld för oss; en värld som framstår som 
given och självklar; ofrånkomlig och stabil – åtminstone fram till 
det ögonblick då vi, ensamma eller i grupp, blir varse att andra in-
divider, samhällen, grupper eller kulturer tar helt eller delvis andra 
betydelser för givna och verkliga. Då ställs vi inför vår autonomi, 
det vill säga vi inser att vi lika gärna – hade vi fötts i ett annat sam-
manhang, en annan tid, en annan social klass – kunde uppfattat 
verkligheten och världen på andra, snarlika eller mycket olika sätt. I 
och med denna insikt relativiseras allt – med allt vad det innebär av 
ansvar, tvetydighet och möjligheter. Och vi inser samtidigt att vi kan 
välja att hålla fast vid det vi föddes in i – fast då måste vi i de allra 
!esta fall samtidigt lyckas glömma att detta fasthållande vid en viss 
verklighet faktiskt är ett val. Om allt detta skrev den fransk-grekiske 
politiske tänkaren Cornelius Castoriadis ofta och gärna. Till exem-
pel i La Montée de l’insigni$ance från &''-:

Det kan inte %nnas ett samhälle som inte är något för sig självt;  
som inte framställer sig som varande någonting – vilket är en konse-
kvens, en del och en dimension av att samhället måste sätta sig som 
”någonting” […]. ”För sig självt” är samhället aldrig en samling 
förgängliga och utbytbara individer som lever på ett visst territori-
um, talar ett visst språk och ”utåt” praktiserar vissa seder. Tvärtom, 
individerna ”tillhör” detta samhälle eftersom de deltar i dess socialt 
imaginära betydelser, deltar i dess ”normer”, ”värden”, ”myter”, 
”representationer”, ”projekt”, ”traditioner” etcetera, och eftersom 
de delar (oavsett om de är medvetna om det eller ej) viljan att vara 
detta samhälle och att ständigt få samhället att bli till. Allt detta 
hör givetvis till samhällets instituering i allmänhet – liksom till det 
samhälle om vilket det, var gång, är fråga. Individerna är de enda 
”verkliga” eller ”konkreta” bärarna av samhället, just sådana som 
de utformats, fabricerats av institutionerna – det vill säga av andra 
individer, som själva bär samma institutioner och$betydelser.41

Det socialt imaginära är alltså på en och samma gång den magma 
av betydelser som en författare som Bilal har att arbeta med och 
den fond mot vilken en läsare förmår identi%era ledtrådar i såväl 
hans visu ella som diskursiva text. Utan denna fond blir menings-
skapandet bristfälligt, eller kanske till och med omöjligt – och nu 
talar jag inte endast om meningsskapande i relation till serieläsning. 
Jag talar om förutsättningarna och villkoren för mänsklig menings-
full erfarenhet i stort; för hur vi genom det socialt imaginära erfar 
och agerar i vår värld. Låt mig försöka konkretisera detta en smula 
och förklara hur jag menar genom att granska några sidor ur Le%Bug. 
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Att läsa Bilal
Jag inleder med en förhållandevis enkel sida. Här har Obb just 

gett Juna Perth koden som styr den medicinska utrustningen om-
bord på den internationella rymdstationen.

Sidan består endast av tre rutor som läsaren, efter att först tagit in 
hela sidan,42 läser uppifrån och ned (ruta & överst, ruta / nederst), 
liksom från vänster till höger. Kommunikationen mellan personerna 
sker via tal representerat i pratbubblor, rättframma frågor och svar:

 – Hur känner ni till koden?
 – Ingen aning.

Ruta & ger en överblick över de tre personerna – vi ser Obb i för-
grunden; Rhoopangarhi lite längre bort, och i fonden Perth. I ruta 
" följer vi Obbs blick när han läser Rhoopangarhis namnskylt och 
plötsligt vet när denne är född och vad hans föräldrar heter. I ruta / 
ser vi rummet från motsatt håll – Perth är nu i förgrunden och Obb i 
fonden. Obb ger ytterligare prov på sina förvånande detaljkunskaper. 

Rhoopangarhi och Perth är klädda i skyddsdräkter, med röda kors 
som identi%erar dem som läkare; Obb har sitt rymdfararunderställ. 
Vi ser i ruta & och " att Obb har en blå !äck vid vänster tinning. Vi 
vet sedan tidigare att Obb har en parasit i sin kropp och vi förstår 
att han eventuellt bär på ett virus – därav läkarnas skyddsdräkter.

Därmed tycks sidans innehåll uttömt – och så är det kanske. Det 
jag vill peka på här är hur avhängigt också detta basala menings-
skapande är av kännedom om hur visuell representation fungerar – 
och detta är en kännedom vars grunder ges via det (i varje situation 
speci%ka och situerade) socialt imaginära.43 Förutsättningen för den 
enkla läsning jag just presenterat %nns i en outtalad men verksam 

Illustration " Le Bug, s. "*, band &. Utdrag ur verket Le Bug av Enki 
Bilal © Casterman. Med författarens och Editions Castermans 
välvilliga tillstånd.
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förmåga att (från det mest fundamentala till det mer individerfaren-
hetsberoende och genrebetingade): &) se bilder som representatio-
ner/framställningar; ") se att personerna på bilderna är de samma 
(alltså totalt tre stycken, inte sex, åtta eller nio); /) se att de tre bil-
derna representerar samma %ktiva rum och samma %ktiva personer 
(förstå perspektivskiftet); *) att från Rhoopangarhis hållning och 
blick i Ruta & och / förstå att han är oroad och intensivt intresserad; 
,) att förstå att användningen av fetstil i Rhoopangarhis pratbubb-
lor förstärker och bekräftar det visuella intryck han gör. 

Detta är ett exempel på hur en läsare arbetar med det som Kuk-
konen kallar visuella, verbala och interaktionella ledtrådar i en 
speci%k visuell text, men också på hur detta arbete självt betingas 
av läsarens kännedom om en speci%k magma av socialt imaginära 
betydelser. Punkt &, " och / relaterar till att läsaren förstår hur visu-
ella representationer fungerar, något som hen förmodligen lärt sig 
som mycket ung, gissningsvis innan hen lärt sig läsa verbalt språk, 
kanske av en nära släkting eller lärare som läst och förklarat bil-
derböcker (det socialt imaginära överförs primärt från individ till 
individ; ”Individerna är de enda ”verkliga” eller ”konkreta” bärarna 
av samhället”, som vi såg i citatet från Castoriadis ovan).

Punkt * handlar om en genom erfarenhet förvärvad speci%k 
social kompetens att ”läsa” kroppsspråk och minspel inom en viss 
kulturkrets, samt förmågan att tillämpa denna också på representa-
tioner av människor för att skapa en i den givna %ktiva kontexten 
rimlig mening. Punkt , handlar om att känna till vissa koder, dels 
att fetstil generellt innebär emfas; dels speci%kt att det i detta 
sammanhang innebär att Rhoopangarhi talar med eftertryck och, 
på basis av *, oro. Alltså – medan & förmodligen är en mer eller 
mindre universell mänsklig förmåga, är " och / tydligt förankrade 
i en speci%k västerländsk såväl imaginal som imaginär representa-

tionstradition. Följaktligen måste den som tolkar nån gång ha lärt 
sig ”läsa” representationer på just detta speci%ka sätt, för att kunna 
uppfatta de ledtrådar jag nyss pekade ut. * och , har på samma 
sätt att göra med förståelse av representationer av inlärda speci%ka 
kulturella uttryck, som måste kunna identi%eras som sådana för att 
fungera som meningsgivande för läsaren. 

– – – – –
Låt oss gå vidare till nästa exempel, där det socialt imaginäras 

betydelse blir mer framträdande. (Se följande uppslag.)
Här presenteras konsekvenserna av le Bug Numérique Géneralisé 

– BNG (Bilal har en förkärlek för akronymer, vilka återkommer 
genom hela hans verk), alltså den digitala minnes- och informa-
tionsförlust som drabbat hela världen. Detta är den tredje sidan av 
tre – de två tidigare behandlar London och New York och hur BNG 
på olika sätt drabbat hissar, tunnelbanor, !ygplan, banker, !ykting-
strömmar vapenförråd och gett upphov till självmord, främst bland 
tonåringar, och kidnappningar, främst av minnesexperter och 
matematiker. På denna sida behandlas Paris och konsekvenserna 
av BNG för organiserad brottslighet, sjukvård, fängelser, samt el-
systemet (spontana eldsvådor). 

Sidan består av tre rutor; ruta & och / ungefär jämnstora, ruta " 
betydligt mindre. Därtill kommer ett antal textrutor och en prat-
bubbla. I ruta & ser vi Ile de la Cité från öster och från luften; ruta " 
ger en bild av en del av Santé-fängelset, också från luften; i ruta / ser 
vi Paris hustak från norr, med kyrkan St. Eustache i fonden.

Ruta & utgår från och bearbetar ett fotogra% medan ruta " och / 
är ”realistiska” återgivningar av miljöer i dagens Paris – med till-
lägget att St. Eustache-kyrkan försetts med ett idag icke-be%ntligt 
fyr kantigt och bevuxet torn.
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Texten i de infällda textrutorna är av nyhets!ash-karaktär – de är 
alltså varken förklarande eller beskrivande utan konstaterar olika 
fakta, vilkas bakgrund och sammanhang läsaren implicit förutsätts 
känna till. Förutom i ruta " ger de ingen indikation om vad som 
syns på bilderna – även detta förutsätts läsaren vara bekant med. 
Vidare har texterna ett typiskt ”tryckt” utseende – de är skrivna 
med maskinskrift (till skillnad från de ”textade” talbubblorna) med 
rubriker i fetstil. 

Texterna fungerar som typiska ledtrådar i Kukkonens mening; 
i och med att läsaren förutsätts vara bekant med de sammanhang 
och den bakgrund som textens information förutsätter, aktiveras lä-
sarens eget meningsskapande för att fylla i informationsluckor och 
skapa de sammanhang som krävs för att ge rimlig narrativ mening 
åt texterna. 

Bilden i ruta & fungerar på ett snarlikt sätt. I den (mycket) välkän-
da bilden av Notre Dame (med den nyligen, &, april "#&', nedbrunn-
na och snart rekonstruerade spiran intakt) och Ile de la Cité har 
Bilal placerat en moské i direkt anslutning till, eller kanske till och 
med delvis på, den plats där det idag %nns ett minnesmuseum över 
Förintelsens o.er, Mémorial des Martyrs de la Déportation. Detta 
kommenteras inte i texterna (men bilden återkommer en gång till 
i ett snarlikt perspektiv, band " s. "+, också okommenterat) och får 
heller ingen betydelse i den följande historien. Moskén %nns där, 
lika självklart som Notre Dame. Den läsare som uppmärksammar 
detta ställs alltså visuellt inför samma slags ledtråd som ges i texter-
na och måste själv skapa det sammanhang som kan förklara moskén 
och dess placering.44 

Bilal arbetar ofta på detta sätt, både visuellt och diskursivt, när 
han presenterar i förhållande till idag radikala förändringar som 
givna verkligheter. Han pekar på så sätt ut de ”möjligheter till Illustration / Le Bug, s. "+, band &. Utdrag ur verket Le Bug av Enki Bilal 

©$Casterman. Med författarens och Editions Castermans välvilliga  
tillstånd.
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möjlig heter” som jag efterfrågade i inledningen.45 Förutsättningen 
för att detta alls skall fungera är, som jag hoppas redan har framgått, 
att läsaren är eller gör sig åtminstone något bekant med det socialt 
imaginära universum som Bilal utgår från och transformerar. Vad 
gäller bilden av Notre Dame så kan den nog antas ingå i en interna-
tionellt spridd föreställningsvärld, medan Santé-fängelset (Ruta$") 
knappast är välbekant ens för Parisare – vilket kanske förklarar att 
här ger textrutan information om vad vi ser, att det rör sig om ett 
fängelse. Ruta / presenterar de (får man väl anta) internationellt 
välkända Paris-taken, med en åtminstone för parisare välkänd kyrka 
i fonden, samt rökutveckling som antyder bränder i staden –  vilket 
understryks av textrutan som talar om ”spontana eldsvådor” i BNGs 
spår. (Pratbubblan i samma ruta pekar framåt i handlingen.)

Detta sätt att arbeta möjliggör för Bilal att skapa öppna verk, som 
ställer krav såväl på läsarens uppmärksamhet som hermeneutiska 
förmåga för att alls bli meningsfulla. Det %nns inte en tydlig inne-
börd hos dessa bilder och texter; de blir istället utgångspunkter för 
mer eller mindre välgrundade och informerade abduktiva menings-
produktioner.

– – – – –
Jag hämtar ett tredje och sista exempel från band " av Le Bug. 

Denna gång vill jag visa en aspekt av hur Bilal arbetar med  historien 
som imaginärt material. 

Sidan består av fyra rutor – ruta & överst till vänster, ruta " överst 
till höger, ruta / direkt under ruta " och ruta * längst ned på sidan. 
Här möter vi ett annat slags ”maskintext” i textrutorna – fetstil, 
större grad och eventuellt också en annan font (jämfört med news-
!ashtexterna) för att återge Obbs egna tankar. I pratbubblorna 
återges dialogen mellan Obb och Nataly-Ann Tverdokhleb. Illustration *, Le Bug, s. "&, band ". Utdrag ur verket Le Bug av Enki  

Bilal ©$Casterman. Med författarens och Editions Castermans 
välvilliga tillstånd.
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Till skillnad från övriga delar i Le Bug har avsnitten där den 
gruppe ring som kallas Neo-Marxister förekommer ett tydligt, näs-
tan dominerande inslag av ljust grågrönt. 

Den febrige Obb har tillsammans med Perth lyckats kapa en !yg-
maskin och landat för att tanka på ”un de ces monolithes planéto-
phalanstéro-utopiques” [svåröversatt – en tolkning kan vara: ”en 
av dessa monoliter (som hör till) de utopiska, planetomspännande 
falanstärerna.]”46 som kom att bli populära under "#/#-talet. Obb 
och Perth har just väckts av Nataly-Ann Tverdokhleb (vars namn 
vi får veta betyder ”hårt bröd”), ledaren i den grupp progressiva 
Neo-Marxister som lever i, på och av monoliten. Den första text-
rutan återger den information om Tverdokhleb som ”le bug” förser 
Obb med. Vi får veta att Neo-Marxisterna år "#/) återupplivat 
en idé från det sena &'"#-talets Moskva som de kallar ”Det Eviga 
 Huset” efter titeln på en bok skriven av historikern Yuri Slezkine 
som ”publicerades åtminstone "# år tidigare.” 

Denna information är inte nödvändig för att kunna följa berät-
telsen i Le Bug, men för den som känner till Slezkines bok (som 
alltså verkligen skrevs av den ryskfödde amerikanske historikern 
Yuri Slezkine och publicerades på Princeton University Press "#&), 
fast med en något annorlunda titel: !e House of Government. A Saga 
of the Russian Revolution) och historien om den bolsjevikiska elitens 
boningshus i Moskva, blir Neo-Marxisternas roll i Le Bug på en och 
samma gång mer begriplig, mer sinister och mer tragisk: Selzkines 
huvudtes är att bolsjevikerna bäst förstås som en religiös apoka-
lyptisk sekt, och att historien om det hus ,”Statsstyrelsens hus”, 
som uppfördes för de styrande bolsjevikerna i Moskva &'"+-/#, 
återspeglar såväl bolsjevismens förhoppningar, dess utopism och 
dess förfall. I en lång recension av boken skriver Joshua Ja.a i !e 
New Yorker den ' oktober "#&) bland annat detta: 

In Slezkine’s telling, the Bolsheviks were essentially a millenarian 
cult, a small tribe radically opposed to a corrupt world. With 
Lenin’s urging, they sought to bring about the promised revolution, 
or revelation, which would give rise to a more noble and just era. 
Of course, that didn’t happen. Slezkine’s book is a tale of ”failed 
prophecy,” and the building itself – my home for the past several 
years – is ”a place where revolutionaries came home and the 
 revolution went to die.”47

Så när Obb, i textruta ", just under ruta & och /, konstaterar att 
Tverdokhleb och hennes organisation tror att ”en uppdaterad och 
korrigerad Marx kan utgöra framtiden för Människan” samt att den 
bugg som drabbat världen ”är en välsignelse för den rörelse vars 
namn – ni skulle aldrig kunna gissa det; inte på tusen år – är ’Tver-
do khleb’” antyder han en dyster framtid för rörelsen. Men innan 
Obb och Perth ger sig av hjälper han dem få igång monolitens 
maskineri. ”För man måste ju ge dem som försöker ändra världen 
en chans, eller hur?”48 

Nästa gång Neo-Marxisterna dyker upp i berättelsen har de elitis-
tiska utrensningarna redan börjat.49

Bilal aktiverar historien liksom läsarens förväntade kunskaper 
om historien på åtminstone tre sätt här, tre ledtrådar i Kukkonens 
mening: genom explicita referenser till marxismen som politiskt sys-
tem; genom den speci%ka referensen till Selzkines bok samt, visuellt, 
genom symbolen som Neo-Marxisterna bär på sina jackor och huvor 
och som är snarlik hammaren och skäran (se illustration &; gra(tin 
på väggen bakom Obb). På samma sätt som moskén bredvid Notre 
Dame varken kommenteras eller särskilt poängteras, tematiseras inte 
heller dessa referenser till &'##-talets politiska historia ytterligare 
–$och de behövs heller inte, som sagt, för att kunna följa narrationen 
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i Le Bug. Däremot skulle den läsare som inte fångar dessa ledtrådar 
också missa huvudpoängen med Bilals prospektiva science %ction – 
att erbjuda en konstnärlig framtidsinriktad analys av samtiden.

Vad är realism? Prospektiv science fiction.
Bilal får ofta frågan hur det kommer sig att han verkar kunna 

förutse händelser i den nära framtiden. Ser man tillbaka på hans 
verk %nns det onekligen anledning att ställa denna fråga – i Partie de 
Chasse från &'+/ gestaltas ett Sovjetunionen i sönderfall; i Le Sommeil 
du Monster från &''+ berättas om en fanatisk religiös sekt, Obscurantis 
Order, som genomför ett stort attentat mot en skyskrapa i New York; 
i Le Bug, från "#&), talas om ett (data)virus som lamslår hela världen. 

Men Bilal värjer sig mot att kallas profetisk: – ”Jag förutsäger 
inget, jag är ingen profet! Jag talar om dagens värld; vi be%nner oss 
i Le Bug idag”, säger han i ett samtal på Bou.es du Nord i Paris den 
- oktober "#&'.50 Och i de redan citerade samtalen i France Cultur, 
augusti "#"#, förtydligar han sig: 

Det handlar om en journalistisk, konstnärlig analys av samtiden 
–$med den frihet att skapa som en sådan för med sig – som leder 
till dessa ”förutsägelser”. I Le sommeil du Monstre från &'', inspi-
rerades Obscurantis Order (OO) av talibanismen – men eftersom 
OO$ hämtar element från alla de tre monoteistiska religionerna 
pekar den alltså inte ut varken kristendom, judendom eller islam. 
Skyskrapor är för övrigt uppenbara symboler för västvärlden.51

Det är alltså samtiden som står i centrum för den Science Fiction 
prospectif, den undersökande prospektiva science %ction, som Bilal 
arbetar med. Detta är, frestas jag att tillägga, kanske inte unikt 

utan snarare typiskt för i stort sett all science %ction sedan genren 
uppfanns. Det verkligt intressanta i Bilals verk är snarare hur den 
konstnärliga frihet han talar om – hans ovilja att i gängse mening 
vara realistisk, hans insisterande på att i alla sina verk ha med inslag 
av fantastik och surrealism – lyckas skapa dessa så verklighetsnära 
berättelser som i efterhand framstår som allt annat än fria fantasier 
eller rena påhitt. Jag menar att detta har att göra med hur Bilal 
arbetar med och uppmärksammar transformationer, betoningar 
och skiften inom de socialt imaginära betydelserna i vår tid. Hit hör 
!era av de teman som hans verk kretsar kring – minne, identitet, 
människa-djur-teknik, arti%ciell kontra ”naturlig” intelligens. I 
Le Bug fokuserar han samtidens beroende av it-teknologi och den 
mänskliga organismens bräcklighet, renodlar vissa aspekter och 
funderar över vad konsekvenserna skulle kunna bli. Dessa litterära 
och konstnärliga funderingar är bevisligen ofta mer realistiska, 
trovärdiga och ger oss ett bättre grepp om vår samtid än de !esta 
snävt vetenskapligt eller politiskt närsynta analyser.

– – – – –
Så hur kan Bilal mer konkret hjälpa oss förstå vår pandemiska 

situation idag, hjälpa oss att utnyttja det eventuella socialt imagi nära 
glapp som pandemin gett upphov till? I Le Bug skönjer vi en värld 
där välbekanta kon!ikter transformerats till överraskande allianser, 
som när kalifen i Istanbul håller råd med den kurdiske och ryske 
presi den ten. Vi anar att andra världsordningar är möjliga – kanske 
inte just dem som många bland oss hade hoppats på, men likväl var-
ken otänkbara eller egentligen orealistiska. Kanske har vi dem redan 
här, i de gula västarna, i antivaxarna, hälsoivrarna och ny-högern 
som idag tycks göra gemensam sak på Europas gator. De förenas av 
en idé om (yttrande)frihet liksom av en misstro mot etablissemanget 



297296

och dess vilja att skydda befolkningen genom restriktioner, vaccina-
tioner och lockdowns – kanske är detta vägen som leder bort från ny-
liberalismen? Men det är svårt att tro att den, post pandemin, skulle 
leda till en klimatklok världsordning med fokus på ekologisk rättvisa 
och mänskliga rättigheter. Snarare då att de socialt imaginära före-
ställningarna frihet och jämlikhet, som så länge varit vänsterns och de 
socialliberala tankesmedjornas centrala tankegods, nu håller på att 
anta andra och nya former och konstella tioner. Samma revolutionära 
entusiasm som under &'-+-vänsterns glansdagar %nns uppenbarligen 
där, liksom dogmatismen och det snävsynta grupptänkandet. 

Men att göra motstånd mot denna utveckling genom att åter-
vända till de gamla, förment egentliga innebörderna hos frihet 
och jämlikhet är nog varken möjligt eller ens önskvärt. Genom 
skildringen av falanstärernas återkomst låter Bilal oss förstå att det 
knappast kommer något gott ur trosviss återanvändning av gamla 
dogmer – inte ens om dogmerna syftar till att förändra världen i 
en bättre riktning. I den trilogi, Coup de Sang ("##'-"#&*), som 
direkt föregår Le Bug låter Bilal jorden själv bli den avgörande 
politiska och klimatologiska aktören. Människans manipulativa 
politiska agens åsidosätts av jordklotet självt, med såväl katastrofala 
som paradisiska följder.52 I Le Bug är människan och hennes allt 
genomsyrande teknologier – från internet ungefär som vi känner 
det idag till alla de digitala implantat som förlänger och förhöjer 
det mänskliga livet – återigen huvudaktören. Och kanske är det 
allra mest människan och hennes teknologiers sårbarhet som står i 
fokus. Bilal visar att buggen i systemet är ofrånkomlig, oavsett om 
den kommer från en marsresenär, en !addermus eller genereras ini-
från själva det system som framställs som oförstörbart och helt och 
hållet pålitligt – det må gälla elektroniska betalsystem, kontrollen 
över övervakningsteknologierna eller kärnkraften. 

Varken Le Bug eller något annat av Bilals verk pekar ut en enkel 
eller entydig väg mot en bättre framtid och kan knappast läsas som 
profetior. Just därför öppnar de en möjlighet till politisk re!ektion 
och gestaltning där framtiden, hur skrämmande den än må te sig, 
i alla fall inte står stum. Även om alla förutsägelser idag tycks ha 
fog för sig, dystopier såväl som egalitärt demokratiska visioner, så 
låter Bilal oss tydligt se den förrädiskt trygga hopplösheten hos det 
%ktivt förutsägbara i högst reella kon!ikter. Istället ger hans verk 
oss en möjlighet – nu under pandemins andra år – att förstå att 
vi be%nner oss i ett möjligt glapp, i en situation där vi eventuellt 
kan omskapa vår värld och oss själva, utan skyddsnät men också 
utan skygglappar. Bilals prospektiva tänkande visar i alla fall att 
framtiden inte följer manus, eller är föreskriven av %ktionaliserade 
repetitioner av tidigare utopier. Tvärtom är den avhängig ett realis-
tiskt socialt imaginärt skapande som inte entydigt visar vart vi bör 
bege oss, men de%nitivt hur vi kan begripa vår tid, dess plågor och 
möjligheter till möjligheter. Kanske krävdes det en verklig viral 
pandemi för att åstadkomma just detta.
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en något förkortad översättning från danskan) åter%nns på https://
sverigesradio.se/artikel/7436400, hämtad "".#*."#"&.
" När jag skriver ”vi” här syftar jag på medborgare i det socialt 

imaginära universum som i bland kallas ”västvärlden” men som på intet 
sätt begränsas till speci%ka platser eller länder. Den som känner igen 
(sig i) den följande, högst skissartade, historiken har på ett eller annat 
sätt del i denna ”västvärld”.
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&# Lagen trädde i kraft den &#/& "#"&. I ett tidigare pressmeddelande 
från regeringen sägs lagen vara ”en ramlag, där riksdagen, om den 
antar lagen, tillfälligt ger regeringen befogenhet att i förordning besluta 
om !er bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande 
är möjligt.” https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/
tillfallig-pandemilag-ger-!er-befogenheter-for-atgarder-om-smittskydd/, 
hämtad #,.#&."#"&.
&& För en genomgång av begreppet magma och tanken om en 

magma av socialt imaginära betydelser, som båda har sina rötter i 
Cornelius Castoriadis tänkande, se min ”Magma” i Suzy Adams (red), 
Cornelius Castoriadis: Key Concepts (Bloomsbury Publishing, "#&*). Flera 
av bidragen i denna bok utvecklar andra i sammanhanget relevanta 
begrepp och idéer i Castoriadis tänkande.
&" Se hennes Imaginal Politics – Images Beyond Imagination and the 

 Imaginary. (New York: Columbia University Press, "#&'). Jag åter kom-
mer strax nedan till innebörden hos denna term och den distinktion 
hon gör mellan imaginal och imaginary.
&/ Jag återkommer till och diskuterar alla dessa termer på olika sätt 

genom hela essän.
&* På franska Wikipedia %nns en utmärkt sida om Enki Bilal, med 

såväl utförlig biogra% som publikationsförteckning: https://fr. wikipedia.
org/wiki/Enki_Bilal, hämtad "".#*."#"&.
&, Enki Bilal, Le Bug, Livre & ("#&)) och Livre " ("#&'). (Paris: 

Caster man). Band tre planeras komma ut våren "#"". Bok & utkom i 
svensk översättning av Per A. J. Andersson med titeln Bug den "#/, 
"#"# på Cobolt förlag. Bok " kom på svenska på samma förlag den "' 
mars "#"&. (I denna text har jag dock inte använt mig av den svenska 
utgåvan).
&- Här kan man förstås fundera över om ens e-post skulle fungera … 

Bilal har kommenterat detta i olika intervjuer och sagt att han inte 
är och inte försöker vara realist i alla detaljer. Huvudpoängen är att 
världens samlade minne försvunnit.
&) Tydligt bland annat i La Trilogie Nikopol (&'+#–&''"; i ett band 

"##,) (Paris: Editions Casterman, &''+–&''").

/ Om man söker på ’facebook revolution’ i Uppsalas universitets-
biblioteks katalog får man drygt */ ### trä.ar, varav de mest relevanta 
(enligt bibliotekssidans algoritm) alla på ett eller annat sätt tar upp just 
händelserna i Egypten "#&& – men formuleringen återkommer också i 
andra sammanhang, t. ex. för att tala om protesterna i samband med det 
iranska presidentvalet "##'. För en snabb översikt över hur uttrycket 
använts, se t. ex. https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Revolution, 
hämtad "".#*."#"&.
* Se t. ex.”Who’s your dance partner?” av 0omas Meany, London 

Review of Books, Vol *& No. "& • ), November "#&'. Meany påpekar, 
med direkt bäring på min argumentation här, att ”the demonisation of 
smugglers by the Western press – more interested in the evils of indivi-
dual characters than any consideration of political economy – has been 
decisive in the treatment of the ’European refugee crisis’, which can 
only be alleviated one bad actor at a time.” Se också min artikel ”Europa 
är knappast ett hem för alla”, DN kultur Debatt, /# januari "#&'.
, Och inte bara i Kairo – exemplen på Facebooks potential att spela 

diktaturer och diktaturliknande regimer i händerna är många, t. ex. i 
samband med de redan nämnda (not /) oroligheterna kring president-
valet i Iran "##'.
- För en belysande genomgång av Cambridge Analyticas verksam-

het under tiden före och efter brexit-omröstningen, se dokumentären 
!e Great Hack av Karim Amer och Jehane Noujaim, tillgänglig på 
Net!ix, besökt &#.#&."#"&.
) Se till exempel ”Leaked: Cambridge Analytica’s blueprint for  

Trump victory” i !e Guardian, https://www.theguardian.com/uk-news/ 
2018/mar/23/leaked-cambridge-analyticas-blueprint-for-trump-victory, 
hämtad &#.#'."#"&.
+ Här framstår Fridays for Future och Greta 0unbergs aktivism ännu 

"#"& som något hoppfullt.
' Se till exempel Yasmeen Serhan and Timothy McLaughlin, ”0e 

Other Problematic Outbreak” i !e Atlantic https://www.theatlantic.
com/international/archive/2020/03/coronavirus-covid19-xenophobia- 
racism/607816/, hämtad &#.#'."#"&.
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&+ Tetralogin Monsters (Paris: Editions Casterman, &''+–"##)).
&' Till exempel Froid Équateur (&''") den sista volymen i Nikopol- 

trilogin, och trilogin Coup de Sang, (Paris: Editions Casteman "##'–"#&&, 
i en volym "#"#).
"# Alla dessa teman är framträdande redan i Bilals första egna 

album, La Foire aux Immortels (del & i Nikopoltriologin) där huvud  per-
sonen Nikopol i sin kropp och sitt medvetande tvingas härbärgera den 
egyptiske guden Horus. Tematiken utvecklas senare till en surrealistisk 
skräckvision i  tetralogin Monstres där Bilal försöker gestalta kon se kvens-
erna av nationalism, religiös fanatism och makthunger med utgångs-
punkt i Balkankon!ikten åren &''&–&''*.
"& France Culture: A Voix Nue, , épisodes, först sända mellan den 

"* och den "+ augusti "#"#. Episod *. https://www.franceculture.fr/
emissions/series/enki-bilal-essentielle-memoire, hämtad #,.#&."#"&.
"" Det blå har haft en central roll i Bilals verk ända sedan hans 

 första$egna arbeten. Här ligger det kanske nära till hands att börja 
 fundera över färgsymbolik – alltså över vilka socialt imaginära bety-
delser färger som ’det grå’ och ’det blå’ kan tänkas ha för Bilal liksom 
för oss läsare. En sådan undersökning är de%nitivt relevant, men av 
skäl som strax kommer framgå inte central för mig i denna text. För en 
i sammanhanget väsentlig presentation av betydelsen hos ’det blå’ i en 
euro peisk$/ EU-kontext, se Louise Schou 0erkildsen, Rhetorical Forma-
tions of European identity – Close Readings of Constitutive Rhetoric Within the 
EU #"'(–)*#& (Uppsala: Uppsala universitet, "#&') '# ..
"/ Se t. ex. de tre album som Bilal gjorde tillsammans med Pierre 

Christin – La Croisière des Oubliés (&'),), Le Vaisseau de Pierre (&')-) samt 
Partie de Chasse (&'+/), som samtidigt ger en tydlig bild av hur Bilal 
formade sin egna särpräglade stil under dessa år.
"* Benoït Peeters, Lire la Bande Dessinée (Casterman &''+/Flamma-

rion "##/) *' .. Ett typiskt och välkänt exempel på ett retoriskt bruk 
%nner vi i Hergés Tintin.
", France Culture: A Voix Nue. Op. Cit. Episod *. ”le code de la ligne 

clair” (&#:,#). Bilal berättar i detta avsnitt bland annat om sin konst-
närliga praktik.

"- Chiara Bottici ”Imagination, Imaginary, Imaginal: Towards a 
New Social Ontology?” i Social Epistemology, //:,, *//–**&, */).
") De komplexa relationerna mellan det imaginala, det imaginära 

och det socialt imaginära, liksom frågan om vad Bottici egentligen 
menar med uttrycket ”the imaginary as a given social context” kräver 
en$betydligt mer omfattande utredning än vad det %nns plats för här. 
Jag återkommer till detta i ett annat sammanhang och hänvisar så länge 
till min diskussion av begreppet socialt imaginärt i relation till Corne-
lius Castoriadis tänkande i ”Medborgare, jag repeterar, medborgare. 
Demokrati i det "&:a århundradet?” i Anders Burman and Shamal Kaveh 
(red), Demokratin och det politiska. Essäer om samtidens politiska tillstånd. 
(Södertörn University press, "#"#).
"+ Den kanske mest namnkunnige bland dessa tidiga teoretiker 

är Umberto Eco som diskuterar serier på !era ställen, bland annat i 
A  !eory of Semiotics från &')'; en mer samtida är den redan citerade 
Peeters, som dock i utgåvan "##/ riktar en skarp självkritik mot sin 
tidigare text (första versionen &'+,) för att denna alltför lättvindigt 
gett$efter för den ”strukturalistiska frestelsen”. Op. Cit. */ f.
"' Karin Kukkonen, Contemporary Comics Storytelling. (Lincoln 

och$London: University of Nebraska Press, "#&/) ).
/# Op. Cit. ) och ++. När Kukkonen talar om ”textual features” 

avser hon såväl text som bild i gängse mening.
/& Kukkonen preciserar: ”[Umberto] Eco looks for codes, that is, 

conventionalized signs that we can read because we know, from our 
cultural context, what they mean. I look for clues, that is, elements on 
the page that prompt readers to draw particular inferences which, in 
turn, can be based on cultural knowledge or psychological capacities” 
(Op. Cit. &/) Här blir det tydligt att även konventionella tecken kan 
fungera som ledtrådar – motsättningen mellan ’kod’ och ’pragmatik’ 
är alltså varken given, absolut eller tvingande, utan inordnas i stället 
i den överordnade meningsskapande processen. Jag har här valt att 
använda uttrycket ’visuell text’ för att innefatta serieverkens oupplösliga 
integrering av diskursivitet och visualitet.
/" Kukkonen, Op. Cit. &/.
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// Kukkonen, Op. Cit. &).
/* Se Mats Rosengren, Cave Art,Perception and Knowledge. London: 

Palgrave Mac Millan, "#&"), i synnerhet sidorna **. och sidorna -/–+#. 
Se också not /#.
/, I Cave Art, Perception and Knowledge, Op. Cit. särskilt sidorna -/–

+#, diskuterar jag från ett kognitivt perspektiv vad som krävs för att$en 
varelse skall kunna sägas percipiera och erfara till skillnad från att$blott 
och bart reagera på yttre stimuli. Denna skillnad hänger samman med 
skillnaden mellan förmågan att förstå symboler och förmågan att reagera 
på tecken. Grovt uttryckt kan man säga att de system av tecken som 
vi möter i djurvärlden – från myrornas och binas avancerade$kemiska 
kommunikationssystem till primaternas språkliknande sätt att meddela 
sig med varandra – alla är knutna till den konkreta, påtagliga fysiska 
världen. Tecknen kan bara varna för eller peka ut sådant som de facto 
existerar för myrorna, bina eller aporna i deras respektive omvärldar 
(Umwelten). Symboler däremot gör det möjligt för människan (samt 
gissningsvis också för vissa andra slags djur) att förstå, föreställa sig 
och representera också det som inte längre %nns, liksom sådant som 
ännu inte %nns (och kanske aldrig kommer att %nnas) i hennes värld. 
För att ha ett begrepp om representation är det alltså nödvändigt att 
ha$förmågan att förstå symboler, inte blott att reagera på tecken.
/- Kukkonen, Op. Cit. "#–"&. Citaten från Bordwell är hämtade 

från$”Convention, Construction and Cinematic Vision” i David 
Bordwell och Noël Carrol (red.), Post-!eory: Reconstructing Film Studies 
(Madison: University of Wisconsin Press,: &''-) '/–'-. Citerat efter 
Kukkonen. Bordwell tycks ha haft skillnaden mellan ikoner (bilder 
som förstås av i$stort sett alla, överallt – typexemplet är en cirkel$=$sol), 
index (dvs ikoner satta i speci%ka sammanhang – typexempel en 
tecknad sol på en$väderkarta = %nt väder, uppehåll) och symboler 
(typexemplet här är ord, vilka kräver språkinlärning, samt färdigheter 
i grammatik och semantik för att förstås) som modell när han gjorde 
denna åtskillnad.
/) Kukkonen, Op. Cit. "&.
/+ Kukkonen, Op. Cit. "/.

/' Kukkonen, Op. Cit. För inferens, se s. "# .; abduktion s. "* f; 
schemata s. ") ..
*# Mina tankar kring det socialt imaginära har utvecklats som 

direkt förlängning och precisering av de idéer jag först presenterade i 
Doxologi – en essä om kunskap (Retorikförlaget, "##").
*& Cornelius Castoriadis, La Montée de l’Insigni$ance. (Paris: Seuil, 

&''-) "#–"&. (Alla översättningar är mina egna, om inget annat anges.) 
Citatet fortsätter med en diskussion om hur viktiga individerna är som 
bärare av samhällets självrepresentation, liksom med en diskussion$om 
hur viktiga dessa betydelser är för individen själv: ”Individens$ansträng-
ning att vara X eller att upprätthålla sig som X är, ipso facto, en ansträng-
ning att få hennes samhälles institution att bli till och leva.”
*" Kukkonen, Op. Cit. s "'.
*/ För att vara helt klar på denna punkt – jag menar alltså att de tre 

visuella e.ekter som David Bordwell talar om, från de interkulturellt 
universella till de mer speci%ka, alla har sin grund i det socialt imaginära, 
och ytterst också i den speci%ka Umwelt som vi människor delar i kraft av 
att vi är just Homo Sapiens. Om begreppet Umwelt och dess relation till 
vad en varelse förmår erfara, se Ernst Cassirer, !e Philosophy of Symbolic 
Forms, Volume &. (New York: Yale University Press, &''-) *" ..
** Bilal kommenterar detta och säger att läsaren måste själv avgöra 

om detta är ett tecken på en framtida fredlig samexistens mellan reli-
gioner, eller något annat. (Op. Cit., France Culture: A Voix Nue, "#"#).
*, Detta är ett återkommande grepp i hans prospektiva science 

%ction. Ett annat intressant exempel på detta arbetssätt är en i övrigt 
okommenterad referens till Kalifatet i Istanbul, där det hålls ett toppmöte 
”turco-russo-kurde” mellan den kurdiske presidenten, den ryske presi-
denten och kalifen i Istanbul. (Bok &, s /,) Man kan eventuellt hävda att 
detta är ett typiskt drag inom prospektiv science %ction som genre – mer 
om detta nedan, i avsnittet ’Vad är realism? Prospektiv science %ction’.
*- Bok ", s ). Falanstär – enl. Fouriers samhällssystem: jättebyggnad 

(l. grupp av byggnader) avsedd för en falang (se d. o. I /); äv. om ett 
dylikt samhälle självt. SAOB, tryckår &'"&. (https://svenska.se/tre/? 
sok=falanst%C3%A4r&pz=2#U_F1_113905, hämtad "".#*."#"&.

https://svenska.se/tre/?sok=falanst%C3%A4r&pz=2#U_F1_113905
https://svenska.se/tre/?sok=falanst%C3%A4r&pz=2#U_F1_113905
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*) https://www.newyorker.com/magazine/2017/10/16/russias- 
house-of-shadows, hämtad "".#*."#"&.
*+ Bok ", s "*.
*' Bok " s.-) ..
,# https://www.lemonde.fr/festival/video/2019/10/28/rencontre- 

avec-enki-bilal-au-monde-festival_6017159_4415198.html, hämtad 
"".#*."#"&. (Jag bör kanske påpeka att dessa uttalanden är redigerade 
av mig; jag översätter alltså inte ordagrant här eller nedan.)
,& France Culture, Op. Cit. episod *.
," Det tredje bandet, La Couleur de l’Air avslutas, efter den av jorden 

själv orkestrerade Coup de Sang (blodstörtning; raserianfall) med en 
för Bilal så atypiskt paradisisk epilog, tecknad i ljusa färger och med 
lyckliga vänliga människor, att det är svårt att inte läsa den som en 
ironisk from förhoppning från författarens sida. Epilogen inleds med en 
kort programmatisk förklaring där syftet med jordens raserianfall sägs 
vara ”att möjliggöra en omstöpning av nya lagar för vårt gemensamma 
liv, bortom de rådande ekonomiska, %nansiella och geopolitiska dispo-
sitioner som jorden förklarat inoperativa, obsoleta och suicidala. Denna 
NEW DEAL berör alla former av liv som ännu %nns till i det ögonblick 
då PROCESSEN börjar.” (Bilal, Op. Cit., "+/.) 

https://www.newyorker.com/magazine/2017/10/16/russias-house-of-shadows
https://www.newyorker.com/magazine/2017/10/16/russias-house-of-shadows
https://www.lemonde.fr/festival/video/2019/10/28/rencontre-avec-enki-bilal-au-monde-festival_6017159_4415198.html
https://www.lemonde.fr/festival/video/2019/10/28/rencontre-avec-enki-bilal-au-monde-festival_6017159_4415198.html

