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Erotikken i teknikken
Tilegnelsen af ny teknologi med seksuel symbolisme

Essay af Michael F. Wagner

”Sex is emotion in motion”
Mae West
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Mennesket har sikkert til alle tider forbundet erotik med en vis teknik og sporene af denne aktivitet
rækker langt tilbage i fortiden, som denne engelske helleristning fra keltisk forhistorisk tid i et
ganske klart og utvetydigt sprog illustrerer.1

Hele vejen op igennem historien finder man denne kunstneriske sammenkobling af teknik og erotik,
hvor konkrete magtsymboler og seksuelle hentydninger forenes i et potent billedsprog. Det er altså
langtfra en ny foreteelse, men i kraft af den enorme teknologiske udvikling og udbredelse af
teknikken, som har fundet sted siden begyndelsen af 1800-tallet, må dette fænomen logisk nok blive
alt mere fremtrædende og dominerende i offentligheden. Her tænker jeg ikke så meget på
erotiseringen af det offentlige rum, som der ellers hyles så meget op om i disse år.
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Ej heller så meget på antallet af skyskrabere, fyrtårne, fabriksskorstene og lignende
himmelstræbende artefakter, som potent ryger i vejret. Givetvis kan fyrtårne og skorstene anses for
fallossymboler, selvom de fungerer mest optimalt i oprejst tilstand, alle andre stillinger virker
urimelige i den forbindelse. Det afhænger alt sammen af øjnene, som ser på sagerne, om der skal
være en erotisk eller saglig vinkel på tingene.

Måske var det en radikal feministisk parole, når Teknisk Forvaltning i Aalborg Kommune i
begyndelsen af dette årtusinde havde som motto: ”Fæld en skorsten”; men lad dem dog ligge i fred,
thi mange er faldet nu, hvor det gamle industrisamfund er under hastig afvikling.
Industrialismen med dens potente erotiske symboler kan vi åbenbart ikke hurtigt nok fortrænge i
disse år, skønt billedpornografien immervæk fastholder sit industrielle præg af noget decideret
samlebåndsagtigt og masseproduceret. I en postmoderne tidsalder er det tilladt at spille med på
disse symboler, som det sker i denne reklame for Flexivan, der leger bodypaint med teknikken.
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Den engelske kultfilmproducer, John Waters, har i et tankevækkende samarbejde med kuratoren,
Bruce Hainley, om en anderledes kunstbog, fremsat den provokerende tese, at al samtidskunst er
sex. ”it´s all about sex”; som det bliver slået fast lige fra starten, og noget er der vist om det.2
Hvis man hæver blikket lidt op fra vores egen samtid, så er det gode spørgsmål om denne tese kan
gøres gældende tidligere i moderniteten og måske endda overalt i historien, hvad vores hulemand
med køllen og attribut jo klart antyder muligheden af er tilfældet. Tesen skal da udbygges med
følgende ledsætning: Teknik er kunst, og kunst er sex. Da ordet teknik på græsk er techné og
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betyder kunst, er første del af påstanden sprogligt konsistent, men er sammenhængen til den næste
slutning også logisk konsistent, så mangler vi endnu at dokumentere påstanden om erotikken i
teknikken med en empirisk undersøgelse.

Hvad der gemte sig på hylden i drengekammeret
Hvor skal man nu gå hen og søge oplysning om denne historisk betingede relation mellem erotikken
og teknikken, der kan spores langt tilbage i tiden, hvis man ikke er tilhænger af mekanisk sexlegetøj med variabel hastighed, og derfor heller ikke vil tage til dildo-party for at opsøge sine kilder,
mens internettets pornosider er for oplagte at gå til? Et godt bud kunne måske være at kigge nøjere
på den populærvidenskabelige ungdomslitteratur, som i industrisamfundets storhedstid blev
fremstillet for at gøre ungdommen – og det vil her sige drengebørn – fortrolig med den tekniske
udviklings nyeste vidundere ved at potensere og erotisere teknikken. En symbolisme der først og
fremmest skal tale til underbevidstheden hos de uskyldige små.
En oplagt kilde til en sådan undersøgelse af forholdene i den danske tekniske offentlighed, har man
mulighed for at studere i det omfangsrige tobindsværk Teknikkens Vidundere i Fartens Tidsalder
oversat fra norsk, som blev redigeret og for størstedelens vedkommende også forfattet af den norsk
professor i matematik ved Oslos Universitet, Edgar B. Schieldrop. Han indtog fra 1930 en
fremherskende position også i den danske polyteknisk offentlighed, især som populær formidler af
den moderne tekniks mirakler. Hans hovedværk var ubestrideligt Teknikkens Vidundere, som
udkom i to vidt forskellige udgaver med næsten tyve års mellemrum, første gang var 1935-36,
anden gang udkom værket i 1952-43.
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Begge udgaver er bygget op efter samme princip og disponerer efter en række tekniske temaer,
begge gange udkom værket som en serie af hæfter, der til slut kunne indbindes i de to omfattende
bind. Man finder også i begge udgaverne den samme udprægede tendens til at omhandle og
portrættere teknikken i et seksuelt symbolsprog, en særlig erotiserende ’maskinretorik’ kommer her
klart til udtryk i mange af illustrationerne.3 Ofte garneret med en sigende billedtekst, som i denne
informative illustration af hydraulikken i fodbremsen i en bil fra førsteudgaven.

Den store forskel på de to udgaver af værket ligger i selve teknikkens hastige udvikling som
afspejler sig i vidt forskellige fartmaskiner fra de to årtier. Således er der af gode grunde lagt meget
større vægt på automobiler og flyvemaskiner i andenudgaven af værket. Der lå en verdenskrig
imellem de to udgivelser, og de voldsomme tekniske fremskridt båret frem af rustningsindustrien
sætter sit afgørende forskellige på de to udgivelser. En anden markant forskel er det billedmateriale,
som Scieldrop havde til sin rådighed i anden omgang var mere omfangsrigt og af langt højere
kvalitet. Det må tilskrives den hærskare af arbejdsløse krigsfotografer, som så sig nødsaget til at
opdyrke nye stofområder, da krigen var et overstået kapitel. Mange af fotograferne i begge udgaver
demonstrerer med deres besynderlige billedvinkler et usagligt, men intimt og helt klart pornografisk
blik på teknikken.
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Det pornografiske klik på objektet
Det pornografiske blik afslører sig tydeligst, når fotografen i sin kunstneriske ambition rækker ud
efter objektet fra ekstreme, usandsynlige og detaljemættede vinkler. De oceangående atlantlinere
som deltog i rederiernes kapløb om det blå bånd, bliver konsekvent fotograferet og gengivet hos
Scieldrop i et perspektiv, der får skibets stævn til at minde ganske tydeligt om kvindens kønsåbning.
Slet ikke nogen særligt pædagogisk anskueliggørelse af teknikken, men ganske tankevækkende
alligevel og tilsyneladende et yndlingsmotiv hos redaktøren at dømme efter det store antal gange
dette bestemte motiv optræder i begge udgaver af Fartens Vidundere.

Fragmenter af teknikken fremvist helt udenfor sin kontekst signalerer det pornografiske blik, hvor
udvalgte kropsdele skal symbolisere enheden af erotikken i teknikken. Som det sker i denne
allusion til tangatrusse og netstrømper, der for en nøgtern betragter viser: ”Et af de nyeste tekniske
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Tekniske Vidundere. Den elegante ’Bayonne-Bro’ over Kill van Kull mellem Port Richmond, New
York og Bayonne, New Jersey.” Motivet er i sig selv tankevækkende, men nok så
bemærkelsesværdigt er det også, at samme motiv vises i 2. udgaven med et nyt foto, der går endnu
tættere på i såvel billede som i den ledsagende tekst: ”Efter sin karakteristiske form, som man
tydeligt ser i baggrunden som en række liggende K’er kaldes denne vindafstivning for et K-gitter.”
Når billedteksten også spiller sammen med illustrationen og tilsammen konnoterer bestemte sider af
det erotiske spil mellem de to køn er sagen temmelig klar. Så er der noget videre på spil. En
freudiansk affære som klart overskrider opgaven at formidle de tekniske artefakters udseende til
ungdommen så klart og sagligt som muligt. Især virker det påfaldende, at redaktøren igen og igen
udvælger disse tvetydige illustrationer, når han skal demonstrere sin sag.
Før vi vender os mod den ’jungianske’ analyse af Schieldrops seksuelle symbolsprog, kan der være
grund til at dvæle lidt ved allegorien menneske-maskine, som i denne Ford-reklame, der viser
grundformen for den videre billedfortælling.4
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Denne direkte forbindelse mellem menneske og maskine bliver i de to værker demonstreret
håndfast og med en betydelig konsekvens, der rækker fra sigende kapiteloverskrifter så som ”Bilens
Anatomi” eller ”Kæmpen på skinner” til rene og utvetydige gestaltninger som nedenfor, hvor den
udpegede ’muskel’ gøres analog til stemplet i cylinderen på en bilmotor.
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Mens hele mandekroppen er analog til køretøjet automobilet, symboliserer lokomotivet ikke alene
fremskridtet, men også urkraften i det mandlige køn. Fremskridtets pil som overvinder modstanden
fra tid og rum med sine voldsomme kræfter og det potente køn helt fremme.

På samme vis er kvindekønnet analog til fartøjet, hvad enten skibet er beregnet hav- eller
luftsejlads. Som en tydeliggørelse af kønssymbolikken anvendes ofte menneskelige statister til at
drapere teknikken, eller for at antyde det komplicerede erotiske spil mellem de to køn, her
manifesteret i samkvemmet mellem menneske og maskine.
Den erotiske forening i kønsakten beskrives tydeligt gennem interagerende tekniske artefakter der
symboliserer de to køn i ofte bizarre gestaltninger. Adskillige af de tekniske artefakter
repræsenteres i et ’kinky’ billedsprog med klare allusioner til de mere specielle og mørke sider af
erotikken, ofte hjulpet på vej af billedteksten. I virkeligheden overlades der temmelig meget til
fantasien i de to gennemillustrerede udgaver af Fartens vidundere i Teknikkens Tidsalder fra 193536 og 1952-53 i al uskyldighed forstås, men med tydelig appel til underbevidstheden hos
målgruppen i det unge mandlige publikum.
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På denne måde viser værket også videre hen til reklameindustriens mere eller mindre subtile spillen
løs på erotikkens over- og underbevidste sider.
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Og ganske som i reklamernes gestaltede verden er det her en ren trossag om manipulationerne
virker efter hensigten. Men lad os vandre lidt rundt i de fire tykke, tunge bind og se, hvad der byder
sig til af tekniske vidundere med en klar forbindelse til erotikken, når man går til sagen med et
åbent og barnligt sind.

Phallos, fuld damp på kedlerne her kommer fremskridtets pil
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Billederne taler for sig selv i et ganske tydeligt symbolsprog, når det gælder at vise den mandlige
side af Teknikkens Vidundere frem for beskueren i potente billeder og skjulte hentydninger, som
den ’gyldne pil’ der gennemborer sit ’O’. Ligeså denne ’Skinnezeppeliner’ fra 1934 set forfra:
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”Set fra denne Side er Vognen, der drives af en Propel i Bagenden og er formet efter
Strømlinieprincippet, mere ejendommelig end Smuk”; hedder det lidt kryptisk i den medfølgende
billedtekst. Så hvorfor mon vise dette billede fra den meget sigende vinkel fotograferet forfra, når
det alligevel ikke giver noget godt indtryk af, hvad sagen egentlig drejer sig om. Måske fordi det
har en stærk symbolværdi. Det samme gælder for dette besynderlige skinnekøretøj, en ballastrenser
der angiveligt renser skinnelegemet for fækalier.5

Køretøjets ustyrlige kræfter
De ustyrlige kræfter, som ligger bundet i mekanikken er et motiv, der også går igen i begge udgaver
af Teknikkens Vidundere. Hvad lastbilerne bedriver ved sådan at sætte sig på halen er ikke godt at
vide, men som et lastautomobil fungerer det næppe særlig godt at befinde sig i denne oprejste
position. Man kan godt nok følge den rivende tekniske udvikling, hvis man har begge udgaver af
værket liggende slået op foran sig. Men måske ligger der helt andre tanker og drifter bag den
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indgående dyrkelse af dette sigende motiv.

De aparte og meget sigende vinkler på køretøjerne har også andre anledninger. Man sidder vel nok
godt på sådan en ’sølvkugle’ og med den går tingene rigtig stærkt, må man formode. I hvert fald har

den voldsomme racerbil hele 4.000 hestekræfter og det alene repræsenterer ifølge billedteksten et
stort teknisk problem for konstruktøren: ”I hvert Fald var det ikke muligt at faa anbragt Kølere paa
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en for Formen hensigtsmæssig Maade, og Konstruktøren maatte derfor gribe til den fortvivlede
Udvej at fylde Kølesystemet med Is lige før Starten.” Så var det da heldigt at dette ”Kuriosum af en
Bil” kun skulle køre meget hurtigt og ikke særligt langt, da den næppe kunne holde ret længe med
den fart, som det også nøgternt bliver konstateret i billedteksten. Som Woody Allen en gang
lakonisk bemærkede om denne slags fænomener: ”If you are smoking after sex, You have been
moving to hard.”
Alligevel virker det også her som om fotografen og sidenhen redaktøren har haft noget andet i
tankerne end teknikken da dette og motivet ved siden af blev valgt til førsteudgaven. Racerbiler er
der nemlig rigtig mange illustrationer af i de to udgaver, men ikke ret mange der er lige så frække.
Det samme gælder for racerbådene som også får en intensiv dækning i begge udgaver. Men her
faldt jeg for dette bådmotiv fra andenudgaven som minder stærkt om motivet af racerbilen, samme
skæve fotografiske vinkel på tingene, samme hvide kittel og samme fjogede grin sidder i fjæset på
manden, der tilsyneladende har helt styr på tingene.

Skuden – symbolet på det kvindelige køn
Det maritime er fremherskende i metaforikken, når det gælder om at repræsentere det kvindelige
køn. Den moderne bulbstævn som den oceangående atlantliner ’Flandern’ var udstyret med, fik
uhøvisk redaktøren til at betegne skuden: ”Damen med Klumpnæsen”; ifølge billedteksten var det
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helligbrøde som afstedkom følgende krukkede kommentar: ”Spørger man sømanden om, hvorfor
han siger ’hun’ til skuden, så får man det svar, man kan vente sig af verdens mest galante mand:
Fordi hun er smuk. Du har ret siger vi. Kan man tænke sig et smukkere syn? Men ironien preller af
på sømanden. Det er ikke noget vi søfolk har gjort. Det er disse teknikere, der plasker i modeltanke
og den slags, det er disse ’modstandsfolk’, der har været ufine nok til at sætte denne hæslige næse
på hende for at spare nogle usle hestekræfter. Åh nej, Mister, en sømand gør ikke sådan noget ved
et skib. For han er forelsket i hende.”

Også luftskibet i lighed med flyvemaskinen repræsenterer til fulde det kvindelige køn. Det findes
der adskillige rigtig gode eksempler på i de to udgaver af Fartens Vidundere. Her er det et luftskib
af ’den halvstive type’ en såkaldt ’blimp’, der lander på dækket af et amerikansk hangarskib.
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Det atombevæbnede interkontinentale missil var nyeste skridt på fremskridtets bane i 1953 og
optrådte først i det allersidste hæfte i andenudgaven. Men de allusioner billedvinklen på denne nye
fartmaskine til at sejle i rummet giver, synes der ikke at være megen diskussion om: ”På højre side
står raketten færdig. Den mister noget af sin slanke ynde i det perspektiv, hvori vi ser den fra toppen
af bygningsstilladset.” De vaginale konnotationer fremfor saglig information er i fokus frem ved
afbildningen af raketten.

Også den ikonografiske gestaltning af farten i sig selv, bærer på disse slet skjulte hentydninger til
det kvindelige kønsorgan. Som disse vidunderlige fartmaskiner tydeligt demonstrerer.
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Foreningen af det mandlige og det kvindelige køn
Nu lader vi tingene tale for sig selv og billederne må vise det de viser af kønsakten, når den
symbolbaserede teknik begynder at interagere på nye og overskridende måder set gennem
fotografens objektiv. Her hvor teknikkens frække forening af de to køn bliver udstillet ved et klik på
udløseren i det helt rette sekund ofte efter længere tids udspekuleret tålmodig venten. Det handler
for fotografen om at have den rigtige ide, fokus, timing og topkoncentration, for når man går i lag
med disse ’Fartens Vidundere’, kan det intime møde mellem de to symbolske køn være overstået på
et sekund eller mindre. Man skal altså kende sin besøgstid, når man vil gribe teknikken på fersk
gerning, som her hvor hun for en gangs skyld ligger øverst.
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Her under ser vi så De danske Statsbaners to store stoltheder i trediverne det ’Røde Lyn’ på vej ind i
motorfærgen ’Fyn’ taget fra førsteudgaven. Motivet går igen i andenudgaven, men nu er
sammenføjningen af den mandligt og kvindeligt kønnede tekniske symbolik med nye og helt
moderne transportmidler. I stedet for toget og færgen er det bilen og flyet der må holde for i
oplysningens tjeneste.
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Tankevækkende er også følgende to motiver fra de to udgaver af Fartens Vidundere, hvor disse to
typer af køretøjer belaver sig på at trænge ind i grotten. Det første billede er fra en tandhjulsbane i
Svejts, hvor et opløftet skinnekøretøj er på vej ind i mørket. Det andet billede viser ’let
morgentrafik i Californien’, det er en sigende detalje fra automobilismens hærgen, her udstyret med
pikant hofteholder til lejligheden.

Maskinmennesket
For mange historikere du’r det der med billeder og billedanalyse ikke rigtigt, der skal håndgribelig
tekst til før kildekritikken for alvor kan gribe fat om nælden. Derfor bringer vi til deres
tilfredsstillelse hertil afslutning nogle billeder, hvor det er den ledsagende tekst som primært er
bærer af det subtile budskab. Derved svækkes vores tese dog langtfra, da også den populærtekniske
diskurs i disse tilfælde rummer en række passager, hvor det erotiske spil mellem menneske og
maskine sættes i scene og holdes gående som dominans- og herredømmerelationer med seksuelle
over- og undertoner.
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…og så kører det vist rigtigt for dem

At teknik er kunst og kunst er sex må vel siges at være en bestyrket tese efter denne gennemgang af
kilderne, som har vist sig at rumme større dybder end ren teknikhistorisk uskyld formår at dølge.
Teknikkens erotiske symbol- og virkningshistorie lader sig vel næppe spore gennem disse
billedeksempler alene. Hvordan de kan have påvirket den unge ubefæstede drengesjæl må stå hen i
det uvisse.
Det er alene ophavsmandens hensigter med at forføre sin læser og hans udtalte tilbøjelighed til at
formidle sin egen fascination af teknikken gennem symbolske allusioner til erotikken, der lader sig
opspore gennem dette villige kildemateriale. Velvilligt bistået af en hel hær af fotografer, ivrige
efter at opsøge og skabe den eftertragtede vinkel på teknikken, må konklusionen her lyde, at den
redigerende matematikprofessor nok langtfra var nogen menneskemaskine. Han var nok snarere et
erotisk maskinmenneske, i hvert fald efter hans adfærd at dømme, som den tegner sig set gennem
disse tungt symbolladede teknikhistoriske levn.
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