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Förord och tack 

Överlämnar härmed Glaspärlespelaren till er, kära läsare, kritiker, familj, 
vänner, kolleger och studenter. Jag för min del tror att berättelserna ska-
par världen. I boken Jag har hört ett stjärnskott, berättar Carsten Jensen om 
många möten med människor kring hela vår värld: ”…vi talade en stund 
om litteratur. […] ’Böckerna gjorde min värld så mycket större’, sade 
han. Jag märkte att jag återigen hade börjat tala detta språk, litteraturens, 
som var jordklotets verkligt universella. […] jag förstod att uttrycket ’be-
rätta historier’ betydde det samma som att samtala. Mänsklig kommuni-
kation var helt enkelt identiskt med att berätta historier. […] (det var) 
därför ett mönster man blottlade”.1 Dikt och litteratur är så mycket mer 
än bara dikt. Fiktionen inte endast återspeglar det som faktiskt existerar; 
dikten påverkar det konkreta livet. Fantasin och idéerna är det som ut-
formar den verklighet vi lever i och skapar åt oss själva och varandra. 
Allt mänskligt skapande och alla förändringar börjar med våra idéer och 
visioner. Därför har jag också företagit denna resa i litteraraturens och 
tankarnas värld. 

Det talas ofta om hur ensamt det är att skriva avhandlingar och att 
forska. Det är samtidigt alldeles sant och alldeles osant. Vissa delar i både 
det personliga och professionella livet måste vi alla göra var och en för 
sig. Men jag har förmånen att ha många jag både kan och vill tacka för 
sällskapet och hjälpen på resan, yrkesmässigt och personligt. Det är 
många som har läst, kommenterat och diskuterat mina texter och tankar. 
Andra har inte läst en rad utan har bidragit på andra sätt. Livet består 
lyckligtvis av så många delar. 

Min handledare Malin Isaksson skall ha mitt varmaste tack. Du har på 
alla sätt visat hur en kompetent, klok, skicklig och tålmodig handledare 
skall vara. Jag tar med mig den erfarenheten och kunskapen. Sen är du 
något så sällsynt som en äkta norrländsk fransyska. Tusen tack, kära 
Malin. Karin Ljuslinder och Susanne Holst har varit alldeles ovärderliga i 
sitt stöd då det behövdes som mest. Tusen tack. Heidi Hansson skall ha 
mitt hjärtinnerligaste tack för ovärderlig. Tack för alla samtal. Per Ringby 
skall ha ett varmt tack för alla givande samtal under många år. Stödet 
under slutspurten har varit massivt, likaså utmaningarna du gav mig 
under grundutbildningen. Tack till Bertil Strömberg för alla våra sam-
mandrabbningar om filosofi och allt vi diskuterat under åren. Tack till 
Anders Öhman, Kjell Jonsson och Jonas Carlquist som var med från 
början. Speciellt tack till Anders Persson för samtalen. Varmt tack till alla 
er fina och kloka kollegerna vid institutionen för Kultur- och medieve-
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tenskaper vid universitetet i Umeå som har läst, kommenterat, fikat och 
lunchat – kort sagt varit med mig på alla era olika sätt. Särskilt tack till 
Tamara Andersson, Liv-Saga Bergdal, Stefan Blomberg, Anna Bohlin, 
Jennie Forsberg, Maria Jönsson, Peter Mollwing, Ann-Helén A Souilmi, 
Christina Svens och Asbjørg Westum för sällskapet. 
     Hjärtinnerliga tack till er kära väninnor som läste korrektur på hela 
manuset vilket helt klart är överkurs, men sådana är ni. Tack Ingela Hjul-
fors Berg, Annica Greve, Linnéa Olssén och Sonja Nordin Ni har burit 
alla mina böcker och allt mitt bohag, hjälpt mig städa när jag flyttat, trös-
tat och peppat. Varmt tack kära Maj Bylund för allt vi upplevt tillsam-
mans under alla år. Tusen tack Marie Andersson för allt vi delat. Tack till 
Tora Byström som läst och bjudit på husmorsemester, sällskap på festi-
valer och musikupplevelser, goda samtal, pepp och glada skratt. Ni har 
skrattar åt mig och med mig. Ni är makalösa väninnor helt enkelt. Utan 
LennART Frostesjös okuvliga entusiam och stöd hade slutfasen varit 
mycket besvärligare. LennART har ägnat oräkneliga timmar åt att lusläsa, 
kolla och trippelkolla alla referenser, litteraturlistor, samtalat om veten-
skap, läget i världen, konst och musik. Varmt tack Tack Janne Tjärn-
ström för alla samtal om böcker, teorier, filmer och läsning av mina 
många utkast. Tusen tack Janne Paulsson för allt du lärt mig. 

Och sen alla andra kära vänner som finns där för mig i vardag och 
fest. Jag kan inte nämna er alla här, men ni vet vilka ni är Ni är kreativa, 
intelligenta, rätt galna, kloka, intellektuella, snygga, händiga, glada, 
kärleksfulla, ärliga, omsorgsfulla, prat-, skratt-, mat- och partyglada. Utan 
er hade allt varit oändligt mycket tråkigare. Ni finns i Norge och Sverige 
och jag är så tacksam för er alla. 
     Min syster Sigrun Farstad Gregori har stöttat mig och mina barn i li-
vets alla goda och svåra vändningar. Alltid och på alla möjliga och ibland 
på alldeles omöjliga sätt har du funnits där. Du är makalös och jag har 
tur som har en syster som också är den mest trogna väninna någon kan 
önska sig. Tusen tack älskade lillasyster.   
     Omslaget till boken kan jag tacka två av mina av mina riktigt nära och 
kära människor för. Silje Helene Farstad och Henrik Klingberg, ni är så 
skickliga – mycket verkstad och inte så överdrivet mycket snack.  

Först och sist riktar sig min tacksamhet till er, mina älskade barn. Silje 
Helene, Erik Johannes, Bent André, Hilde Marie och Carl Stefan. Ni har 
gett mig full sysselsättning under alla år och jag känner mig fullständig  
trygg i att det kommer att fortsätta så. Vår spännande berättelse lever,  
tillsammans med era vackra kärlekar och barn. 
 

God läsning. Umeå i början av våren 2013. Britt Johanne Farstad. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

Del I.  
Peter Nilson: 

Vetenskapsman och diktare 
 
 
 
 

 
 
Den gamla, fantasieggande frågan återkom: Vad är egentligen ett glaspärlespel? 
Finns det plats för några glaspärlespel i vår tillvaro och vår världsbild? Har inte mitt 
eget skrivande genom alla år varit ett ständigt försök att skapa eller upptäcka spelet? 
 En glaspärlespelare kunde handskas med hela vetenskapen, med all dess kun-
skap och med människosläktets hela andliga arv. Hesse försäkrar att det är så. Jag 
vet alltför väl att det inte finns några glaspärlespel. Ändå kunde jag visa redan i 
essän 1975 att många har nuddat vid tanken att skapa dem och att många har för-
sökt, och inte helt utan framgång. En gång kommer de kanske att existera, och inte 
bara som lek och artisteri. 
 I den här boken har jag berättat om många slags resor, i rymd och tid, i verklig-
het och i fantasi. En resa återstår nu, den mest fantasiska av alla: in i glaspärlespe-
let. In till medelpunkten av vår kunskap om världen. 
 Jag gissar den resan fortsätter i de böcker som jag ännu har kvar att skriva.  
                        
    

Peter Nilson, Solvindar: En bok om rymd och människor  (1993) 
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1. Inledning 
Vetenskapsmannen och författaren Peter Nilson (1937–1998) var aktiv 
som popularisator av vetenskap i flera medier och genrer under sin verk-
samma tid. Han var docent i astronomi samt populärvetenskaplig skri-
bent liksom skönlitterär författare till ett flertal romaner där vetenskap 
utgör viktiga beståndsdelar. Nilson publicerade essäsamlingar, romaner 
och kortprosa. Formatet varierar från minimalistiska prosabetraktelser till 
gediget upplagda romaner som gestaltar västvärldens kulturhistoria från 
mytiska tider till avlägsna framtider då människor är erfarna rymdre-
senärer. Som essäist i dagstidningar och tidskrifter diskuterade han ve-
tenskap ur såväl historiska som aktuella perspektiv. Förutom detta var 
Nilson aktiv som folkbildare i bland annat radions programserie ”Svar i 
dag” i mer än 20 år, från 1971 till 1992, där han svarade på allmänhetens 
frågor om astronomi.  
     Nilsons parallella verksamheter grundar sig i en strävan att förklara 
vetenskap för lekmän. Stor möda har ägnats åt att beskriva samband mel-
lan olika tiders världsbilder och en mångbottnad förmedling av både ve-
tenskapliga, humanistiska och estetiska tankemodeller pågår i författar-
skapet. I hans science fiction-romaner (sf) sammanfogas komponenter 
som vid första anblicken kan verka oförenliga. Detta gestaltas främst ge-
nom att symbiotiska medvetandeformer uppstår där mänsklig kunskap 
och teknik förenas i romanernas intriger. Dessa nya utgångspunkter för 
mänsklig kunskap som emanerar inom fiktionens ramar diskuteras i den 
följande analysens olika delar från ett flertal utgångspunkter.  
     Herman Hesses roman Glaspärlespelet har inspirerat avhandlingen 
rubrik. Glaspärlespelet utspelar sig i en framtida värld som genomsyras av 
för läsaren okända föreningar mellan naturvetenskaplig, humanistisk och 
estetisk verksamhet. I den klosterliknande värld Hesse beskriver har man 
skapat ett gemensamt teckenspråk för att vidareförmedla kunskap mellan 
tidigare åtskilda vetenskaper och estetiska uttryck. En glaspärlespelare 
bygger med hjälp av ett avancerat teckensystem upp kompositioner av 
beståndsdelar från historia, vetenskap, matematik, myt, religion, konst, 
litteratur och musik. Det unika teckensystemet har i Hesses roman skap-
ats genom att man sammanfört musiknotation, berättandets skriftsystem, 
naturvetenskapens formler och matematikens siffersystem. Enligt rom-
anens logik leder detta till ny förståelse inom samtliga kunskapsområden. 
När element från de olika kunskapsformerna kombineras uppstår nytt 
vetande som spelaren kan vidareförmedla till sina medspelare samtidigt 
som han själv kommer till större insikt om tillvarons gåtor.  
     Glaspärlespelet återkommer som motiv och tema genom Nilsons för-
fattarskap och var utgångspunkt för essän ”Fantasi över glaspärlespelet” 
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i Upptäckten av universum redan 1975 som är hans första essäsamling. 
Temat återkommer i Solvindar: En bok om rymd och människor (1993) och 
slutligen i essän Ljuden från kosmos (1998, postumt 2000). Nilson är bevis-
ligen fascinerad av visionen i Hesses roman där man i det framtida, hy-
potetiska Kastalien förverkligat drömmen om fulländade symbioser mel-
lan konst och vetenskap.  
     I prologen till essän ”Till världens medelpunkt: En fantasi över glas-
pärlespelet” i Solvindar berättar Nilson vilket intryck romanen gjorde på 
honom och hur hans första flitigt omlästa exemplar av romanen föll i 
spillror. Han tyckte sig vid en resa genom Schweiz och Sydtyskland se 
”Montagnola på håll och jag såg trakterna där Hesse själv hade skymtat Kastalien, 
någonstans i nästa årtusende. Genom dimman en tidig morgon tyckte jag mig se 
spelarbyns murar” (med Nilsons egen kursivering).2 I essän berättar Nilson 
om flera variationer på glaspärlespel och glaspärlespelare som funnits 
genom historien.3 Han ställer frågor kring vad ett glaspärlespel egentligen 
är och konstaterar att för ”Hesse var det konst och vetenskap som gjor-
de människan till människa”. Nilson påpekar att boken kommer ut under 
andra världskriget och kan ses som ett manifest mot den brutalitet Hesse 
bevittnar i sin samtid. Kastalien med sina upphöjda ideal kontrasteras 
mot en destruktiv yttre värld som är förödande för människans fysiska 
liv och andliga tillstånd, vilket fångat och facsinerat Nilson. 
     Peter Nilson påpekar i essän också ett centralt samband med sf-gen-
ren i förbindelse med sina analyser av romanen: ”Hesses glaspärlespel är 
på sätt och vis en science fiction-dröm. Ändå rör hans fantasier vid några 
av de djupaste och väsentligaste frågor vi kan ställa om vår tillvaro”.4 
Medelpunkten i Glaspärlespelet är i enlighet med Nilsons tolkningar av ro-
manens idé sammansmältningar av kunskap, ett sammanfogande av vitt 
skilda kunskapskategorier och i essän ställer han en fråga som också åter-
kommer som en röd tråd i det egna författarskapet: ”Går det att finna 
några vägar mellan naturvetenskap, konst och humaniora? Finns det nå-
got samband alls mellan stjärnornas, språkens eller de mänskliga indivi-
dernas livsöden? Finns det kanske något i Bachs musik som förklarar 
universum?”5 Slutraderna i resonemanget är att vem ”som helst av oss 
kan ibland uppleva en mening med sitt liv, men glaspärlespelet gav me-
ning åt hela världen”.6 Jag menar att Nilsons arbete gör det motiverat att 
kalla också honom en ”glaspärlespelare”.  
     Jag vill dock påpeka så här inledningsvis att glaspärlespelarepitetet, 
som detta används i avhandlingen, är i enlighet med Nilsons beskrivning 
av det fiktiva spelets ramar. I Hesses roman finns en implicit och djup-
lodande kritik mot forskaren som ställer sig utanför samhället och det 
mänskliga livet. Romanens spelare lever avskilda från den övriga världen 
i ett klosterliknande samhälle och en viktig konfrontation och katharsis 
uppstår i romanens slutfas. Detta är något som Nilson inte tar hänsyn till 
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i diskussioner av spelet i sina essäer. Den kritiska dimension som finns i 
Glaspärlespelet upptar inte Nilson, som fokuserar på romanens idé och 
inte på resultatet som detta gestaltas av Herman Hesse.   
     Nilson positionerade sig i sitt skrivande i gränsområdet mellan natur-
vetenskap och humaniora, både i populärvetenskapliga och skönlitterära 
texter. En betydelsefull drivkraft i Nilsons samlade författarskap verkar 
vara att både finna och staka ut – som han själv skriver – möjliga ”vägar 
mellan naturvetenskap, konst och humaniora”.7 Han bedriver redan från 
början av sin akademiska karriär en utåtriktad verksamhet där han vänder 
sig till allmänheten. Detta gör att han får rykte om sig att vara en natur-
vetenskapsman som lyckas ”överbrygga klyftor”. Nilson skriver dessut-
om själv att ”[f]inge jag välja min existensform i ett annat liv skulle jag 
kanske bli brobyggare, för att bygga brovalv som kunde lyfta mig ut ur 
tiden”.8 Brobyggarprojektet bedrevs på flera fronter, och det är som bro-
byggare Nilson intar och tilldelas en dubbel position på den offentliga ar-
enan.  
     Författarskapet lyfts av flera kritiker och forskare fram som föredöm-
ligt, på det sättet att det fyller ett behov av populärvetenskapliga beskriv-
ningar av vetenskap som finns hos många läsare.9 Detta brobyggande 
projekt står i fokus för min undersökning som koncentreras på den del 
av Nilsons skönlitterära författarskap som kan karakteriseras som sf-litt-
eratur. Arken (1982), novellen Kvinnan som ville ha barn med döden (i Av-
grundsbok, 1987), Äventyret (1989), Rymdväktaren (1995) och Nyaga (1996) 
ägnas störst uppmärksamhet i avhandlingen. Jag använder fortsättnings-
vis samlingstiteln Projekt Nyaga då jag talar om de två sistnämnda titlarna 
som utgör en romansvit.  
     Peter Nilsons försök att gestalta stora synteser har varit välkänt för 
hans läsare. Stort sett samstämmigt menar man, med Nationalencyklopedins 
formulering, att Nilson förmådde förena ”kulturhistoria, filosofi och 
naturvetenskap på ett beläst och högst personligt sätt. Även i de rent 
skönlitterära böckerna är det naturvetenskapliga synsättet närvarande, 
liksom det filosofiska perspektivet finns i de naturvetenskapliga essäer-
na”.10 Norstedts förlag – som har publicerat Nilsons böcker – 
presenterar honom på följande sätt: ”Med fantasi och poesi förmedlade 
Peter Nilson kunskap på högsta nivå och satte in människan i de stora 
kosmiska sammanhangen”.11 Poeten Ole Hessler skriver i sin minnes-
teckning över Peter Nilson sedan denne avlidit i mars 1998 att förfat-
taren ”knöt samman naturvetenskap och humaniora med blodsband: 
Vad är det annars för mening med att spekulera? Vad är egentligen verk-
lighetsflykt, att söka sig till vetenskapen, eller att söka sig till dikten?”12 
Hessler reflekterar över att Nilson hade ”vidare och djupare kunskaper 
än de flesta” och är övertygad om att ”hans avsikt var att dela med sig, 
diskutera – inte att imponera”. Hessler fäster uppmärksamheten särskilt 
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på att Nilson ”kunde skriva en fullspäckad essä om ’tomma intet’”. Litte-
raturvetaren Stefan Helgesson skriver att ”Nilson har skapat sig en egen 
nisch som författare. Att han är närapå unik säger något om klyftan 
mellan humanistisk lärdom och nutida astrofysik, en klyfta som han 
försöker överbrygga”.13  
 De som tecknat bilden av författarskapet har alltså på detta sätt valt 
att fokusera på brobyggandet och att bortse från de spekulativa och mer 
problematiska inslagen som finns i Nilsons populärvetenskapliga och 
skönlitterära författarskap. Här finns emellertid också de riktigt intres-
santa elementen i brobyggarprojektet som jag ägnar föreliggande arbete 
åt att diskutera med syftet att fördjupa bilden av författarskapet. 

Kort översikt över Peter Nilsons författarskap 

Peter Nilson var fram till 1979 yrkesverksam som astronom. Han tog 
filosofie kandidatexamen i matematik och teoretisk fysik 1964 och var 
under åren 1964–1971 verksam som amanuens vid Uppsala astrono-
miska observatorium. Han fortsatte med en filosofie licentiatexamen 
1967 och arbetade 1971–1977 som forskarassistent vid Uppsala universi-
tet. Under åren 1972–1977 var Nilson ledamot av Svenska nationalkom-
mittén för astronomi, Kungliga Vetenskapsakademien, 1973 ledamot av 
Internationella Astronomiska Unionen. Han disputerade 1974 i astro-
nomi vid Uppsala universitet med avhandlingen Uppsala General Catalogue 
of Galaxies, en katalog som klassificerar över 13 000 galaxer i universum 
och har blivit ett standardverk inom astronomin.  
     Efter doktorsexamen var Nilson verksam som docent i astronomi vid 
Uppsala universitet. Han medverkade med essäer i ett flertal antologier 
samtidigt som han började publicera sina egna böcker. Han deltog med 
essän ”Kvasarer och kvasistellära galaxer” i Kosmos redan 1965, fysik-
uppsatser utgivna av Svenska Fysikersamfundet. Hans första egna utgiv-
ning är Lysande stjärnor (1970), som är en katalog över stjärnhimlen. Nil-
son bidrog med essän ”Det skapande kosmos” i På väg mot en världsbild? 
En antologi om begreppet liv (1972). I Svensk naturvetenskap 1974 utgiven av 
Statens Naturvetenskapliga Forskningsråd deltar Nilson med essän ”Om 
universums byggnad”. Upptäcken av universum: essäer om människor och 
världsbilder, (1975) är Nilsons första populärvetenskapliga framställning av 
astronomins historia och inleder ett spår han fortsätter arbeta med under 
tre decennier; nämligen att göra vetenskap tillgänglig. Hans nästa bok, 
Himlavalvets sällsamheter: En resa genom myter och historia. Stjärnbildernas histo-
ria från nuet och ner i forntiden (1977), fortsätter att beskriva astronomins hi-
storia utifrån myter och etymologiska härledningar av stjärnbildernas 
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namn. I Tanke och tro. Till Georg Sandberg (1977) finns essän ”Den bästa 
och enda av alla världar?” där livsåskådningsperspektiv sätts i relation till 
naturvetenskapen och diskuteras. Delar av den sistnämnda essän återfin-
ns även i Aktuella livsåskådningar, del 2, red. Bråkenhielm, Grenholm, Ko-
skinen och Thorsén (1991).  
     Peter Nilson debuterade som skönlitterär författare med romanen 
Trollkarlen (1979) som är en historisk roman med inslag av skröna och 
burlesk. Året därpå gav han ut en populärvetenskaplig essäsamling Främ-
mande världar: liv i kosmos, (1980), som berättar om stjärnbildernas historia 
från forntiden till nuet. Nilson berättar där hur astronomi som veten-
skapligt forskningsfält har vuxit fram ur arkaiska och mytiska förhåll-
ningssätt. Främmande världar ger också idéhistoriska perspektiv på teman 
som litterärt gestaltas och undersöks i Trollkarlen. Romanen Arken: berät-
telsen om en färd till tidens ände (1982) är en historisk och mytisk roman men 
som jag menar kan kategoriseras som sf. Jag återkommer till detta.  
     Essäsamlingen Mitt i labyrinten: essäer och fantasier (1983) är nästa publi-
kation, där bland annat flygkonstens tidiga historia återges. Bokens dedi-
kation, ”Till Borges”, har sin betydelse. De många paralleller läsaren fin-
ner till Jorges Luis Borges författarskap är ingen tillfällighet, utan uttryc-
ks explicit av Nilson själv. Guldspiken (1985) utspelar sig i Småland, Afri-
ka och Nordamerika vid 1800-talets mitt. Novellsamlingen Avgrundsbok 
(1987) består av en sf-berättelse och av ett flertal kortare fantasier och 
tankeexperiment. Romanen Äventyret (1989) utspelar sig bland lärda och 
olärda upptäcktsresande och bokmalar främst i medeltidsmiljöer, fort-
sätter fram i tiden mot världens ände, domedagen och vidare mot en ny 
berättelse. Messias med träbenet och andra berättelser (1990) är ytterligare en 
samling noveller. 
     Tre populärvetenskapliga essäsamlingar om astronomi följer de tre 
närmaste åren. Stjärnvägar: En bok om kosmos (1991) handlar om vår tids 
världsbild. Författaren tar utgångspunkt i myter och religion och visar 
hur modern vetenskap har vuxit fram ur gamla kunskapskällor. I Rymd-
ljus: En bok om katastrofer och underverk (1992) berättar Nilson om dome-
dagsföreställningar från mytiska tider och vetenskapens moderna världs-
bilder. Den redan nämnda Solvindar: En bok om rymd och människor (1993) 
rymmer spekulationer kring liv i rymden och hur man föreställt sig vår 
egen värld innan alla delar av jordklotet var kartlagda. Angreppssättet är 
även här att visa på samband mellan myter och modern kosmologi. En-
ligt författarens efterskrift är trilogin med essäsamlingen ett ”försök att 
beskriva vår tids världsbild och att se oss själva som medborgare i uni-
versum”.14  
     Essäsamlingen Hem till jorden (1994) fokuserar på ängarnas, gräsets 
och trädens historia. Nilson reflekterar kring upptäcktsfärder, broar och 
grottor och spekulerar kring teknologiska underverk människor förverk-
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ligat. En essä som heter ”Trollkarlens flykt. En betraktelse över lidandets 
mening” finns i antologin Lidandets mening: Individuella och samhälleliga stra-
tegier (1992). I Fråga livet: Våra livsfrågor i Bibelns berättelser, (Utbildnings-
radion 1992), heter Nilsons bidrag ”Ett ödsligt, förunderligt universum”. 
I antologin Att tänka sig: Hjärnkunskap och vitterhet (1994) är Nilsons bid-
rag ”Den kosmiska tanken”. Samma år medverkade han i Svenska Läka-
resällskapets bok från en tvärvetenskaplig konferens samt i Uppsala-
observatoriets nyhetstjänsts årsbok och deltog året därpå i antologin 
Sverige 1628: Bilder kring ett årtal med essän ”Himlen över Vasa”. I Gud-
munds-Gillets Årsbok 1995 finns Nilsons essä ”Den kosmiska kvarnen”.  
     På det skönlitterära området publicerade Nilson vid denna tid de re-
dan nämnda romanerna Rymdväktaren (1995) och Nyaga (1996). Böckerna 
definierades av recensenter som sf-litteratur, en genre som Nilson alltså 
visat intresse för i både essäer och tidigare romaner.  
     I antologin Hur jag blev författare (1996), red. Svante Weyler, skriver 
Nilson om sitt författarskap i en essä han kallar ”Berättandets glädje och 
himlarnas oändlighet”. I en antologi Röster i Småland från samma år ingår 
ett utdrag ur Guldspiken. I en Tegnérbok som också utgavs 1996, Under 
det höga valvet finns två essäer av Nilson; ”Att segla med dödens skepp” 
samt ”Tegnér och det kosmiska ljuset”. Han är också representerad i 
Bildningsgång som markerar Natur och Kulturs 75-års verksamhet med 
essän ”Mot rymdens och tidens gränser” som är en exposé över vad som 
skett på astronomins och rymdforskningens område under de senaste 75 
åren. År 1995 publicerades även Anod, en bok som överskrider genre-
gränser på flera sätt. Fotografen Göran Örtegren har återskapat delar av 
glaskonstnären Bertil Valliens konst och sammanfogat bilderna med tex-
ter ur Nilsons skönlitterära och populärvetenskapliga produktion. Tex-
terna och bilderna av glaset fångar genom sina olika tekniker och uttryck 
upp likartade känslor och associationer som korsbefruktar varandra.  
     I essäsamlingen Den gamla byn: en berättelse om mark och människor (1997) 
berättar Nilson åter om Småland, hembygden genom historien och om 
förfädernas gård. Ljuden från kosmos är en viktig essä för min utredning 
som publicerades postumt (2000) med Bengt Emil Johnson som redak-
tör. Det representerar det sista litterära projekt Nilson arbetade med. Här 
går han slutligen på djupet kring musik, modern musikteori och kaosteori 
vilket är teman som aktualiseras i Projekt Nyaga.  
     Nilsons författarskap har prisats på flera sätt. Han tilldelades exem-
pelvis 1985 Svenska Dagbladets litteraturpris för romanen Guldspiken. År 
1988 blev han hedersledamot av Smålands nation vid Uppsala univer-
sitet, och tilldelades Övralidspriset 1992. Nilson blev 1993 ledamot i 
Kungliga Vetenskapsakademien och Smålands Akademi. År 1995 blev 
han preses i Smålands Akademi och fick Bra Böckers kunskapspris samt 
tilldelades Natur och Kulturs pris för att ha givit ett väsentligt bidrag till 
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svensk kultur. Samma år fick Nilson också Rosénpriset som delas ut av 
forskningsrådsnämnden, för sin framstående populärvetenskapliga insats. 
Han belönades ”för sina förnämliga insatser som presentatör av natur-
vetenskapliga idéer och teorier i många medier. Med solid vetenskaplig 
grund förmår han sprida astronomins kunskaper till en stor publik”.  
 Peter Nilsons författarskap är översatt till flera språk och han var 
även recensent och fackgranskare av vetenskapliga och populärveten-
skapliga böcker och återkommande krönikör i Dagens Nyheter, Göteborgs-
Posten och Metro.15  
     Själv skrev Peter Nilson på sin hemsida på internet: ”Vetenskapen är 
mänsklighetens största äventyr. Det finns fantastiska ting att berätta. 
Varför skulle man annars skriva böcker i en tid när det utkommer en ny 
bok någonstans i världen var trettiosjunde sekund, dygnet runt?”16 Sam-
mantaget är Peter Nilsons författarskap och livsgärning mångsidigt och 
omfattande. Det behövs mer forskning om honom, inte minst litteratur-
vetenskaplig sådan.  

Tidigare forskning 

Nilsons författarskap är inte helt outforskat. Litteraturvetaren Emma 
Eldelin undersöker i sin avhandling ”De två kulturerna" flyttar hemifrån: C. 
P. Snows begrepp i svensk idédebatt 1959–2005 (2006), hur debatten fördes i 
Sverige om naturvetenskap och humaniora i relation till den debatt C. P. 
Snow initierade i England. Eldelin skriver här också om Nilsons posi-
tionering mellan traditionella gränser genom det dubbla förhållningssätt 
han använder i sitt författarskap. Eldelin undersöker Nilsons essäistik in-
gående i artikeln ”Vid tänkandets gränser: Om Peter Nilsons essäistik” i 
Samlaren: Tidsskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, (2008).17 Eldelin 
diskuterar även Nilsons populärvetenskapliga texter i ”Essäisten som ge-
neralist: Författarroller och offentlig auktoritet hos tre samtida essäister”, 
i Tidskrift för Litteraturvetenskap nr 3-4 (2009). Idéhistorikern Mattias Pers-
sons essä ”Ett numinöst och programmerat kosmos: Religion och natur-
vetenskap i Nilsons Projekt Nyaga” finns i Lychnos Årsbok för idé och lär-
domshistoria (2004). John-Henri Holmberg beskriver Peter Nilsons förfat-
tarskap i Inre landskap och yttre rymd. Del 2 – science fictions historia från J. G. 
Ballard till Gene Wolfe. Avsnittet om Nilson har titeln ”Utan motstycke – 
Peter Nilson”.18 Peter Nilsons författarskap är också utgångspunkt för 
artikeln ”Den metakosmiska katedralen: Medeltidsdrömmar i Peter Nil-
sons ’Rymdväktaren’ och ’Nyaga’” av Mattias Persson i antologin Möjliga 
världar – tekniken, vetenskapen och science fiction, red. Michael Godhe & Jonas 
Ramsten (2010). Vidare diskuterar Britt Farstad Nilsons författarskap i 
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artikeln ”Science fiction som ’vetandet om det möjliga’ och heuristisk 
metod” i samma antologi. 
     Sf-genren har uppmärksammats allt mer inom akademisk forskning 
under senare år och ett antal akademiska studier har publicerats från 
1990-talet och framåt. I Sverige är det först och främst idéhistoriker som 
intresserat sig för sf-litteratur. Jonas Anshelm berör sf-genren från olika 
perspektiv i avhandlingen Förnuftets brytpunkt: Om teknikkritiken i P. C. Jer-
silds författarskap (1990). Michael Godhe undersöker aspekter av sf-genren 
i avhandlingen Morgondagens experter: Tekniken, ungdomen och framsteget i 
populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet (2003). 
Ronny Ambjörnsons bok Fantasin till makten. Utopiska idéer i västerlandet 
under fem hundra år (2004) undersöker den ”fantastiska litteraturens” sam-
band med ett samtidsklimat där sf-litteratur ingår.  
 Under senare år har ett flertal litteraturvetenskapliga avhandlingar 
publicerats. Den nämnda antologin Möjliga världar – tekniken, vetenskapen 
och science fiction granskar och analyserar sf-genren utifrån ett flertal per-
spektiv och visar på genrens tradition, stora bredd och aktualitet.  
     Ett växande antal litteraturvetare analyserar vidare sf-genren för att 
belysa positioner som rör bland annat makt och genus. Søren Baggesens 
studie av sf-genren, Natur/videnskap/fortælling: Om science fiction som civilisa-
tionskritik (1993), sätter in genren i litterära och historiska kontexter. 
Sarah Ljungquist undersöker utopier och dystopier i avhandlingen Den 
litterära utopin och dystopin i Sverige 1734–1949 (2001). Anna Williams ana-
lyserar sf-genren i artikeln ”Access to the narrative subroutines” i Human 
IT 3/2002. Anders Öhman skriver om sf-genrens särdrag i Populärlit-
teratur: De populära genrernas estetik och historia (2002). Jonas Ingvarssons av-
handling En besynnerlig gemenskap: Teknologins gestalter i svensk prosa 1965-70 
(2003) tangerar sf-genren. Jenny Bonneviers avhandling Estranging Cogni-
tion: Feminist Science Fiction and the Borders of Reason (2005) granskar tre vik-
tiga feministiska sf-författare, Ursula Le Guin, Suzy McKee Charnas och 
Joanna Russ. Jerry Määttä har i avhandlingen Raketsommar: Science fiction i 
Sverige 1950–1968 (2006) genomfört en omfattande studie av genrens ut-
bredning, publicering, distributionskanaler m.m. Svante Lovén har pub-
licerat ett antal artiklar om sf samt boken Also Make the Heavens: Virtual 
Realities in Science Fiction, (Uppsala, 2010). En avhandling om svensk sf-
litteratur kommer från Münsters universitet, Ulrike Noltes Schwedische ’So-
cial Fiction’: Die Zukunftsphantasien moderner Klassiker der Literature von Karin 
Boye bis Lars Gustafsson (2002).  
     När det gäller svenska översikter och publikationer om sf-genren som 
sätter Peter Nilsons författarskap i relief har översättaren, förläggaren 
och sf-specialisten John-Henri Holmberg sammanställt ett omfångsrikt 
anlagt och informativt bokverk om sf-genren i två volymer: Inre landskap 
och yttre rymd: Del 1 – Science fictions historia från H. G. Wells till Brian W. 
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Aldiss. Del 2 – Science fictions historia från J. G. Ballard till Gene Wolfe (2003). 
Internationellt och framför allt anglosaxiskt finns dessutom en omfat-
tande tradition att analysera sf-genren från många olika perspektiv varav 
flera fortlöpande kommer att lyftas in i olika delar av avhandlingens ana-
lyser och resonemang. 

Syfte, metod och disposition 

Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka Nilsons sf-romaner 
som ett brobyggarprojekt mellan naturvetenskap och humaniora. Före-
liggande undersökning är framför allt en granskning av de perspektiv 
som förmedlas i romanerna. Berättarens utgångspunkter, berättartekniska 
och tematiska vägval, framställer en syn på världen och vetenskapen som 
analyseras och som det finns goda skäl att diskutera vidare. Existentiella 
frågor gestaltas av författaren där grundläggande mänskliga villkor sätts 
på spel och stora krav ställs på karaktärernas förmåga att möta okända, 
dramatiska och svårbegripliga företeelser. Guds såväl som människors 
skapelseakter gestaltas som kreativa handlingar, vilka skall undersökas. 
Tesen är att det är skapelseakter som iscensätts i Nilsons romaner, i det 
filosofen Paul Ricœur benämner ett konfigurativt fält mellan prefigu-
ration och refiguration.19 Det konfigurativa fältet är berättelsen eller ro-
manen, beskrivningar, gestaltningar och förklaringar av upplevelser, idéer 
och erfarenheter. Fältet rymmer förmågan att skapa struktur i ”berät-
telser”, processen att frambringa förståelse och analysera skeenden, för-
mågan att skapa ordning i spridda skeenden och tidsförlopp. Det pre-
figurativa fältet består av en förförståelse av det praktiska livet, det man 
är förtrogen med. Myter, historia och välkända förklaringsmodeller 
placeras i det prefigurativa fältet. I det prefigurativa fältet finns också ve-
tenskaperna, författandet, upplevd tid i bemärkelsen subjektiv tid som är 
resultat av förklaringsmodeller samt individuella erfarenheter. Det refigu-
rativa fältet är tolkningens område och inrymmer förmåga att tillägna sig 
nya idéer för att komma fram till ny förståelse. Det är här medvetna 
handlingar manifesterar sig och förståelse av världen formuleras.  
     Nilsons sf-romaner förtjänar att granskas från flera perspektiv – både 
för att mina frågor om litteraturen i gränslandet mellan naturvetenskap 
och fiktion skall besvaras och för att författarskapet skall ges en så rättvis 
behandling som möjligt. Nilsons romaner analyseras i det följande med 
utgångspunkt i protagonisternas förehavanden i fiktionerna. Protagoni-
sterna i Arken och Projekt Nyaga situeras konsekvent utanför samhället 
samtidigt som de tilldelas avgörande roller i gestaltningar av mänsklig-
hetens fortsatta existens, vilket jag finner viktigt att också diskutera från 
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ett generellt vetenskapsetiskt perspektiv. Dessa teman diskuteras i rela-
tion till författarskapet betraktat som ett gränsöverskridande projekt. Jag 
undersöker hur dessa specifika skönlitterära gestaltningar av vetenskap, 
mytologiska och arkaiska tankefigurer fungerar inom det allmänna bro-
byggarprojekt författaren försökte förverkliga.  
     Nilsons sf-romaner förstås i min undersökning i relation till sf-gen-
rens särskilda karakteristik som idélitteratur. Ett antal teman har urskiljts, 
där särskilt ”tomma intet” är både ett viktigt tema och motiv hos Nilson. 
Berättandet som aktivitet och skapande handling undersöks också på 
flera sätt, då den naturvetenskapliga berättaren är Nilsons återkommande 
protagonist i verken. Jag betecknar och analyserar detta som författarens 
”logosvision”. Myter och minne är ytterligare några viktiga teman i för-
fattarskapet som undersöks.  
     Brobyggaren Nilsons specifika placering av de nämnda berättartek-
niska och tematiska brofästena bestämmer läsarens väg genom texterna 
och jag vill undersöka några av de grundvalar han anlagt. Tankefiguren 
”glaspärlespelet” är därför ett tema jag återkommer till och diskuterar, 
utifrån hans gestaltning av vetenskapligt förfarande. Vidare undersöker 
jag effekter av det omfattande mytologiska materialet som i Nilsons spe-
cifika användning är ett brobyggande element men som samtidigt kan 
tendera att konservera äldre tiders maktstrukturer i de framtidsvärldar 
som skrivs fram. Stor vikt läggs därför i analyserna vid temat ”tomma in-
tet” som diskuteras för att säga något om Nilsons gestaltning av mänsk-
liga möjligheter i framtidsromanerna. Man anar en viss ambivalens hos 
naturvetenskapsmannen, som allt mer ägnade sin tid åt skönlitterärt ska-
pande när det gäller både naturvetenskap och estetik. Implicit kritik av 
såväl humaniora som naturvetenskap finns i brobyggarprojektet och jag 
diskuterar hur Nilsons sf-romaner placerar sig som försök att förbinda 
dessa områden.   
     För att belysa på vilka sätt romanerna fungerar som kunskapsför-
medlande form analyseras tematiska och berättartekniska element som 
strukturerar Nilsons framtidsromaner. Sf-genren kan sägas ha en tydlig 
tradition av och en uttalad vilja till samhällelig påverkan. Detta menar jag 
är en av de centrala förutsättningar man kan förvänta sig att en författare 
som uttrycker sig i sf-genren förhåller sig till. Jag använder mig emellertid 
dessutom av genusteoretiska och vetenskapsetiska perspektiv för att kri-
tiskt problematiserera den androcentriska hållning som genomsyrar sf-
romanerna.  
     Avhandlingens första del omfattar den tidigare presentationen av för-
fattaren och vetenskapsmannen Peter Nilson. Jag presenterar sedan när-
mast en bakgrund till mina teoretiska utgångspunkter samt introducerar 
de grundfrågor som därefter diskuteras. Kapitel 2 är en beskrivning av 
sf-genren och en analys av Nilson som aktör på den kulturella och veten-
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skapliga scenen. Där ges en bild av hur hans författarskap mottogs, hur 
han iscensätter sig själv i medierna och hur hans litteratur blir presen-
terad av recensenter och journalister.  
     I del II analyseras protagonister i Nilsons sf-romaner. Huvudfokus är 
på manliga och kvinnliga huvudgestalter samt på det mytologiska mater-
ial som spelar avgörande roller i romanernas intriger. Karaktärerna un-
dersöks med utgångspunkt i sf-genrens karakteristiska berättarstil, utifrån 
deras roller som bärare av idéer. Jag är intresserad av hur intellektuella 
och mentala föreställningar används av Nilson, hur tankefigurer som 
omformulerats i takt med samhälleliga förändringar och nya tekniska 
möjligheter används av denna specifika författare.  
     I det inledande kapitlet i del III är det de allsmäktiga och intelligenta 
maskinerna som diskuteras. I det avslutande kapitlet problematiserar jag 
resultaten av de symbioser som gestaltas av Nilson och ser på dessa från 
ett antal vetenskapsetiska perspektiv. Den naturvetenskapliga berättaren 
som naturvetenskapmannen Nilson gestaltar uppgår i fiktionerna i sym-
biotiska medvetandetillstånd med maskinerna och därigenom enligt min 
tolkning av Nilsons framställning med ”gud”. Hur vi i det sammanhan-
get kan förstå den symboliska förstärkningen av manligheten och det 
patriarkala som fundament i framtida världar är en grundfråga för mig.  
     Ett grundantagande för mina anlyser är slutligen att skönlitteratur till-
handahåller goda utgångspunkter för etiska samtal. Litteraturvetaren 
Umberto Eco menar att man kan ”fälla sanna påståenden om litterära 
personer därför att det som händer dem finns registrerat i en text och en 
text är som ett partitur”.20 Ett antal premisser finns alltså i texten och 
dessa utgångspunkter samt deras resultat är därmed möjliga att diskutera, 
utifrån det resultat författaren gestaltar. Vidare har vi en del litterära figu-
rer som ”på något sätt blivit kollektivt sanna därför att vi under seklernas 
eller årens lopp investerat våra känslor i dem”, som Eco skriver.21  
 Filosofen och litteraturvetaren Martha Nussbaum ser utifrån en mot-
svarande idé på litteratur som användbara exempel på moralfilosofiska 
dilemman.22 Skönlitterära texter är komplexa och kan enligt henne disku-
teras som en avslutad serie händelser utifrån vilka moraliska ställnings-
taganden kan yttras.23  
 Detta är en utgångspunkt för mina tolkningar av Nilsons sf-romaner 
och också en förutsättning för diskussionen om en alltomfattande kos-
mologi med manliga och patriarkala förtecken. 
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Teoretiska och analytiska utgångspunkter 

Avhandlingen undersöker utifrån syftet vetenskapsetiska dilemman som 
aktiveras i Nilsons romaner. Förutom redan nämnda Martha Nussbaum 
tas utgångspunkten i teorier utarbetade av vetenskapsfilosofen Hans Jo-
nas i Ansvarets princip: Utkast till en etik för den teknologiska civilisationen 
(1994)24 och filosofen och teologen Peter Kemp i Det Oersättliga: En tek-
nologietik (1991).25 Fiktionernas hypotetiska resultat granskas genom att 
jag resonerar utifrån Peter Kemp och Hans Jonas om narrationens bety-
delsefullhet i människans värdegrundande verksamhet. Jag använder Jo-
nas och Kemps teorier då jag finner deras teoretiska grunder för en soli-
darisk och hållbar framtid rimliga. Dessa teorier är också fullt försvarbara 
att tillämpa på sf-litteratur.  
     För att komma åt det jag finner viktigt att diskutera i Nilsons åter-
kommande analogier mellan skilda kunskaps- och erfarenhetsområden 
har jag funnit att Paul Ricœurs framställning i Minne, historia och glömska 
(2007) tillhandahåller ytterligare goda verktyg för att förstå karaktärernas 
handlingsmönster. Hans resonemang om ”de närstående” som en brygga 
mellan förfluten och nuvarande tid är intressant att tillämpa på Nilsons 
litterära protagonister.26 Vidare är filosofen Marcia Sá Cavalcante Schu-
backs analyser kring ”tomma intet” användbara. Hon skriver om detta i 
Lovtal till intet (2006). Hon menar att det i tolkningen inte bara handlar 
om att göra det främmande ’kunskapsobjektet’ bekant, nog så viktigt är 
det att ”främmandegöra och ifrågasätta det redan bekanta sättet att nå 
och få kunskap om något”.27 Tolkningen uppstår alltså i mötet med ”det 
andra”, där det finns möjlighet att främmandegöra kända tankeka-
tegorier, menar Schuback. Hon urskiljer tre moment i erfarenheten av 
det tolkande tänkandet som motsvarar begreppen pre-, re- och konfigu-
ration hos Ricœur.28 Det konfigurerande, det förut bestämda och det 
omvandlade, är fält som interagerar med varandra i en pågående rörelse 
av förklaring och förståelse.  
     Jag undersöker dessutom Peter Nilsons romaner i ett vidare genre-
sammanhang av science fiction och en del av det analytiska projektet är 
att förstå fiktionerna i relation till naturvetenskaplig forskning. Genom 
att analysera skönlitterära framtidsfiktioner av en naturvetenskapligt sko-
lad författare som ”initierade tankeexperiment”, som Jonas formulerar 
det, menar jag att det är möjligt att säga något om hur en naturveten-
skaplig författare föreställer sig möjliga konsekvenser av modern tekno-
logi.29 Jag ser litteratur i och med detta som en kunskapskälla och närmar 
mig således texterna utifrån grundvalen att också sf-litteraturen kan till-
föra kunskap om vetenskap och värderingar rörande aktuell forsknings 
framtida konsekvenser. Jag ser på samma sätt som filosofen Hilary Put-
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nam skönlitteratur som en viktig tillgång i vårt tänkande om det möjliga, 
den ger ”knowledge of a possibility. It is conceptual knowledge” som 
hon formulerar det.30 
     För att få möjlighet att diskutera romanerna på ett komplext sätt har 
jag valt ett antal ”motsträviga” läsarstrategier. Det finns ingen anledning 
att, med litteraturvetaren Sylvia Molloys formulering, göra ”det fragmen-
tariska helt” genom ett ”eliminerat läsande”.31 En risk med att använda 
allegoriska analytiska verktyg när det gäller Nilsons berättelser är att man 
inte kommer åt det som är mest problematiskt och därmed också mest 
intressant i framställningar av framtida, hypotetiska världar, nämligen om 
de läses ”medhårs”. Egenskaper och företeelser som sägs vara allmänt 
giltiga för människor förstås då som symboliska eller allegoriska repre-
sentationer, istället för värdeladdade beskrivningar betraktade med ut-
gångspunkt i ett författande subjekts perspektiv.  
 Litteraturvetaren Anders Johansson använder Molloys resonemang i 
Avhandling om litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter 
(2003) och argumenterar för att det som är oroande i litteraturen ”slätats 
ut av litteraturvetenskapen. Det svävande har monumentaliserats, det 
främmande har gjorts välbekant, det fragmentariska helt”.32 I det frag-
mentariska och splittrade i litterära verk kan det finnas en estetisk bety-
delsefullhet som speglar, förvränger, belyser och förklarar den moderna 
människans existentiella premisser. I det samtal läsaren genom littera-
turen inbjuds till kan nya frågor uppstå och ny kunskap är möjlig.  
 Med filosofen Hans-Georg Gadamers beskrivningar uppstår ny kun-
skap just i konfrontationerna mellan det bekanta och det obekanta. Det 
handlar om en position mellan förförståelse och ny förståelse, och Gad-
amers hermeneutik implicerar till exempel en hållning där man, i Caval-
cante Schubacks tolkning, antar att förståelsens ”sanna ort ligger i detta 
mittemellan”.33 Nilsons karaktärer placeras just i mellanpositioner mellan 
dessa hållningar och där möjligheter till ny insikt kan finnas.   
     Ett påpekande som kan vara viktigt redan här gäller Gud/gud som 
företeelse, protagonist och kraft i Nilsons litteratur. För en slags enkel-
hets skull använder jag beteckningen gud, frånsett de fall där det framgår 
att jag talar om Nilsons konstruktioner eller försök att gestalta nya sym-
biotiska existenser – där använder jag versal samt i vissa delar av avhand-
lingen där det är teologins Gud som diskuteras. Anspelningar på histo-
riens Gud gör diskussioner om den teologiska guden relevanta i vissa 
analytiska partier. I övrigt citeras Nilsons texter med det skrivsätt han 
själv valde att använda sig av. Gud i hans texter bör snarast förstås som 
en kosmisk kraft, en metafor för de naturens krafter som skapar uni-
versum och livet. Framför allt representerar gud hos Peter Nilson den 
eller de faktorer som startade de långsamma processerna i världen, start-
punkten som vetenskapen ännu inte kan förklara fullt ut.  
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     Två begrepp som dessutom används i avhandlingen är ”posthuman” 
och ”transhuman”.34 Termen ”posthuman” förekommer allt oftare i sf-
genren och används i betydelsen ”efter människan”, då ”posthumana” 
scenarier gestaltas genom transformationsprocesser där mänskligheten 
övergår till tidigare okända medvetandeformer.35 Det finns även gestalt-
ningar där människans fysiska och biologiska förutsättningar i fiktionen 
har förändrats på genomgripande sätt.36 ”Transhuman” har däremot i 
min utredning en specifik ”posthuman” mening; det gäller konkreta ve-
tenskapsmäns/forskares framtidsdrömmar som är knutna till faktiska 
förhoppningar kring framtida resultat av modern vetenskaplig forskning 
och teknik som har ett par decenniers historia.37 
     Det är många motstridande ”budskap” som kan utläsas ur Peter Nil-
sons texter. Ett förhållningssätt som jag övervägt är att försöka tolka ro-
manerna Arken, Rymdväktaren och Nyaga som ironiska gestaltningar, av 
patriarkat, naturvetenskap, manligt, kvinnligt respektive människans kun-
skapssträvan. En ironisk tolkning hade möjligen dämpat den genuskri-
tiska läsarten något. Det är emellertid svårt att motivera och driva en tes 
om ironi då vare sig jag som avhandlingsförfattare eller någon av alla re-
censenter som skrivit om romanerna funnit att ironi är ett karakteristiskt 
drag i författarskapet. Det finns snarare litterärt groteska drag som kan 
sägas känneteckna vissa av Peter Nilsons böcker.  
 Det intressanta för föreliggande undersökning är istället att, med bak-
grund i vetskapen om att maktstrukturer baserade på kön är en stor del 
av den mänskliga världen, finna vilka mönster och konsekvenser rela-
terade till genus som används i just vetenskapsmannen, författaren och 
brobyggaren Peter Nilsons romaner. 

Science fiction som idélitteratur 

Utmärkande för sf-litteraturen är att författaren skapar ett utifrån-
perspektiv, med ”fantastiska” element med hänsyn till logik, kausalitet, 
rationalitet och vetenskap. Författarnas berättarteknik vilar till stor del på 
idéer om hypotetiska tekniska uppfinningar som en drivande kraft i be-
rättelserna. En grundpremiss är att idéerna som sådana kan fungera som 
berättelsens egentliga protagonist. Författaren och litteraturkritikern 
Kingsley Amis skriver om detta genredrag i New Maps of Hell: A Survey of 
Science Fiction: ”Idea as hero is the basis of a great deal of science fiction”.38 
Sf-berättelser ”are based on, or incidentally involve, perfectly plausible 
extensions of existing theories and techniques”.39 Det fantastiska som 
alltså möjliggör distans har därmed hypotetiskt möjliga skeenden som ut-
gångspunkt. Sf-författaren och litteraturvetaren Joanna Russ påpekar att 
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betoningen i sf alltid ligger på fenomen och att det är idén som är hjäl-
ten:  

I should like to propose the following: That science fiction, like much medieval liter-
ature, is didactic. That despite superficial similarities to naturalistic (or other) modern 
fiction, the protagonists of science fiction are always collective, never individual per-
sons (although individuals often appear as exemplary or representative figures). That 
science fiction's emphasis is always on phenomena—to the point where reviewers and 
critics can commonly use such phrases as ’the idea as hero’.40 

Russ menar således att sf är didaktisk, och att den i avgörande grad 
består av pedagogiska delar där det framför allt är idéer som åskådliggörs 
genom romanernas skeenden.  
     Aktörerna i dessa sf-romanerer använder sig som bekant av avance-
rad utrustning och författarens skildring av dessa borde rimligtvis omfat-
tas av både det postmoderna och posthumana epitetet. Datorerna har 
som ett exempel i sf ofta en kapacitet som kan definieras som ”gudalik”. 
Frågan är dock om sf-genren trots alla ultramoderna effekter verkligen 
befinner sig i det postmoderna facket.41 Russ poängterar i det samman-
hanget att sf är en reaktion på den moderna och postindustriella världens 
premisser. Dock inte alltid till sitt innehåll. Modern sf rymmer mycket 
nostalgi när det gäller det förgångna och skepsis inför förändringar. Be-
rättelsernas premisser pekar blott till synes framåt med sin teknologiska 
grund, men de är samtidigt modernitetsframställningar som i hög grad 
bygger på det förflutna. Litterära verk i sf-genren kan därmed vara både 
extremt futuristiska och sällsynt mytiska i anslaget. Genom att författare 
på det sättet använder myter och våra mer eller mindre omedvetna före-
ställningar om konsekvenser av arkaiska handlingar, har läsaren möjlighet 
till en underförstådd förståelse. Författaren kan utgå från evolutions-
teorin som premiss och bygga upp en förståelse av handlingar med ut-
gångspunkt i mönster som läsaren lärt sig anse som naturliga, varigenom 
det skapas en slags logik i skeenden som annars vore obegripliga.  
     Litteratur som genredefinieras sf utforskar ofta vetenskapliga och 
moralfilosofiska problemområden. Det som tematiseras kan vara forsk-
ning som spårat ur, och författare ställer frågor om det finns eller borde 
finnas gränser för hur långt forskning skall tillåtas fortsätta. Vilka gränser 
kan/bör/skall man sätta för forskare som genom sina upptäckter eller 
uppfinningar dramatiskt kan förändra livet som man känner det? Frå-
gorna som ställs i sf är ofta av existentiell art; vart är mänskligheten på 
väg, hur kommer det kosmiska dramat att utveckla sig, vad består män-
niskans specifika värde i och vilka framtidsmöjligheter har hon som in-
divid och art?  
     Intresset för hypotetiska konsekvenser av vetenskaplig forskning är 
ett gott skäl att ägna sf-genren uppmärksamhet. Sf-litteratur är traditio-
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nellt sett idélitteratur och många av genrens aktörer har tagit på sig rollen 
som samhällsdebattörer. Om man som analytiker förhåller sig kritisk till 
textmassan som skönlitterära gestaltningar av konsekvenser av teknolo-
gisk forskning, kan man diskutera etiska konsekvenser som gestaltas i lit-
teraturen utifrån en tanke om att litteraturen faktiskt kan säga något om 
den verkliga världens vetenskapsetiska problem.42 Litteraturvetaren kan 
undersöka fiktiva aktörer och deras valsituationer som hypotetiska exem-
pel på verkliga vetenskapsetiska situationer. 
     Författaren Frederik Pohl skriver i artikeln ”The Politics of Prophe-
cy” att ”[t]o speak of ‘political science fiction’ is almost to commit a 
tautology, for I would argue that there is very little science fiction, per-
haps even that there is no good science fiction at all, that is not to some 
degree political”.43 Pohl var initiativtagare till New York-föreningen The 
Futurians som var aktiva i slutet av 1930-talet och början av 1940-talet, 
en grupp sf-författare, kritiker, förläggare och illustratörer som menade 
att ”SF fans should be forward-looking (’futurian’) and constructive”.44 
Mediaforskaren Henry Jenkins skriver citerar Pohl i sin beskrivning av 
denna gruppering: ”Their injection of social consciousness into the fan-
dom world had an enduring effect at a time when the pulp stories were 
beginning to address the future of authoritarian social orders”.45 Jenkins 
skriver att ”The Futurians were committed to the idea that science fic-
tion might function as a vehicle for social criticism and political tranfor-
mation”.46 Medlemmarna var få men fick i slutet av 1940-talet och under 
1950-talet betydande inflytande över sf-litteraturens fortsatta utveckling, 
som redaktörer, förläggare, illustratörer, författare och kritiker.47 Aktöre-
rna skapade så småningom ”something of a counterculture operating 
against the established power of the field's publishers and editors. Hav-
ing lived communally for a number of years, their collaborative writing 
habits bore fruit”, skriver Jenkins.48  
     Sf-genrens samband med samhälle, tid och den verkliga världens hän-
delser är nära förknippat med två specifika decenniers katastrof och 
seger. Teknologin som människans egen skapelse, som fiende och för-
intare, nådde sin kulmen med atombomberna 1945. Rymdteknologin de-
monstrerade å andra sidan den skapande potential som kan finnas i avan-
cerad teknologi under 1960-talet. Människor kunde äntligen iaktta sin 
värld utifrån och både världs- och självbilden förändrades. Sedan männi-
skor satte sina fötter på månens yta 1969 har otaliga sonder och satelliter 
skickats ut i rymden och kontinuerligt kommer bilder tillbaka som visar 
jorden som ett klot svävande i ett mörkt universum. Dessa händelser har 
för all tid förändrat uppfattningen av vad mänskligheten kan åstadkom-
ma när det gäller att förverkliga såväl dystopiska som utopiska visioner 
och är ytterligheter som ständigt återskapas i litteraturen och i synnerhet 
i sf-genren. 
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     Litteraturvetaren Josephine Carubia Glorie undersöker sf-genren från 
ett feministiskt perspektiv i essän ”Feminist utopian fiction and the pos-
sibility of social critique” och menar att i tillägg till samhällskritik tillhan-
dahåller sf-litteratur möjligheten till alternativa sociala perspektiv och po-
litisk förändring.49 Samhällsvetaren Clyde Wilcox skriver i essän ”Gov-
erning the alien nation: The comparative politics of extraterrestrials” att 
”Science fiction allows political scientists to expand their thinking about 
the ways that different cultures develop different politics. […] Such 
thought experiments can stretch the imagination, and help us rethink our 
theories, categories, and hopes”.50 Det är också främst som idélitteratur 
sf-genren uppmärksammats i akademisk forskning i Sverige och flera 
idéhistoriker har visat intresse för genrens gränsöverskridande potential 
och ambition. 
     De senaste decennierna har sf-genren främst uppmärksammats av en 
rad brittiska och amerikanska akademiker, som läser framtidsvisionerna 
med utgångspunkt i religiösa, filosofiska, genusteoretiska och etiska pers-
pektiv. Skönlitteratur uppfattas av dessa som ett konstnärligt uttryck som 
har förmågan att på ett komplext sätt aktualisera reella, komplexa, mora-
liska och etiska problem. Även iscensättningar av vetenskapsetiska fråge-
ställningar är alltså mot den bakgrunden en angelägen anledning till att 
analysera sf-romaner, i det här fallet Nilsons genomarbetade framtids-
visioner och som i svenskt litteraturhistoriskt perspektiv är rätt unika. 
     Martha C. Nussbaum förfäktar som tidigare anförts att litteratur är 
användbar när det gäller gestaltning av filosofiska problem- och fråge-
ställningar, och hon framhäver litteraturens komplexitet i framställningar 
av mänskliga villkor.51 Hon menar att ”[o]m filosofi är ett sökande efter 
visdom om oss själva, måste filosofin vända sig till skönlitteraturen”.52 
Historikern James J. Bono menar på samma sätt att ”this theoretical an-
alysis implicates scientific discourses, science can no longer regard itself 
as separate from literature, nor as in complete control of its metaphors 
and analogies. Science, in short, may suffer the role of its own metaphors 
and thereby exhibit a genuinely dialogical relationship with literature”.53 
Han skriver att ”as a result, we regard science as marked by difference: as 
separate from literature, from language, from discourses inhabiting the 
imagined and constructed worlds of social practises and cultural for-
ms”.54 Bono anser utifrån detta att det av kulturella, sociopolitiska och 
naturvetenskapliga orsaker är nödvändigt att (åter)etablera förbindelser 
mellan litteratur och vetenskap samt att uppmärksamma gemensamma 
nämnare i skilda kunskapsområden. Sf-genrens spekulativa och hypo-
tetiska karaktär i samspel med samtidens viktiga vetenskapliga genom-
brott är litteraturens styrka och en anledning till att den är viktig att un-
dersöka. 
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     Litteraturvetaren Göran Hägg skriver i Världens litteraturhistoria (2000) 
att sf-litteraturens tid var förbi på 1960–70-talet.55 Hans övertygelse 
framstår som förhastad och utan förankring i berättandets samtida for-
mer. Sf har snarare allt mer kommit att bli en integrerad del av samtidens 
berättarkonst som inkluderar film, dataspel och litteratur och där grän-
serna däremellan ständigt förändras och suddas ut. Det är framför allt 
utopins motsats, dvs dystopin, negationen eller den destruktiva utopin 
som har präglat det sena 1900-talets och det begynnande 2000-talets 
skönlitterära framtidsvisioner, sf-genren inbegripet.  
     Historikern Michael Salewski beskriver sf-genren som modernitetens 
särskilda Zeitgeist.56 Naturvetare och sf-författare som Karlheinz Stein-
müller och filosofer och författare som Michel Butor anser till och med 
att sf är den moderna vetenskapliga tidsålderns mytologi.57 Enligt Stein-
müller försöker sf-litteraturen därmed fylla den klyfta mellan humaniora 
och naturvetenskap som fysikern och författaren C. P. Snow talade om: 
”Usually disregarded by serious scolars and of course ignored by Snow 
himself, science fiction has become a unique medium for discussing 
science and technology, their prospects and hazards, and more generally 
their social and cultural impacts”.58 Som en integrerad del av den post-
moderna kulturen har sf-litteraturen enligt denna åsikt haft ett inflytande 
på alla mediala områden, och Steinmüller skriver att ”for the public, 
technology is science fiction come true. For many scientists and engi-
neers science fiction provides the imaginary of their visions”.59 Samtida 
sf-litteratur är alltså ett medium där författare och vetenskapsmän, som 
internationellt sett ofta sammanfaller i en och samma person, formulerar 
kritiska synpunkter och vänder uppmärksamheten mot viktiga och alar-
merande tendenser i samtiden.  
     Samtalen pågår på detta sätt både i vetenskapliga och litterära diskus-
sioner på intertextuella och tematiska nivåer och i form av alludering till 
andra verk inom just sf-genren. Det finns därmed en kontinuitet i sf som 
idélitteratur när det gäller att vilja förändra och påverka samtidens poli-
tiska och sociala klimat. Det är också möjligt att enas om att det finns en 
överenskommelse om sf-litteraturens förbindelser med vetenskap och 
rationalitet. Förbindelser blir tydliga i mönstret att det skall finnas för-
nuftiga och förklarbara orsaker till de fantastiska skeenden som utspelar 
sig inom sf-romaners logik. Steinmüller fäster för sin del uppmärksam-
heten på att sf-genrens aktörer arbetar på ett särskilt sätt och att det är 
ett slags gemensamt tankeexperiment: ”SF can be understood as a kind 
of thought experiment similar to thought experiments in science. The 
experimenter – the writer – begins with a hypothesis and sets up initial 
conditions”.60 Han menar att sf är ”quasi-scientific” och på samma sätt 
som vetenskap är ”a collective enterprise. Like scientists, SF writers take 
notice of their collegues’ work and results; they borrow the fundamental 



 

29 
 

concepts from previous generations of writers. They elaborate on and 
transform these concepts, apply and test them in new situations, and add 
new ideas”.61 Peter Nilson är i högsta grad en medlem i en sådan in-
ternationell helhet.   
     I The Aesthetics of Chaos skriver litteraturvetaren Michael Patrick Gil-
lespie: ”The New Physics, which has already had an impact upon the way 
we think in general, also has specific application to literary criticism, as 
the procedure of nonlinearity can be employed for a better accommoda-
tion of our needs as readers”.62 Gillespie argumenterar för att litteratur-
kritiker i största allmänhet måste ta större hänsyn till vetenskapens in-
fluenser på skönlitteraturen och även använda sig av mer okonventio-
nella tolkningsredskap i förståelse av modern litteratur. Naturvetenskap-
liga teorier använder sig å andra sidan av litterära metaforer för att bes-
kriva resultat, samtidigt som naturvetenskapliga ikoner och metaforer 
överförs till litteraturen och kulturens områden. Litteraturvetaren James 
Mellard fastslår i The Exploded Form: The Modernist Novel in America att 
”when the new science exploded the world, it exploded with it the novel 
as well”.63 Stuart Peterfreund som är professor i litteraturhistoria menar 
också att ”language itself is the repository of ideological values and criti-
cal and methological praxis, as well as the boundary between the opera-
tional […] and the valuative”.64 Många ser alltså vikten av att förstå inter-
aktionerna mellan olika vetenskapliga områden och kulturella uttryck.  
     Vetenskapsmannen och sf-författaren David Brin lyfter fram fanta-
sins förmåga att ”skapa verkligheten” och skriver i essän ”Does art have 
a role in saving the world?”: ”Let’s call effective visual art some work or 
representation that subtly changes human beings just by the sight of it, 
transforming hearts and minds without verbal or logic persuasion. [...] 
Such images persuade us, beckon us. They stoke up the nerve. [...] 
Would humans imagine such things, if there weren’t already a fiery inner 
drive to follow where our minds have wandered?”65 Berättelserna säger 
alltså i grunden mycket om sin tids fantasier och om interaktioner mellan 
fakta och fiktion. Alla genrer gör det dock på sitt sätt.  
     Litteraturvetaren Darko Suvin använder begreppet cognitive estrangement 
i Metamorphoses of science fiction: on the poetics and history of a literary genre 
(1979) för att beskriva det som han menar särskilt karakteriserar sf-lit-
teratur, i förhållande till andra litterära genrer. Grunden för denna typ av 
berättande är krav på trovärdighet med utgångspunkt i de naturlagar och 
fysiska förutsättningar man är underkastad i den kända världen. Skall 
naturlagarna överträdas i sf kan det endast ske genom någon form av 
logisk, teknisk innovation, det han kallar novum. Förändringar kan inte 
ske med hjälp av magi eller genom övernaturliga ingripanden – vilket 
däremot är möjligt i till exempel fantasygenren. Søren Baggesen skriver 
att ”fra et forfatterstandpunkt betyder det at science fiction kræver en 
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ordentlig nøjaktig skrivemåde” och talar om ”berättarmodus” snarare än 
att fastställa fasta analyskategorier. Med detta menas att förnuftiga grun-
der måste utgöra en berättarteknisk bas för att litteratur kan karakter-
iseras som sf.66 Närmast vill jag vidareutveckla diskussionen om analys-
kategorier, för att längre fram kunna göra reda för det speciella i Peter 
Nilsons berättarkonst.  

Aleatoriskt eller teleologiskt perspektiv 

Försöken att karakterisera sf-litteraturen utgår oftast från två huvud-
riktningar där den ena huvudfållan betecknas som ”utvecklingsopti-
mism”, med utgångspunkt i en tradition från Jules Vernes litteratur. Den 
andra riktningen betecknas som ”teknikkritisk” eller ”samhällskritisk”, i 
en tradition där H. G. Wells litteratur är utgångspunkten.67 Litteratur-
vetaren Peter Stockwell benämner i sin tur respektive tradition för ”sen-
sationell” eller ”populistisk” från Jules Vernes tradition, samt ”rationell” 
eller ”vetenskaplig/bildande”, när det gäller de författare som har fort-
satt den tradition H. G. Wells inledde.68  
     Jag menar dock att det finns djupare bakomliggande orsaker som styr 
sf-berättelsernas logik och kommer därför att använda andra kriterier för 
min undersökning, kategorier som jag anser bättre beskriver sf-littera-
turens teman och berättarstrategier. Utifrån en övergripande förståelse av 
sf-litteraturens berättelsestrukturer har jag alltså funnit det nödvändigt att 
formulera ett alternativt analytiskt förhållningssätt. Orsaken är att de 
vanligaste beskrivningarna av sf-litteratur inte fångar upp de grundläg-
gande skillnader som man finner inom sf-litteraturens framställningar, 
när det gäller hypotetiska konsekvenser av vetenskapligt arbete. Start-
punkterna för fiktionerna, problemen som aktualiseras, samt konsekven-
serna som målas upp, bestäms enligt min syn på sf snarare utifrån två 
slags grundläggande världsåskådningar som jag benämner aleatoriska 
eller teleologiska. Dessa kategorier gör det enligt min mening lättare att 
förstå och beskriva de litterära projektens implicita logik.  
     Viktiga startpunkter som avgör sf-romaners möjliga händelsemönster 
bestäms av det jag benämner aleatoriska eller teleologiska kriterier. Med 
en aleatorisk grundsyn åsyftar jag att författaren organiserar sin berättelse 
med utgångspunkt i en grundläggande narrativ struktur som styrs av 
slumpmässiga skeenden. Med en teleologisk grundsyn åsyftar jag att för-
fattaren organiserar sin berättelse utifrån en i grunden finalistisk syn på 
tillvaron.  
     Enligt det aleatoriska tänkandet finns det ingen övergripande plan 
eller utomvärldslig makt som ingriper vare sig på makro- eller mikronivå. 
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Riktningen är strikt naturvetenskaplig i den meningen att man försöker 
avhålla sig från att hamna i transcendenta förklaringsmodeller. Förfat-
tarna anstränger sig för att beskriva ovanliga företeelser som rationella 
kausalkedjor och utgår enbart från gällande syn på naturlagar och logik. 
Denna riktning är baserad på slumpmässig evolution, en ständig utveck-
ling mot mer avancerade livsformer. En evolutionistisk grundsyn inne-
bär, i det här fallet, att det sker en ständig och ofrånkomlig, men slump-
mässig utveckling mot ”högre” livsformer, mot mer komplexa sociala 
mönster och mer fulländade sätt att kommunicera varelser emellan. Evo-
lutionsmönstren är inbyggda i naturens och arternas inneboende logik. 
Berättelser som har aleatoriska kriterier inbyggda i sin grundstruktur kan 
vara både utvecklingsoptimistiska och samhällskritiska. Grundsynen är 
att människan själv är ansvarig för den riktning utvecklingen tar. Den 
transcendenta nivå som kan finnas även inom den här kategorin är re-
sultat av människans egna skapelseprocesser. Exempel på detta är Isaac 
Asimovs (1920–1992) romaner om Stiftelsen som jag karakteriserar som 
aleatoriska. Människor kan skapa teknik med egenskaper som liknar gud-
arnas, men det är människan som är ytterst ansvarig för handlingsför-
loppet. 
     Det jag å andra sidan benämner en teleologisk riktning utgår från en 
grundföreställning om tillvaron som implicerar transcendenta krafter på 
någon nivå. Författaren bygger in i sin narrativa struktur att någon form 
av högre medvetande styr utvecklingen, det finns ändamålsenlighet, kos-
miska eller andliga förklaringar till skeenden och något eller någon utan-
för människans sinnevärld som är ytterst ansvarig för händelseförloppen. 
Det må vara att planerandet sker i tidsperspektiv som inte är mätbara för 
mänsklig fattningsförmåga, men grundtanken är att det finns ”planer” 
och ”slutliga mål” som antingen är inbyggda i naturens egen ordning 
eller som existerar på en andlig eller kosmisk nivå. Författare inom den 
teleologiska riktningen kan emellertid också bygga upp sina berättelser 
utan något slutgiltigt mål; gudarna kan i dessa fiktioner vara ansvariga för 
slumpartade händelseförlopp. Ett exempel på ett författarskap med den-
na grund är Arthur C. Clarke (1917–2008) vars romaner kanske är de 
som influerat Nilsons berättarstil mest. Clarke är enligt Nilsons egen ut-
sago hans favoritförfattare.69  
     Vetenskapsetiska konsekvenser blir för sin del tydliga genom berättar-
tekniska skillnader beroende på om berättelsen styrs av den aleatoriska 
eller teleologiska principen. Det moraliska ansvaret som läggs på karak-
tärerna får nämligen olika konsekvenser. När ingen gud ingriper tvingas 
karaktärerna agera med utgångspunkt i helt andra premisser. De skilda 
kosmologier som finns i grunden, ger avtryck i vilka problemområden 
som aktualiseras litterärt och vilka konsekvenser författaren härleder ur 
givna valsituationer. Skiljaktigheterna i grundvalar medför också nödvän-
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digtvis att de skeenden som gestaltas litterärt har väsensskilda skäl att 
starta och att handlingsförloppet utvecklas efter olika mönster. Resultat 
av forskning framställs exemeplvis litterärt med utgångspunkt i samma 
aleatoriska respektive teleologiska divergenser som antingen ofrånkom-
liga, önskvärda eller som mänskliga misslyckanden. 

Sf-genrens potential som samtidskatalysator 

I Det Oersättliga skriver den tidigare åberopade Peter Kemp att genom 
människans utveckling av olika former av teknologi ”har dessa tekno-
logier allt mer präglat hennes värld. Det är således inte bara människan 
som bestämmer teknologin, utan teknologin bestämmer också männis-
kan”.70 Kemp påminner om hur människan har definierats enligt en lång 
tanketradition och skriver om Spengler som, på frågan om hur männis-
kan hade blivit till ett väsen som kunnat höja sig över djuren, svarade: 
”Genom handens tillkomst”. Således har den moderna människan till 
den grad fascinerats av sina framgångar som tekniker och tekniskt 
orienterad vetenskapsman att hon har uppfattat handen – det organ som 
är avgörande för all teknisk handling och påverkan – som det organ som 
definierar hennes väsen”.71 På liknande sätt kan man också fånga upp sf-
genren som ett uttryck i ett samtidsklimat som fortfarande sätter han-
dens verk i centrum och värdesätter människans möjligheter till påverkan 
av sin omvärld som definierande. Kemp påpekar att man som ”grund för 
utvecklandet av en ny teknologi har haft en idé om en bestämd utformning 
av livet och därmed en idé om hur hon skall leva sitt liv med andra och 
med naturen. Teknologin har varit förankrad i en människosyn. Omvänt 
utövar den använda teknologin ett djupt inflytande på hur människan 
uppfattar sig själv”.72  
 Litterära framställningar som ägnar sig åt framtidsfantasier intar både 
utopiska och dystopiska hållningar med utgångspunkt i uppfattningar om 
vad en människa är, bör vara och vad hon kan bli. Texterna ingår i en 
kommunikativ diskurs; ”det är som om de talade sinsemellan” som Um-
berto Eco beskriver det.73 Samtalen pågår med både samtida och äldre 
litteratur; litteraturen är ”skådeplatsen för ett långt och sekelgammalt 
mummel, för en omärklig dialog från pergament till pergament; [...]en 
skattkammare av hemligheter som framsprungit ur otaliga intellekt och 
överlevat sina upphovsmän för att bli deras förmedlare”, reflekterar en 
av Umberto Ecos romankaraktär i biblioteket i Rosens namn.74  
     När en författare publicerar sina alster utgår man från att det finns 
intentioner av något slag bakom handlingen. Det finns något som någon 
önskar att vidareförmedla till andra människor. Jag som läsare tar i min 
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tur detta på allvar och undersöker gestaltningens komplexa konsekvenser 
utifrån de narrativa strukturer som avtäcks i berättelserna. Ovan nämnde 
vetenskapsfilosofen Hans Jonas menar att skönlitteratur ger tanke-
modeller kring etik och moral och tillhandahåller komplexa föreställ-
ningar om den mänskliga tillvaron som är särskilt användbara när det 
gäller att förhålla sig till konsekvenser av forskning och vetenskap. Våra 
samhällen blir alltmer komplexa och den tekniska utvecklingen acce-
lererar hastigt, vilket resulterar i att det blir allt svårare för människor att 
ha överblick.75 På grund av moderna teknologiers expansion ser Hans 
Jonas ett stort behov av att utforma nya moraliska normer som tar hän-
syn till de stora förändringar samhället genomgår. 
     Hans Jonas talar om ”ansvarets princip” eller ”the imperative of re-
sponsibility” som tydligt syftar på Kants kategoriska imperativ. Han 
menar att detta att skaffa sig kunskap om och förmåga att förutse konse-
kvenserna av sitt och andra människors handlande blir människans första 
moraliska plikt. Hennes andra plikt blir att utveckla en känslighet för vad 
hon ser. Först då kan människan inse det ansvar som åligger henne.76 
Jonas bedömer att det i de nya teknologierna finns potential att i grunden 
förändra/förstöra den ekologiska världen, och även människan som art 
betraktad står inför nya och svåra val av tidigare okänd dignitet.  
     Den stora förändringen i samtiden är enligt Jonas den moderna tek-
nologins storföretagande som ”varken tålmodigt eller långsamt, tränger – 
såsom helhet och i många av sina enskilda projekt – samman den natur-
liga utvecklingens många små steg till några få kolossala och avstår där-
med från den livsbevarande fördelen med att såsom naturen känna sig 
för. Till det kausala omfånget kommer alltså det kausala tempot i de tek-
nologiska ingreppen i livsstrukturen”. Jonas menar att detta skapar ett 
tempo med ”en helt ny osäkerhet och nya risker. Ett tempo som stiger i 
samma grad som det höjer insatsen”. Han skriver att ”tankeexperiment 
som inte endast är hypotetiska i premissernas antagande (’om detta görs 
så blir det följden’), utan också konjekturella i slutledningen från om till 
så (’…så kan det bli följden’)” och argumentarar för att man måste ta av-
stamp i tankeexperiment och hypotetiska antaganden för att tänka etiskt 
kring möjliga och förändrade villkor.77 Han skriver att ”de hypotetiska 
tankeexperimentens utsagor i bästa fall kan göra anspråk på sannolikhet. 
Detta är tillräckligt där de inte skall vara bevismaterial utan åskådliggö-
randen. Det handlar alltså om en imaginativ kasuistik, som inte såsom 
vanlig kasuistik i rätt och moral tjänar till prövning av redan kända prin-
ciper, utan till att uppspåra och upptäcka ännu okända”.78 Jonas menar 
att det därför är med utgångspunkt i det hypotetiska innehållet, ”inte i 
vissheten om det ’så’ som det tänkta ’om’ framställer som möjlighet”, 
moraliskt tänkande måste orientera sig. Moralprinciper ”som aldrig tidi-
gare behövts kan bli synliga. Redan möjligheten ger oss här behovet av 
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en ny sanning, och reflektionen över det i fantasin fullt utvecklade möj-
liga ger oss vägen till en ny sanning”.79 Jonas argumenterar alltså för att 
”vetandet om det möjliga är heuristiskt tillräckligt för principläran”.80 Han menar 
att ”seriös science fiction” som ”ligger just i anställandet av sådana initie-
rade tankeexperiment, vars plastiska resultat kan få den här avsedda heu-
ristiska funktionen” lämpar sig särskilt väl och lyfter fram Aldous Hux-
leys Du sköna nya värld som exempel på ett initierat tankeexperiment.81 
     Peter Kemp beskriver i Det Oersättliga behovet av att utveckla en tek-
niketik och formulerar följande tes: ”Vår tes är att grundvalen för etiken åter-
finns i konsten, särskilt i berättelsen, som belyser det goda livet på ett åskåd-
ligt, relevant och närvarande sätt”.82 Med det menar Kemp att vi med 
hjälp av språket och berättandet både kan formulera en vardaglig etik 
och vår hållning och framförhållning när det gäller vägval och avväg-
ningar i förhållande till avancerad teknologi. Han anser att berättandet är 
själva grundvalen för etiken och skriver att i ”verkligheten ligger den nar-
rativa visionen till grund för allt vi säger om teknologietiken”.83 Ett sätt 
att förhålla sig till skönlitteratur är därför att utgå från texter som komp-
lexa modeller för moraliska undersökningar. Romanerna eller karaktärer-
na gestaltar exempel på problemkomplex som alla analyserande parter 
har tillgång till och kan granska.  
     Kemp talar vidare om berättelsen som ”etisk vädjan” och att en ”ren 
hänvisning till vetenskap eller teknologi blir här meningslös utan narra-
tiviteten. Berättelsen är nödvändig för att uttrycka teknologins betydelse 
för samhället och den enskilde”.84  Kemp framhåller också att det inte 
finns ett etiskt neutralt sätt i mötet med texter och skriver att ”denna 
fantasi är inte möjlig utan berättelse, ty utan narrativ handling (mythos) 
skulle handlingsmodellerna inte kunna tänkas och utvecklas på ett me-
ningsfullt sätt. Etiken utgör med andra ord en berättande nyfiguration av 
det sanna livet”.85 Kemp påpekar att om inte ”föreställningarna om detta 
liv redan från början fått figur eller getts form av berättelserna, skulle den 
varken ha varit i stånd att ingå i författarens verk eller i historikerns 
framställning som den föreställning eller åskådning som aldrig påverkar 
läsaren på ett etiskt neutralt sätt”. Kemp poängterar att ”valet av teknik 
är ett val av samhälle” och detta är också en central tanke i undersök-
ningen av människans villkor i hypotetiska framtida världar, där många 
framställer utvecklingen som en rad ofrånkomliga händelseförlopp.86  
     För tolkningen av Peter Nilsons verk utgår jag alltså från sf-genrens 
krav på rationalitet och realism och menar att det är viktigt att diskutera 
politiska, genusteoretiska och sociala kontexter som dessa framställs i 
Peter Nilsons texter samt moralfilosofiska dilemman som gestaltas. Post-
humana och symbiotiska medvetandeformer som uppstår genom sam-
mansmältningar av människa och teknik i Nilsons romaner undersöks 
utifrån frågor om hur framtida konsekvenser av vetenskaplig forskning 
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gestaltas – vad det är för framtidsmål som framställs som eftersträvans-
värda? I många bemärkelser är romansviten Projekt Nyaga en dystopi: 
världen går under och mänskligheten utplånas. Samtidigt uppstår i Nil-
sons gestaltning ett slags paradisiskt tillstånd i finalen, där människan kan 
röra sig genom universum befriad från kroppsliga begränsningar. En 
posthuman transcendent existens blir resultatet för flera manliga karak-
tärer, något jag återkommer till längre fram. 

”Tomma intet”: berättarens metafor och en analytisk utgångspunkt 

Ett återkommande tema hos Nilson som formuleras nästan euforiskt gäl-
ler fantasins frihet att röra sig i tid och rum samt just författarens påståd-
da och gestaltade möjlighet att skapa världar ”ur tomma intet”. Detta är 
också en formulering som används av andra som en sammanfattning av 
Nilsons författarskap. I det litteraturhistoriska verket Den Svenska Littera-
turen är ”fantasier över tomma intet” rubrik för presentationen av för-
fattarskapet.87 Nilson talar också själv i många sammanhang om sina 
texter som ”fantasier ur tomma intet”. I Mitt i labyrinten heter ett kapitel 
”’Dyrbarare än guld, ädlare än konungars blod’: En fantasi över tomma 
intet”.88  
 Tomma intet är helt enkelt ett huvudtema i Nilsons skönlitterära pro-
duktion och protagonisten i debutromanen Trollkarlen tänker exempelvis 
om sitt skrivande att han skapar världar ur tomma intet: ”Herre Gud, 
tänkte jag plötsligt, pennan är ju ett skapelsens verktyg. Visst är den för-
trollad, med pennan kan jag mana fram världar ur intet”.89 Karaktärernas 
levnadsförlopp utspelar sig generellt sett i Nilsons romaner i cirklar av 
ständig förklaring och förståelse, och sprickorna som uppstår i deras för-
förståelse av världen kan i flera bemärkelser sägas vara ”tomma” områd-
en som kan fyllas med nytt innehåll.  
     Det är fruktbart att inledningsvis belysa ”tomma intet” idémässigt 
och kunskapsteoretiskt just med tanke på de många mellanpositioner det 
är tal om. Detta mittemellan är ett idémässigt och kunskapsmässigt 
”tomrum” där nytt vetande kan uppstå och där Nilson för sin del för-
söker förverkliga nya förhållningssätt genom populärvetenskapligt skri-
vande och ett fält där han skapar sina fiktiva världar. Det är också i dessa 
tomrum som Nilson placerar protagonisterna och iscensätter skeenden 
mellan historisk och kommande tid. Aktörernas ”nu” är som vi skall se 
på många sätt ett tomt intet. Tomhet är från det perspektivet ett poten-
tiellt nytt kunskapsområde som befinner sig mellan beskrivande förklar-
ing och förståelse.  
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     För att få svar på vad skapelser ur ”tomma intet” och ”trolleri med 
pennor” kan betyda undersöks i avhandlingen hur vetenskapligt och my-
tiskt material används som berättartekniska element från flera perspektiv, 
vilket medför flera alternativa tolkningsresultat.90 Jag använder i resone-
mangen Ricœurs hermeneutiska förhållningssätt som analytiskt verktyg 
inom ramen för Nilsons konfiguration, som är de skönlitterära texterna, 
för att analysera karaktärernas kunskapssökande och hur de förhåller sig 
till nya företeelser i världen.91 I Paul Ricœurs tanke om en hermeneutisk 
cirkel pågår en tolkande process av ständig interaktion mellan prefigu-
ration, konfiguration och refiguration.  
 Hur konstrueras pre- och refigurativa fält i Nilsons romaner och hur 
utformas karaktärernas handlingsmönster – och livsmöjligheter? Bemö-
ter de det okända med nyfikenhet eller utplånar de skillnader mellan det 
okända och det kända och förblir opåverkade? Nilsons romaner är på det 
sättet konfigurationer som består av material från historia, litteratur, ve-
tenskap och myter. Det är framför allt sprickorna som uppstår i mellan-
rummen mellan det bekanta och obekanta som är intressanta att under-
söka utifrån Nilsons romaner och det prefigurativa fältet är av stort in-
tresse då hans berättartekniska metod implicerar ansenliga mängder my-
tiskt material. Detta bestämmer till stor del protagonisternas förmåga att 
tillägna sig, eller förkasta, ny kunskap. Deras förmåga till refiguration av-
görs av förmågan att möta det okända och utifrån prefigurerade ramar 
formulera detta till något meningsfullt. I de sprickor som uppstår kan 
man tala om ett slags mentalt och/eller kunskapsmässigt mellanrum, om-
råden mellan det man har kunskap om och det man ännu inte har kun-
skap om.  
     Filosoferna Hans-Georg Gadamer och Paul Ricœur menar att det är i 
mötet mellan det kända och okända som ny kunskap och nya insikter 
kan uppstå. Tomma intet är på det sättet en relationell företeelse. Ricœur 
försöker i sin filosofi att undvika dikotomier av antingen-eller, förklaring 
eller förståelse, och lyfter fram processen av både-och, en ständigt pågåe-
nde och oavslutad interaktion. Enligt Ricœurs filosofi befinner sig förs-
tåelse och förklaring som interagerande element där det ändå finns ett 
”mitt emellan”, en spricka, som han försöker bygga broar mellan. Han 
skriver om text och tolkning att ”läsning är den konkreta handling ge-
nom vilken textens bestämmelse fullbordas. Det är i själva hjärtat av läs-
ningen som förklaringen och tolkningen oupphörligt konfronteras och 
försonas”.92  
 Som helheter betraktat är både Nilsons författarskap och Ricœurs fi-
losofiska projekt försök att överbrygga det Ricœur omnämner tolkning-
arnas konflikt.93 Jag menar att båda genom att sammanföra skilda kun-
skapskategorier försöker slå broar över traditionella tolkningskonflikter 
och moderera erkända tolkningsperspektiv för att understryka att ingen 
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fristående kunskapsriktning kan sägas äga en total, absolut tolkning eller 
kunskap. De förespråkar båda att det är genom att sammanfoga kunskap 
från flera och skilda kunskapsfält som djupare vetande är möjligt.94 Ett 
av sf-litteraturens karakteristiska drag är som tidigare diskuterats att 
främmandegöra det välkända. Detta medför att Ricœurs hermeneutiska 
grepp är produktivt i relation till analyser av Nilsons romaner. För större 
förståelse för sf-genrens särdrag, möjligheter, begränsningar och plats i 
det kulturella samtalet har jag därför orienterat mig i den analytiska dis-
kursen om hermeneutik och tolkning. 
     Tomma intet som Nilson alltså återkommer till är dock inte så ”tomt” 
som han vill förespegla läsaren. För att tala i termer av kvantfysik verkar 
det finnas ”partiklar” i tomheten som är laddade med särskilt innehåll. 
Dessa agerar och interagerar i berättelserna och jag menar att de är vik-
tiga att identifiera i Nilsons författarskap för att försöka förstå och för-
klara deras effekter för förståelsen av romanernas skeenden. Här uppstår 
spänningar i ”mellanrummet” mellan kända och okända företeelser, där 
författarens blick på exempelvis makt och ”tingens ordning” kanske skil-
jer sig från analytikerns blick på samma företeelser. Omsatt till berättel-
sers logik agerar och interagerar dessa okända ”partiklar” i berättelserna, 
och de är som sagt viktiga att identifiera för att försöka förstå och för-
klara deras effekter på romanernas händelseförlopp.  
     I Nilsons särskilda tillämpning av tomma intet som intrigbärande ele-
ment och tematik konfronteras karaktärerna i romanerna ständigt med 
abrupta och okända företeelser, i något som antas vara ett kognitivt tom-
rum. Gud såväl som människor placeras i ett tomt intet och tvingas tän-
ka i nya banor och genom detta finna möjligheter att uppnå ny insikt och 
kunskap. I Nilsons romaner beskrivs tomma intet naturligtvis med de 
berättartekniska verktyg författaren väljer att använda sig av i sin fiktiva 
gestaltning och där utgör myter en mycket viktig beståndsdel. I essäerna 
diskuterar Peter Nilson också tomma intet från vetenskapshistoriska och 
filosofiska horisonter. Begreppet ges delvis en annan språkdräkt som be-
stäms av den populärvetenskapliga genrens högre krav på exakthet men 
som ändå inte är strikt vetenskaplig, utan befinner sig mellan fakta, fik-
tion och spekulation. Forskarens eller observatörens förväntningar på re-
sultatet inverkar således på hur partiklar rör sig, vilken väg de så att säga 
väljer.95  
 Om man tänker på Nilsons litteratur som forskningsprojekt där för-
fattaren inom fiktionen iscensätter idé- och tankeexperiment blir ”partik-
larna” i den åberopade tomheten intressanta och observatörernas posi-
tioner och förväntningar på förloppet av särskilt stort intresse.  
     Det tomma intet som Nilson talar om och gestaltar är därför på lik-
nande sätt som kvantfysiska tomheter ett bedrägligt fenomen. Modern 
fysik har lärt oss att ”tomheter” innehåller intressanta företeelser, påpe-
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kar han i Solvindar.96 Detta består bland annat av att fysikaliska skeenden 
verkar bli påverkade av om ett medvetande observerar förloppet eller 
inte. Forskaren eller observatörens förväntningar på resultatet inverkar 
således även i fysiken.97  
 Redan 1880 beskrev författaren Emile Zola romanen som en arena 
för experimentell tanke- och idéverksamhet. Han beskriver hur förfat-
taren likt en naturvetenskaplig forskare förbereder och genomför sitt ex-
periment utifrån ett antal variabler som bestämmer förutsättningarna för 
karaktärernas handlings- och utvecklingsmöjligheter.98 Zola beskriver hur 
textens utveckling nödvändigtvis måste följa de fundament som lagts in 
berättelsens struktur: ”At this point, the experimenter enters the scene 
and sets up the experiment, by which I mean he makes the characters 
function in a precise environment, in order to show that the succession 
of events will operate in the manner demanded by the fixed nature of the 
phenomena under study”.99 Zola utgår ifrån ett ”naturvetenskapligt” för-
farande i beskrivningen av författarens skrivprocess. Observatören som 
författare och skapare av fiktiva världar kan på det sättet sägas vara en 
hävdvunnen litterär praxis som det också är rimligt att applicera på Nil-
sons romaner.  
 Att förstå och förklara är en viktig beståndsdel i Nilsons författar-
skap. Många av Nilsons tankefigurer är emellertid så abstrakta att de 
knappt säger något om världen. Samtidigt är det paradoxalt nog just det 
de gör. Genom att kontextualisera Nilsons skönlitterära teman och jäm-
föra med andra estetiska uttryck vill jag visa vilka teman som sätts i rö-
relse och vad som särpräglar Nilsons framställningar av vetenskapliga 
frågor.  
     Nilsons särpräglade användning av företeelsen ”tomma intet” är syn-
nerligen intressant då den syftar på mentala och intellektuella kategorier 
med en fascinerande historik. Omvälvande vetenskapliga insikter och nya 
förklaringsmodeller ledde under 1900-talets första decennier inte bara till 
rädsla utan de startade också kreativa tankeprocesser och framskridande, 
nyskapande konst. Man finner precis som matematikern John D. Barrow 
skriver i The Book of Nothing ”Nothing, suitably disguised as something, 
never far from the centre of things. Nothing, in its various guises, has 
been a subject of enduring fascination for millennia”.100  
 Läsaren kan under läsningen av Nilsons texter vara benägen att ge 
den fiktiva karaktären Benjamin fullständigt rätt när han i Arken konsta-
terar att det ”största av alla underverk är dock tomma intet”.101 Före-
ställningar om ”noll” och ”tomma intet” har varit nära förbundna med 
föreställningar av existentiell art.102 Nilsons diskussioner om tomma intet 
är idémässigt nära besläktade också med den japanska filosofen Nishida 
Kitarõ (1870–1945) som inom sitt brobyggande filosofiska projekt utvec-
klade en syntes mellan västerländsk och österländsk filosofi.103 Nishida 
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Kitarõ som skrivit Intelligibility and the Philosophy of Nothingness var influerad 
av västerländsk filosofi, främst Immanuel Kant och Henri Bergson.104 
Kitarõs filosofiska projekt var bland annat att få till stånd föreningar 
mellan österländsk och västerländsk filosofi. Jag menar att Nishida 
Kitarõ därmed också kan beskrivas som en av världens ”glaspärle-
spelare”. Här finns alltså gemensamma tankefigurer i Nishida Kitarõs 
och Peter Nilsons texter utan att det går att direkt eller konkret belägga 
sambanden till Nilsons projekt. Jag återkommer dock till en spännande 
koppling där den japanska filosofens namn används på ett intressant sätt 
i en analys lite längre fram i boken. 
     Ett av de mer uppenbara sambanden i Nilsons litteratur är däremot 
”intet” i relation till den judisk-kristna traditionen och skapelsen ur intet, 
creatio ex nihilo. Det är ju en idéhistorisk tradition där Ordet åstadkommer 
undret och Allt uppstår.105 I Nilsons romaner förklarar och skapar Ordet 
världen. Samtidigt framstår en separation mellan Gud och Ordet som 
nödvändig för existensen. Gud är en ”frånvarande närvaro” och i Av-
grundsbok beskriver Nilson hur Gud insåg ”att tingens ordning i Thalassa 
inte kunde skiljas från hans tankar” och en process startas där han skiljer 
världen från sig själv.106 Världen är i Nilsons kosmologi tomrummet gud 
lämnar efter sig och här placerar Nilson sina protagonister med alla de 
frågor som aktualiseras i romanerna.  

Logosvisionen 

Hos Nilson är skrivandet som aktivitet ett av de viktigaste teman som 
gestaltas i hans romaner. Den författande naturvetenskapsmannen är 
hans återkommande protagonist som skapar och omskapar världen ge-
nom det skrivna ordet. Jag betecknar detta som författaren Peter Nilsons 
logosvision. ”Logosvisionen” är också som bekant ett grundläggande te-
ma i judisk-kristen idétradition där Ordet eller Logos är en metafysisk, 
skapande kraft. Ordet är alltings begynnelse i västvärldens föreställni-
ngar. Det är genom att just tala som Gud skapar universum och allt liv; 
det är orden och språket som skapar och organiserar verkligheten. Från 
Första Mosebok och skapelsens första dag, till den apokalyptiska framtids-
visionen i Johannes Uppenbarelse är Ordets materialiserande verksamhet en 
genomgående tematik i Bibeln. I Johannes Uppenbarelse skrivs en bok som 
är den bok man läser, och som det refereras till, nämligen Skrifterna.107  
 Vidare är boken som ett materiellt, fysiskt objekt ett viktigt tema hos 
Nilson – något som också är en återkommande företeelse genom Bibelns 
olika delar. Insikt om hemligheterna kommer till vissa av profeterna ge-
nom att de bokstavligen förtär en bok.108 Ordet och Gud kan inte skiljas 
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från varandra. Den kraft som tillskrivs Gud är också giltig för texten, 
som skapare och som förstörare. Ordet har enligt den judisk-kristna tra-
ditionen en egen inneboende kraft, och ett gudomligt innehåll som gör 
att man genom att ändra ord och bokstäver riskerar att förändra tingens 
ordning.  
     Logosvisionen hänger idéhistoriskt samman med den mytologiska 
skapelsen ur tomma intet, creatio ex nihilio. Nilsons förkärlek för temat 
”tomma intet” fogar sig på det sättet som nämnts in i en judisk-kristen 
tradition. I Nilsons författarskap är alltså Logos ett huvudtema men Eros 
lyser med sin frånvaro. Enligt C G Jungs och många andras teorier är det 
maskulina och det feminina två helt åtskilda metafysiska principer. Logos 
är i Jungs teoribygge maskulinum och beskrivs bland annat som den mål-
inriktade eller analytiska principen. Eros är vidare femininum och har be-
skrivits som den relaterande eller sammanbindande principen.109 Det 
kommer i analyserna av Nilsons böcker att framgå att just en aktiv, eller 
skapande feminin aspekt saknas, att det gestaltade universum som upp-
står ur ”tomma intet” just hos Nilson saknar ett viktigt element. 

Genusperspektiv 

Den judisk-kristna myten om den ensamme manlige guden som skapar 
världen genom sitt ord utan en kvinnlig motparts inblandning är intres-
sant att undersöka när den reproduceras i samtida framtidsberättelser.110 
Manliga och kvinliga protagonister tilldelas diametralt motsatta roller i 
fiktionerna och det genomgående androcentriska perspektivet i Nilsons 
verk diskuteras i det kommande mot just den bakgrunden. Ett genus-
teoretiskt perspektiv har alltså avgörande betydelse för val av perspektiv i 
föreliggande analyser. Detta är av särskilt intresse med tanke på Nilsons 
brobyggande mellan ”de två kulturerna”, där ett genusteoriskt perspektiv 
faktiskt kan vara av avgörande betydelse för hur man förklarar och för-
står företeelser i världen.  
     De kvinnliga karaktärernas roller i romanerna är milt sagt komplicerat 
att förhålla sig till. I Äventyret finns exempelvis en slavinna med under en 
period, i Arken finns några kvinnor som (åter)föderskor eller chora, i 
Projekt Nyaga finns en kvinna med som huvudsakligen är en slags från-
varande gudomlig företeelse och i novellen Kvinnan som ville ha barn med 
döden får vi följa en gudomlig/kosmisk prinsessas väg från storhet till för-
fall och glömska.  
     De kunskapsmässiga mellanrum som Nilson alltså placerar sina kvin-
nliga karaktärer i undersöker jag utifrån de komponenter som avgör hur 
de tillåts navigera i sin strävan att förstå och förklara världen. Jag använ-
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der mig på relevanta platser i utredningen bland annat av religionshis-
torikern Kari Vogt samt filosoferna Genevieve Lloyd och Nancy Tuana 
för att diskutera frågor som aktualiseras i tolkningar av romanerna. 

Vetenskapsetiska positioner 

Nilsons position som författare av populärvetenskapliga och skönlitte-
rära texter hamnar många gånger i dilemman mellan olika sätt att förstå 
och förklara världen, mellan fakta och fiktion, mellan fantasi och veten-
skap. Det är därmed flera perspektiv som är nödvändiga att föra in i dis-
kussionen om romanernas brobyggande ambition. Genom att fortsät-
tningsvis ta fasta på mytologiskt och intertextuellt material som förfat-
taren använder diskuterar jag de skönlitterära framställningarna av man-
ligt och kvinnligt samt belyser forskarens ansvar för konsekvenser av sitt 
vetenskapliga arbete. Det ämnesöverbryggande tänkande som Peter Nil-
son förespråkar bryter delvis också med ett traditionellt vetenskapsideal. 
Brobyggandet han så ofta återkommer till, och ägnar sig åt, är i sig självt 
en kritik mot detta traditionella ideal. Nilson kritiserar också i svepande 
ordalag humaniora för brist på intresse för vetenskap. I romanerna for-
mulerar protagonisterna också påståenden som kan tolkas som veten-
skapliga programförklaringar eller ställningstaganden. Kunskapssökandet 
som iscensätts i Nilsons fiktioner undersöker både naturvetenskapens 
och den skönlitterära författarens möjligheter att uppnå och förmedla 
större insikter i och om världens och livets mysterier. 
     Flera feministiska vetenskapsfilosofer har i vår samtid vänt sig mot ti-
digare vetenskapsideal. Vetenskapsfilosofen Sandra Harding skriver att 
naturvetenskapen har varit ”a western, bourgeois, masculine project”.111 
Hon framhåller att ”neither God nor tradition is privileged with the same 
credibility as scientific rationality in modern cultures […]. The project 
that science’s sacredness makes taboo is the examination of science in 
just the ways any other institution or set of social practices can be exam-
ined”. Fysikern och vetenskapsfilosofen Evelyn Fox Keller poängterar 
för sin del att vetenskap ”has been produced by a particular subset of the 
human race, that is, almost entirely by white, middle class males. For the 
founding fathers of modern science, the reliance of gender was explicit; 
they sought a philosophy that deserved to be called ’masculine’, that 
could be distinguished from its ineffective predecessors by its ‘virile’ 
powers, its capacity to bind Nature to man’s service and make her his 
slave”.112 Peter Nilsons eventuella kritik mot vetenskapliga ideal formu-
leras emellertid mindre explicit och i den mån den framförs är det sna-
rare i en mer indirekt form. Gestaltningar av forsknings- och kunskaps-
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sökande projekt iscensätter dock inom romanernas händelseförlopp kon-
flikter mellan olika vetenskapliga och ideologiska paradigm, som kan för-
stås som kommentarer till både humanistisk och naturvetenskaplig forsk-
ning.  
     Vetenskapernas landvinningar inom framför allt bioteknologisk fors-
kning ökar i vår tid kraven på människor, att ta ställning i frågor som rör 
hypotetiska konsekvenser av forskningen. Resultat av dagens forskning, 
om de omsätts till en praktisk verklighet, kan få långtgående och kom-
plexa effekter för mänskligt liv och den biologiska miljön. Konsekvenser 
av forskningen extrapoleras och gestaltas i sf-genren, samtidigt som det 
pågår en betydelsefull ”fiktionalisering” i populärvetenskapliga framstäl-
lningar skrivna av vetenskapsmän inom olika forskningsfält. Populär-
vetenskapliga framställningar av framtida konsekvenser, dvs hypotetiska 
resultat av aktuell forskning, har därmed genererat en litterär genre som 
ligger betydligt närmare fiktionslitteraturen än den vetenskapliga formen 
av faktaframställning. Här var Peter Nilson en föregångare i svensk litte-
raturhistoria. 

Globala perspektiv och Nilsons sf-litteratur 

Kärnfysikern och miljörättsaktivisten Vandana Shiva menar att ”[m]o-
dern science is projected as a universal, value-free system of knowledge, 
which has displaced all other beliefs and knowledge systems by its uni-
versality and value neutrality, and by the logic of its method to arrive at 
objective claims about nature”.113 Vandana Shiva accepterar inte den 
vetenskapssyn som vanligen presenteras och påpekar att det nuvarande 
tänkandet bottnar i ett specifikt vetenskapligt klimat och det framförs av 
individer med särskilda intressen: ”Yet the dominant stream of modern 
science, the reductionist or mechanical paradigm, is a particular response 
of a particular group of people. It is a specific project of western man 
which came into being during the fifteenth and seventeenth centuries as 
the much-acclaimed Scientific Revolution”.114 Det är ett system som byg-
ger på att den patriarkala traditionen upprätthålls och den kräver fortsatt 
legitimitet.  
 Vandana Shiva betonar att flera feministiska forskare under de senas-
te åren har börjat ”recognize that the dominant science system emerged 
as a liberating force not for humanity as a whole (though it legitimized 
itself in terms of universal betterment of the species), but as a masculine 
and patriarchal project which necessarily entailed the subjugation of both 
nature and women”.115  
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     Samhällsvetaren Immanuel Wallerstein poängterar i Europeisk universa-
lism: Maktens retorik hur ”de mäktigas universalism har varit en partiell 
och förvanskad universalism”116, något han ”kallar för en ‘europeisk uni-
versalism’, som ledare och intellektuella i den paneuropeiska världen har 
använt för att främja intressena hos det dominerande skiktet i det moder-
na världssystemet”.117 Det är för Wallerstein tal om dominerande och 
dominerade på flera nivåer; symboliska, retoriska och faktiska. Denna 
argumentation om makt, retorik och universalism finns som en viktig 
förutsättning och grund i mina läsningar, när det gäller konsekvenser av 
vetenskaplig forskning som dessa framställs i Nilsons fiktioner. Waller-
stein beskriver hur Europas makter ända sedan 1500-talet har urskuldat 
sina interventioner runtom i världen genom att hänvisa till begrepp som 
utveckling, civilisation och framsteg. Den outtalade premissen har varit 
att idéerna är universella, fastlagda i någonting som ofta benämnts ”na-
turrätten”.  
 Wallerstein visar att dessa föreställningar långt ifrån är globala. Tvär-
tom har de sitt ursprung i en europeisk kontext där de fungerat som re-
toriska vapen i makthavarnas händer. Han argumenterar för att den ”ut-
maning som möter oss i dag är hur vi skall kunna röra oss bortom den 
europeiska universalismen – detta perversa försvar av den rådande värld-
sordningen – mot någonting som är mycket svårare att uppnå: en univer-
sell universalism som vägrar dela in den sociala verkligheten i essentiali-
stiska kategorier”.118 Wallerstein skriver att man skall vara vaksam ”på 
bedrägliga universalismer som inte bara döljer maktstrukturer utan också 
bidrar till att vidmakthålla och konservera existerande ojämlikheter”.119 
Generaliseringar, användning av myter framställda som generellt mänsk-
liga erfarenhets- och kunskapskällor samt hävdandet av vetenskapens 
”objektivitet” är några av de hållningar jag diskuterar utifrån gestalt-
ningen i Nilson romaner. 
     Nilsons fiktioner iscensätter alltså skeenden där naturvetenskapliga 
paradigm och humanistiska perspektiv bryts mot varandra, och de ut-
mynnar delvis i oroande slutsatser. Dessa slutsatser, eller fiktiva resultat 
av vetenskapligt arbete och existentiella frågeställningar som gestaltas, är 
goda utgångspunkter för en tankens forskningsresa. Det är framför allt 
”slutsatser som i lika hög grad roar som oroar” som är läsarens stora 
vinst i mötet med Nilsons framtidsromaner.120  

Myter och minne 

Ett berättartekniskt element som är framträdande i författarskapet är 
som framgått arkaiskt mytiskt material, som utgångspunkt för essäer, 
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romangestalters handlingsutrymme och som grundton i flera intriger. I 
bok efter bok rekonstruerar, återberättar och omskapar Nilson myter 
från förgångna tider. De kombineras med modernt material för att upp-
repas och återskapas i fjärran framtider. Myter tillhandahåller kognitiva 
modeller för karaktärerna, prefigurerade mönster som formar tolkningar 
av händelser. Myterna ges funktionen att vara en brygga bakåt i tiden, de 
används som ett minne som kan överbrygga tidsskillnader. Myterna ingår 
därmed i den prefigurerade delen av Ricœurs modell när det gäller att 
skapa historien.  
 Genom att utgå från de mytiska förutsättningarna inom berättelsernas 
ramar kan man få syn på dynamiken mellan förståelse och förklaring. 
Det är området i Nilsons författarskap av konfiguration, det mellanrum 
som befinner sig mellan prefiguration och refiguration för att tala med 
Ricœurs termer.121 Ricœurs hermeneutik är också ett försök att skapa 
samtal mellan till synes oförenliga områden och att ”bilägga den strid 
mellan förståelse och förklaring som vår kultur lider av”, som Peter 
Kemp och Kristensson Uggla också skriver i en introduktion till Ricœurs 
filosofi. De menar att hos Ricœur ”upphävs den statiska dualismen och 
en levande dialektik träder i dess ställe”.122 Ricœurs tankemodeller har 
varit givande i mitt analysarbete då de hjälpt mig att formulera konse-
kvenser av berättartekniska element i Nilsons romaner. Jag återkommer 
till detta i de kommande kapitlen, men först något mer om sf-genren. 
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2. Sf-genren och Peter Nilson 
Peter Nilson har valt att använda en litterär genre vars praxis och tradi-
tion är att genom extrapolering av samtida tendenser ägna sig åt en dia-
log om hypotetiska möjligheter och konsekvenser av teknik och veten-
skaplig forskning. Peter Nilsons genremedvetande var högt uppdrivet 
och han var osedvanligt väl insatt i samtidens teknologiska framsteg och 
potential. Modern datateknologi är det han framför allt fascinerades av 
och ständigt återkommer till att diskutera i essäerna och som aktiveras 
som viktiga element i romanerna.  
     I essäsamlingen Hem till jorden är artificiellt medvetande ett viktigt 
tema, som diskuteras bland annat med utgångspunkt i datateknologen 
Hans Moravecs framtidsvisioner.1 Nilson spekulerar med Moravec och 
frågar om en ”människohjärna som smält samman med en avancerad 
dator skulle kunna vara allsmäktig och allerstädes närvarande, nästan 
som Gud”.2 Nilson skriver vidare att även ”vilda science fiction-dröm-
mar blir ju verklighet ibland, och det kanske snabbare än vi trodde”.3 Jag 
finner det fullt rimligt att förstå Nilsons sf-litteratur som en del i ett 
större projekt av kunskapssökande. Han poängterar själv att populär-
vetenskapliga och skönlitterära böcker ingår i ett fortlöpande samtal. Jag 
analyserar därför sf-romanerna utifrån tanken att de åtminstone delvis 
var tänkta som kompletterande resonemang i relation till utredningar 
som pågår i essäer eller populärvetenskapliga texter.  
     Tidens tankeklimat påverkar föreställningarna om det som ännu inte 
finns och detta kan påvisas i en lång berättartradition inom litteratur, 
filosofi och sf-genren vilket jag också kommer att visa exempel på i föl-
jande textanalyser. Framtidsvisionerna i Nilsons romaner tar till dels av-
stamp i samtidens hypotetiska potential och nyvunna kunskaper, till dels 
i mytiskt material. Skrivandet är med Nilsons formulering i Rymdljus ett 
sätt att ”betvinga kaos, att dra upp gränserna för tillvaron, att forma ett 
stycke av den stora berättelse som kallas världen”.4 Sen fortsättar han i 
essän att beskriva författarens verksamhet och placerar in sig själv som 
just författare i en uråldrig historisk kontext och i en samtida, modern 
teknisk sammanhang: ”När jag skriver mina böcker fortsätter jag tradi-
tionen från Karmels grottor, och i tangenternas rassel och datorfläktens 
sus kan jag höra knastret från lägereldar”.5 
     I det här kapitlet presenterar jag översiktligt de viktigaste teman som 
kan sägas vara grundtoner i Nilsons skrivande. Här utgår jag från teman i 
essäsamlingarna som återkommer i romanerna. I essäerna diskuterar Nil-
son vetenskapliga rön och spekulerar kring faktasammanhang och hypo-
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teser om följder av viss samtida forskning. Analogier mellan olika kun-
skapsfält lyfts ofta fram och resonemangen mynnar inte sällan ut i slut-
satsen att det i grunden är samma frågor som ställs från olika horisonter 
inom vetenskapens många förklaringsmodeller. I Rymdljus skriver Nilson 
exempelvis att all ”vår forskning kring naturen, materien och universum 
trevar innerst inne efter något som består i förändringen, efter bottnen i 
den herakletiska floden”.6 Associationerna flyttar sig snabbt mellan fakta-
framställningar och poetiska och fantasifulla beskrivningar av mänsklig 
kunskap och existens. Texterna pendlar mellan metafysiska, spekulativa 
och vetenskapliga, faktiska frågor och perspektiv som flyter in och över i 
varandra. Emma Eldelin påpekar i ”Vid tänkandets gränser” att Nilson 
skriver om ”allting” i varje essä och att samma teman sedan ”åter-
kommer från en annan vinkel i nästa essä” i ett slags ständigt vindlande 
cirkelresonemang.7 Jag återkommer till att visa hur Nilsons skönlitteratur 
tidvis är rena äventyrs- och fabelberättelser där myt, magi, ockultism, re-
ligion, alkemi, kabbala, litteratur, astronomi och matematik utgör tema-
tiska element.  
     Jag diskuterar vidare hur en etablerad naturvetenskapsmans skönlit-
teratur mottogs med utgångspunkt i anmälningar och intervjuer, vilket 
också ger en viss insikt i förhållandet mellan ”de två världarna”. Jag utgår 
i analysen från recensioner då jag menar att det kan vara av värde att 
klarlägga några frågor som rör förhållandet mellan en författares position 
och hans verk. Den kompetente vetenskapsmannen som skönlitterär för-
fattare är inte bara en beskrivning av Nilsons författarprojekt utan är 
dessutom en adekvat beskrivning av flera huvudpersoner i hans romaner. 
Återkommande protagonist i hans litterära produktion är naturveten-
skapsmannen som också är berättare/författare.  
     Nilsons författarskap positionerade sig alltså mellan olika genrer och 
kunskapsfält, i något som inte är tydligt definierat. Nilsons sf-litteratur 
publicerades under förra seklets sista decennier och det är intressant att 
undersöka hur dessa verk förhåller sig till genrens premisser, förändrin-
gar och förväntningar  – även om han kanhända inte tänkte i de banorna. 
Hans läsare placerade flera romaner i sf-genren och de har ofta tolkats i 
relation till en genre som författaren själv hade ett ambivalent förhål-
lande till. 

Sf-genren 

Litteraturvetaren David Seed inleder sitt verk A Companion to Science Fic-
tion med att citera Joanna Russ tal ”Towards an Aesthetic of Science Fic-
tion” (1975) som inleddes med följande fråga och svar: ”Is science fic-
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tion literature? Yes. Can it be judged by usual literary criteria? No”.8 
Joanna Russ säger i sitt tal att man som analytiker måste bedöma sf uti-
från andra modeller än man är van vid och det är idéerna som måste be-
finna sig i fokus: “Criticism of science fiction cannot possibly look like 
the criticism we are used to. It will—perforce—employ an aesthetic in 
which the elegance, rigorousness, and systematic coherence of explicit 
ideas is of great importance”.9 Sf är framför allt idélitteratur och detta är 
som framgått också min utgångspunkt. I The Cambridge Guide to Literatur 
in English beskrivs sf på följande sätt: ”Stories which are set in the future, 
or in which the contemporary setting is disrupted by an imaginary device 
such as a new invention or the introduction of an alien being. […] 
Stories of this kind are distinguished from other kinds of fantastic narra-
tive by the claim that they respect the limits of scientific possibility, and 
that their innovations are plausible extrapolations from modern theory 
and technology”.10 Man lyfter med andra ord alltså fram sf-litteraturens 
specialitet som är att extrapolera vetenskapliga idéer och hypoteser, att 
främmandegöra något bekant. 
     Att tala om sf-litteratur som en definierad genre och en slags homo-
gen företeelse är ett bekymmersamt företag och det är svårt och enligt 
min mening inte ens önskvärt att finna en gemensam syn. I sekundär-
litteraturen finner man att det är ett virrvarr när det gäller genrebestäm-
ningar och rätt stor oenighet om var man skall placera sf-litteraturens 
historiska startpunkt och/eller tillhörighet.11 Genredefinitioner leder ofta 
till, och/eller härstammar från, normativa anspråk. En risk med rigorösa 
definitioner är att de tenderar att begränsa genren och också att man för-
lorar möjligheter till förståelse av sf-litteraturens roll som samtidsspegel 
eller språkrör för aktuella, pågående idéströmningar.  
 Litteraturhistorikern Søren Baggesen skriver i en undersökning av sf-
genren att ”science fiktion’s historie er noget underligt rod [...] og det ser 
ud som om der er tre, eller måske endda fire begyndelser”.12 Baggesen 
menar för sin del att analytiska infallsvinklar på texterna som ”fortæller-
modus” eller ”berättar-modus” är mer användbara termer. Detta är ett 
genretekniskt förhållningssätt som hjälper läsaren att tänka kring litte-
raturen och detta finner jag också användbart. Med ”berättar-modus” 
menar han att det finns överenskommelser mellan författare och läsare, 
när det gäller berättelsens stil och läsarens förväntningar på texten.  
     Teoretikernas svårighet att enas om linjer att följa och om var sf-litte-
raturen litteraturhistoriskt sett egentligen börjar är mest intressant att 
undersöka, för att förstå var man lägger tyngdpunkten i sin förståelse av 
litteraturen. Jag nöjer mig för egen del med att presentera en kort bak-
grund och ett axplock ur olika teoretikers argumentation då jag finner 
detta mest meningsfullt som ingång i Nilsons författarskap och för min 
studie. Jag vill helt enkelt placera sf-litteraturen i ”den fantastiska littera-
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turen”, där jag menar att den följer en linje från Gilgamesh-eposet och 
Lukianos berättelser fram till vår tid.  
     Sf-genrens berättartekniska särdrag möjliggör samtal om hypotetiska 
resultat av samtidens tekniska forskning. Genrens tematiska grundfun-
dament i vetenskap och teknik fungerar därmed som idé- och tankelabo-
ratorium för gångna och samtida samtal om möjligheter och risker vid 
skapandet av framtidens samhälle. Sf-litteraturen springer ur en ”fantas-
tisk” berättartradition, där man från 1700-talet kan följa en litterär traditi-
on som är nära förbunden med politiska och sociala förhållanden i sam-
tiden. Denna manifesteras genom en rad skrifter med utopiska perspek-
tiv, präglade av framstegstro och utvecklingsoptimism. Samtidigt som 
upplysningens apostlar talade om civilisationens framsteg framhöll andra 
att vi måste leva nära naturen och framhöll ”den ädle vilden” som ett 
ideal.  
     Under 1800-talet uppträdde en rad filosofer och samhällsdebattörer 
som förespråkade ett klasslöst samhälle som benämndes sociala utopister 
eller ”försocialister”. Dessa författade skönlitteratur där de prövade sina 
idéer genom att beskriva framtida samhällen där ideologierna var för-
verkligade i skönlitterära tankeexperiment i fiktiva, utopiska samhällen.13 
Författarna Edmond och Jules de Goncourt beskrev redan 1865 ett nytt 
litterärt uttryck som de menade växte fram och som hade specifika sär-
drag. De satte förändringen i förbindelse med samtidens mentala, veten-
skapliga och tekniska klimat. Samtidigt noterade de att det som skedde 
på den litterära arenan inte uppfattades av samtidens intellektuella: ”Nå-
got kritikerna inte lagt märke till: en ny litterär värld som pekar mot det 
tjugonde århundradets litteratur. Vetenskapliga mirakel, fabler enligt 
mönstret A+B; en klarsynt, sjuk litteratur. Inte längre poesi, utan analy-
tisk fantasi”.14 Edmond och Jules de Goncourt konstaterar om den fram-
växande litteraturformen att ting ”spelar en viktigare roll än människor; 
kärlek ger plats åt deduktioner och andra källor till idéer, stil, ämne och 
intresse; romanens grundval förflyttas från hjärtat till huvudet, från pas-
sion till idén, från det dramatiska till det avslöjande”.15  
     Bröderna de Goncourts karakterisering har stått sig tämligen väl i mer 
än ett sekel, fram till dess sf-genren förnyas av en generation feministiska 
författare. Från Ursula K. Le Guin och 1960-talet och framåt har högst 
medvetna genusinriktade författare i sina litterära framställningar utgått 
från en ”analytisk fantasi”, litteraturen är ”buren av en fix idé” samtidigt 
som de låter karaktärerna – och/eller liv i större perspektiv – spela avgö-
rande roller i dramerna.16 De gestaltar hypotetiska resultat av vetenskap 
och ger mänskligt liv, känslor och relationer plats framför tingen, samti-
digt som de inte ger avkall på genrens fundament som idéfiktion. 
     Flera teoretiker och sf-författare påpekar att sf-litteraturens tradition 
sträcker sig tillbaka till de antika eposen.17 Sf-litteraturen ses som en fort-
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sättning på en mycket lång berättartradition.18 Den svenska förläggaren 
och sf-entusiasten Sam J. Lundwall menar att startpunkten finns redan i 
Gilgamesh-eposet och beskriver en ”fantastisk” berättartradition som sträc-
ker sig tillbaka till antiken och genom hela vår kända litteratur- och kul-
turhistoria.19 Litteraturvetaren Jerry Mättää diskuterar genrens avgräns-
ningar och ursprung i Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950-1968. Enli-
gt hans diskussion i ”Från Gilgamesh till Gernsback. Frågan om genrens 
ursprung” kan dessa tidiga sf-liknande verk kategoriseras som ”proto 
sf”.20 En linje i sf-litteraturens genealogi som Søren Baggesen undersöker 
är ”Cyrano de Bergeracs to sammenhængende fortællinger om ’Månens 
og Solens riger’”. Baggesen menar att berättelserna ”er velkvalificert som 
den første ’riktige’ science fiction-roman, fordi grundfiktionen i den fak-
tisk bygger på sin tids naturvidenskap”. Bergerac antas befinna sig i ett 
tankeklimat där man börjar sätta observation och databeräkning före er-
farenhet och tradition när det gäller att göra utsägelser om den synliga 
världen, vilka är fundament för Bergeracs berättelser som publicerades 
1656 och 1662.21 Määttä omnämner dessa romaner som ”tidig sf” för att 
förtydliga skillnader när det gäller förhållandet mellan vetenskap och lit-
teratur som han anser inte fanns under den tid som gav upphov till ”pro-
to-sf”.22  
     Ytterligare en möjlig ”begynnelse” i sf-genrens historia är enligt Bag-
gesen Mary Shelleys Frankenstein or: The Modern Prometheus (1818), trots att 
han likt flera andra fråntar författarinnan eventuella kunskaper i sam-
tidens vetenskap.23 Faktum är att Mary Shelley var väl insatt i sin samtids 
vetenskap och extrapolerar på sf-författares karakteristiska sätt fram hy-
potetiska konsekvenser av vetenskapens nyvinningar i sin roman. Hon 
skriver i ett förord daterat september 1817 att det ”skeende på vilket 
denna fiktion är baserad har av dr Darwin och några av Tysklands fysio-
logiska skribenter förmodats vara en inte otänkbar möjlighet”.24 Shelley 
skriver vidare att när ”jag därför lagt det till grund för ett diktat verk har 
jag inte ansett mig bara utforma en rad övernaturliga fasor. Det skeende 
på vilket berättelsens händelser bygger är undantaget från de olägenheter 
som vidlåder historier om spöken och förtrollningar. […] Jag har följak-
tligen sökt bibehålla sanningen om den mänskliga naturens grundläg-
gande principer, men däremot inte avstått från att söka nydana deras 
kombinationsmöjligheter”. Frankenstein or: The Modern Prometheus ställning 
som en milstolpe i sf-litteraturen förstärks när man ser hur Shelley med-
vetet iscensätter tankexperimentet baserat på sin samtids vetenskapliga 
teser. Romanens förbindelser till faktisk vetenskap i författarinnans sam-
tid gör att den kvalificerar sig väl i positionen som en viktig startpunkt 
för sf-genren och en viktig del i modernitetens framväxt.25 Frankenstein or: 
The Modern Prometheus är vidare ett gott exempel på kontinuerlig debatt 
kring vetenskap.26 Samband mellan vetenskap, fiktion, rationalitet och 
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fantasi, poängteras på det sättet redan i de tidigaste försöken till karak-
terisering eller kategorisering av sf-litteratur.  
     Vetenskapsmännen H. G. Wells och J. H. Rosny Aîné omtalade sina 
romaner ”scientific romance” respektive ”le merveilleux scientifique”. 
Jules Verne använde beskrivningen ”Voyages extraordinaries” och Edgar 
Allan Poe ”ratification”.27 Startpunkten för den berättartradition som 
man verkar kunna enas om är 1929 då Hugo Gernsbachs berättelser 
Ralph 124C 41+: A Romance of the Year 2660 publicerades som följetong i 
Modern Electronics. Sf-litteraturens beteckning, Science Fiction, härrör från 
Gernsback som anförtrodde läsarna att lämna namnförslag på historierna 
i det första magasinet av Amazing Stories. Ett namn som föreslogs av flera 
var ”scientifiction” vilket efterhand blev science fiction. Gernsback ses 
som en obestridlig fader till förgreningar av sf-litteraturen som utveck-
lade sig till ett omfattande system av subkulturer med en aktiv interak-
tion mellan sf-litteraturens författare och dess publik. ”Fanzines” växte 
upp som undergenrer till tidskrifterna och fungerade enligt litteraturve-
taren Linda Fleming i det närmaste som sf-författarskolor.28  
     Litteraturvetaren Farah Mendlesohn beskriver sf på följande sätt i 
introductionen till The Cambridge Companion to English Literature: ”Science 
fiction is less a genre – a body of writing from which one can expect cer-
tain plot elements and specific tropes – than an ongoing discussion”.29 
Mendlesohn lyfter fram interagerandet mellan författare, fandom, läsare 
och kritiker och skriver att ”Science fiction is part of a polysemic disco-
urse”.30 Här avhåller man sig ifrån snäva definitioner och beskriver istäl-
let sf-litteraturens särdrag. John-Henri Holmbergs framställning i Natio-
nalencyklopedin beskriver på liknande sätt genrens kännetecken snarare är 
definierar den:  

SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha 
inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot 
vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper. Begreppet ’science fiction’ 
förekom första gången 1851 men avsåg då snarast skönlitterära framställningar som 
också redogjorde för vetenskapliga upptäckter; som term för vad vi i dag avser med 
sf användes begreppet först 1929 av Hugo Gernsback.31  

Analytikerna föredrar således att använda öppna karakteriseringar och 
det är genrens berättartekniska särdrag samt mångfacetterade natur som 
poängteras. 
     Idéhistorikern Ronny Ambjörnson skriver i Fantasin till makten: Uto-
piska idéer i västerlandet under fem hundra år att ”vi har ärvt från historien en 
uppsättning drömmar som vi kallar utopier, medan 1900-talet har givit 
oss dessas motsatser, mardrömmen, eller dystopier. Dystopin negerar 
utopin, tycks upphäva den och göra den moraliskt omöjlig. Men är det 
så? Hör inte utopi och dystopi egentligen ihop? Är det inte fråga om två 
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sidor av samma tänkande: utopin frammanar dystopin, dystopin uto-
pin”.32 Det sena 1900-talets litteratur karakteriseras, precis på det sätt 
Ambjörnson påpekar, främst av dystopier.  
     Utopierna finns trots det kvar och under sent 1900-tal finner man 
teknologins framsteg beskrivna i populärvetenskapliga framställningar, 
till större delen genom olika typer av ”posthumana” tillstånd. Dessa be-
rättelser är författade av ”transhumanistiska” företrädare som argumen-
terar för att den nuvarande människan med nödvändighet kommer att 
genomgå dramatiska förändringar. Människan befinner sig enligt många 
transhumanistiska företrädares resonemang på ett embryonalt stadium.33 
I redogörelser för framtida vetenskapliga och tekniska målsättningar ges-
taltas i litteratur, film m.m. teknologisering av människan på sätt som för 
en del mottagare kan te sig skrämmande. Det transhumanistiska perspek-
tivet är “paneuropeiskt”, med samhällsvetaren Immanuel Wallersteins 
benämning i Europeisk universalism: Maktens retorik. Argumentationen är 
förankrad i befintliga maktförhållanden man anser ”naturliga” och själv-
klara. Wallerstein skriver: ”It seems to me that it is the duty of the scho-
lar to be politically and intellectually subversive of received truths, but 
that the only way this subversion can be socially useful is if it reflects a 
serious attempt to engage with and understand the real world as best we 
can”.34  
     Sf-litteraturens ytterligheter, utopin och dystopin, är tankemodeller 
som gestaltar tänkbara, hoppfulla eller avskräckande framtidsscenarier 
inom film, TV-serier och litteratur. Framväxten av en stor och disparat 
mängd underkategorier, kvinnornas framgångsrika erövring av sf-littera-
turen, samt genrens spridning till en bredare allmänhet genom filmmedi-
ets stora framgångar, har pågått parallellt med en accelererande teknolo-
gisk expansion. Socialpolitik, etniska och genusrelaterade teman, ekologi-
ska frågor och maktstrukturer på ett övergripande plan har blivit betydel-
sefulla teman som gestaltas främst av kvinnliga sf-författare; Sf-genren 
har på senare tid alltså utvecklats, omformats, förfinat sitt uttryck och ut-
ökat sin berättartekniska potential. Renodling av samtida tendenser samt 
projicering framåt är sf-litteraturens främsta karakteristika. 
     Från det att sf-litteratur genom omröstningar fick sin nuvarande be-
teckning, genom interaktion med läsare, kritiker och mellan författare, är 
litteraturformen en ytterst kommunikativ genre. Farah Mendlesohn näm-
ner också läsarförväntningar och menar att just sf-berättelser ”are gover-
ned less by what happens than how that happening is described, and by 
the critical tools with which the reader is expected to approach the 
text”.35 Jag skall närmast diskutera sf och reception lite grundligare då det 
är ett viktigt inslag i mottagandet av litteraturen som också spelar en viss 
roll i fallet med Peter Nilsons framtidsromaner här i Sverige. 
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Sf-genren och reception 

Sf-litteraturen ställer andra krav på både läsaren och analytikern än vad 
”realistisk” litteratur gör, på grund av att empiriska och psykologiska för-
bindelselänkar försvinner. Genren kräver alltså vissa läsarter, exempelvis 
att läsaren accepterar ett antal okända faktorer och ”omöjliga” skeenden 
såsom dessa är inskrivna i fiktionens logik. Sf-litteratur är på det sättet ett 
tydigt exempel på de problem som uppstår i mötet med det okända. Lä-
sarens egen förförståelse ställd inför det främmande, det obegripliga, lik-
nar de processer som iscensätts i sf-litteraturen.  
 I mötet med sf-genren ställs alltså läsaren inför det faktum att man 
har mindre möjlighet till personligt engagemang för karaktärernas öden 
respektive mindre förståelse för deras upplevelser än när det gäller 
många andra litterära genrer. Oerfarna sf-läsare har ofta dåliga förutsät-
tningar för att fullt ut förstå poängen med de tekniska underverk som 
målas upp eller framför allt föreställa sig de mentala upplevelser som 
dessa medför för karaktärerna i romanerna. Läsaren/mottagaren är van-
ligen i behov av någon form av mental och känslomässig resonanslåda 
för att det skall uppstå en förståelse. När det gäller den litterära sf-genren 
fattas flera av de ”ekon” som krävs för inlevelse och läsarens upplevelse 
kan bli relativt stum på grund av att han/hon saknar referensmaterial i 
sina kunskaps- eller erfarenhetssfärer.  
     När det gäller litterär tolkning tillkommer ett antal komplikationer 
med avseende på läsarens upplevelse av vetenskapliga element och hypo-
tetiska resultat som vaskats fram ur vetenskapliga teser i sf-genren. Upp-
levelser av möten med det fullständigt okända visar sig också i många fall 
svårt att beskriva från författarnas sida. Termer och företeelser som före-
kommer är emellanåt av en art som inte ger läsaren vare sig intuitiva, 
känslomässiga eller kunskapsmässiga associationer. Intertextuella refe-
renser inom sf-genren är som jag redan nämt en frekvent berättarstrategi 
och i många fall verkar författares tillvägagångssätt förutsätta att läsaren 
har kunskap om genren i vid mening. Författare av sf-litteratur refererar 
förvånansvärt ofta till andra verk, fiktiva gestalter och/eller företeelser 
inom genren, samt till sina egna romaner.  
 Dessa antydningar fungerar i texterna som effektiva antydningar till 
läsaren om berättelsens möjliga riktningar. Samtidigt försvårar den här 
strategin för en novis som närmar sig sf-litteraturen och det blir ett möte 
med det främmande på många nivåer. För läsare som är väl insatta i gen-
ren finns emellertid detta referensmaterial som en tillgång och en möjlig-
het för igenkännande. Denna typ av intertextualitet ger en slags mental 
genklang och kan hjälpa till att förstå specifika skeenden, förväntningar 
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på händelseförlopp, förståelse för protagonisters agerande i svåra situ-
ationer – en slags genreimmanent läsarintuition om man så vill.36 

Peter Nilson i medierna 

Mot genrebakgrunden skall jag här se närmare på hur man i svenska me-
dia framställde Peter Nilson, utifrån ett antal intervjuer, recensioner och 
presentationer av författarskapet. Som vi skall se sker en intressant förs-
kjutning i omtal och anmälningar över tid. När det gäller debutromanen 
Trollkarlen är det den författande naturvetenskapsmannen som befinner 
sig i fokus och bilden av folkbildaren förstärks. Senare svänger fokus 
fortlöpande och det är en skönlitterär författare som också är natur-
vetenskapsman som recenseras. Naturvetenskapsmannens skönlitteratur 
placeras i sf-genren, vilket leder till ett motstånd från anmälarnas sida. 
Dessa lyfter fram problem i romanernas berättarstil och även när det gäl-
ler intrigerna i relation till sf-genren. Utifrån dagstidningarnas recensio-
ner kan man, med Pierre Bourdieus litteratursociologiska termer, dels se 
att Nilsons naturvetenskapliga kompetenskapital till en början vägs in i 
bedömningar av hans verksamhet inom det estetiska fältet, dels att den 
litterära bedömningen påverkades av redan förvärvat kapital från andra 
fält.37  
     Författarens naturvetenskapliga kompetens i relation till frågeställ-
ningar som rör receptionen av litteraturen gör det intressant att under-
söka författarens ställning närmare. ”Vem har, med andra ord, skapat 
’skaparen’ […]. Var finner man den innersta principen bakom namngiv-
ningens eller teorins effekt”, frågar sig Pierre Bourdieu.38 Vilken betydel-
se har det om författaren också är en framstående vetenskaplig person? 

Tar han sin vetenskapliga auktoritet med sig in på estetikens fält där den 
ges tolkningsföreträde, eller är det kanske snarare en nackdel att komma 
från ett annat kunskapsfält? Är det så att Peter Nilson på grund av sin 
vetenskapliga bakgrund inte har möjlighet att uppnå konstnärsstatus och 
inte räknas som en ”riktig” författare?  
     Recensionerna visar att recensenterna till en början understryker att 
författaren är astronom och lärdomshistoriker. När debutromanen Troll-
karlen publicerades 1979 tänkte anmälare främst på Nilson som astro-
nom. Ragnar Strömberg skriver i Göteborgs-Tidningen att romanen är en 
”lyckad debut i en riskabel genre” med vilken han avser den historiska 
romangenren.39 Bertil Palmqvist konstaterar i Arbetet att det ”kommer ut 
en ovanlig debutroman i dag, ovanlig i ett par avseenden. Dels är den 
osedvanligt bra och driven för att vara en debutroman. Dels har dess 
författare en bakgrund som inte just liknar det den unga förhoppnings-
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fulla svenska debutanten vanligen har”.40 Karl-Erik Lagerlöf skriver i Da-
gens Nyheter att som ”debutroman går Trollkarlen utöver det mesta från 
senare år”.41 Sven-Erik Liedman skriver i Sydsvenska Dagbladet att ”Troll-
karlen är en roman som bygger på ett omfattande vetande och solida stu-
dier. Det är ingen gängse historisk roman med pittoreska färgfläckar kle-
tade över en nutidshistoria”.42 Liedman fortsätter: ”Det bygger på en 
heroisk, nästan mefistofelisk ansträngning att leva sig in i främmande fö-
reställningarsvärldar och miljöer”. Nämnda recensioner är representativa 
för det genomgående positiva mottagande romanen fick. Man tar hänsyn 
till författarens bakgrund inom naturvetenskaplig forskning och lyfter 
fram att det krävs stora kunskaper för att skriva en sådan berättelse. 
     I förordet till essäsamlingen Himlavalvets sällsamheter (1977, nyutgåva 
Lund, 1982) ställer professorn i astronomi Tord Elvius frågan om Nilson 
är ”humanistisk naturvetare eller naturvetenskaplig humanist”.43 Nu pre-
senteras Nilson av sin astronomikollega som framför allt docent i astro-
nomi och skicklig populariserare av vetenskap, men också som förfat-
tare: ”Nilson har ockå med framgång försökt sig som romanförfattare. 
[...] Nilsons djupa beläsenhet kommer också här till sin rätt”. 44 Elvius 
anser att framför allt lärare och kulturarbetare med stor fördel kan anvä-
nda sig av Nilsons populärvetenskapliga verk.45 Dessa har ”ett ansvar in-
för skolungdomen respektive den breda publiken, som oftare än man 
kanske anar väntar sig att få begriplig och tillförlitlig information om na-
turvetenskap med historiska sammanfattningar och med anknytningar till 
andra sidor av kulturlivet”.46 Elvius tror att astronomiintresserade såväl 
som ”lärare i orienteringsämnen, redaktörer och kåsörer inom massme-
dia [kan] hämta information och inspiration, synpunkter och – varför 
inte – visdom genom att läsa Peter Nilsons essäer”. Ett pedagogiskt syfte 
ingår i den populärvetenskapliga genrens överenskommelse med läsaren.  
     En viss förskjutning i recensenternas syn på Nilson som främst natur-
vetenskapsman märks i mottagandet av Arken som publiceras 1982. Tre 
år efter hans skönlitterära debut är den genomgående trenden i tid-
ningarnas anmälningar att Nilson är författare, astronom och lärdoms-
historiker. Intressant är att ingen reagerar på den genomgående andro-
centrism som präglar den märkliga berättelsen om mannen Benjamins 
flertusenåriga liv i världen och som mycket riktigt avslutas med en ”Ani-
araresa” – men som ockå skiljer sig från Harry Martinsons vision på av-
görande plan. Lennart Bromander skriver i Arbetet att ”skildringen av liv-
et på arken blir en suggestiv Aniara-vision, där jag antar, att man kan lita 
på författarens astronomiska detaljkunskaper”.47 Skillnaderna mot Aniara 
är dock större än likheterna och i sf-litteraturen är generationsresor inte 
ovanliga. Nilson intresserar sig enbart för mannen Benjamin och hans 
uppstigande till en högre medvetandenivå. Detta är också långt från Mar-
tinsons dikt Aniara som berör mänskligheten på genomgripande sätt. I 
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Aniara är det mänskliga livet med kärlek och förlust, kvinnor, barn och 
män, maktkamp, vetgirighet och längtan till livet i centrum. Nära berät-
telsens kärna finner vi hos Martinson en medveten maskin som stänger 
ner sig i sorg över krigsmaskineriet som förstör världen. Detta är mycket 
långt från Arkens berättelse – där det också finns en medveten maskin 
som är en viktig aktör i berättelsen. Detta återkommer jag till i del II. 
     Nilsons förtroendekapital från det naturvetenskapliga fältet leder till 
att anmälare låter sig imponeras, utan att att de diskuterar de problema-
tiska idéer som aktiveras i texten. Mats Gellerfelt skriver i Svenska Dagbla-
det att Arken kombinerar ”vetenskaplig lärdom med mytiska spekulati-
oner om tiden och evigheten”. Resultatet säger han är ”idéhistoria som 
levande litteratur”.48 I Barometern skriver Enar Skillius att ”Nilson utnyt-
tjar i sin roman skickligt de fonder av vetande han förfogar över som lär-
domshistoriker och astronom”.49 Gunnar Hillerdal omtalar i Smålands-
posten Nilson som astronom och ”lärdomshistorisk gigant”.50 ”Nilson är 
inte bara romanförfattare utan även astronom och lärdomshistoriker. 
Lärdomshistorikerns grepp och gestaltning är imponerande”, skriver 
Kjell Nordström för sin del i Östgötakorrespondenten.51 I Aftonbladet skriver 
Magnus Ringgren att ”Nilsons vetenskapliga kompetens torde borga för 
att han inte helt för sina läsare bakom ljuset när han diskuterar rummets 
och tidens natur eller de kosmologiska frågorna”.52 Nilsons ambition var 
att förena naturvetenskap och humaniora och det ”litterära etablisse-
manget” samt en enad kritikerkår bedömde att han lyckades med detta, 
vilket framgår av den här analyserade receptionen.  
     I Den Svenska Litteraturen som utgavs 1999 ledsagar följande text en 
bild av Nilson: ”Författaren och astronomidocenten Peter Nilson i hem-
miljö. Som i författarskapet överbryggas här avstånden i tid och rum: den 
gamla stjärnkikaren pekar förbi de lärda folianterna mot skrivarhörnans 
persondator”.53 Här sker i historieskrivningen en iscensättning, en regis-
sering och en lansering av författaren genom bild och text. Fotografiet 
visar också författaren i djup koncentration vid sitt skrivbord, arbetande 
framför datorn med det nämnda teleskopet i förgrunden. Rummets väg-
gar är klädda upp till taket med böcker och boktravarna fyller de två bor-
den samt golvet framför skrivbordet. Det är vetenskapliga artiklar, anti-
kvariska ”folianter” och moderna vetenskapliga verk som fyller rummet. 
En tydlig bild av lärdom, stor kunskap och vida perspektiv framhålls, 
något som beskrivs av samtliga journalister som intervjuat Nilson. Nisse 
Larssons intervju med Nilson i Dagens Nyheter målar upp samma bild och 
Larsson skriver att ”nu sitter han mellan datorer, teleskop och ett sväl-
lande bibliotek med volymer från 1500-talet fram till dagens färskaste ve-
tenskapliga tidskrifter i sin gamla prästgård i Österlövsta i norra Upp-
land”.54 Larsson beskriver Nilson som ”en renässansmänniska som, även 
om encyklopediskt vetande är omöjligt sedan 1800-talet, förenar huma-
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nistiskt och vetenskapligt kunnande och motverkar därmed det han be-
traktar som en av vår tids stora tragedier, boskillnaden mellan de båda”.  
     Under rubriken ”Universalgeni” skriver Lillian Öhrström i Dagens Ny-
heter att Peter Nilson ”mötte de två världarna, som C. P. Snow kallar det, 
och han valde båda”.55 Hon skriver att det kanske är ”därför han blivit 
kallad en svensk renässansmänniska, ett universalgeni som förenar hu-
manism och naturvetenskap, konst och vetenskap. I tio år arbetade han 
som forskare och lärare på laboratoriet i Uppsala och i sex av dessa år 
skrev han samtidigt på debutromanen ’Trollkarlen’, en fascinerande bok 
som tar oss med till renässansens Europa, där vidskepelsen har sitt grepp 
om människorna”. Nilsons reaktion på epitetet renässansmänniska är ett 
stort skratt och han säger: ”Men renässansmänniska? I dag kan ingen 
omfatta allt. Kunskapen om naturen fördubblas på drygt åtta år. På tio 
minuter har världen producerat en hyllmeter böcker”. Nilson påminner 
om att nittiosju procent av alla författare i litteraturhistorien är ”födda 
efter Goethes död 1832. Och de allra flesta lever i dag”. Sen påminner 
han om den stora innovationen som ständigt återkommer i hans texter: 
”Men samtidigt finns datorerna. De är våra minnen och hjälpredskap”.56    
     Nilsons offentliga person var här etablerad genom den dubbla rollen 
som docent i astronomi och författare av faktalitteratur, populärveten-
skapliga essäsamlingar och skönlitterära verk. Fysikern Ulf Danielsson, 
som på liknande sätt som Nilson bygger broar mellan kunskapsfält, av-
slutar Stjärnor och äpplen som faller: En bok om upptäckter och märkvärdigheter i 
universum (2003) med att lyfta fram böcker han har haft nytta av under 
sitt arbete ”eller tror kan vara lämpliga för fortsatt läsning. [---] enklast 
om man vill läsa något riktigt inspirerande, är att leta reda på vilken bok 
som helst av Peter Nilson”.57 Danielsson refererar troligast till essäsam-
lingarna där det finns många gemensamma punkter med hans eget popu-
lärvetenskapliga framställningssätt, att från det nära och konkreta vidga 
perspektivet till kosmos.  
     Den tidigare åberopade sf-specialisten John-Henri Holmberg koncen-
trerar sig på sf-romanerna och skriver i sitt översiktsverk över sf-genren 
att ”mer imponerande science fiction i den klassiska skolan än de tre re-
nodlade sf-romaner Peter Nilson hann publicera har knappast heller 
någon annan svensk författare utgivit”.58 Holmbergs formulering ”scien-
ce fiction i den klassiska skolan” har betydelse, eftersom Nilsons roma-
ner publicerades i en tid då sf-genren under flera decennier hade genom-
gått markanta förändringar.  
     När Rymdväktaren  och Nyaga publicerades 1995 respektive 1996 kan 
man se en anmärkningsvärd förändring bland recensenterna och flera ut-
trycker besvikelse och irritation över märkliga intriger, mängden veten-
skapliga termer och platta karaktärsteckningar. Den första av svitens de-
lar, Rymdväktaren, klarar sig hjälpligt mot kritiken. Gellerfelt skriver i Sve-
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nska Dagbladet att Rymdväktaren ”trots karaktären av fragmentarisk essä-
samling [är] en oroande och fascinerande roman”.59 Han skriver vidare 
att de många existentiella frågor som staplas på varandra i kombination 
med ”Nilsons enorma lärdom hotar strax att spränga hela gestaltningen”. 
Frågor romanen försöker konkretisera eller gestalta är om tillvaron är 
”en gigantisk virtuell verklighet? Är hela universum kanske en uppsät-
tning abstrakta, matematiska formler? Var går gränsen mellan universum 
som ett system av maximal matematisk informationstäthet och den ’ver-
klighet’ den materialitet som vi faktiskt existerar i?” Gellerfelt menar att 
”abstraktionsgraden börjar, nota bene i en ren roman, att för den ickeini-
tierade närma sig det plågsamma”. Gellerfelt anser att ”Nilson denna 
gång skrivit en roman som mer liknar en fragmentarisk essäsamling med 
alltför många tankespår”. Trots allt lämnar läsaren berättelsen ”djupt 
oroad, fascinerad och med bultande hjärta”.  
     Nilson är en modig berättare, skriver Göran Frankel i Helsingborgs 
Dagblad, ”vilket gör detta till en underbart levande bok, trots vissa for-
mella brister”.60 Han känner igen romanens tankegods från Nilsons essä-
böcker, men han anser ”att romanen kan bli en svårknäckt nöt för mån-
gen läsare utan sf-vana, för som redan antytts framställs här inte uni-
versum som något slags dödsrike. Universum är inte summan av sina na-
turlagar. Det finns också en ’miraklernas ordning’ ”.  
     Jag ser alltså att även läsare med stor sf-vana kan finna romanerna 
svåra att ta till sig av rent genremässiga orsaker. Sf-genren har utvecklats 
under de senaste decennierna på det sättet att människor och livet i värl-
den är intressant att gestalta och sätta i samband med de omvälvande ve-
tenskapliga och tekniska förändringar som målas upp i berättelser. Fylli-
gare, tredimensionella karaktärsteckningar har blivit vanliga även i sf-gen-
ren i motsättning till äldre sf-litteratur då platta, tvådimensionella karak-
tärer var det vanliga. I Sverige på 1990-talet har läsarnas förväntningar 
därför ändrats från sf-intresserade läsare några decennier tidigare.  
     I Dagens Nyheter skriver Allan Seppa att ”Rymdväktaren är en gigantisk 
berättelse om människans utforskning av världsrymden och dess hemlig-
heter, för ovanlighetens skull med ett par svenskar i huvudrollerna”.61 
Seppa konstaterar att persongalleriet tyvärr är ”något blekt och består av 
irriterande duktiga övermänniskor av ett slag som vi tidigare påträffat 
hos till exempel Isaac Asimov eller Arthur C. Clarke. De studerar mate-
matik, kosmologi, astrofysik och elektronik. De diskuterar pseudoreella 
tal och disputerar bevakade av TV-bolaget CNN”. Seppa skriver att kän-
slor ”och konflikter är av underordnad betydelse. Kvarkar kommer före 
kyssar. Men jag antar att Peter Nilsons hjältar måste vara sådana för att 
klara av de problem han låter dem möta”. Intressant i Seppas beskriv-
ning är parallerna till Asimov och Clarke som är två av de viktigaste för-
fattarna från det som kan benaämnas som genrens ”guldålder”.  
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     Magnus Ringgren skriver i Aftonbladet att ”Nilson har skrivit en djup 
och komplicerad bok som länge kan läsas och begrundas. Gåtan (med 
eller utan struktur) finns hela tiden där medan handlingen rör sig i ett lit-
terärt och vetenskapligt multiversum”.62 Han menar att det både är ”int-
ressant och storslaget. Ändå återvänder jag nog personligen hellre till 
essäböckernas mer tuktade form. Jag tror att delar av dem fortfarande 
kommer att stå sig år 2084”. I Göteborgs-Posten skriver Sven Rånlund att 
”den tankemässiga djärvheten är Peter Nilson allra starkaste sida. Han 
fogar samman fullständigt hisnande resonemang och får på något vis 
ändå ekvationen att stämma. Som skönskrivande matematiker kan han 
också beskriva spänningen i att lösa gåtor. Dessa bägge egenskaper, 
djärvheten och äventyrslusten, kunde göra honom till en ypperlig science 
fiction-författare, men för den fållan är Rymdväktaren alltför verklig-
hetstrogen, alltför kuslig”.63  
     Nilson hade nu skaffat sig en relativt stark position också på det este-
tiska fältet. Många recensenter var trots det både upprörda och besvikna 
över den kyla man som läsare tyckte sig se i Rymdväktaren. Det sätt på vil-
ket katastroferna gestaltas finner flera anmälare bekymmersamt och flera 
noterar att protagonisternas villkor inte förändras av de katastrofala till-
stånd som råder för mänskligheten i övrigt. Nilson framhöll själv att Pro-
jekt Nyaga är en ”vetenskapsroman” och uttryckte besvikelse över att 
kritikerna bedömde romanerna som sf-litteratur.64 En recensent formu-
lerar misstanken att Nilson inte vill kalla sina böcker för sf utan föredrar 
att tala om dem som ”vetenskapsromaner” av ett särskilt skäl: ”Kanske 
vill han med denna snobbism låta påskina att han skulle befinna sig på en 
högre konstnärlig nivå än författare som Brian Aldiss, Stanislav Lem och 
William Gibson. Det gör han inte”.65 Manövern att byta ut ”science 
fiction” mot ”vetenskapsroman” har sålunda ingen större betydelse för 
läsarens förståelse av romanerna. Det är helt enkelt en lek med ord. Ro-
manerna förstås som fiktion som på något sätt förhåller sig till vetenskap 
och forskning där det finns en lång litterär tradition. Bytet av ord fram-
står främst som ett försök att skapa illusionen av att det finns en egen 
nisch för just dessa berättelser. Nilsons besvikelse över att romanerna 
kategoriseras som sf framstår därför även som en undervärdering av 
läsarnas kompetens.  
     Resultatet av de fiktiva forskarnas mödor i Projekt Nyaga är en förödd 
värld där allt liv har omformats till något som liknar ett ursprungs-
tillstånd på mikropartikelnivå. Visserligen är det fråga om en uppdaterad 
ursoppa som uppstått genom evolution på många nivåer, men det är 
likafullt en värld förlorad för livet på jorden. Beskrivningarna av kata-
stroferna som utlöses genom forskarnas arbete i Projekt Nyaga är också 
något som upprör läsare. Anmälare påpekar som framgått den kyla inför 
mänskligt lidande man finner i romanen, eller man kan tala om en 
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genomgående brist på empati med människorna som drabbas av for-
skarnas framfart. De genialiska vetenskapsmän som utlöser katastroferna 
genom sitt sökande efter upphöjda sanningar är höjda över världens be-
kymmer och påverkas inte vare sig materiellt eller känslomässigt av de 
skeenden de startar. Jonas Thente skriver om Rymdväktaren att visst 
”förekommer det några pliktskyldiga snörvlingar över två miljarder döda 
i romanens växthuskatastrofscenario. Men inte värre än att hjältarna sny-
ter sig, säkrar sitt kapital i Aktiebolaget Rymdkolonisation och fortsätter 
sina utflykter i de förbjudna kunskaperna”.66  
     Ola Larsmo skriver under rubriken ”Idéerna skockas, men vart tog 
människan vägen?” att han inte finner människor i romanerna, med 
undantag för den allvetande berättaren. Larsmo reagerar på att miljarder 
människor går under i romanen och att detta verkar fungera ”närmast 
som ett spänningsskapande element – men texten intresserar sig bara för sin 
scientistiska skyddade verkstad”. Larsmo misstänker att romanens utopi i 
grunden ”handlar om att vara oberörd, att med vetenskapens blick stå 
utanför och över”.67 Nilsons fiktiva forskares särställning upplevs både 
som obehaglig och omoralisk av många anmälare. Världens människor 
blir statister som sveps bort med några penndrag och läsaren finner 
protagonisterna vara omoraliska agenter. Larsmo har problem med de 
”människoliknande konstruktioner” som rör sig genom texten och sär-
skilt ”det samhälle som tidvis skymtar bakom tachyonstormarna. Jag tyc-
ker mig urskilja en utopi och jag gillar den inte”, skriver han.68  
 Erika M. Hedenström skriver i sin anmälan i Allt om böcker att huvud-
personerna ”är ett förvuxet Fem-gäng på äventyr i Multiversum, inte 
utrustade med några av de vanliga mänskliga drifterna, som längtan efter 
ömhet, trygghet, respekt osv. Det hjälper inte att Peter Nilson skriver att 
de är underbara människor med känslor. Man struntar i hur det går för 
dem ändå”.69  
     Många hade hoppats på en vitalisering av sf-genren och besvikelsen 
formuleras tydligt. Frankel skriver att ”Nilson förmår inte knyta ihop alla 
lösa trådändar som han kastade ut i Rymdväktaren. Hans nya bok Nyaga är 
ganska frustrerande att läsa, även om man inte har tråkigt”.70 Lars 
Gustafsson skriver att Nilson som fysiker och briljant naturvetenskaplig 
essäist det senaste decenniet har ”lyckliggjort oss med en rad fantasirika 
och kunniga essäsamlingar, där anmälaren kanske sätter Rymdljus från 
1992 allra högst. På senare år har Peter Nilson skrivit ett par SF-ro-
maner där Rymdväktaren (1995) och höstens nya bok Nyaga utgör relativt 
sammanhängande delar. Tyvärr är han inte alls lika bra som SF-för-
fattare. Delvis beror det på att han inte alls behärskar romanförfattarens 
normala hantverk”.71 Gustafsson skriver att bara ”fantasi räcker inte för 
att skriva en god SF-roman - Peter Nilson och hans platta matematiker 
visar stor uppfinningsrikedom men allt drunknar i den alltför upp-



66 
 

skruvade fiktionen”.72 Gustafssons kritik drabbar samtidigt i stort sett all 
klassisk sf-litteratur. Figurerna är ofta platta som tennfigurer och det är 
idéer som iscensätts, inte mänskliga relationer eller mänskliga känslor. 
Man förväntar sig helt enkelt något mer av genren under 1990-talet, vil-
ket receptionen av Nilsons romaner visar. 
     Magnus Ringgren skriver under rubriken ”Nilson, vilse i kosmos” att 
Nilson ”saknar språk för det otroliga som hela tiden händer i böckerna”. 
Han menar att det ”finns två sätt att förhålla sig till mysteriet. Antingen 
tiger man om det. Eller också pratar man sönder det. Peter Nilson löper 
uppenbart risken att hamna i det senare facket”.73 Alexander Skantze 
inleder recensionen i Expressen med utropet ”Gud sig förbarme” och 
fastslår att han inte tror på Nilson som förnyare av svensk sf: ”Eftersom 
jag ofta deppat över det sorgliga kapitlet ’svensk science fiction’, öppnar 
jag Peter Nilsons Nyaga, uppföljaren till förra årets Rymdväktaren, med så 
där löjligt stor välvilja. Här ska vi minsann läsa positivt!”74 Skantze 
fastslår sammanfattningsvis att ”Nilson grundligt har länsat sitt välvilje-
konto i den skantziska recensionsbanken”.  
 När det gäller dessa anmälare är det alltså inte tal om ovana inför sf-
genren, utan de läser och bedömer Nilsons romaner i relation till en 
genre de känner mycket väl och närmar sig med stor välvilja. 
     Jonas Thente lyfter fram Projekt Nyaga och påpekar att romanerna kan 
ha motverkat det han förstår som författarens faktiska syfte: ”Jag tror 
inte att Peter Nilson är ute efter att importera fejden mellan natur-
vetenskap och humaniora med dess obegripligt barnsliga antingen-
eller”.75 Thente påpekar att Nilson ”tidigare stört sig på t ex Harry 
Martinsons bristande vetenskaplighet i Aniara, och att han gissningsvis i 
och med sin vetenskapsroman velat visa hur en slipsten skall dras”. 
Besvikelsen hos anmälaren är tydlig. Han menar att resultatet ”har blivit 
en skrämmande mekanisk skildring av en steril vetenskap som löper 
amok i jakt på matematisk och fysisk renhet, ’någonting mycket större än 
människan’, oavsett konsekvenserna. Var det verkligen meningen?”76  
 Thente är alltså hård i sin kritik och skriver att Nyaga lämnar ”män-
niskan fullständigt: ihjälsvulten eller drunknad i 2000-talets början. Hon 
är inte längre viktig. Nu gäller det istället att forska vidare och nå ständigt 
högre evolutionsstadier”. Thente menar att ”Nilson proppar sin roman 
full av de teorier och idéer han tidigare diskuterat, som om han ville se 
dem utagerade i verkligheten för att se hur det går. Berättelsens röda tråd 
blir till en genomskinlig fisklina, en förbiilad förevändning då kvant-
fysiska datorsimuleringar och diskussioner om rum-tidens singulariteter 
kräver det mesta av utrymmet”. Han upplever att den ”hisnande känsla 
av förundran som jag förmodar att Nilson satte sin håg till att förmedla 
då han inledde sin vetenskapsroman, förbyts i leda och antiklimax”.  
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     Det kan också vara värt att notera att det är en anmärkningsvärd skil-
lnad i antalet recensioner när Nyaga publicerades. Flera kanske väljer att 
vara tysta snarare än att formulera negativ kritik. Anmälningarna som 
framförs är dock övervägande negativa. Det kan verka som att författa-
rens position medförde att eventuellt kritiska röster inom det estetiska 
fältet tonade ner synpunkter som annars hade formulerats. När det gäller 
Projekt Nyaga verkar det som om berättaren Nilson inte håller måttet.  
     Sf-genrens traditionella receptionsproblem utanför de hängivnas ska-
ra drabbade här författaren med viss tyngd och genrens mer allmänna 
svårigheter i förhållande till mottagare kan utgöra en beståndsdel i den 
kritik som framförs. Kritiken går ut på att man anser att Nilson inte är en 
tillräckligt bra författare. Lars Gustafsson skriver att det delvis beror på 
att hans ”figurer är platta som tennfigurer […] även när han vill intala 
oss att de är ytterst ovanliga och intressanta, och hans dialog är antingen 
förskräckligt vardaglig och trivial eller också av det slag som hör hemma 
i ett postgraduate seminar i Harvard eller Yale”. 77 Gustafsson menar att 
det trots allt inte är det största problemet med Rymdväktaren och Nyaga. 
Han anser att Nilson ”inte har förstått att det underbara inte får packas 
alltför tätt i en fabel. Då uppstår, som Roger Caillois på sin tid påpekade, 
inte fantastik utan grotesk”. Eller som Thente skriver: ”Fascination är 
helt enkelt ingen stapelvara, och det borde sciencefiction-konnässören 
Peter Nilson ha tänkt på då han utmejslade sin idé om en vetenskaps-
roman”.78  
     Jag tror man kan säga att Nilsons användning av sf-genren ställer till 
vissa problem. Han var främst påverkad av 1950-60-talets sf och även 
trogna sf-entusiaster kanske förväntade sig en annan berättarstil i böcker 
som publiceras vid 1990-talets mitt. Receptionssvårigheter som relaterar 
till sf-genren finns trots det även på pluskontot när det gäller Nilsons 
romaner. Författaren och kompositören Bengt Emil Johnson skriver 
exempelvis år 2000 i förordet till den postumt utgivna essän Ljuden från 
kosmos:  

Den som eventuellt ännu lever i tron att science fiction måste vara begränsad till 
ytliga, effektfulla äventyrsberättelser av typ Stjärnornas krig kan hos Peter Nilson lära 
sig att sådan litteratur faktiskt kan erbjuda en möjlighet att gripa sig an de allra största 
frågorna: de som handlar om människans plats i kosmos, meningen med vår existens, 
gränserna för vår förståelse av tillvaron. Och att gestaltningen av dessa frågor kan ske 
på högsta litterära nivå.79  

Det specifika motstånd Nilsons två sista romaner stötte på kan alltså 
bottna i läsarförväntningar, en viss utmattning inför de stora perspe-
ktiven och de tematiska upprepningarna. Vidare noterades det massiva 
existentiella mörkret i samtliga romaner och behovet av ljuspunkter.80 
Förhoppningarna var högt ställda på att Peter Nilson skulle kunna lyfta 
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den svenska sf-litteraturen, men när den andra delen av sviten Projekt 
Nyaga publicerades ansåg flera att förväntningarna inte infriades.  
     Trots viss besvikelse över Projekt Nyagas upplösning kvarstår emel-
lertid bilden av Nilson som en kompetent författare och vetenskapsman. 
Litteraturvetaren Johan Lundberg skriver att ”[s]torheten i hans för-
fattarskap betingas ju inte minst av det framgångsrika sätt på vilket han 
lyckades överskrida gränserna mellan humaniora och naturvetenskap”.81 
Han menar författarskapet är föredömligt för ”vetenskapsmän inom 
både humaniora och naturvetenskapliga discipliner” genom att olika ve-
tenskapliga paradigm och perspektiv som bryts ”mot varandra. […] ut-
mynnade i slutsatser som i lika hög grad roar som oroar”.82 Projekt Nyaga 
placeras dock inte av recensenterna i kategorin samhällsomstörtare utan 
några menar snarare att det finns drag av ”pojkbok”.83 En del recen-
senter avhöll sig från att uttala sig om Nilsons koppling till sf-genren och 
föredrog att lyfta fram samband med Aniara – där man tidigare också i 
stort sett undvikit att tala om samband till sf-genren.  
     I Svenska Dagbladet skriver Johan Lundberg i en minnesteckning vid 
dödsfallet att vad ”Nilsons diktargärning vittnar om är nämligen de möj-
ligheter som öppnar sig för den som är beredd att vidga blickfältet, titta 
åt sidan och låta olika vetenskapliga paradigm och perspektiv brytas mot 
varandra”.84 Lundberg menar att denna dubbla blick är ”det som lägger 
grunden för den typ av spekulationer som han med sådan förkärlek od-
lade, spekulationer som ibland försvann ut i tomma intet, men som 
betydligt oftare utmynnade i slutsatser som i lika hög grad roar som 
oroar”. I Nilsons prosa möter läsaren enligt Lundberg ”en glasklar, ledig 
stil som aldrig hemfaller åt onödiga mystifikationer, utan som i stället 
bärs upp av en tankemässig öppenhet som tillsammans med den ibland 
påfallande naiva upptäckarglädjen och spekulationslustan ger en så an-
märkningsvärt levande karaktär åt hans verk”. I Göteborgs-Posten skriver 
Björn Gunnarsson om Hem till jorden att Nilson ”är en oskattbar tillgång, 
gränslöst lärd och utsökt stilist, bypoet och universalsnille, läromästare 
och sagoberättare”.85 Gunnarsson menar att i ”jämförelse med Peter Nil-
sons hisnande färder mellan småländsk bygdehistoria och kvantfysikens 
senaste rön, mellan universums utveckling och människans öden på jor-
den, mellan naturprocesserna och poeternas intryck därav, framstår myc-
ket av den svenska litteraturen som feg och tråkig”. Författarskapet ut-
spelar sig ”vid tänkandets, förnuftets och frågandets egen gräns” skriver 
Beata Agrell också erkännsamt i Den svenska litteraturen.86 
     Till de positiva rösterna i den begynnande inplaceringen av Nilson i 
efterkrigstidens litteratur hör den redan åberopade Bengt Emil Johnson. 
Han skriver i Ljuden från kosmos att inget ”svenskt författarskap spänner 
över så väldiga områden – i tid och rum, i idéernas och fantasins världar 
– som Peter Nilsons”.87 Johnson säger att man måste ”radikalt förändra 
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sina invanda begrepp om ’tid’ och ’rum’ om man vill följa honom genom 
berättelser där myt, dikt och vetenskap ingår hisnande föreningar, och 
där gränserna mellan genrer som populärvetenskap, essäer, romaner... är 
lika bräckliga och tillfälliga som andra förenklade modeller vi använder 
för att hjälpligt tycka oss kunna hantera den omgivande verkligheten”.88 
Johnson påpekar att Nilsons romaner lika gärna kan ”utspelas i biblisk 
tid som i en ofattbart avlägsen framtid; lika gärna i en medeltida stad som 
i en rymdtunnel till ett annat universum”. Nilsons vetenskapliga bakgru-
nd lyfts fram och det poängteras att hans kunskaper omfattar matematik, 
teoretisk fysik, astronomi, estetik, idé- och lärdomshistoria. Johnson an-
ser att Nilson på ett unikt sätt förmådde förena detta med ”fantasifullt 
flödande berättarkonst och djärv filosofisk spekulation”.89 
     De olika sätten att beskriva världen är sammantaget huvudnerv både i 
Nilsons egna verk och i mottagandet av hans böcker. Motsättningar mel-
lan olika sätt att förklara och förstå världen används, samtidigt som en 
syntetiserande skriv- och tankeprocess pågår, en dialog mellan författa-
ren och naturvetenskapsmannen som tydligt kan observeras i texterna. 
Kontraster mellan exakt kunskap, det vetenskapliga uttrycket och konst-
närens fria fantasi är ett fundament för resonemangen som läsaren invi-
teras att ta del av hos Nilson.  

Sf som tidig inspiration 

I Nilsons essäer är sf-litteratur ofta utgångspunkter för vidlyftiga tanke-
utflykter där han prövar rimligheten i potentiella möjligheter som gestal-
tas i genren, det mänskliga medvetandet, rymdresor, avancerade datorer, 
cybervärldar och drömmar om evigt liv. Sf-litteraturen fungerar i essäe-
rna som kontrasterande och kompletterande element till faktisk veten-
skap. Tillvägagångssättet resulterar i att det blir tydligt hur vetenskap och 
fantasi interagerar och berikar varandra. Nilson resonerar, analyserar och 
granskar teknik och människans plats utifrån sf-författares tankeexpe-
riment och spekulerar vidare i sina egna texter. Han har både diskuterat 
och definierat sf-genren samt var väl insatt i ”klassisk” sf-litteratur, vilket 
man kan se i mängden referenser till sf-litteratur i hans texter.  
 Hans sf-romaner befinner sig därmed också i en dialog med föregåe-
nde litterära gestaltningar om vetenskap och konsekvenser av vetenskap-
lig forskning. Verken fogar in sig i ett litteraturhistoriskt sammanhang. 
Vetenskapens och kunskapens otillräckligheter framhålls av Nilson som 
en konstant faktor i den mänskliga tillvaron och fantasin framhålls som 
något som kan åstadkomma något nytt. I sina samtal om texter från vitt 
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skilda historiska epoker ser han sf som ett verktyg som kan överbrygga 
avstånd mellan skilda tillnärmelsesätt och världsbilder.  
     Samlingen Solvindar med undertiteln ”En bok om rymd och männi-
skor” startar med astronomens möte med poeten, med Rilkes poetiska 
diktning och avslutas i en begrundan av Hesses Glaspärlespelet.90 På det 
sättet knyts bokens delar samman med utgångspunkt i poesi och avslutas 
med en framtidsvision som en brännpunkt för de vetenskapshistoriska 
ut- och tillbakablickarna. Sf-litteratur ingår enligt Nilsons synsätt – till-
sammans med vetenskap och religion – som ett av flera olika sätt att för-
söka förstå och beskriva världen. Han beskriver sitt eget tillvägagångs-
sätt: ”I min essä om liv i universum har jag rört mig mellan ytterligheter. 
Från astronomerna som spanar med sina teleskop och tålmodigt fångar 
in nebulosornas och vintergatornas brus, till science fiction-författarnas 
vildaste drömmar och till mystikerna som i sin själ tycker sig höra bud-
skap från universum”.91 Det han söker är analogier och gemensamma 
mönster och han frågar: ”Har de någonting gemensamt? Kanske ger de 
tillsammans, med sina skiftande frågor och attityder, en glimt av den vill-
rådighet som vi människor fortfarande känner inför universum”.  
 I denna villrådighet inför universum och människans plats i tillvarons 
stora spel placerar Nilson sina protagonister.  
     I ett resonemang om kunskapens och människans gränser skriver han 
att ”[n]ågonstans här, vid själva horisonten för mänskligt vetande, skym-
tar en gräns där religion, vetenskap och science fiction snuddar vid vara-
ndra. Med helt olika språk talar vi människor om samma gåta, och vi för-
står varandra lika litet som vi förstår universum”.92 Han anser att all ”reli-
giös spekulation har handlat om utomjordiska intelligenser som råder 
över historien och universum, vilka de är, hur de tänker, hur vi kan be-
skriva dem (eller vår oförmåga att beskriva dem)”.93 Det finns enligt Nil-
son ”ett drag av science fiction i all religion. Att tro på gudar eller Gud 
innebär ju att man räknar en övermänsklig intelligens som ansvarig för 
universums öde. En spekulation som kunde ha varit född ur SETI-
forskarnas drömmar, förstorade in absurdum”.94 SETI-forskning är ett 
sökande efter utomvärldslig intelligens vilket intresserade Peter Nilson.95 
Sf-litteratur blir en viktig del i kunskapssökandet som han bedömer be-
finner sig i en brytpunkt mellan diktning och vetenskap. Det är därför 
helt rimligt att tolka sf-romanerna som delar av vetenskapsmannens/ 
författarens egna försök att förena åtskilda beskrivningar av världen.  
     Nilsons fantasier om de fantastiska datamaskinerna började som hos 
många andra ta form under 1950-60-talets teknikoptimistiska period, då 
sf-litteraturen fylls av intelligenta robotar och universella maskiner och 
genren upplever sin glansperiod. Sf var för Nilson en tidig inspirations-
källa, en genre han ständigt återkom till i sina spekulationer kring att vara 
människa, teknikens potential och framtida konsekvenser av nutidens 
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skeenden. I Göteborgs-Posten berättar han i en krönika med rubriken 
”Människan i universum” hur han minns ”de förväntansfyllda åren på 
1950-talet när vi trodde oss leva på gränsen till rymdåldern”.96 Detta kan 
man förstå som Nilsons tidiga upplevelse av det stora äventyret som 
många i hans generation föreställde sig snart skulle utspela sig: ”En dag 
fick jag syn på en ny tidskrift som hette Häpna!, ett magasin för science 
fiction”.  
     Litteraturvetaren Jerry Määttä noterar att Nilson redan som 13-åring 
vann en tävling i just sf-tidsskriften Häpna!97 För Nilson utlöste sf-litte-
ratur alltså ett intellektuellt äventyr som innehöll fantastiska teknologiska 
framtidsmöjligheter och främmande varelser med livsvillkor som drama-
tiskt skiljde sig från de jordiska. På det sättet skapas författarens egna fa-
ntasier om hypotetiska möjligheter till att alternativa, tidigare okända, 
kunskapsformer kan uppstå. Nilson berättar att tidningsomslaget ”drab-
bade mig som en uppenbarelse. Över en främmande, ökenartad planet 
med en glödröd sol i bakgrunden rörde sig en underlig robot med strids-
vagnar till fötter och ett astronomiskt observatorium till huvud. En av 
hans armar var ett rymdskepp, den andra var projektorn i ett plane-
tarium”. Tidningens bild sätter igång en livlig associationskedja och han 
beskriver hur han ”drog efter andan, jag hade aldrig sett en så fantasi-
eggande vision av människans framtid i universum. Eller var det rymd-
ålderns vision av en Gud som skapar och förintar världar? Vi hörde 
rykten om fantastiska projekt, hur man skulle bygga rymdstationer och 
flyga till månen och Mars”. Han beskriver att när de första ryska satel-
literna sändes upp 1957 kröp han en natt ”upp på ett tak för att se ’spu-
tniken’ med rymdhunden. När den äntligen kom hörde jag röster som 
ropade från alla håll i mörkret: på varje gård var någon ute och spanade 
efter underverket. Vi kände det nästan som om vi själva var på väg ut i 
universum”.98  
     Sf-författaren och journalisten Clas Svahn berättar att han ”träffade 
Peter Nilson i hans hem i norra Uppland en solig septemberdag 1997. 
Samtalet kom att handla om rymden, tidsmaskiner, liv på andra planeter, 
UFO och mycket annat. Det skulle bli Peter Nilsons sista stora inter-
vju”.99 Nilson berättade att under hans barndom resulterade förverk-
ligandet av raketer att ”många trodde att vi snart skulle kunna skicka 
bemannade raketer till andra planeter i solsystemet”. Han var tio år gam-
mal då allt detta började hända. Han säger att han inte minns ”riktigt slu-
tet på världskriget och konstigt nog minns jag inte atombomben men jag 
minns hur man spekulerade om radar som också tillhörde den nya tek-
niken. Man hade många grumliga idéer om radar. Det var en metod att 
se vad som hände långt borta”. Nilson ”växte upp i en tid då tekniken 
stod i centrum och knappast ifrågasattes. Science fiction var en spjut-
spets mot framtiden. Och mitt i allt detta, i slutet av 40-talet och in på 
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50-talet, började tidningarna skriva om flygande tefat och konstiga före-
mål på himlen”. Svan påpekar att Nilson var 10-15 år och undrar vad 
han minns. Nilson säger att man inte hade ordentlig information utan 
trodde på informationen i tidningarna: ”Hade de sett något så hade det 
också inträffat i verkligheten. Så resonerade man. Jag minns att Teknik 
för Alla hade ritningar på hur man kunde bygga ett flygande tefat som 
skulle ha störtat i USA. Ryktena gick att man hade hittat döda varelser 
ombord. Allt var mycket handfast”.100 Han berättar att det kom rap-
porter om flygande tefat och att han klippte ut notiser om flygande före-
mål ur dagstidningarna som fanns i hemmet.  
 Nilson lyfter själv fram detta som en avgörande faktor tidigt i livet. 
Han säger att den snabba teknologiska utvecklingen lätt skapar fantasier 
och att verkligheten på något sätt var ”science fictionaktig, ännu mer än 
vad den är i dag”. Den upplevelsen delar Nilson med andra sf-författare 
och läsare som under samma tid upplevde att rymdäventyret snart var 
verklighet.  
     Peter Nilson är uppvuxen under teknikoptimismens stora decennier 
och det är knappast underligt att sf-genren blev ett sätt att söka det 
intellektuella äventyret.101 Nilsons berättelser om teknik, sf och sitt eget 
tänkande visar hur han påverkats av det tanke- och idéklimat han växt 
upp i. Hans sf-romaner fogar därmed in sig i en litteraturhistorisk tradi-
tion med förbindelser till samtida idétendenser, med avseende på interak-
tioner mellan litteraturen och samtidens praktiska och filosofiska verklig-
het. Han har med sitt eget perspektiv definierat sf-litteratur och formu-
lerat hur han ser på författandet och vetenskapen i essäerna och gestaltat 
författande vetenskapsmän i sina romaner.  
     I en egen undersökning av Aniara, i samlingen Rymdljus diskuterar 
Nilson relationer mellan fakta och fiktion, reella sakförhållanden och dik-
tarens frihet. Han fastslår att dikten ”Aniara utan tvivel är science fiction, 
vad än Martinson ville påstå om den saken i 1950-talets litterära kli-
mat”.102 I essän formulerar han också en definition av sf-litteratur som är 
av intresse för undersökningen av Nilsons skönlitterära författarskap: 
”Den enda realistiska definitionen av science fiction måste vara denna: 
en berättelse som på tekniska och vetenskapliga grunder spränger var-
dagens gränser och låter oss skymta den stora världen utanför. Aniara är 
ett science fiction-epos. Och då krävs också en vetenskaplig exakthet: 
ingen licentia poetica kan forma om universum och rubba natur-
lagarna”.103 Den vetenskapliga exakthet han talar om diskutera jag längre 
fram i relation till Projekt Nyaga då frågan är om Nilson också använder 
sig av ”licentia poetica” för att förändra naturlagarna i texten. Defini-
tionen av sf överensstämmer dock med många litteraturvetares beskriv-
ningar och definitionsförsök av denna snåriga genre.  
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     Såväl sf-litteraturens historik som dess aktuella status kännetecknas av 
en stor mångfald av former och uttryck. Vetenskapshistorikern James J. 
Bono skriver som jag tidigare anfört att vi av vana och/eller tradition 
upplever vetenskap som något avskilt från litteratur, språk, föreställda 
eller konstruerade världar och social konstruktioner.104 Bono poängterar 
också att tidigare distinktioner mellan vetenskap och litteratur inte går att 
upprätthålla. Han skriver att “science can no longer regard itself as 
separate from literature, nor as in complete control of its metaphors and 
analogies. Science, in short, may suffer the role of its own metaphors and 
thereby exhibit a genuinely dialogical relationship with literature”.105  
 Peter Nilsons tillvägagångssätt med essäer och romaner kan på det 
sättet sägas ingå i samtidens mer allmänna förståelse om att många och 
till synes skilda kunskapsområden flyter in i varandra.  

En brobyggare 

Populärvetenskapliga framställningar och fiktiva berättelser ingår enligt 
Nilsons eget synsätt i en slags dialog med varandra. Detta framgår av 
flera av hans kommentarer till sina böcker. I samlingen Mitt i labyrinten 
skriver han om essäerna: i ”allt väsentligt har de blivit till i samband med 
att jag skrev min roman Arken, och i någon mån är de kanske skärvor 
och hyvelspån från detta arbete: men jag vill tro att de också 
kommenterar och belyser en och annan dunkel detalj i romanen”.106 För-
hållningssättet återkommer när det gäller Rymdväktaren och Nyaga. I Lju-
den från kosmos skriver han att Rymdväktaren var ”en musikroman, maske-
rad till en science fiction-historia. Inför utgivningen tvivlade jag ibland på 
att läsarna skulle förstå vad den innerst inne handlade om: musikens gåta. 
Det var en överflödig oro. En aldrig sinande ström av läsarbrev bär till 
mig människors undran och förundran över musiken, vad den är och 
varför den finns i världen”. Han skriver att essän ”Ljuden från kosmos” 
är ett ”slags kommentar till alla dessa brev, av vilka jag hunnit besvara 
några få, och en fortsättning på resonemangen i romanen”.107  
     Nilson skriver ofta om skrivandet som aktivitet, process och som nå-
got annat än naturvetenskapligt arbete. Naturvetenskapligt arbete kon-
trasteras mot estetisk verksamhet och han framför kritik mot både den 
vetenskapliga och kulturella delen av världen. Naturvetenskaplig respek-
tive humanistisk lärdom som motsättning och kompletterande verktyg är 
huvudteman, där skrivandet intar en plats som förmedlande och sam-
manförande aktivitet. Samtidigt skriver han att det borde vara lika me-
ningslöst att skriva ”som att låta en droppe vatten falla i havet eller att 
kasta ett sandkorn i en öken”.108 Skrivandet framställs parallellt som en 
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skapande akt som motverkar glömska och som något meningslöst. I 
avslutningen till Stjärnvägar: En bok om kosmos beskriver Nilson sin egen 
position och sin drivkraft som författare. Han säger att ”så länge jag kan 
minnas har jag rört mig någonstans i gränslandet mellan naturvetenskap 
och humaniora, mellan facklitteratur och skönlitteratur”.109 Han fort-
sätter med att beskriva sina farhågor inför tillståndet i världen. Det sista 
förefaller kanske som hans allra mest angelägna skäl att skriva de popu-
lärvetenskapliga böckerna. Han menar att det har varit ”underligt att 
iaktta hur detta gränsland har vidgats på ett par decennier. Vår världsbild 
håller på att splittras, kanske ohjälpligt, aldrig förr har humaniora och 
naturvetenskap stått så långt ifrån varandra som nu”.110 Nilson menar att 
inom ”det olycksaliga begreppet ’kultur’ ryms idag ingenting alls av 
naturvetenskapens problem och perspektiv. Ändå vet vi att vår kunskap 
om naturen, universum och vårt förflutna blir mer än fördubblad vart 
tionde år. Världsbilden håller på att stöpas om och förvandlas, men du 
kan läsa alla våra kulturtidskrifter och alla kultursidor utan att se ens en 
skymt av vad som pågår”.  
 Det är uppenbart att Nilson har ett tydligt uttalat syfte att föra ut 
kunskaper om vetenskap till allmänheten och att människor genom detta 
skulle förstå att bättre ta vara på sin värld och här ingår sf-romanerna 
som en viktig del.  
     Den auktoritet naturvetenskapsmannen besitter, spiller över på mot-
tagandet av romanerna och försäkrar läsaren om att det finns en tro-
värdighet man annars inte läser in i skönlitteratur. Nilsons skönlitteratur 
och populärvetenskapliga texter deltar på så sätt i ett samtal han förde 
om vetenskap utifrån de olika genrernas berättartekniska potential och 
premisser.    
 

De nya humanisterna: ”den tredje kulturen” 

Sett ur ett internationellt perspektiv är Nilson långt ifrån ensam som för-
medlare av vetenskap för en intresserad allmänhet och hans positio-
nering mellan ”de två kulturerna” ingår som jag ser det i ett fält där 
vetenskapsmän inom snart sagt alla vetenskapsgrenar producerar popu-
lärvetenskapliga böcker. Det finns en lång nationell och internationell 
tradition av att popularisera vetenskaplig kunskap.111 Den utgångspunkt 
Nilson sökte formulera belyses därför också i relation till ett antal veten-
skapskolleger.112 Under senare år har många börjat tala om en tredje kul-
tur: det är många vetenskapsmän som funnit det angeläget att skriva om 
vetenskap för allmänheten utifrån ny kunskap och de nya positioner de 
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menar att detta resulterar i.113 De senaste decennierna har det publicerats 
ett stort antal populärvetenskapliga böcker inom astronomi, fysik, mate-
matik och biologi där syftet är att visa förbindelser mellan nutida forsk-
ning och idéer som har föregått det aktuella forskningsläget. Det finns 
alltså ett starkt inslag av vilja till folkbildning inom genren och driv-
kraften verkar vara såväl pedagogisk som ett ifrågasättande av ”de två 
världarnas” inrotade mönster.114  
 Denna populärvetenskapliga genre har snabbt brett ut sig och visar 
både på forskarnas behov av att luckra upp gränser mellan vetenskaps-
grenarna och att det finns ett intresse hos stora läsargrupper av att ta del 
av dessa perspektiv och kunskaper. Sett i internationella sammanhang är 
det många naturvetenskapsmän som likt Peter Nilson tagit på sig rollen 
att popularisera vetenskap.  
     Nilson argumenterade under hela sin verksamma tid för nöd-
vändigheten av både humanistiska och naturvetenskapliga perspektiv.115 
Hans populärvetenskapliga författarskap ingår på det sättet i en samtida 
tendens där flera naturvetenskapsmän anser att de har ett ansvar 
och/eller en skyldighet att förklara vetenskap för ickeexperter. Natur-
vetenskapsmannen som skönlitterär författare har varit mer regel än 
undantag under sf-genrens historia med Arthur C. Clarke och Isaac Asi-
mov som två frontfigurer. Nilsons författarskap befinner sig alltså i en 
internationell litteraturhistorisk kontext både när det gäller att popu-
larisera vetenskap och som en naturvetenskapsman som skriver fiktion. 
Därför förstår jag hans författarskap som en del av ett större kulturellt 
och litterärt fält. Hans projekt är del av en lång historisk tradition där 
gränserna mellan fakta och fiktion är flytande och där vetenskapmannens 
visioner uttrycks som fiktion. Fokus i Nilsons spekulationer är oftast 
astronomi, datateknologi, musik och litteratur. I det svenska litterära kli-
matet där han verkade framstår däremot hans position som rätt unik.116 
     Redan 1977 menar Nilson att en ny situation har uppstått inom det 
vetenskapliga fältet. I essän ”Den bästa och enda av alla världar?” poäng-
terar Nilson hur utvecklingen i biologi, fysik och astronomi påverkat livs-
åskådningsdebatten.117 Han argumenterar för att det är omöjligt att dra 
en skarp gräns mellan vetenskap och metafysik: ”Denna essä är ett för-
sök att antyda vad den nya situationen innebär. Det gäller idéer som lig-
ger på gränsen mellan nykter vetenskap och fantasifull spekulation; men 
dagens kosmologiska forskning rör sig ibland tätt intill denna gräns. Na-
turvetenskap och världsåskådning berör många gånger varandra”.118 Nil-
son är kritisk mot ett kulturbegrepp som inte tar hänsyn till naturveten-
skaplig forskning och förändringar som är eller kan bli resultatet. Samti-
digt påpekar han ständigt att naturvetenskapen inte ensam förmår ge 
människor svar på existentiella frågor. Nilson argumenterar för att ett 
närmande mellan de två kulturella uttrycken är nödvändigt på grund av 
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de naturvetenskapliga forskningsområdenas expansion och skriver att en 
förändringsprocess har inletts. Han anser att ”så sent som för tio, femton 
år sedan kunde en naturvetenskapsman knappast ställa sådana frågor”, 
dvs frågor om samband mellan naturlagar och mänsklig existens. Nilson 
skriver att några ”få vågade göra det, med risk för att få skamfilat ryk-
te”.119 Han bedömer att en förändring har skett och att det ”mot slutet 
av 1970-talet, efter ett decennium av mycket snabb utveckling inom 
astronomi och kosmologi, börjar det bli uppenbart att dessa ’metafysiska’ 
frågor har blivit viktiga”. För att se sammanhangen är det nödvändigt att 
förhålla sig till både naturvetenskapliga och humanistiska perspektiv.  
     Den populärvetenskapliga genren befinner sig mellan etablerade ve-
tenskapliga framställningar och är en presentationsform som är tänkt att 
göra vetenskap mer tillgänglig för människor som inte är experter på na-
turvetenskaplig forskning. Genren befinner sig i ett område som inte är 
klart definierbart. Popularisering av vetenskapliga fakta kan tydligen en-
ligt Nilson vara en riskabel aktivitet för forskaren inom det vetenskapliga 
kollegiet där respekten kan bli lidande. 
     När Nilson startade sin verksamhet såg han framför sig att en positiv 
förändring både var nödvändig och möjlig. Historiskt sett är det, som 
Elvius skriver, en uppdelning som ”utgör en artificiell konstruktion, som 
uppstått i senare tid. De gamla naturvetarna behärskade både vad vi 
kallar humaniora och naturvetenskap. Deras skriftliga verk rör sig ofta på 
båda fälten”. 120 Den indelning vi lever med är en företeelse som Elvius 
anser till stor del beror på att samtliga kunskapsfält expanderar extremt 
snabbt. Det framgår att Nilson långt ifrån är tillfreds med utvecklingen 
han ser och 1991 skriver han i Stjärnvägar att det ”har varit underligt att 
iaktta hur detta gränsland har vidgats på ett par decennier. Vår världsbild 
håller på att splittras, kanske ohjälpligt, aldrig förr har humaniora och 
naturvetenskap stått så långt från varandra som nu”.121  
     Peter Nilsons strävan att förena ”de två kulturerna” förverkligas ge-
nom essäer i tidskrifter som vänder sig till skilda läsargrupper. I radio-
program och i populärvetenskapliga böcker förklarar han naturvetenskap 
på tillgängliga sätt för icke-experter och hans skönlitteratur ingår i detta 
dubbla samtal om vetenskap. I en intervju med Per Nylander i Mono 
(1996) säger Nilson att ”[f]orskning, vetenskap och teknologi spelar en så 
oerhört stor roll i skapandet av vår bild av verkligheten. Det borde natur-
ligtvis varenda människa vara medveten om. Framför allt de som är in-
tresserade av kultur”.122 Det är värt att notera att uttalandet formuleras 
efter bortåt trettio års verksamhet som populärvetenskaplig och skön-
litterär författare. Nilson finner det fortfarande anmärkningsvärt att 
vetenskaplig forskning och teknologi inte är närvarande i debatter på 
kultursidorna. Han säger att ”[j]ag tycker bara att jag skriver om det som 
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är självklart, men det vi kallar kultursidor är ofta föråldrade produkter 
som inte alls har följt med in i samtiden”.  
     I Solvindar uttrycker Peter Nilson ett förhållningssätt som jag förstår 
som ett slags central estetisk nyckel till den skönlitterära gestaltningen: ”I 
våra fantasier om universum möter vi oss själva. Våra drömmar om 
världen, vad den är eller vad den kunde ha varit. Drömmen om en till-
varo där människan inte är en gäst och främling på slumpens villkor, 
utan där det finns ett slags mening med att vi existerar”.123 Inslagen av 
fiktion i framställningarna kan fungera som pedagogiska grepp samtidigt 
som det förstärker de spekulativa aspekterna i de populärvetenskapliga 
framställningarna. I Nilsons fiktiva världar befinner sig vetenskap och ett 
ständigt kunskapssökande i berättelsernas fokus. Olika historiska epoker 
erbjuder fiktionernas aktörer vitt skilda infallsvinklar, berättartekniska 
och vetenskapliga verktyg samt kunskapshorisonter. Vetenskap och ska-
pande fantasi kontrasteras ofta och i Solvindar konstaterar Nilson kort 
och gott att när ”vi närmar oss vetandets gränser är det ofta vår fantasi 
snarare än säkra fakta som kan leda oss vidare. Vetenskapen ger oss 
sällan hela sanningen om någonting. Även forskare kan tro och hoppas 
på något som kan tyckas omöjligt eller osannolikt”.124 Han påpekar här 
att också vetenskapen är beroende av fantasin för att komma vidare, 
finna lösningar eller upptäcka nya perspektiv. Nilsons tankesprång rör sig 
i essäerna mellan det mänskliga och kosmiska, från det konkreta och nära 
till det abstrakta och svårgreppbara: ”Vi har lekt med många världsbilder 
och världsförklaringar genom tiderna. Vi har fantiserat om universums 
hemligheter, försökt komma till klarhet om hur världen fungerar och hur 
den har uppstått. Vi har samlat fakta och kunskaper. Så småningom lärde 
vi oss skilja emellan vad som var rimligt och vad som inte kunde vara 
det”.125 Han använder sig emellertid själv av ett berättartekniskt grepp 
där fakta och fiktion blandas.  
     Författaren och förläggaren John Brockman är en drivande kraft i 
”den tredje kulturens” spridning av forskares litteratur och använder 
benämningen ”the new humanists” – han anser att det är något nytt som 
pågår. De ”nya humanisterna” utformar ”den tredje kulturen” med ut-
gångspunkt i ett syntetiserande förhållningssätt. I detta perspektiv fram-
står Peter Nilson som en föregångare, om än i små svenska omstän-
digheter. Brockman menar att de forskare som är aktiva förmedlare av 
vetenskap tillför nya sätt att förstå och tänka kring grundläggande an-
taganden om den värld vi lever i och som utmanas av snabbt växande 
nya rön inom vetenskap och teknologi. 126 Brockman bedriver ett aktivt 
arbete för att överbrygga klyftor mellan naturvetenskap och humaniora 
och menar att “[t]hroughout history, intellectual life has been marked by 
the fact that only a small number of people have done the serious 
thinking for everybody else. What we are witnessing is a passing of the 
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torch from one group of thinkers, the traditional literary intellectuals, to 
a new group, the intellectuals of the emerging third culture”.127 Ambi-
tionen är att presentera vetenskap på tillgängliga sätt för icke-experter 
och Brockman benämner detta The Third Culture, vilket också är titeln på 
en antologi från 1995 där ett flertal vetenskapsmän förklarar veten-
skap.128 Titeln alluderar till C. P. Snows bok The Two Cultures (1959), men 
Brockman lägger en något annorlunda betydelse i den tredje kulturen än 
den C. P. Snows formulering avsåg.  
     Enligt Snows framställning i The Two Cultures leder motsättningar mel-
lan naturvetenskapsmän och humanistiska intellektuella till flera problem 
som han menar bottnar i ömsesidig ignorans. Brist på helhetssyn och 
respekt för andra vetenskapskategorier leder till allt större schismer inom 
båda ”världarnas” forskning, vilket i förlängningen får konsekvenser för 
beslutsfattande processer av politiskt och etiskt slag. Snow skriver: ”The 
division of our culture is making us more obtuse than we need to be: we 
can repair communications to some extent”.129 Snow föreställde sig att 
en tredje kultur skulle växa fram genom bättre kommunikation mellan 
tidigare tydligt åtskilda fält, men han trodde det var humanistiskt skolade 
intellektuella som skulle förmedla kunskaper från naturvetenskaplig for-
skning. Brockman hävdar att det skett en viktig och positiv förändring 
när det gäller förbindelser mellan de ”två världarna”. Han skriver: ”This 
new culture consists of those scientists and other thinkers in the empi-
rical world who, through their work and expository writing, are taking 
the place of the traditional intellectual in rendering visible the deeper me-
anings of our lives, redefining who and what we are”.130  
 Brockman menar vidare att med framväxten av den tredje kulturen 
uppstår en ny slags intellektuella.131 Han menar att det nya förhållnings-
sättet representerar “a new natural philosophy, founded on the rea-
lization of the import of complexity, of evolution. […] They think like 
scientists, know science, and easily communicate with scientists; their 
principal difference from scientists is in the subject matter they write 
about, not their intellectual style. Science and science-based thinking 
among enlightened humanities scholars are now part of public cul-
ture”.132  
     Matematikern Roger Penrose skriver populärvetenskapliga böcker 
inom sitt ämne och framhåller att åtminstone det ena syftet med The 
Emperor’s New Mind är pedagogiskt: ”I was trying to explain what modern 
physics and modern mathematics is like”.133 Enligt Penrose fattas det 
centrala aspekter i förklaringar och perspektiv på matematik och veten-
skap och anser att han har betydelsefulla perspektiv att tillföra. I artikeln 
”Consciousness Involves Noncomputational Ingredients” förklarar han 
att det måste bli en “semipopular” och ”cross-cultural” bok på grund av 
behovet av att förklara vetenskap på ett sätt som lekmän kan förstå.  
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Penrose poängterar att ”I felt that there was a point of view which was 
essentially the one I believe in, but which I had never seen expressed 
anywhere and which needed to be put forward. I knew that this was 
what I should do. I would write this book explaining a lot of things in 
science, but this viewpoint would give it a focus. Also it had to be a 
book, because it's cross-disciplinary and not something you could ex-
press very well in any particular journal”. 134  
     John Brockman menar att framväxten av den tredje kulturen är ett 
bevis för att “many people have a great intellectual hunger for new and 
important ideas and are willing to make the effort to educate them-
selves”.135 Vidare skriver Brockman att “[t]he wide appeal of the third-
culture thinkers is not due solely to their writing ability; what traditionally 
has been called ‘science’ has today become ‘public culture’”.136 För-
fattaren, redaktören och innovatören Stewart Brand anser att “[s]cience 
is the only news. When you scan through a newspaper or magazine, all 
the human interest stuff is the same old he-said-she-said, the politics and 
economics the same sorry cyclic dramas, the fashions a pathetic illusion 
of newness, and even the technology is predictable if you know the 
science. Human nature doesn't change much; science does, and the 
change accrues, altering the world irreversibly”.137 Han påpekar att den 
mänskliga naturen inte förändrar sig nämnvärt, men att vetenskap både 
snabbt och oåterkalleligt förändrar världen.  
 Ett stort antal av dessa populärvetenskapliga framställningar gränsar 
mot fantasi och luckrar genom detta upp gränserna mellan fakta och fik-
tion. Konsekvenser av forskningen extrapoleras och gestaltas i sf-gen-
ren, samtidigt som det pågår en betydelsefull ”fiktionalisering” i populär-
vetenskapliga framställningar skrivna av vetenskapsmän inom olika for-
skningsfält. Vetenskap och estetik, naturvetenskap och humaniora, sam-
manförs i populärvetenskapliga framställningar och fiktionsform av allt 
flera naturvetare.  
     Nilson iscensätter skeenden i sina sf-romaner där naturvetenskapliga 
paradigm och humanistiska perspektiv bryts mot varandra. Dessa fiktiva 
resultat av vetenskapligt arbete och existentiella frågeställningar är goda 
utgångspunkter för tankemässiga forskningsresor. Romanernas finaler, 
de drivkrafter och upplösningar som skildras av Nilson, kan för läsaren 
vara både provocerande och utmanande men är också läsarens vinst i 
närkamp med texterna. Innan jag ger mig i kast med tolkingarna, först 
något om myter som Peter Nilson också använder i sin fiktion. 
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Myterna: grundstenar i Nilsons brobyggande verksamhet 

Det finns en särskild koppling mellan myter och sf-litteratur som inte har 
uppmärksammats särskilt mycket och som enligt mitt sätt att läsa sf-lit-
teraturen, i synnerhet Nilsons utformning av sf-berättelser, är viktiga ele-
ment när man undersöker genrens estetik, berättartekniska teman och 
visioner framtidsdrömmarna baseras på.  
 Litteraturvetaren Kirsti Simonsuuri skriver att ”poeter och författare 
[är] den moderna världens upplysta mytmakare. Berättandet, fiktionen 
och poesin bidrar till uppkomsten av nya myter samtidigt som de de-
mytologiserar, det vill säga ifrågasätter, det gamla”.138 Historia och litte-
ratur har växt fram ur myterna, de existerar som fasta tecken, arkaiska 
variabler som kan användas i skilda förhållanden. Myterna kan förstås 
som ett referensmaterial som gör det möjligt att om och om igen skapa 
nya verk med allusioner till ett gemensamt arv. Författaren Nilson har 
tillgång till oändliga litterära och mytologiska mallar när han formar sina 
fiktiva varelser och skeenden. Historia, religion, vetenskap och en lång 
litterär tradition innehåller rika och djupa källor som Nilson använt sig 
av och som läsaren förhåller sig till i mötet med litteraturen. De myto-
logiska modeller som aktiveras och hur dessa omformuleras/återskapas 
avgör tänkbara händelseförlopp och karaktärernas handlingsmöjligheter.  
     I Peter Nilsons författarskap har mytologiskt material en fram-
trädande roll både som berättartekniska och strukturerande element. I 
Arken berättar Nilson om centralgestalten Benjamin och hans svårigheter 
att anpassa sig till förändrade tider och om hur han starkt kände ”att han 
längtade tillbaka till livet, till de levandes land i myterna där Noa seglade 
och där Gudarna vandrade vid Eufrats stränder”.139 Benjamin saknar 
”myternas fasta himlavalv och de underbara vatten där man kunde dricka 
odödlighet eller glömska eller död, allt efter som Gudarna behagade och 
ödet befallde”. Benjamin upplever myterna som verkligare än den tillvaro 
han befinner sig i: ”Inför minnet av mytens himlaljus var solen bara en 
fladdrande lampa som kanske snart blåstes ut av någon vind som råkade 
dra fram genom världsrymden på väg från den ena ödsligheten till den 
andra”.140 
     I Mitt i labyrinten, som enligt Nilson är en kommentar till romanen, 
skriver författaren att på  

botten av legenderna finns en myt som kan översättas även till sekulariserat språk, en 
enkel och på samma gång ohygglig tanke om hur världen är inrättad. Det är myten 
om att ingenting kan vara glömt: på något sätt bevaras kunskapen om oss i universum, 
kunskapen om vilka vi var eller vad vi gjorde. En människa kan återuppstå eller 
återskapas därför att någon eller något vet allt om henne. Detta vill jag kalla för 
’drömmen om det outplånliga minnet’.141  
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Det framstår alltså som om ”drömmen om det outplånliga minnet” är en 
huvudpoäng hos Nilson, när han gång efter annan låter arkaiska myter 
och teman spela framträdande roller i berättelser som utmynnar i fram-
tidsberättelser. Det frekventa bruken av mytiska inslag kan ses som för-
sök till att förankra vetenskapliga förändringar i ”naturliga” och därige-
nom ofrånkomliga utvecklingsmönster. Vidare finns det i de gediget an-
slagna berättelserna universella anspråk; under mytens täckmantel kan 
man gestalta ”allmängiltiga” och ”generellt mänskliga” omständigheter 
som oföränderliga storheter.142  
     I Solvindar skriver Nilson att på ”modernt språk betyder myten att 
något hos oss människor har kosmisk allmängiltighet, att vi återspeglar 
ett grundläggande mönster, en universell arketyp”.143 När det gäller my-
ter och vetenskapliga hypoteser skriver han följande i Hem till jorden: ”I 
saga och myt har vi famlat efter det omöjliga så länge mänsklig fantasi 
har funnits. Vi gör det fortfarande i vetenskapen, vid själva frontlinjerna 
mot det okända. Att utforska världen är ju detsamma som att vidga den, 
att upptäcka allt mer av det som kallas verklighet”.144 Nästa mening är 
utgångspunkten för min diskussion av myter som berättartekniska mallar 
hos Nilson: ”Ändå väljer vi många gånger själva vad som är verkligt, och 
vad som inte får vara det”. Nilson upprepar att ”myter dör inte: det är ju 
myternas kännetecken”.145 Det är en fråga om vilka myter författaren 
väljer, hur de återberättas, vilken status de tilldelas och vilken effekt de 
får i berättelserna. 
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Del II.  
Peter Nilsons protagonister i tomma 

intet 
 

 
 
 
 
 
Konsten att ”skriva” handlar inte enbart om att hopa ord. Att skriva är 
att betvinga kaos, att dra upp gränser för tillvaron, att forma ett stycke av 
den stora berättelsen som kallas världen. Varje bok, varje ord är ett frag-
ment av skapelsen. När jag skriver fortsätter jag traditionen från Karmels 
grottor, och i tangenternas rassel och datorfläktens sus kan jag höra 
knastret från lägereldar. [---] 
      Våra texter, våra berättelser är bara små tidsfördriv. Vi är en del av 
en skapande, dynamisk natur som tycks oss grym och likgiltig och svind-
lande stor, och ändå finns vi i dess mönster, i väven av sammanhang, i 
den kosmiska texten. I det vi lyckas skapa finns kanske, ibland, en skugga 
av det stora bygge som pågår i universum genom miljarder år. En berät-
telse med många slags äventyr och många slags episoder: livets historia 
på vår jord är väl bara en av dem. 
     Den stora, kosmiska berättelsen är olik alla berättelser vi kan dikta på 
jorden. Vi vet ingenting alls om slutet, vi kan inte ens föreställa oss hur 
den skulle kunna sluta. 
     En komedi, eller en tragedi. Eller kanske något annat. 
 
     Peter Nilson, Solvindar: En bok om rymd och människor (1993) 
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3. Berättandet som besvärjelse 
Ett återkommande dubbelsidigt tema hos Nilson som formuleras eu-
foriskt gäller fantasins frihet att röra sig i tid och rum och författarens 
möjlighet att skapa världar ”ur tomma intet”. Detta är också en formule-
ring som används av andra än mig som en sammanfattning av hans för-
fattarskap. I Den Svenska Litteraturen är ”fantasier över tomma intet” ru-
brik för presentationen av författarskapet.1 Nilson talar i många sam-
manhang om sina texter som just ”fantasier ur tomma intet”. I Mitt i la-
byrinten heter ett kapitel ”’Dyrbarare än guld, ädlare än konungars blod’: 
En fantasi över tomma intet”.2 Tomma intet är sammantaget ett huvud-
tema i Nilsons skönlitterära produktion. Protagonisten i romanen Troll-
karlen tänker exempelvis om sitt skrivande att han skapar världar ur tom-
ma intet: ”Herre Gud, tänkte jag plötsligt, pennan är ju ett skapelsens ve-
rktyg. Visst är den förtrollad, med pennan kan jag mana fram världar ur 
intet”.3 Påståendet framstår som paradoxalt: finns det överhuvudtaget 
något som kan uppstå ur intet? I essäsamlingen Stjärnvägar berättar Nil-
son att astronomer har räknat ut att de ”svarta hålen fångar in sin egen 
gravitationsstrålning och förvandlar den till massa – en underlig och 
oväntad ’skapelse ur intet’ ”.4  
     Författande och skrivprocesser befinner sig alltså i Nilsons fokus i så-
väl skönlitterära gestaltningar som essäer. Diktarens skapande fantasi är 
därmed ett av de stora teman som undersöks i både populärvetenskaplig 
och skönlitterär form. Nilson skriver bland annat att ”[p]lötsligt inser jag 
vad det betyder att diktaren kan fara vart han vill i tidsåldrarna”.5 I Stjärn-
vägar (1991) skriver Nilson att ingen ”framtidsforskare kan veta något 
med visshet om människans eller världens öde; där är diktaren lika my-
cket expert som någon annan”.6 Detta antyder både en relativisering av 
vetenskapens möjlighet till exakthet och att författaren kan vara en ex-
pert på vetenskaplig nivå. Han skriver: ”Vetenskapen har sin rot i myten, 
i den kosmiska sagan: den tesen bekräftas än en gång när man studerar 
kosmologins historia”.7 Fortsättningen lyder: ”Vetenskapen ger oss illu-
sionen att den har förklarat oerhört mycket. Men vad har egentligen bli-
vit förklarat?”8 Här relativiseras således vetenskap som kunskapsform, 
något som återkommer och också gestaltas i romanernas fiktion. Nilson 
ifrågasätter vetenskapens förmåga att ge människor svar på existentiella 
frågor. Parallellt med detta ifrågasätts humanistiska försök att svara på 
grundläggande frågor. Nilson frågar sig var ”världens ordning” eller 
”skapelsens program” har sitt upphov. På ”vilket sätt kan det existera en 
ordning som regerar över tomrummet eller över Intet och tvinga fram 
skapelsen?” I enlighet med sitt sedvanliga sätt att resonera fortsätter han 
tankeräckan i form av analogier: ”Frågan verkar välbekant: exakt så ku-
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nde medeltidens lärde undra över var Gud fanns och hur han betedde sig 
när han danade vår värld ur Intet”.  
     Del II kommer att mynna ut i en diskussion om ”intet” och dels gäl-
ler det då förstås hur författarens fantasi kan fylla ”intet”, dels hur ”in-
tet” blir ett slags överraskande tomrum som romankaraktärerna måste 
övervinna. Slutligen gäller diskussionen mot bakgrund av textanalyserna 
också estetiska och idéhistoriska aspekter på begreppet intet. Först emel-
lertid en fortsatt och fördjupad utredning av Peter Nilsons tematisering 
av författarpositionen, ställd som han tycker sig vara inför en ny syn på 
kosmologin, en världsuppfattning och syn på universum. 

Vetenskapsmannen och författaren 

I Rymdljus (1992) är författarens skrivande närvarande för läsaren i form 
av några inledande sidor till varje essä som kursiverats och som håller 
samman samlingen. Författaren inflikar sin egen författarposition genom 
kommentarer om årstidernas växling under det att boken växer fram: 
”Det blev vinter i markerna medan jag skrev min bok. Solbanan ligger 
lågt, det skymmer tidigt om kvällarna”.9 Han återvänder till biblioteket, 
den tända brasan och årstidens växlingar utanför författarens fönster och 
påminner sig om äldre tiders författare: ”Piccolomini skrev sin tids berät-
telse om universum. Jag inser att jag själv diktar vidare på samma tema, 
att mina kosmiska böcker är en del av en berättartradition som har sina 
rötter i historiens gryning, i grottornas mörker, vid lägereldar på savan-
nen”.10 Fantasin fascinerar Peter Nilson och människans uppfinnings-
förmåga och drömmar diskuteras i relation till fysik, evolution och kun-
skap om hjärnans struktur: ”Fantasin är ju verktyget som har skapat vår 
tillvaro: all vår kultur, all dikt och vetenskap. Det är i vår fantasi som våra 
bilder och modeller av universum blir till, [...] Naturen har ett slags fan-
tasi, annars skulle vi inte finnas”.11 Nilson skriver att ”[k]ontrasten mel-
lan vetenskapen och dikten är inte så stor som jag trodde den där höst-
kvällen i observatoriet. Om det förekommer någon själavandring i uni-
versum så har Keats nog blivit återfödd som fysiker”.12 Det kanske är 
just detta som är en utgångspunkt i Peter Nilsons skönlitteratur. Där ge-
staltas skeenden där det är författaren – som också är vetenskapsman – 
som skapar och/eller förändrar händelseförlopp som resulterar i ny kun-
skap och hypotietiska  medvetandetillstånd.  
     Författarens och vetenskapsmannens möjligheter att utforska tillva-
ron framställs ofta som likvärdiga storheter. Nilson skriver i Solvindar 
(1993) att ”när vi närmar oss vetandets gränser är det ofta vår fantasi 
snarare än säkra fakta som kan leda oss vidare. Vetenskapen ger oss 
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sällan hela sanningen om någonting. Även forskare kan tro och hoppas 
på något som kan tyckas omöjligt eller osannolikt”.13 Solvindar är i sig en 
samling vetenskapshistoriska essäer där Nilson kontinuerligt gör nerslag i 
samtidens aktuella händelser inom astronomisk forskning. Efter en redo-
görelse för människans dröm om liv på andra planeter landar författaren 
i texten vid sitt skrivbord i skrivögonblicket. Han fokuserar då den fria 
tanken på den mer spektakulära delen av astronomisk forskning, sökan-
det efter utomvärldsligt liv. Samtidigt är Solvindar en samling texter där 
tyngdpunkten läggs vid människans begränsade fantasi. Han konstaterar 
att ”i våra fantasier om universum möter vi oss själva”.14 Nilson beskri-
ver hur evolutionen börjar någon gång med vårt universums tillblivelse 
och han spekulerar kring hur människor har påverkats av kosmiska pro-
cesser på olika sätt: ”Vi är barn av världsalltet. Men hur mycket har vi 
verkligen ärvt från den värld och de naturprocesser som har skapat oss? 
Fanns det kanske medvetande, tankar och intelligens före oss, någon-
stans bakom det mönster av skapelse och evolution som lät oss bli till?”15 
En tanke som diskuteras i essäsamlingarna, samtidigt som den prövas på 
annat håll i fiktionens form, gäller människans ursprung i kosmiska pro-
cesser som har format vår biologiska såväl som kognitiva status. Män-
niskors upprinnelse är enligt en av Peter Nilsons centrala metaforer 
”stjärnstoft”, för människor gäller samma processer som för den övriga 
skapelsen i universum. Läsaren får alltså hos Nilson ta del av pedagogiskt 
anlagda redogörelser för vetenskapshistoriska fakta och ett samtidigt ifrå-
gasättande av den nuvarande kunskapsnivån och dess användbarhet. 
     I Solvindar (1993) fokuseras det mänskliga medvetandet och en hu-
vudfråga är vetenskapens svårigheter att förklara det mänskliga medveta-
ndet: ”Vi vet att vi existerar. Fysikaliskt sett är detta ett mysterium. Natu-
rens lagar kräver att en stjärna strålar ut ljus, att en urankärna är radioak-
tiv, att olja kan brinna eller att is flyter på vatten, men de kräver inte – så 
långt vi känner dem i vår tid – att det skall existera medvetanden”.16 Från 
utgångspunkten naturens lagar går Nilson obönhörligen vidare från för-
ståelse till ett slags förklaring: ”Vetenskapen kan någorlunda beskriva hur 
Adam danades av markens stoft (som i vår tids världsbild snarare är 
stjärnstoft, solaska). Men den förklarar inte skapelsemytens ord om att 
Gud blåste in sin livsande i hans näsa: ’…och så wart människan en lef-
wande själ’”. Mytiska förklaringar överförs alltså av Peter Nilson till nu-
tida vetenskap samtidigt som vetenskapens oförmåga att ge svar på exis-
tentiella frågor poängteras.   
     I Rymdljus (1992) inleds essän ”Livets bibliotek” som framgått i för-
fattarens bibliotek där han skriver på sin bok. Framför en sprakande 
brasa öppnar han ett bokpaket från ett danskt antikvariat, ”en perga-
mentvolym med två av astronomihistoriens klassiker: Della sfera del 
Mondo (Om världssfären) och Della stelle fisse (Om fixstjärnorna) i 
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upplagorna från 1552”.17 Nilson läser den gamle ärkebiskopen av Pantras’ 
bok och skriver att han ger sig ut på ”en resa genom ett annat och gam-
maldags universum. Den gamla boken med sina gulnade och blanknötta 
pärmar kommer från en tid då astronomerna trodde sig veta det mesta 
om universum, fast de knappt visste något alls”.18 Kunskap är enligt 
framställningen under ständig förändring och en relativ företeelse. Nil-
son frågar om framtiden en gång kommer att säga detsamma om sam-
tidens astronomer och undrar: ”Gör jag dem orätt? Är inte världen lika 
liten för oss alla, fast vi lärt oss att tala om ljusår och årmiljarder?”19 Böc-
ker ses här nästan fetischistiskt som en urbild av människans verk-
samhet, att söka, förmedla och samla allt större kunskap. Nilson skriver 
att ”bara i böckerna bevaras det lilla som kan bli bevarat av mänsklig er-
farenhet, livsvisdom, kunskap och tankemöda, medan generation efter 
generation försvinner i mullen”.20 Historiska och idémässiga paralleller 
och analogier dras kontinuerligt och han påpekar hur det egna skrivandet 
ingår i en lång tradition.  
     Peter Nilson poängterar att skrivandet alltid har ”varit att kämpa mot 
glömskan, ett envist och fåfängt försök att övervinna tiden” och berättar 
hur ”Babylonierna samlade sina lertavlor och egyptierna sina rullar av pa-
pyrus”.21 Essäns tema är författandet, berättandet, astronomers 
kunskapssökande. Nilson berättar hur bibliotekarierna i Alexandria drö-
mde ”om att ha all världens böcker hos sig och bevara dem för evig-
heten”. Ackumulering av kunskap i historien och som en universell män-
sklig aktivitet har enligt resonemanget genomsyrat mänsklighetens histo-
ria.  
     I fortsättningen berättar Nilson om skrivandet som en uråldrig akti-
vitet av praktisk och existentiell karaktär. Att skriva framställs som ett av 
människans tidigaste organiserande verktyg i konkret bemärkelse. Han 
följer de etymologiska och historiska rötterna av ordet ”skriva” till en tid 
då det småländska ordet ”vret” och det engelska ordet ”write” hade in-
nebörden liten åker eller åkertäppa: ”Att ’skriva’ var från begynnelsen att 
rista in en bild eller ett tecken: i trä, i benbitar, i jorden”, skriver Nilson.22 
Det var en så enkel handling som att man ”har ristat något i mullen, skri-
vit i jord”. Betydelsen av handlingen var däremot viktig och han berättar 
att när ”man grundlade en stad i gamla tider lät man plogen ’skriva’ i 
jorden längs stadens gränser”.23 ”Skrivandet” var i den här betydelsen ett 
sätt att dra gränserna mellan ödemark och civilisation och ”vreten” var 
”[k]retsen som är gräns mellan ordning och kaos”. Nilson uppehåller sig 
vidare vid bonden som ordnade sin värld i den småländska myllan och 
fortsätter till antika stadsbyggare som plöjde städernas gränser i jorden 
och ”skrev” stadens ytterområden, stadens gränser, som fysiska fåror i 
marken.24 Tankegången spåras genom historien och landar i speku-
lationer kring det egna författarskapet som i resonemanget förankras i en 
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obruten räcka av berättande från myternas tid till det nu han beskriver 
som sitt. 
     Nilson skapade utifrån denna grundsyn på författandet också ett fler-
tal fiktiva, hypotetiska glaspärlespelare i sina romaner. Protagonisten som 
är både naturvetenskapsman och författare uppträder redan i debut-
romanen Trollkarlen (1979). Här finns grunden för en återkommande te-
matik i författarskapet. Protagonisten Bernward Bienewitz förkroppsligar 
Ordets skapande förmåga och skapar sig själv med Ordets hjälp. Han 
skriver fram sin verklighet, sin egen identitet och sitt öde, samt påverkar 
sin yttre verklighet genom det skrivna ordet. Äventyrets tema från 1989 är 
framför allt en process som rör Boken, berättelsen och berättarens plats i 
skeendet och berättelsens tillkomst. Protagonisterna i Äventyret använder 
sig av medeltidens vetenskap, men framför allt är det böckerna och ordet 
som är grunden till kunskapssökandet. Berättaren och Boken är också 
Äventyrets tema och kanske är det till och med ärkeängeln Uriel som är 
romanens egentliga berättare.  
 Den berättande ängeln är särskilt intressant som motiv för att bära 
fram författarpositionens tematik med tanke på att just Rainer Maria Ril-
kes diktning utgör ett av Solvindars centrala teman. Jag återkommer till 
denna Rilkeaspekt i ett särskilt avsnitt, med tanke på dess tyngd i Nilsons 
estetik och syn på författandet. 
     I Projekt Nyaga efter 1995 är huvudkaraktären en modern veten-
skapsman som samtidigt är författare, helt i linje med glaspärlespelets 
modell. Futuristisk datateknologi tillhandahåller i detta sf-verk mer kraft-
fulla förmedlingskanaler än författare tidigare har haft tillgång till och ro-
manens berättare skapar till och med en ny världsordning. Romanens 
avgörande vändpunkt sker när huvudkaraktären kommer till insikt om 
berättandets möjligheter: ”Plötsligt fattade jag varför han hade berättat. 
Han var inte nöjd med den odödlighet som fysikens lagar ger �…� jag 
höll på att skrika av lycka när jag begrep att jag kunde skapa den åt ho-
nom”.25 Det är alltså romanens berättare/vetenskapsman som förstår att 
han kan förändra, rentav omskapa, fysikens lagar genom sitt åter-
berättande av historien. Han förstår också tidigt i romanens skeende att 
han har möjlighet att förändra ödet och skapa odödlighet åt sin infor-
mator. Den berättarprocess som därmed startas får också oerhörda kon-
sekvenser i romanens verklighet, något som är berättarens medvetna 
beslut att frambringa: ”Några tusen ord som du skriver sätter igång en 
kosmisk process och förändrar världshistorien”.26 Genom att romanens 
protagonist förbinder berättandet med teknologi uppstår nämligen i ro-
manen den ultimata symbiosen, ett kosmiskt, gudalikt medvetande.  
 Historieberättaren och författaren enas i romanen om en strategi och 
tekniken lyfts fram som en kraftfull förmedlingskanal: ”Tänk om någon 
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romanförfattare från 1900-talet hade fått vara med om detta! […] Vi får 
se hur det går. Och vi kan inte sluta här. Jag fortsätter att berätta och du 
skriver, men nu gör vi det fullt medvetna om att vi spelar med verklig-
heten. För första gången i historien skall vi berätta något som ingriper i 
universums öde!”27 De har enligt fiktionen båda förstått att berättelsen 
som skrivs in i datorns komplexa system interagerar med världen om-
kring dem. Resultatet är märkligare än de har kunnat föreställa sig. De 
har rätt i sina förväntningar på datorns kapacitet och världshistorien för-
ändras. Kanske övervinner de också döden, vilket ligger implicit i Projekt 
Nyagas riktning mot ett otydligt hinsides, mot en intighet som innebär 
skapelsen av en ny begynnelse. Jag återkommer till detta i ett kommande 
avsnitt av min uttolkning av verket. 
     Nilson har i flera sammanhang skildrat sin personliga bakgrund och 
hur han efter flera år som naturvetenskaplig forskare valde att ändra 
inriktning på sin verksamhet. Jag undersöker närmast mer i deltalj dessa 
uttalanden om vetenskap och litteratur samt hur Nilson framställer sig 
själv som författare.  
     I antologin Hur jag blev författare får man en uppfattning om hur Nil-
son iscensätter sig själv som aktör på det litterära fältet.28 Nilsons sätt att 
dubbelexponera kunskapen om världen framstår som en sällsynt förfat-
tarposition sett ur ett svenskt litterärt, kulturellt och historiskt perspektiv 
och han såg också på sig själv som ”en främling i litteraturens univer-
sum”.29 Nilson skriver att för ”en litteraturfixerad tonåring i en liten små-
ländsk by vid mitten av 1950-talet var mötet med vetenskapen ett oför-
glömligt underverk. Plötsligt upptäckte jag en väldig tillvaro utanför det 
mänskliga, ett universum fyllt av skönhet, intelligens och förunderliga la-
gar som vi kan utforska och förstå”. Vidare berättar han om vad som har 
varit hans inspirationskällor: ”Det är konst och musik och forskares tex-
ter som eggar min fantasi när jag skriver. Sällan finner jag inspiration i 
någon litteratur utanför vetenskapen”.30 Han formulerar sig alltså explicit 
om det estetiska fält som han själv aktivt använder sig av och skriver vi-
dare att han ”fortsätter att skriva, fast jag emellanåt kan känna mig som 
en främling i litteraturens universum. Där har Galilei aldrig lyft sin kikare 
mot himlen, Darwin och Einstein har aldrig existerat, inga teleskop har 
kartlagt himlarna, ingen har utforskat materiens hemligheter”. Han säger 
att han ”kom dit ensam från världar som ingen diktare hade besökt före 
mig. Mötet med vetenskapen har lärt mig att skapandets frontlinjer inte 
längre finns inom det vi kallar kultur”.  
 Nilson framställer alltså här sin egen position som författare som 
tämligen unik och skriver vidare att den litterära kulturen fortfarande 
väntar ”på sin kopernikanska revolution, och antagligen hinner den inte 
komma så länge bokens tid varar. Litteraturen har förblivit antropo-
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centrisk liksom den medeltida världsbilden, lika bunden till ett kosmos 
som slutar hitom himlavalvet”. 31  
     Uttalandena från författaren Nilson kan tolkas så att viktiga kun-
skapsområden förminskas och som att förnekanden av influenser från 
litterära föregångare skymtar fram. Att Nilson är påverkad av andra för-
fattares texter är emellertid mycket tydligt i den populärvetenskapliga de-
len av hans författarskap, där litteratur skriven av Herman Hesse, Rainer 
Maria Rilke, Jorges Luis Borges, Pär Lagerkvist och Harry Martinson ut-
gör avstamp för flera essäer. En förklaring till denna typ av förminskning 
av andra författares påverkan kan bottna i det litteraturvetaren Anders 
Mortensen har beskrivit som ”diktarens kamp mot traditionen, om ska-
pandets psykiska försvarsmekanismer, om originalitetssträvan som litte-
raturhistoriens primära drivkraft, och i sista hand, om ångesten för in-
fluens som förutsättning för allt skapandet”.32 Mortensen syftar för sin 
del främst på Harold Blooms litteraturteoretiska projekt, där Bloom talar 
om denna ”influensångest”. Nilsons uttalanden kan i sin tur förstås som 
förnekelse av ”fädernas” inflytande på det egna projektet, vilket också 
enligt Bloom är vanligt i författares förhållningssätt. 
     Nilsons berättartekniska grepp i essäsamlingarna är vanligen att ta av-
stamp i mytiska, religiösa och historiska företeelser och fortsätta till sam-
tidens faktiska forskning, för att utmynna i fiktiva rymdresor där för-
fattarens spekulationer rörande framtida teknik blommar ut. Ordet/ 
Boken fungerar därmed som bärare av meningsstrukturerande och berät-
tartekniska teman i författarskapet. Nilson funderar över sitt eget förfat-
tande och ”den kosmiska berättelsen” och konstaterar att ”[u]niversum 
är en berättelse, och den rymmer ju allt som någonsin kan berättas”.33 I 
skönlitterär, vetenskaplig och populärvetenskaplig form verkar det alltså 
vara samma strävan att organisera världen, ”betvinga kaos” och skapa 
mening i ”budskap” av vitt skilda slag, som är en drivande kraft för hans 
verksamhet. Berättandet är i det sammanhanget alltså en besvärjelse.   
     Med sina utgångspunkter förespråkar Nilson konsekvent symbioser 
mellan olika kunskapsområden, i såväl romaner som populär-
vetenskapliga framställningar. Dessutom beskriver han som jag påpekade 
tidigare en interaktion mellan sina egna vetenskapliga och skönlitterära 
texter. Framställningarna i romanerna beskrivs som ”resonemang” som 
vidareutvecklas i populärvetenskaplig form. I Solvindar skriver han: ”All 
naturvetenskap handlar om att söka efter lagbundenheter i tillvarons 
mångfald, formler eller symmetrier som ger en glimt av ordning bakom 
kaos och förvirring. Samma naturkrafter och samma matematiska mön-
ster visar sig gång på gång bakom helt olika naturförlopp, i hela uni-
versum”.34 Han skriver att dessa krafter verkar ”i oss själva, i våra gener, 
i fingrarna som hanterar mätinstrumenten, i hjärnans celler där det så 
gåtfullt kan tändas små glimtar av inspiration och insikt. Men vi ser inga 
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korrespondenser mellan denna kosmiska ordning och den kunskap vi har 
samlat om människan som kulturvarelse”. 35  
     De kunskapsmässiga element som sammanfogas i Nilsons texter be-
finner sig i ett pågående samtal över tid, med levande och döda veten-
skapsmän och författare. De är förklaringsmodeller med utgångspunkt i 
författarens förförståelse och preferenser som lämnas vidare till läsarens 
förförståelse, förklaringsmodeller och preferenser. Det är därför ett fler-
tal tolkningsprocesser som initieras – och därmed formas också en in-
bjudan till ett kontinuerligt samtal över tid och ämnesgränser. Böcker 
och musik diskuteras i essäer och gestaltas i romaner från olika infalls-
vinklar: ”Musik kan vara noter på ett papper, en roman kan vara tryck-
svärta. Men något fattas när musiken bara är noter och romanen enbart 
bokstäver: klangerna, meningen, sammanhanget förverkligas bara när nå-
gon lyssnar eller läser. Är det kanske så med allt annat i universum?”36  
     Konstnärliga artefakter som litteratur och musik är, som Nilson 
poängterade, företeelser som ur ett särskilt perspektiv endast består av 
tecken på papper. Litteraturvetaren Anders Pettersson skriver att vi som 
läsare emellertid har “the right to expect the author to have composed 
the text in such a fashion that it has interesting and valuable things to 
offer us”.37 Psykologiska faktorer är viktiga beståndsdelar i Petterssons 
beskrivning av hur texter tas emot av läsaren, i analyser av varför vi 
överhuvudtaget läser böcker, och vad som sker när vi läser.38 För att 
kunna tala om något som liknar helhetsupplevelser av konst måste man 
dock lägga till förmåga att tillgodogöra sig text och språk, ljud, författares 
skicklighet i skrivkonsten, kompositörers och musikers duglighet i att 
omsätta idéer till noter och noter till musik. Att tolka texter är dessutom 
en fråga om läsarens preferenser, emotioner, erfarenheter och kunskaper. 
Vi utgår också ifrån att författaren har vissa intentioner med de texter 
som publiceras.  
     Mitt grundantagande för avhandlingens analyser är att även svensk sf-
litteratur kommenterar, belyser och problematiserar viktiga tendenser i 
samtiden och därför också kan diskuteras med utgångspunkt i verklig-
hetens företeelser. Detta är absolut förenligt med sf-genrens intentioner 
att fungera som en samhällskritisk instans. I Nilsons fall är det dessutom 
naturligt att sätta litteraturen in i det parallella folkbildande projekt han 
bedrev, och där han själv tydligt poängterar att de olika genrer han an-
vände sig av kommenterar varandra. 
     Nilsons resonemang om författarpositionens fantastiska frihet fort-
sätter till naturvetenskapligt kunskapssökande och han skriver: ”Inte hel-
ler fysikens verklighet är given en gång för alla. Den förverkligas i någon 
bemärkelse av oss som lever i den och iakttar den, och av frågor som vi 
ställer. Även vår undran och vår nyfikenhet, vår forskning och våra mät-
instrument bidrar till att forma världen och skapa universum”. Det är på 
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det sättet ständigt tal om att, genom observation, tolkning och för-
medling av kunskap, skapa världen. I Mitt i labyrinten spekulerar Nilson 
också med utgångspunkt i det enskilda mänskliga minnet av kollektiva 
minnen, om glömska och död som placeras in i ett kosmiskt perspektiv. 
Han skriver att kosmos ”är fullt av outgrundliga minnen – av hur det 
skapades, av hur Gudarna och människan föddes” och fortsätter till or-
det och dikten:  

Någon gång finner man hos diktarna bilden av en läsande Gud, att Gud fördjupar sig 
i böcker. Pär Lagerkvist återkom flera gånger till den scenen. Jag tänker mig att man 
kan tolka honom så: att världen är så gåtfull att även Skaparen har mycket att grubbla 
över, inte ens han har genomskådat tillvaron helt och hållet. I Den lyckliges väg beskrev 
Lagerkvist sin mor när hon satt lutad över Bibeln; och sedan kommer samma bild 
igen, men nu projicerad på universum.39  

Analogier mellan makrokosmos och mikrokosmos formuleras på detta 
sätt av Peter Nilson många gånger, såväl mellan Guds som människors 
sysslor. Paralleller mellan Gud som berättare och författaren som skapa-
re av världar/verkligheter formuleras också på flera nivåer. Vidare är bo-
ken enligt Peter Nilsons framställning själva ”symbolen för minnena, för 
en kunskap som bevaras. Så länge en bok finns till, skriver bokälskaren 
Richard de Bury i sin Philobiblon från 1340-talet, så länge garanterar den 
att dess författare inte glöms utan att han blir ’athanatos’, odödlig”.40 
Boken och författaren som en (alls)mäktig Gud som skapar och (om)or-
ganiserar tillvaron är ett av Nilsons mest grundläggande och återkom-
mande teman.  
     Skrivandet som aktivitet diskuteras och gestaltas med utgångspunkt i 
olika perspektiv och författandets och fantasins frihet formuleras i Stjärn-
vägar på det här sättet: ”Jag vänder ruinerna ryggen och börjar drömma 
om resan som jag alltid har velat göra: en resa ända fram till slutet, där 
någon kanske vet – äntligen – vad alltsammans tjänade till”.41 I Mitt i la-
byrinten skriver Nilson om hur vi ärvt vår genetiska uppsättning men hur 
vi skapar vår kunskap om den på egen hand. Sen är språnget kort från 
kunskap om kroppen till kunskap om universum: ”Världsbilden hämtade 
vi inte ute i universum: den växte fram ur vår egen förmåga att fanti-
sera”.42 Här kunde han valt att poängtera den allt större kunskap vi som 
människor har skaffat om världen och universum vi lever i, men han 
väljer att lyfta fram fantasin: ”Varje människa som spanar efter sitt ur-
sprung – på jorden eller i de astrofysikaliska processerna ute i universum 
– är ju också en osynlig resenär som färdas genom tiden, en iakttagare 
som spanar och lyssnar utan att kunna bli sedd av någon”.43 Nilson be-
skriver i Hem till jorden hur människan ”spanar ut i universum, känner sin 
intighet inför de kosmiska vidderna, stjärnmyllret och rymdens öknar”.44 
Upplevelsen av människans litenhet kontrasteras omgående mot ett an-



98 
 

nat perspektiv: ”Vi är själva gigantiska universa, sammansatta av organ 
och processer som fungerar med en ofattbar precision fast vi aldrig kan 
se dem med våra ögon. Naturens och livets skrift är till stor del skriven 
med bokstäver så små att vi behöver den allra yppersta teknologi för att 
läsa dem”.45   
     Nilson säger i en intervju att hans ambition är att hitta nya kombina-
tioner som skapar nya associationer där naturvetenskap, konst och etik 
kan förenas.46 Han säger också att det att han bytte inriktning på yrkes-
verksamheten ”låter som ett större steg än det egentligen var”. Nilson sä-
ger sig ha skrivit under hela sitt vuxna liv: ”Jag har skrivit artiklar i både 
Svenska Dagbladet och DN. Men jag märkte att skribenten tog överhand 
över vetenskapsmannen och till slut kom jag till en punkt när jag måste 
välja”. Han övergick från faktaframställningar till ett helt annat uttrycks-
sätt när det gäller att beskriva och förklara världen, från naturveten-
skapens exakthet med matematisk precision övergick han till skönlittera-
turens fria kreativitet och fantasi.  
     Här uppstår också emellertid en svårighet för läsaren som är märkbar 
då förväntningarna på Projekt Nyaga, presenterat som ett skönlitterärt 
tankeexperiment, skiljer sig markant från en vetenskaplig eller populär-
vetetenskaplig utredning om hyperrummet, Riemanrummet samt andra 
matematiska och astronomiska hypoteser och termer.47 I en intervju med 
författaren Clas Swahn säger Nilson att det ”är möjligt att jag har ett 
slags pedagogisk lidelse, att jag vill berätta om sådant jag upptäcker”. 
Han berättar att han gärna vill ”hitta associationer, förbindelser mellan 
olika fenomen, olika kunskaper, som ett glaspärlespel där man hittar för-
bindelser mellan olika delar av verkligheten. Det roar mig väldigt 
mycket”.48 ”Glaspärlespelarens” karakteristiska berättarstil där associatio-
nerna raskt rör sig mellan många olika perspektiv är något som möjligen 
fungerar positivt när det gäller essäsamlingarna. Att omsätta dessa per-
spektiv till skönlitterärt uttryck är däremot inte lika enkelt. Innan jag går 
in mer på detta skall jag undersöka ytterligare några av Nilsons litterära 
teman som återskapas i hans romaner. 

Tematik från Glaspärlespelet 

Åtskilliga av de berättartekniska strategier Nilson använder sig aktivt av i 
sitt författande kan härledas till Herman Hesses Glaspärlespelet men utan 
att de kritiska aspekter som förs in i Hesses roman finns med. 
Glaspärlespelaren som belyses är en vetenskapsman och konstnär som 
arbetar med att skapa synteser mellan kunskapskategorier som varit 
åtskilda och man har lyckats skapa ett gemensamt språk för att uttrycka 



 

99 
 

vetenskapens nya insikter. I essän ”Till världens medelpunkt” i Solvindar 
diskuterar Nilson Hesses roman. Romanen gestaltar en tankemodell som 
upptog Nilson i hög grad: ”Har inte mitt eget skrivande genom alla år 
varit ett ständigt försök att skapa eller upptäcka spelet?”49 Han skriver att 
”visst finns det glaspärlespel. Vi spelar dem ständigt när vi fantiserar, när 
tanken leker med associationer. När jag ser tillbaka på mina egna essäer 
genom åren skymtar jag glaspärlespelet på många boksidor”.50 Nilson 
menar att ”vi spelar våra enkla små glaspärlespel varje gång vi försöker 
förklara en ny upptäckt eller en vetenskaplig teori”.51 Ett problem som 
upptog honom är alltså hur man förklarar kunskaper över ämnesgränser 
och Nilson spekulerar om det verkligen finns ”ett språk på vilket vi kan 
tala samtidigt om vetenskapliga fakta och om våra djupaste erfarenheter 
av att vara människor?”52  
 Det som fascinerar Nilson med Glaspärlespelet är visionen att i roma-
nen en ny vetenskap, en ny kunskapsform har utvecklats där man genom 
spelet kan finna sammanhang som är dolda. Nilson anser att vi fort-
farande inte kan föreställa oss Hesses vision ”inom vår tids vetenskap. 
Man lekte fram nya ordningar i symbolernas värld, tills urladdningen av 
associationer kunde spänna över väldiga distanser genom idévärldar och 
tidevarv. Leken förvandlades till insikt”.53 I Glaspärlespelet har Hesse gett 
en bild av hur man skapat metoder som gör det möjligt att systematisera 
och förklara olika kunskapskategorier och erfarenheter, i Peter Nilsons 
engagerade läsning.  
     Glaspärlespelet är en framtidsvision som publicerades 1943 och med 
handlingen förlagd till en framtid där grundläggande förändringar ge-
nomsyrar det utopiska Kastalien. Glaspärlespelets krönikör beskriver spelet 
som ”ett spel med vår kulturs samtliga värden och enheter med vilka det 
leker ungefär som en målare under konstens blomstringstid torde ha lekt 
med färgerna på sin palett”.54 Spelet är resultatet av det ”som mänsk-
ligheten under sina produktiva epoker har frambragt av upptäckter, stora 
tankar och konstverk, det som lärdomen under senare perioder har ana-
lyserat och gjort till intellektuell egendom, hela detta oerhörda material 
av andliga värden behandlar glaspärlespelaren liksom organisten behand-
lar sin orgel; men hans orgel har en nära nog ofattbar fullkomlighet”.55 
Grundläggande för Glaspärlespelets handling är således ett formelspråk 
som är gemensamt för alla vetenskapliga discipliner. Det nyskapande te-
matiska element som introduceras påverkar fiktionens samhälle på alla 
nivåer och ingår som ett självklart kognitivt inslag. Vetenskapsmännens 
uppgift är att återanvända äldre tiders musik, konst, litteratur, vetenskap, 
religion och historia för att skapa ny kunskap.  
     Nilson tänker sig för sin del att spelet påminner ”om hur en och an-
nan filosof har trott sig se likheter mellan modern fysik och indiska vis-
hetsläror, eller hur Oswald Spengler jämförde kulturerna med levande 
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organismer. Det var sådana analogier man sökte i glaspärlespelet: och de 
fick sitt värde genom att de speglade verkligheten”.56 Det är på det sättet 
ingen tillfällighet att det just är musik av den ryska kompositören Alexan-
der Skrjabin som i Nilsons eget verk sätter igång avgörande skeenden i 
framtidsromanen Projekt Nyaga. Skrjabin är tillråga på allt en av de konst-
närer som på ett mycket specifikt sätt faktiskt strävade efter att skapa 
synteser i sin egen konstnärliga verksamhet. Han drömde om att skapa 
ett allkonstverk och kan på det sättet sägas också vara en av konstens 
många ”glaspärlespelare”.57  
 Ett viktigt tema i Glaspärlespelet är att Hesse i sin roman ifrågasätter 
den världsfrånvände forskarens brist på omvärldskontakt och för in en 
ny person i handlingen som med en utomståendes blick för in andra 
perspektiv i spelmästaren Josef Knechts invanda mönster. Spelstadens 
brist på kontakt med omvärlden blir en viktig vändpunkt för protago-
nisten, som väljer att lämna det intellektuella livet och sin priviligerade 
position för att delta i världen utanför. Visionen Hesse gestaltar antar 
därmed en samhällskritisk ton, genom protagonistens vånda inför det 
omvälvande beslut han ställs inför. I slutskedet av spelmästarens kun-
skapssökande är det till världen utanför det ditintills kända han söker sig.  
 Denna kritik av den utopiska spelstaden intresserar inte Peter Nilson i 
hans analyser av romanen, utan det är enbart den kunskapsmässiga uto-
pin han intresserar sig för. Spelet och visionen befinner sig båda i den 
intellektuella sfären av förståelse och förklaring. Glaspärlespelet räknar 
inte det levda livet med sina fysiska och mentala erfarenheter som kun-
skapskategorier på nivå med vetenskaplig och estetisk insikt. Kroppens 
erfarenheter undervärderas och inom Hesses fiktions ramar visar det sig 
att protagonisten Knecht inte klarar av världen utanför spelarbyns skyd-
dade villkor. Romanen är därmed en utopi med en stark implicit kritik av 
den begränsade vetenskapssyn spelstaden representerar. 
     Nilsons diskussioner om Glaspärlespelet handlar å sin sida däremot 
framför allt om det teckenspråk Hesse beskriver, ”ett slags universal-
språk av sinnrika tecken varigenom spelarna kunde uttrycka värden och 
ställa dem i relation till varandra”. 58 En grundidé är att nya insikter och 
ny lärdom uppstår genom att man skapar symbioser av existerande kun-
skapsstoff. Målet är att uppnå någon form av högre varseblivning eller 
medvetande som Hesse förklarar på följande sätt; ”ett världspråk skapat 
av alla vetenskaper och konster lekande och allvarligt strävande hän mot 
det fullkomliga, det rena varat, den restlöst uppfyllda verkligheten. […] 
En väg från vardande till vara, från möjlighet till verklighet”.59 Glaspärle-
spelet hade på sin högsta nivå fått en symbolisk form ”för sökandet efter 
det fullkomliga, en sublim alkemi, ett närmande till den över alla bilder, 
all mångfaldighet stående, i sig slutna anden, alltså till Gud”, skriver Hes-
se.60 Detta är i hög grad att med utgångspunkt i prefigurativa modeller i 
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Ricœurs mening åstadkomma förändrad konfigurativ kunskap.61 Roma-
nen iscensätter därmed främmandegörande processer av det bekanta i 
textens olika nivåer, vilket gör ny kunskap om det välkända möjligt.  
 Spelaren i Hesses roman strävar efter att uppnå refiguration enbart 
med utgångspunkt i spelet, vilket i slutändan visar sig vara en omöjlig 
väg. Interaktionen med det refigurativa fältet är avstängd och erfaren-
heten i det levda livet avbryter cirkeln av förståelse och förklaring om vi 
tolkar romanen i Ricœurs termer. Huvudpersonen Knecht förvärvar ge-
nom en konfigurativ process, med hänsyn till prefigurativa betingelser, 
ny insikt om sin egen tid och sina egna förmågor. Insikten i spelets 
möjligheter ökar och hans kapacitet som framtida pedagog stärks tack 
vare den tankeverksamhet han tvingas utföra i det mellanrum som spel-
uppgiften utgör. Det är också där Knechts avgörande konflikt till slut 
uppstår, det välkända blir honom främmande och han strävar efter att 
återigen göra detta kända okända till sitt eget. Knecht ser allting på nytt 
och försöker förstå det han trodde sig känna. Konflikten blir djup och 
avgörande för hans vidare kunskapssökande, en verkningsfull och ny-
figurativ process leder honom in på en ny livsbana. I detta fall innebär 
det för protagonisten att återupprätta sitt förhållande till verkligheten i 
den konkreta och kroppsliga världen utanför spelstaden.  
     I romanerna Arken och Projekt Nyaga försöker Nilson i enlighet med 
idén om glaspärlespelet sammanfoga olika tiders kunskaper och tekno-
logier, och han försöker gestalta hur ny kunskap emanerar i processen. 
Viss mänsklig och vetenskaplig kunskap förs alltså i Nyaga vidare genom 
att förenas med teknologiska nyvinningar utöver det hittills kändas gräns 
i romanernas fiktion.  

Tematik från Duinoelegierna  

Vetenskapsmannen/författaren Nilson gör ibland överraskande sam-
manfattningar av vetenskap och författande, och en strategi han ständigt 
återkommer till är som påvisats att lämna vetenskapen och logiken till 
fördel för författandets och fantasins frihet. Från debutromanen Troll-
karlen till den avslutande delen av Projekt Nyaga är det vetenskapen och 
författandet, processen att skriva berättelser och konsekvenser av berät-
tandet, som är de avgörande aktiviteterna. Han skriver i Rymdljus att män-
niskan ”är ju en talande, berättande varelse. Skrivkonsten har vi skapat 
sent i historien, som en hjälp för vårt klena minne, ett vapen mot död 
och förgängelse och termodynamikens obarmhärtiga lag som vill ge 
glömskan sista ordet”.62 Detta är en komprimerad vision av författandet: 
att skriva för att motverka glömska/entropi och att övervinna döden. 
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Berättandet och boken är i Nilsons framställningar ett sätt att motverka 
kaos och entropi. I hans berättande används en av termodynamikens 
huvudsatser, den som beskriver entropi. Entropi betyder att energi om-
vandlas, att ordning övergår till oordning. Entropi är Nilsons återkom-
mande metafor för glömskan, att vetande skingras när människor dör. 
Berättarens möjlighet att påverka entropi och verkligheten är huvudtema; 
berättandet är ett medel att undvika döden och glömska – och det är 
Nilsons besvärjelseakt.  
     Möten med texter och författares påverkan finns, formuleras och ge-
staltas, till skillnad från de dokumenterade utsagorna i intervjuerna, på 
många sätt i Nilsons texter. På ett personligt plan lyfter han främst fram 
andra influenser än litteratur men i Solvindar är faktiskt mötet mellan en 
gammal poet och en ung astronom centralt. Här diskuterar nämligen 
Nilson Rainer Maria Rilkes Duinoelegier, i direkt anknytning till speku-
lationer om huruvida vetenskapens försök att förklara världen verkligen 
fungerar.  
     I essän med den betydelseladdade titeln ”Vid Gudarnas stränder” 
kontrasteras naturvetenskaplig forskning mot fantasi och diktning som 
nämnts genom beskrivningen av en ung astronoms möte med en gam-
mal poet. Texten utmärker sig dessutom genom en kursiverad stil som är 
placerad mellan essäerna. Nilson frågar sig: ”Vad var det som fick Rilkes 
fantasi att forma denna dikt vars mening vi kommer att grubbla över så 
länge någon läser poesi på jorden? Vad är det som skapar i oss när vi dik-
tar, fantiserar och forskar?” Motsättningarna mellan naturvetenskap och 
humaniora poängteras explicit av Nilson och dikterna om ängeln vid 
Duino resulterar hos honom i spekulationer om vetenskapens oförmåga 
att ge människor tillfredsställande svar på deras viktigaste frågor: ”Kan vi 
verkligen påstå att vetenskapen vet något om den visionära fantasi som 
gjort konsten möjlig?”63  
     Astronomens och poetens samtal med utgångspunkt i två skilda sätt 
att förstå och tolka världen utgör fragmentariska passager i den första de-
len av Solvindar. I framställningen är det två livshållningar som möts men 
det är framför allt två vetenskapliga paradigm som startar en tanke-
process där flera slag av insikter aktiveras. Han berättar att ”[j]ag mötte 
aldrig mer den gamle poeten, men en dag kom ett brev från honom”. 
Nilson skriver att adressen ”var skriven med stora, ojämna bokstäver. 
Handen hade darrat svårt när den grep om pennan. Inne i kuvertet låg 
ett tidningsurklipp, en artikel om liv i universum. Jag hade själv skrivit 
den, men Poeten hade korsat över texten med tjocka, svarta streck. Där 
låg också en liten brevlapp med några diktrader på tyska”.64 De inter-
textuellt betydelsefulla och direkt citerade raderna är: ”Träte der Erzengel 
jetzt, der gefährliche, hinter den Sternen/eines Schrittes nur nieder und hierwärts: 
hochauf-/schlagend uns erschlüg das eigene Herz. Wer seid ihr?” Nilson berättar 
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att det är tre rader ur Rilkes andra Duinoelegi och citerar Erik Linde-
grens tolkning: ”Toge nu ärkeängeln, den hotande, bortom stjärnorna,/Blott ett 
steg i vår riktning: högt sloge vårt/Eget hjärta oss då till döds. Vilka är ni?” Poe-
tens indirekta kommentar, genom dikten från Rilke, aktiverar frågor hos 
astronomen.  
     När textens astronom har burit med sig dikten av Rilke under många 
år har han till slut formulerat en föreställning om vad han tror att den 
gamla poeten ville förmedla: ”Vetenskapen lurar oss, den får oss att tro 
att världen är begriplig. Den skulle aldrig ha hört ängeln vid Duino”.65 
Kapitlet avslutas med ett eftertänksamt konstaterande: ”Tjugofem år har 
gått sedan den dagen. Poeten är död sedan länge, men astronomen vet fortfarande inte 
mycket mer än han visste den gången”.66 Det har betydelse att det är just Rilkes 
Duinoelegier som fångat astronomens intresse.67  
     En viktig aspekt i Nilsons diskussion härrör från föreställningar om 
författaren/geniet. Det finns nämligen en sammanhängande tradition 
från synen på änglar och demoner via Kants begrepp geni till Rilkes 
ängel – i den traditionen står de som ett tecken på en utommänsklig 
inspirationskälla.68 Ängeln befinner sig till exempel i en position mellan 
olika nivåer, mellan Gud och människor, himmel och jord, mellan Guds 
språk och människors språk, mellan evig existens och dödlighet. Ängeln 
som symbol representerar på det sättet även en möjlighet till förmedling 
och försoning, till kontakt mellan oförenliga preferenser och kunskaps-
kategorier och på det sättet kan uppenbarelser och ny kunskap uppstå. 
Sett mot bakgrund av betydelsen av Kants diktande geni, som en gestalt 
inspirerad av krafter utanför människan, kan Nilsons framhävande av 
Rilkes dikt förstås som en hyllning till ”diktaren” som sådan. Diktaren är 
någon som kommer i kontakt med över- eller utommänskliga nivåer.69 
Arthur Lundkvist skriver i sin uttolkning att ”för Rilke blir skalden den 
ideala människan, föregångaren och förmedlaren”.70 I Nilsons romaner 
får just berättaren besitta rollen av ideal, som förmedlare och skapare av 
världar.  
     I Rilkes diktning är ängeln en på samma gång skön och förfärande va-
relse.71 Rilkes ängel kan sålunda tolkas som en gestaltning av diktarens 
förmåga att formulera utommänskliga erfarenheter, en central gestalt 
som på samma gång är skapare och förintare.72 Föreställningen om poe-
sins ängel och dennas idéhistoriska linje kan framställas enligt följande 
förenklade modell: Arkaiska/mytiska/religiösa änglar (demoner) → Ro-
mantikens konstnärsideal → Kants inspirerade geni → Rilkes ”för-
skräckliga ängel” → Peter Nilsons författarideal. Nilson förstärker i det 
sammanhanget snarast sin poäng att vetenskapen inte uppfattar andra er-
farenheter eller företeelser än de som är mätbara, enligt empiriska 
undersökningsmetoder. De erfarenheter poeten beskriver ryms emel-
lertid inte inom empirin och han förfogar över andra uttrycksmedel. 
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Nilson skriver att poeten ”oroade mig, han lät mig ana perspektiv över 
tillvaron som inte rymdes i vetenskapen. Min artikel om liv i universum 
var en barnslighet, liksom forskarnas alla spaningsprojekt (och även den-
na essä skulle ha varit det, om han hade kunnat läsa den). För honom 
tedde sig vetenskapen ytlig och naiv, den kan bara registrera enkla, mät-
bara ting, den når aldrig in i världens hjärta”.73 Enligt Nilson är det alltså 
författaren, Poeten, som både har förmåga att uppfatta dessa över-
naturliga ting och som är i stånd att formulera erfarenheter som inte ry-
ms inom den empiriska vetenskapen.  
     Rilke är kanhända sinnebilden för den åldrande Poeten som den unga 
astronomen symboliskt möter i observatoriet i Uppsala och som utgör 
en sammanbindande länk på flera nivåer i samlingen Solvindar. Det som 
går att fastslå här är att Nilson försöker skapa sig ett nytt förhållningssätt 
när det gäller vetenskap och estetik. Det kan alltså vara Rilkes frågor som 
gestaltas. Det heter i Das Stunden Buch:  

Vad skall du göra, Gud, när jag dör?/Jag är ditt krus (när jag går sönder?)/Jag är din 
dryck (när jag förstörs?)/Är din klädnad och din näring,/med mig förlorar du din 
mening.//Efter mig har du inget hus,/där nära och varma ord hälsar dig./Från dina 
trötta fötter faller/sammetssandalerna, som är jag.//Din stora mantel släpper dig 
lös./Din blick som jag fångar mot min kind,/varm, som med en kudde,/ska komma, 
ska söka mig, länge -/och lägger vid solnedgången/främmande stenar i skötet.//Vad 
skall du göra, Gud? Jag är rädd.74 

Diktaren är enligt denna tolkning den som tillhandahåller gudens kläder, 
mat och dryck, ett hem att vistas i och ögon att se världen med. I Nil-
sons roman Äventyret återskapas Rilkes bild när händelserna närmar sig 
sitt slut och gestalterna Staiber och Said frågar sig varför Gud tillåter 
frukterna att mogna. I väntan på detta säger Staiber följande: ”Vi är kan-
ske bara hans redskap, och han var kanske tvungen att skapa universum 
för att skapa våra munnar och våra tänder och våra tungor åt sig”.75 Det-
ta att ge guden som talar en “klädnad“ – som det formuleras av Nilsons 
gestalt Said – är fullt i enlighet med Rilkes gestaltning i Das Stunden-Buch.  
     I Nilsons skönlitteratur är gestaltningen av författarens position, av 
berättandets funktion ytterst viktig. Det är som framgått flera gånger en 
genomgående tematik. Tanken på författarens position har en tydlig 
struktur och likhet med Rilkes gestaltning av ängelns motiv. Hos Rilke 
kan ängeln förmedla skriften mellan människan, diktaren och Gud. En 
närvaro av ett gudomligt element finns inkarnerad i hybridexistensen 
ängeln, som befinner sig mellan förklaring och förståelse, mellan jordiskt 
och himmelskt, mellan Gud och människa. ”Ej änglar, ej mänskor,/och 
de spårsäkra djuren de märker nog,/att vi ej hör riktigt säkert hemma/i 
vår uttydda värld”, skriver Rilke.76 Ängeln är tomma intets skugga, en 
närvaro som är ofrånkomlig på grund av att den på samma gång är 
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människans egen skugga. Människan ger Gud ett hem genom sina före-
ställningar om honom – Gud och människan skapar varandra. Tomma 
intet är därmed inte en motsats till verklighetens medvetanden och ma-
teria utan det kräver existensen av Något för att kunna finnas.  
 Intet som tankefigur är en möjlighetens klyfta, ett område av imagi-
nära möjligheter. Tankefiguren tomma intet samt Ordets skapande och 
strukturerande funktion har betydelse också i uttolkningen av Nilsons 
berättelser, där det framför allt är författaren/Gud som påverkar, förän-
drar och/eller skapar världen och verkligheten.  
     Ett tydligt exempel finns i samlingen Avgrundsbok. Där är Ordet som 
skapare och organisatör av världen gemensam nämnare och i texten 
”Om människans ursprung” berättar Nilson hur Gud måste lämna sin 
skapelse för att det skapade skall få utrymme. Här framkommer också 
viktiga punkter om relationen mellan pre- och refiguration: ”Då insåg 
Gud att tingens ordning i Thalassa inte kunde skiljas från hans tankar 
[…]. Då greps Gud av vrede och lät materien i sin kropp upplösa sig”. 77 
Efter separationen är en refiguration möjlig: ”Och när allt åter var lugnt 
hördes i Thalassa Guds röst som ropade ’Varde ljus!’” Citatet från Av-
grundsbok är ett av många exempel på Ordets förbindelse med Gud och 
Guds skapelse i Nilsons texter.78 Genom ordets verkan uppstår en ny 
värld och nya släkten och samtidigt är en separation mellan materia och 
ande, mellan ursprung och existens, en realitet. Världen som uppstår har 
blivit något nytt som är ett eko av Gud. Gud är det tomma intet som 
världar uppstår ur. För att detta Något skall kunna bli till måste ett av-
siktligt Ord formuleras. Guds skaparord indikerar att det som uppstår är 
avskilt från ursprunget. Det är mot denna idébakgrund som även Peter 
Nilsons sf-berättelser måste ses, både idémässigt och estetiskt.  

Berättare och trollkarl: Trollkarlen 

I Nilsons gestaltning av protagonisten Bernward Bienewitz i debut-
romanen Trollkarlen antar logosvisionen en konkret litterär form. Där ut-
sätts en individ för många av de möjligheter, risker och motsättningar 
som det skrivna och tryckta ordet kan ge upphov till. Protagonistens po-
sition som en skrivande vetenskapsman som omskapar sin tillvaro i en 
brytningstid i Europa ger en bild av verklighet och fiktion som ställs mot 
varandra, vetenskap och rationalitet kontrasteras mot magi, irrationalitet 
och kaos. Romanen gestaltar alltså berättandets berättelse, hur det skriv-
na ordet skapar, organiserar och påverkar verkligheten.  
     Huvudpersonen i romanen använder sig av ordets makt både för att 
utforma och påverka sitt liv. Samtidigt faller han offer för såväl sina egna 
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texter som andra personers skrivna versioner av vem han är. Rykten 
sprids genom massproducerade flygblad, skrivna av Bernward Bienewitz 
själv såväl som av hans fiender. Dessa texter skapar den ”verkliga” per-
sonen nog så mycket som hans faktiska handlingar. Allt eftersom berät-
telsen fortskrider får massan av text, de många olika versioner som är i 
omlopp, samt fragment ur gamla texter, ständigt större makt att påverka 
Bienewitz tillvaro. Hans faktiska agerande framstår som allt mindre vä-
sentligt i jämförelse med de rykten som sprids via tryckpressarna. I Troll-
karlen är det alltså främst orden som författas och sprids i världen som 
skapar den individ som sägs vara Bernward Bienewitz.  
     Handlingen utspelar sig i Tyskland och Italien under sent 1400-tal 
och tidigt 1500-tal, i en tid av omvälvningar på politiska, ideologiska, reli-
giösa, tekniska och samhälleliga nivåer. Boktryckarkonsten är tidens stora 
innovation och spridningen av texter framställs som nog så omvälvande 
under 1500-talet, jämfört exempelvis med vår egen tids internet-
revolution.79 Bienewitz skickas till Nürnberg för att studera vid samma 
tidpunkt som Martin Luther revolterar mot kyrkan. Bondeupproret som 
pågick under trettio år sker under Bienewitz livstid och han dras under 
en period perifert in i det som läkare men främst som ”trollkarl”. Han le-
ver på det sättet mitt i omvälvande tider utan att vara delaktig eller intres-
serad av det som pågår runt omkring honom.  
     Bönderna som valt Bienewitz som sin beskyddare fraktar mat, vin 
och böcker till slottet där han tagit sin tillflykt. I den tid som beskrivs 
förknippas järtecken på himlen och naturfenomen med Bibelns apoka-
lyps; tro och övertro ingår i människors dagliga föreställningar om livet, 
döden och evigheten. Detta kan trollkarlen använda sig av som uttolkare 
av världens mysterier. Samtidigt drabbar dessa föreställningar honom 
själv; han blir en trollkarl i sin samtid på grund av att han tar Ordet i sin 
makt.  
     Bienewitz är en individ som genom sitt författarskap har skapat sig 
själv i sin värld, han är Gud i sitt fiktiva universum. Romanens jag inleder 
sin berättelse med att beskriva hur han förbereder skrivprocessen genom 
att skära till sina pennor och ordna sina ark. Han fyller bläckhorn och ger 
berättelsen liv: ”Jag sitter omgiven av skapelsegärningens verktyg. Tre-
hundra vita pappersark med vattenstämpel från Hadermühle. Två stora, 
bukiga flaskor med gallusbläck. Ett knippe pennor, en liten skarpslipad 
kniv, några mått sand, en bunt talgljus i en låda”.80 Med hjälp av ordet 
skall han utföra en skapargärning där den viktigaste gestalten som växer 
fram under berättelsens gång är författaren själv, som alltså formar den 
värld han agerar i. Peter Nilson inleder essäsamlingen Mitt i labyrinten 
med ett citat av Michel de Montaigne; ”alltså är jag själv ämnet för min 
bok”.81 Protagonisten verkar litteraturhistoriskt sett vara inspirerad av 
Montaignes subjektsorienterade berättartradition och i Trollkarlen är be-
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rättaren i hög grad ämnet för sin bok. Vem Bernward Bienewitz ”egent-
ligen” är framstår som allt mer ovisst.  
     Debutromanen Trollkarlens bärande tematik är framför allt det skrivna 
ordets problematik, de möjligheter, risker och motsättningar som det 
skrivna och tryckta ordet kan ge upphov till. På romanens sista sidor sor-
terar berättaren just i första person singularis sina färdigskrivna ark innan 
han som objekt i tredje person singularis drar sig tillbaka från berättelsen: 
”Mitt herrskap: sådan är världen. Jag har skapat mig själv, och därefter 
drar jag mig tillbaka. Trollkarlen Bienewitz kan inte lägga pennan ifrån 
sig, men han kan släppa greppet om pennan, och ni ser honom inte län-
gre. Nu flyr han. Finis”.82  
     I Trollkarlen är berättaren på det demonstrerade sättet i hög grad äm-
net för sin bok.83 På samma sätt som Gud skapade världen ur intet med 
ordets hjälp sägs det att Bienewitz skapar världar ur tomma intet: ”Herre 
Gud, tänkte jag plötsligt, pennan är ju ett av skapelsens verktyg. Visst är 
den förtrollad, med pennan kan jag mana fram världar ur intet”.84 Det 
”intet” Bienewitz befinner sig i och manar fram världar ur är en intel-
lektuell ”mellanperiod” sett i historiskt perspektiv, det är en brytnings-
period där ny kunskap förvärvas och långsamt inkorporeras i människors 
medvetande. I denna tid skapar Bienewitz sina egna utrymmen ”mellan” 
olika nivåer i sin jakt på kunskap, identitet och bekräftelse.  
     Texters möjlighet till förvirring och påverkan är ett av de teman som 
aktiveras i berättelsen om ”trollkarlen”. Det finns emellertid också flera 
metafiktiva nivåer i handlingen. Följande inträffar exempelvis då prota-
gonisten sitter på ett värdshus och stirrar ner i en bordsskiva: ”Ljuset föll 
över några siffror och bokstäver i bordskivan, några nästan utnötta sif-
fror och bokstäver: AD 1378. Jag flyttade lampan en aning, och där stod 
mycket tydligt: AD 1978. Detta otroliga, nästan orimliga årtal”.85 Här 
skymtar läsaren Nilsons egen skrivprocess med ett årtal läsaren rimligen 
kan förbinda med Trollkarlens tillblivelse. I romanens handling uppen-
barar sig till tillråga på allt en bok som har titeln ”Trollkarlen”.  
     Bienewitz hamnar vid ett tillfälle i ett ”bokbelamrat Helvete” där 
böckerna är speglingar av speglingar och skuggor kastade av sedan länge 
döda personer. Det verkar nästan vara någon nivå i den av Nilson högt 
uppskattade författarkollegan Borges kosmiska och labyrintiska Biblioteket 
i Babel som protagonisten har hamnat i.86 Bienewitz upptäcker där en rad 
böcker som handlar om honom själv, medräknat den bok som jag som 
analytiker läser. I de ändlösa boktravarna utmärker sig nämligen en bok 
genom sin enkla bindning: ”Men se denna lilla bok, så fattig och besyn-
nerlig den ser ut! Vad har den för titel? Trollkarlen. Vad är detta för ett 
obegripligt språk? Och tryckåret: 1979. Herre Gud, finns detta årtal? Är 
jag alltså i dödsriket? Och även denna spöklika volym förefaller handla 
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om mig själv...”.87 Nilsons roman publicerades 1979 och texten förbinds 
därmed med hans eget faktiska författarskap.  
     Ytterligare en metafiktiv nivå aktiveras i romanen. När Bienewitz be-
finner sig mitt i sin skrivprocess tänker han på sitt eget skrivande och en 
föreställning dyker upp i hans tankar: ”Tänk er en hand som griper om 
en pensel och målar en annan hand. Tänk er att även denna hand håller i 
en pensel och målar: att händerna ömsesidigt målar varandra. Tänk er 
händer som sträckta ut ur en tavla eller ur fresken på kyrkoväggen, att 
tavlan skapas av dem som befolkar den. Tänk er också att händerna gri-
per om skrapkniven och utplånar sig själva. Slutligen: tänk er en skrivares 
hand som griper om pennan, men att handen endast finns i den text som 
pennan skriver, att den aldrig har existerat någon annanstans än där”.88 
Beskrivningen av de ömsesidigt målande händerna är i sig ett korrekt be-
skrivning av litografin Drawing Hands (1948) av konstnären och mate-
matikern Maurits Cornelis Escher (1898–1972).89 Bienewitz  tänker sig 
alltså i fiktionen att författaren, på samma sätt som de målande händerna 
på Eschers bild, skriver en bok som det skrivs om i boken han skriver. 90 
Denna genomförda lek med berättarnivåer och förstärkning av skrivan-
det som aktivitet som i det här fallet också relaterar till matematik och 
bildkonst, anknyter intertextuellt sett även till viktiga teman i Borges för-
fattarskap.  
     Protagonisten Bienewitz  som man kan säga blir ”återskapad” som 
karaktär i senare romaner använder alltså sin tids teknologi och omvand-
lar sina livsbetingelser. Hans värld förändras på grundläggande sätt på 
grund av förändrad teknik. Samma grundstruktur hos berättandet som 
tema återfinns på många ställen i Peter Nilsons författarskap – till exem-
pel det som Benjamin upplever i Arken och Ninni och Danny i Projekt 
Nyaga. Nilsons återkommande favoritprotagonist finnes alltså i grova 
drag på plats redan här i debutromanen. Det temat kan reducerat sam-
manfattas i att det är en man som använder ordet, sin fantasi samt tekni-
ska hjälpmedel för att (om)skapa sitt liv.  

”...att skapa en värld och dikta en annan berättelse...”: 
Äventyret  

Äventyret är ännu en av Nilsons skapelseberättelser, där ett fortsatt 
skeende bortom tiden antyds genom den transformationsprocess som 
äger rum i berättelsens final. Jag skall närmast undersöka logosvisionen 
utifrån romanens gestaltning av utveckling och framsteg – alltså för 
mannen som sammanlänkas med ordet och vidare med ett gudalikt 
tillstånd av högre insikt. En slavinna följer i just Äventyret med till 
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världens och tidens slut och spelar sin alldeles egna och underliga roll i 
dramat. Hon är nämligen ett objekt utan ett begripligt språk, utan 
möjlighet att nå männens högre insikt och hon dör innan äventyret är 
över. Förmågan att ta makten över ordet verkar vara den avgörande skil-
lnaden mellan männens och kvinnans utvecklingspotential i romanen, 
något som det finns anledning att framhäva som en aspekt av det andro-
centriska hos Peter Nilson.  
     Den metalitterära nivå som sammanfattar Bienewitz’ livsprojekt i 
Trollkarlen kan sägas vara startpunkt också för Äventyrets händelser, som 
startar i tidig medeltid och fortsätter fram till dess en ny värld, ett nytt 
Paradis, uppstår ur berättandet. I Äventyret är metafiktiva nivåer och alls-
mäktiga berättare också i fokus och här finns viktiga anknytningar till 
den av Peter Nilson favoriserade Rilkes diktning, som en grundton för 
romanens struktur. En romantisk författarvision kan exempelvis skönjas 
i en skönlitterär gestaltning av en ängel i romanen Äventyret. I de förbin-
delser som generellt sett etableras i Peter Nilsons texter mellan motiven 
författaren, mannen och Gud kan man se en orfisk vision växa fram, 
något som sedan återkommer i populärvetenskapliga texter där diktaren 
och vetenskapsmannen på ett mer konkret sätt kontrasteras mot varan-
dra.  
     Äventyrets handling utspelar sig till största delen i medeltiden men 
fortsätter framåt i historisk tid med fragmentariska episoder från de 
världskrig som har pågått. Berättelsens final utspelar sig emellertid bort-
om tiden och den yttersta domen, och den kulminerar i en symbios mel-
lan berättaren, Gud och ängeln, en transformationsprocess som leder till 
större insikt för huvudpersonerna. Äventyrets inledning berättar om en 
döende kung som vill att ”det märkvärdigaste som hade hänt människan 
sedan tidernas begynnelse” skall nertecknas på ett bord av guld.91 En 
mytisk ton anslås således i inledningen: ”På en tung bordskiva av silver 
lät Karl den store gravera en karta över hela universum. Detta kunde ske, 
sägs det, alldeles utan hjälp av änglarna”.92 Nästa tilldragelse beskrivs 
däremot som ogenomförbar utan hjälp av änglarna. Romanen berättar 
hur Karl den store på sin dödsbädd låter tillverka ett bord av guld åt sig. 
Det dröjer länge innan han kan bestämma sig för vad han skall göra med 
bordet: ”Men en morgon slog han upp ögonen och tycktes äntligen ha 
bestämt sig. Han kallade till sig ärkeängeln Uriel och bad honom gravera 
en bild av det märkvärdigaste som hade hänt människan sedan tidernas 
begynnelse”.93 Ängeln Uriel ”rörde vid kejsarens panna och blev tankfull. 
Uriel tycktes förstå att döden inte var långt borta för Carolus Magnus, 
den störste bland regenter på jorden sedan Augustus”.  
 Uriel är enligt tradition och myt bokens och berättandets ängel och 
hans attribut är en bok eller pergamentrulle.94 Här tilldelas Uriel en 
huvudroll i Nilsons roman där mänsklighetens historia utspelar sig fram-
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för kejsarens ögon och även framtidens teknologiska och kunskaps-
mässiga utveckling spelas upp. Uriel startar berättelsen: ”Då vände han 
sig mot bordet och strök sakta med handen över dess skiva, och det var 
som om guldet började flyta och blanda sig med ljusens sken och rinna 
bort liksom sand rinner i ett timglas”. Kejsaren får se hur människans 
kunskaper ökar inom språk och matematik; hur man skapade myter och 
hur samhällen uppstod; hur man tämjer naturresurser för att förbättra 
sina villkor både materiellt och kunskapsmässigt. Han får se obegripliga 
ting på guldbordet. Kejsaren kunde se hur människan  

skulle tämja ångan i maskiner, hur hon skulle uppfinna lokomotivet och 
luftballongen och rymdskeppet, hur kablar skulle läggas ut på Atlantens botten och 
hur hennes röst och larm skulle bäras genom rymden av radiovågor. Han såg 
strålknippen löpa genom universum. Han såg henne utforska de hemliga rummen 
inne i materien. Han såg henne räkna fiskarna i havet och stjärnorna på himlen och 
stoftkornen i rymdens djup, och han såg henne loda världsalltet och spana efter dess 
botten och stränder, i de yttersta dagarna då allt annat var uträttat.95  

Praktisk och intellektuell utveckling pågår till synes parallellt och på lik-
värdiga nivåer i den berättelse ängeln visar.   
     Kejsarens blick fastnar trots dessa framtida vyer vid bordets kant, där 
han iakttar ”en utlevad gammal tiggare som planterade ett stort frö i en 
kruka. Där var två solbrända och halvnakna män som satt i en krets av 
träd med en skål äpplen mellan sig […] när han böjde sig ner och gran-
skade bilden insåg han att något märkvärdigt skedde med detta frö och 
dessa män som tuggade äpplen”.96 Berättelsen fokuseras sedan på de två 
männen och fröerna som på ett outgrundligt vis finns med från skapel-
sens tid. Romanens protagonister som i romanens bild träder fram, trä-
snidaren Caspar Staiber och läkaren Zacharias Sylvius, konstnären och 
vetenskapsmannen kompletterar varandras kunskapssökande.  
     Nilson tar på detta sätt i sin roman utgångspunkt i det mytologiska 
syndafallet och kunskapens träd vars frukter människan åt av. Frukt-
kärnorna som är orsaken till Caspers Staibers långa resa och hans förfä-
ders livsöden har på oförklarligt vis vidareförmedlats genom historien 
och identifierats som en rest från paradiset. Enligt släktens mytologi är 
det fruktkärnor från det mytiska Eden. Den gammaltestamentliga gåtan 
som Peter Nilson här aktiverar är följden av olydnadshandlingen som är 
de första människornas synd och som förknippas med sökandet efter 
kunskap. Handlingen är förutom det förbundet med frågan om evigt liv: 
”Och Herren Gud sade: Se mannen har blivit såsom en av oss, så att han 
förstår vad gott och ont är. Må han nu icke räcka ut sin hand och taga 
jämväl av livets träd och äta, och så leva evinnerligen”.97 Här finns myto-
logiskt sett grunden för riskerna med att söka större kunskap och ex-
pandera sin teknologi.  
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     I Äventyret dekonstrueras den bibliska myten genom att förbjudna 
frön från paradiset än en gång planteras i människornas värld. Kvinnan 
som ledsagat Staiber fram till dess fröna är planterade dör innan fruk-
terna mognat. Staiber får en ny kamrat som kallas Said. De två männen 
diskuterar möjliga konsekvenser av att människor återigen äter den för-
bjudna frukten och varför Gud undanhållit kunskap från människor. 
Romanen avslutas med att männen äter frukten. Genom detta uppnår de 
en högre form av medvetande och de upphäver mytens avbrutna relation 
mellan Gud och människor. Gud och människa delar återigen kunskap i 
Nilsons fiktion.  
     Det är i romanen en transformationsprocess som gestaltas, där män-
niskans medvetande uppgår i Guds och en enhet uppstår. Romanens 
slutfas beskriver hur författaren/berättaren/mannen och Gud flyter över 
i varandra. En treenighet uppstår som består av Gud/Ängeln/Mannen. 
Perspektivet i texten förflyttas därmed symboliskt från sitt tidigare fokus 
på Staiber och synfältet flyter gradvis samman med ängelns eller Guds 
perspektiv, för att slutligen smälta samman med berättaren. Ängeln/ 
författaren uppgår på så sätt i en symbios och den sista tanken som for-
muleras är att nya berättelser skall skapas. Den förflyttning i perspektiv 
som iscensättes i Nilsons text liknar den rörelse som Rilke skildrar.  
     I Rilkes dikt förflyttas fokus från jaget som tilltalar det som tidigare i 
samlingen omnämns ”Du dunkelnder Grund” och ber den tilltalade, som 
kanske är Gud, om ”sieben Zeiten Einsamkeit”.98 Diktens rörelse sker 
vidare från den fysiska världen till skrivandet, ordet: ”Es sein denn, daß 
du ihn Handen hast,/um selbst zu schreiben“. I dikten sker därmed en 
rörelse från texten och boken till en fråga om Gud själv vill skriva boken, 
alltså en rörelse från författaren till Gud. Läsaren av Rilkes dikter är hela 
tiden medveten om ängelns roll mellan människan och Gud. Detta är ett 
författarperspektiv som består av en skapande treenighet, precis som hos 
Peter Nilson.  
     När det gäller den delen av den grundläggande skapelsemyten som 
gäller kvinnan och ormen är det en motsatt rörelse som skildras. Sla-
vinnan är hos Nilson från början en ofri människa genom sin ställning 
och är aldrig mannens like i berättelsen, utan hon förnekas tillgång till re-
sultatet av resan och därmed tillträde till kunskapen. En av de äldsta my-
terna omformuleras i texten och den ursprungliga myten om Eva befästs 
genom att kvinnan utesluts från den utvecklande och medvetande-
höjande process mannen genomgår. I Nilsons version inte bara återeta-
bleras myten om kvinnan som föll för ormens listiga tal och genom sitt 
uppror mot Gud var skyldig till splittringen mellan Gud och människa.  
 Slavinnan antar i mannens ögon allt mer ormens fysiska form och en 
fysisk omvandling beskrivs genom mannens upplevelse av henne. Hon 
har inget namn och definieras enbart genom sitt epitet som en ofri indi-
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vid som enligt konventionen skall underordna sig sin ägare. I Staibers ög-
on tycks hon under resans gång omskapas och blir mer och mer lik ett 
kräldjur: ”Du är ödla, sade han på tyska. Först tyckte jag du var en vild-
katta, men du är bara en ödla”.99 Han våldtar och utnyttjar henne och det 
upprepas och poängteras att slavinnan inte talar. Hon bits och klöser och 
kan under press på sin höjd få fram stammande ljud. Mannen säger 
bittert till henne ”Du är en orm” och frågar sig: ”Vad menade Gud med 
att ge mig en sådan som du som ressällskap?”100 Skillnader i karaktä-
rernas kommunikativa förmåga är signifikant: ”Hon bet och klöste tills 
han var tvungen att slå henne”.101 Han ser henne ”stå våt och naken på 
stranden och treva bland sina kläder. [...] Då slog han henne, förbittrat 
och meningslöst. Hon väste och stammade, sedan hukade hon ner sig 
och gnydde och slog armarna över huvudet”.102 Mannens slag är uttryck 
för bristande kommunikationsförmåga, men han ser henne också alltmer 
som ett djur.  
     Transformationsprocesserna iscensätts i romanen på diametralt olika 
sätt för mannen respektive kvinnan. Kvinnans transformationsprocess är 
en spiralformad rörelse som pekar neråt mot jorden, glömska, tystnad 
och förgänglighet. Staiber och slavinnan planterar de märkliga fröna och 
efter att detta är utfört dör hon och begravs vid floden Sabbation. Under 
sista delen av sin väntan på att frukten skall mogna samtalar männen och 
Said frågar efter kvinnan: ”- Du hade en kvinna när du kom, sade han en 
av de första kvällarna. Nu ser jag henne inte längre. Vad blev det av hen-
ne?” 103 Staiber svarar: ”Först blev hon en ödla, sedan dog hon. Jag be-
gravde henne hos munkarna”. Saids följdfrågor lyder: ”Blev hon en ödla? 
Hur kom detta sig? Hade hon syndat, eller hade Gud dömt henne från 
begynnelsen? Staiber ryckte på axlarna. – Säkert hade han dömt henne. 
[…] Eller han ville kanske inte att även hon skulle äta av frukten”.104 En 
genuskodad problematik visar sig hos Nilson i skillnaderna som resulta-
tet av dessa händelser får för mannen respektive kvinnan. Transforma-
tionen den kvinnliga karaktären genomgår är en omvandling från ofri sla-
vinna till en orm och slutligen till död och till att bli begravd på en strand 
i ett främmande land. En orsak till detta kan vara att hon aldrig lyckats 
erövra makt över Ordet. En av de få kvinnor som alltså finns över-
huvudtaget i författarskapet har därmed symboliskt sedan länge lämnats 
begravd i jordens djup och förvägrats insikt och möjlighet att uppnå hö-
gre medvetande. 
     Mannens transformationsprocess i Nilsons roman Äventyret utformas 
som en liknande spiralformad rörelse men i motsatt riktning: uppåt-
gående och mot en förening mellan mänskligt och gudomligt, till ständigt 
större insikt i tillvarons gåtor. Slutligen finns löftet om en fortsatt ska-
pelseprocess där nya världar uppstår genom mannens, gudens och/eller 
ängelns berättande. Samtidigt är det som om ingenting har skett, allt 
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kommer att fortsätta och upprepas i evig tid; tomrummet ”återgår till vad 
det var innan tomrum fanns”.105 Kanhända har ingenting ägt rum föru-
tom på den döende kungens guldbord och i hans tankar.  
     Ängeln Uriel är som tidigare framgått den egentlige berättaren i Även-
tyret och därigenom kompliceras romanens författarposition. Ängeln 
kommer på Karl den stores begäran och han ”log mot kejsaren, så som 
änglar ler när de förbarmar sig”, innan han sätter bilden på kejsarens 
bord i rörelse och visar honom historien och framtiden.106 I den meta-
fiktiva transformationsprocess som symboliskt beskrivs i Äventyret upp-
går Författaren → Ängeln → Gud i ett och samma medvetande och ett 
nytt händelseförlopp kan ta sin början. Uriel initierar och övervakar där-
med berättelsen. Läsaren eller betraktaren, kejsaren i det här fallet, är ob-
servatörer till den skapelseprocess ängeln iscensätter på guldbordets yta.  
Detta är hos Nilson gestaltat som en transcendent process som strävar 
bort från det mänskliga livet.  
     Tankemanövern hos Peter Nilson är på ett sätt en omformulering av 
den platonska svårigheten med att transformera från idé- till sinne-
världen. Filosofen Marcia Sá Cavalcante Schuback diskuterar detta med 
språk och transformation och hon citerar poeten Johann George Haman 
i Lovtal till intet: ”Att tala (Rede) är att översätta från ett änglaspråk till ett 
mänskligt språk, det vill säga från tanke till ord, från ting till namn, från 
bilder till tecken”.107 Hos poeten Haman är ängeln en (tanke)figur som 
förfogar över en nyckel som kan öppna språket. Förnuft är språk som 
sammanbinds med logos – samtidigt som det i Hamans dikt antyder en 
rörelse neråt mot diktarens avgrund.108 Hamanns rörelse i dikten verkar 
inte implicera att ängelns nyckel skall öppna upp himlarnas trans-
cendenta tillstånd. Det är snarare en rörelse neråt mot större immanens, i 
riktning mot människans värld.  
     Ängeln som tankefigur kan således användas på många sätt och hos 
Peter Nilson iscensätts en transcendent rörelse ”uppåt” mot den andliga 
världen i ängelns berättelse. Det levda mänskliga livet abstraheras och 
marginaliseras på det sättet i motsättning till ett abstraherat, okroppsligt 
och transcendent tillstånd. Detta är ett val av perspektiv som stämmer 
väl överens med det teleologiska perspektivet som generellt sett känne-
tecknar Nilsons romaner, att det finns en slags något eller någon som har 
en långsiktig eller övergripande plan för det som sker. Det androcen-
triska präglar förutom detta författarens perspektiv. 
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4. Myter, minnen, transcendens och immanens 
I de följande kapitlen undersöker jag Nilsons protagonister och inleder 
med sf-novellen Kvinnan som ville ha barn med döden, där ett sökande efter 
kunskap mellan det kända och okända pågår. Min analys och tolkning 
följer fyra spår. Huvudspåret är det etiska som också tar fasta på det 
androcentriska i texten. Avslutningsvis berör jag kort också tre mer expe-
rimentella tolkningar. En utgår från att handlingen i novellen är arran-
gerad enligt kvantfysikens aspekter. En annan tolkning undersöker Nil-
sons novell ifrån den kvinnliga gestaltens strävan med ett viktigt kun-
skapssökande och minnesarbete. Den fjärde och sista idén som prövas 
på novellens text sammanhänger med mystikens kabbalistiska och nästan 
teosofiska mönster, dvs att läsarten ifråga bygger på intertexter som var 
väl kända av Nilson.  
 I de därpå följade analyserna av Arken, Rymdväktaren och Nyaga kom-
mer det att framgå hur det skapas möjligheter till nya insikter, där karak-
tärernas möten med det främmande, obegripliga och väsensskilda gestal-
tas med utgångspunkt i vitt skilda tids- och kunskapshorisonter. Protago-
nisterna  bemöter detta på olika sätt. Processerna som i Nilsons fiktioner 
initieras i sprickorna mellan de pre- och refigurativa fälten är också aktö-
rernas handlings- och tankeutrymme. Det är dessa processer som resulte-
rar i (om)skapande av mänsklighetens öde. Analogier och mytologiska 
modeller används också av författaren som narrativa mönster och fort-
sättningsvis diskuteras dessa utifrån de kunskapsmässiga, värdeladdade 
och maktstrukturella implikationer de har för karaktärernas utvecklings-, 
livs-, handlings-, och kunskapsmöjligheter.  
     I analyserna av Nilsons protagonister utgår jag från sf-författarinnan 
och litteraturvetaren Joanna Russ karakterisering av sf-genrens berättar-
teknik.1 Hon skriver att science fiction i likhet med en stor mängd me-
deltida litteratur är didaktisk. Hon påpekar vidare att huvudpersonerna 
trots ytliga likheter med naturalistisk eller annan mer modern skönlittera-
tur, alltid är kollektiva, aldrig individuella gestalter, även om individer 
ofta framträder som exemplariska eller representativa gestalter.2 Russ 
poängterar att det inte är karaktärer utan idéer som är de egentliga hjäl-
tarna och att betoningen i science fiction alltid ligger på fenomen. Detta 
menar hon är så genomgående att recensenter och kritiker vanemässigt 
kan använda formuleringar som ”idén som hjälte”.3 Genom att granska 
de berättartekniska elementen hos Nilson synliggörs idéer som jag menar 
är viktiga att diskutera. Idén om ”tingens ordning”, manlig transcendens 



120 
 

och kvinnlig immanens i moderna romaner, kräver som jag ser det ett 
samtal.  
     Karaktärerna som undersöks här är sprungna ur författarens fantasi, 
ur mytologisk, vetenskaplig och intertextuell mylla vilket är något annat 
är ”tomma intet”. De är frammejslade på ett specifikt sätt för att för-
fattaren har särskilda berättelser han vill berätta. Nilson vill på sätt och 
vis symboliskt delta i skapelsen av världen och det är inte objektiva be-
rättelser vi läser utan specifika skapelser av framtida världar, där män och 
kvinnor ges vitt skilda förutsättningar för sina livsprojekt. Peter Nilson 
återkommer genom olika angreppssätt till kraften hos fantasin och min-
net, och skriver i Rymdljus att han genom sina böcker ”levat många liv”.4 
Han berättar hur han tack vare fantasin deltagit i sina protagonisters ut-
flykter i tid och rum: ”Jag har strövat en solig sommar genom det medel-
tida Tyskland med Bernward Bienewitz. Jag har farit med rymdskepp 
med amoriten Benjamin till tidens ände. Jag har stått vid en vinterkall 
bäck i norra Amerika och vaskat guld med Elias från Slätthög”.5 Han 
skriver att detta att ”dikta människor innebär att man kan se världen 
genom andras ögon än sina egna. Jag har hört Bach spela orgel, jag var 
med i sabbatskvällen när floden Sambation upphörde att rinna”.6 Nilson 
talar här om näst intill mystiska upplevelser tillsammans med huvud-
personerna i sina romaner.  
     Bernward Bienewitzs strövtåg pågår i Trollkarlen, rymdresan med 
amoriten Benjamin äger rum i Arken och det är Elias från Slätthög som 
vaskar guld i Guldspiken. Ninni och Danny hörde ”Bach spela orgel” i 
Projekt Nyaga och ”sabbatskvällen när floden Sambation upphörde att 
rinna” utspelar sig i Äventyret. Den mänskliga fantasin är enligt samma 
resonemang hos Nilson ”verktyget som har skapat vår tillvaro: all vår 
kultur, all dikt och vetenskap. Det är i vår fantasi som våra bilder och 
modeller av universum blir till, den ger oss en inlevelse i människors liv 
och historiens flöde”.7 Nilson skriver vidare att vår ”fantasi är ett obe-
gripligt underverk, och vi vet inte ens ett uns om vad den egentligen är. 
Bara fantasilösa forskare har försökt förklara den, och alla deras gis-
sningar har varit förgäves”.8 Nilson spekulerar kring sina böcker och 
skriver att det ”är en människas fantasi som har skapat denna bok, lik-
som alla andra böcker. Jag misstänker, fast jag inte kan bevisa det, att 
fantasin är släkt med det skapande som har format universum och fått 
vår jord att myllra av liv”.9 Här verkar det vara naturvetenskapsmannens 
idé om objektivitet som finns i bakgrunden och även hans auktoritet 
som sådan.  
     Nilsons strategi är att använda analogier mellan den mänskliga fan-
tasin och naturen: ”Naturen har ett slags fantasi, annars skulle vi inte fin-
nas till”. Formuleringen antyder att naturen har en vilja att frambringa 
mening, mönster, ordning och liv, en medveten och ändamålsenlig be-
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skaffenhet. Tankemanövern är inte så okomplicerad som den kan verka. 
Filosofen Friedrich Nietzsche vände sig exempelvis med eftertryck mot 
föreställningen att världen kan tolkas som en ”text” som skulle vara be-
griplig och skrev att ”vi skall akta” oss för att tillskriva världsalltet ”hjärt-
löshet och oförnuft eller deras motsatser: det är varken fullkomligt eller 
skönt eller ädelt och vill inte bli någonting av allt detta, det strävar på 
intet sätt efter att efterlikna människorna!”10 Metaforer är inte – vill jag 
understryka – värdeneutrala konstanter även om de funnits i våra berät-
telser under lång tid. I Nilsons användning är beskrivningen av samban-
det fantasi-natur en logisk följd av det teleologiska perspektivet som fin-
ns som en grundton i författarskapet. 
     Minnet spelar också en stor roll för Nilsons protagonister och är vik-
tigt i analyserna av romanerna. Jag använder mig av flera filosofer för att 
kunna diskutera detta, varav en är Paul Ricœur. Han ställer två viktiga 
frågor i inledningen till Minne, historia, glömska som jag använder i analyser 
av de livsbetingelser protagonisterna får i Nilsons romaner. Ricœur utgår 
från följande frågeställningar: ”Vad är det som blir hågkommet? och 
Vem är det som minns?”11 Filosofen placerar historien i en mellan-
position i relation till minne och glömska, för att poängtera att det som 
till slut blir historien uppstår ur komplicerade och interagerande proces-
ser av individuellt och kollektivt minnesarbete.  
     I Ricœurs utredning har också glömskan en framträdande roll, som 
en på samma gång aktiv och passiv handling i minnesarbetet på både 
medvetna och omedvetna plan samt på individuella och kollektiva nivå-
er. Glömskan befinner sig också i sprickor mellan flera föreställningar, 
erfarenheter och mentala processer. Hos Ricœur är emellertid fantasin en 
nyckel för minne och glömska – fantasin avgör vad det är som slutligen 
blir historien som skildras i individuell eller personlig mening samt i his-
torisk och kollektiv bemärkelse.  
     I minnets vrår finns också hos författaren Peter Nilson mytiskt mate-
rial som aktiveras i romanernas händelser. Med minnets och berättelsens 
hjälp skapas möjliga och nya verkligheter och historien får en beständig 
form sett från en särskild positionering. Hos Peter Nilson är Boken den 
centrala och återkommande metaforen för minnet som aktivitet och er-
farenhet. Peter Nilson ger myterna funktionen av brygga mellan tid-
sepoker och erfarenheter och jag undersöker här i avhandlingen hur det-
ta fungerar i skönlitterär gestaltning.  
     Ur filosofisk vinkel poängterar Bengt Kristensson Uggla i Slaget om 
verkligheten: Filosofi, omväldsanalys, tolkning det problematiska i myternas 
återetablering som ett sätt att tolka världen och historien, alltså minnet.12 
Han påpekar att samhälleliga och politiska konflikter allt oftare tar ”for-
men av en kamp om det förflutna”.13 Uggla menar att det framstår ”som 
högst problematiskt att låta kampen om det förflutna avgöras på en my-
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tisk marknad där alla talar i munnen på varandra, även om myterna är 
aldrig så livsbejakande”.14 Det pågår alltid någon form av ställnings-
tagande när texter formuleras.15 Roland Barthes skriver bland annat att 
”ingen kan skriva utan att lidelsefullt ta parti (hur oengagerat hans bud-
skap än må låta) för eller emot allt det som är eller icke är som det skall i 
världen; människornas olycka eller deras lycka, och vad dessa väcker hos oss 
[...] allt detta utgör urmaterialet till betydelsebärande tecken”.16  
     Framför allt väljer författare hur de återanvänder det mytiska ”urma-
terialet” i moderna texter. Nilsons karaktärer möter exempelvis stora ut-
maningar i sina försök att förstå och förklara världen med sina respektive 
utgångspunkter i prefigurativa idéer och modeller samt refigurativa erfa-
renheter. Alla Nilsons protagonister placeras i ”tomma intet” i fiktio-
nerna och det intressanta är framför allt karaktärernas reaktioner i och på 
tomheten och hur deras skaparförmåga är verksam i den tomhet de upp-
lever när förklaring och förståelse konfronteras med okända och oför-
klarliga företeelser. Resultatet av karaktärernas strävan att uppnå högre 
kunskap, utifrån deras förståelse av världen och deras livserfarenheter, 
resulterar i långa resor i kunskapsmässiga tomheter.  
     För att ny kunskap skall kunna uppstå krävs det, enligt den herme-
neutiska modellen som främst Paul Ricœur står för, att människan för-
mår möta det okända och se det som något främmande. Det är främst 
två tydliga rörelser som initieras där texten både vidgar och stänger den 
hermeneutiska cirkeln. Valmöjligheten aktörerna har är antingen att 
främmandegöra det bekanta och därigenom öppna för ny förståelse ge-
nom blicken som tvingas se för ”första gången” varigenom ny insikt kan 
uppstå. Eller den andra möjligheten: att göra det främmande bekant. 
Detta senare alternativ stänger möjligheterna för ny kunskap, då det okä-
nda utjämnas och görs bekant. Därmed går den nyfikna blickens poten-
tial förlorad. Eller subjektet låter ”det tecken som hör till den frånva-
rande närvarande förnimmelsen sammanfalla med den närvarande för-
nimmelsen”, som Ricœur formulerar det, vilket enligt hans resonemang 
är att vi ”begår ett fullständigt misstag”.17 Däri ligger enligt min mening 
den etiska problematiken i Peter Nilsons verk – skapas ny förståelse eller 
görs något bekant med hjälp av utslitna perspektiv?  

Kvinnan som ville ha barn med döden 

I Kvinnan som ville ha barn med döden är det en kvinna som kallas Bilqis som 
är novellens protagonist. Bilqis utsätter sig för det främmande på dra-
matiska sätt och ger sig på samma vis som Äventyrets aktörer ut på en 
livstidsresa utan att återvända hem. Skillnaderna mellan männens och 
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Bilqis resor är stora trots den övergripande likheten. Detta beror främst 
på att hennes blick fokuseras på det välkända. En av orsakerna till Bilqis 
misslyckande med att skapa begripliga samband mellan händelser i livet 
kan vara hennes oförmåga att ta makten över Ordet. På samma sätt som 
slavinnan jag diskuterade tidigare saknar även Bilqis förmågan att behär-
ska språket. Det mytiska anslaget i Peter Nilsons berättarstrategi kan leda 
till skilda förutsättningar för kvinnliga och manliga protagonisters livs- 
och kunskapsökande projekt. Kan det vara ett försök att gestalta kvin-
nors svåra förutsättningar ur historiskt perspektiv som finns bakom skil-
lnaderna mellan kvinnliga och manliga protagonisters öden? Mönstret 
verkar vara att kvinnor kan träda fram ur myternas dunkel, men utan att 
uppnå det transcendenta tillstånd som är manliga protagonister förunnat. 
De kvinnliga aktörerna förnedras av tiden och tillvaron i berättelserna.  
     Samlingen Avgrundsbok består av korta fabler och märkliga berättelser 
och grundtemat är boken, ordet och minnet. Det är med andra ord lo-
gosvisionen som formuleras och undersöks på ett flertal olika sätt i Nil-
sons texter. Den långa sf-novell, Kvinnan som ville ha barn med döden, som 
här står i centrum för analysen, finns i en brokig samling i övrigt korta 
texter. Här skickas den mytiska kvinnogestalten vid namn Bilqis ut på en 
livslång resa i rymden, ut till okända världar och hon befinner sig i flera 
bemärkelser i tomma intet. Hur och vad karaktärerna minns kan sägas 
vara ett av novellens teman. Novellen är viktig i min undersökning av 
den enkla anledningen att kvinnor är sällsynta i Nilsons författarskap och 
att det är en sf-berättelse.  
     Ur ett genusperspektiv är det en problematisk berättelse där en dotter 
söker en far och en man; hon sjunker från upphöjdhet till förfall och dör 
ensam och övergiven. I motsättning till de manliga protagonisterna rutt-
nar Bilqis i en lerugn i människornas värld. Kvinnan tilldelas alltså av 
Nilson på det sättet ett dystert öde, jämfört med Arkens, Äventyrets och 
Projekt Nyagas manliga protagonister som upphöjs till trancendenta till-
stånd i nya världar. Via det mytologiska anslaget, etymologiska härled-
ningar av ovanliga namn, religiösa och intertextuella element är det möj-
ligt att undersöka hur myter och uråldriga föreställningar återskapas och 
rekonstrueras i novellen. Bilqis determineras till ett sterilt och menings-
löst levnadsöde. Nilsons val av berättarperspektiv förutbestämmer rörel-
sen i kvinnans levnadsöde mot förödmjukelse och immanens.  
     Novellen ifråga befäster på det sättet en lång berättartradition som 
historiskt sett samspelat med den faktiska världen. Att vara kvinna har i 
enlighet med en lång tanketradition varit lågt värderat, hon har varit ”a 
fallen soul”, 18 eller ”a mutilated man” som filosofen Nancy Tuana be-
skriver det.19 Ett resultat av tanken, traditionen och verkligheten är som 
filosofen Luce Irigaray skriver att kvinnor brister i gudomlig identitet på 
symboliska och metaforiska plan. Detta symboliska identitetsskapande 
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kan dock medvetet förändras – bland annat genom att låta nya berät-
telser skapas som förhåller sig också till denna historiska bakgrund. 
     I Nilsons text pågår minnesarbetet på flera nivåer och resultatet är att 
två rörelser initieras i karaktärernas levnads- och utvecklingsförlopp. Den 
ena beskriver Bilqis väg mot nederlag som människa och makthavare. 
Den andra beskriver en motsatt rörelse som är mannens uppgång som 
människa och makthavare. Här iscensätts alltså ett välbeprövat mönster 
av två motsatta rörelser. Det är en process av manlig transcendens där 
mannen uppnår insikt om det som ligger bortom det mänskliga vetan-
dets gränser. Det sker emellertid också en motsvarande process av kvin-
nlig immanens, hon begränsas till det inomvärldsliga, till den kunskap 
som ligger innanför det mänskliga medvetandets och den kroppsliga er-
farenhetens gränser. Detta är en genusrelaterad problematik hos Nilson 
som framträder när man ser skillnaden mellan Bilqis förfall och väg neråt 
i hierarkierna och kung Kitars strålande öde uppåt i samma strukturer – 
som gudarnas like. Myternas redan strålande glans korrigeras i den sym-
bolrika texten till en än högre grad av perfektion genom hans plats som 
gudarnas like.  
     I novellen omformuleras potentiellt värdefulla mytiska kvinnliga mo-
deller till en låg nivå och i den fiktiva världen rör man sig som läsare där-
för i ett ofruktbart landskap. Anledningen till att jag lägger så stor vikt 
vid myternas användning i Nilsons framtidsberättelser är att jag menar 
att symboler och myter inte är isolerade företeelser. De besitter inbyggda 
värderingar av etik, moral, politik och könsordning som okommenterade 
ges sken av en slags tingens naturliga och ofrånkomliga ordning. Detta 
har långtgående implikationer. En viktig del i modernitetens kriser for-
muleras av filosofen Alice Jardine som ”oron över faderns förlorade auk-
toritet och [...] vindlande prognoser som hör ihop med Paranoian och 
Människans och Historiens Slut”.20 Jardine poängterar betydelsen av kö-
nsidentiteters och könsskillnaders existens på ett symboliskt plan, be-
stämda av språket och som politik.21  
 Berättelsen om Bilqis är i allmän bemärkelse ”modern” och därför 
anmärkningsvärd när man ser på aspekten makt och dominans. Minne-
sarbetet som pågår styrs av berättarens val av berättartekniska element 
som avgör händelseföloppets riktning. Sociologen Pierre Bourdieu skri-
ver också ur etisk synvinkel om de symboliska maktfaktorer som gör för-
ändringar av könsroller så svåra att komma åt, i Den manliga dominansen. 
Han menar där att ”i en värld där sexualitetens ordning inte konstitueras 
som sådan, utan könsskillnaderna förblir nersänkta i de motsättningar 
som organiserar kosmos i sin helhet, är de sexuella attributen och hand-
lingarna överhopade av antropologiska och kosmologiska bestäm-
ningar”.22 Resultatet är, säger Bourdieu, att könsskillnader ”tycks ingå ’i 
tingens ordning’ […] så till den grad att den är oundviklig: den finns i 



 

125 
 

objektiverat tillstånd”.23 Återbruk av myter i texter är att minnas det för-
flutna och påminna läsaren om detsamma, vilket gör det viktigt att my-
terna omformuleras i förhållande till nya tider med andra världsbilder 
och annan politik än de ursprungliga om man inte vill cementera förål-
drade föreställningar i framtida världar. Resonemanget har ur etisk syn-
punkt bärighet även för Peter Nilsons val av gestaltning. 
     Religionsvetaren Mary Daly skriver att patriarkatets roller och struk-
turer vidmakthållits och utvecklats i enlighet med en artificiell polari-
sering av mänskliga egenskaper. Bilden av mannen som suverän och vid 
makten är beroende av sin motsats för sin existens. Effekten av återbruk 
av arketypiska modeller på det här sättet blir att patriarkala mönster inte 
bara återinstalleras utan förstärks. Mary Daly skriver i artikeln ”Efter 
Gud Faders död” att religiösa symboler ”förbleknar och dör bort när 
den kulturella situation som gav upphov till dem och höll dem vid liv 
inte längre ger dem rimlighetens prägel. […] Symboler växer snarare 
fram ur en föränderlig kollektiv situation och erfarenhet”.24 Daly tar 
alltså myterna på stort allvar och menar att symbolers funktion aldrig är 
något oskyldigt i en process. Hon skriver att ”jag har redan låtit förstå att 
om Gud är man, så är mannen Gud. Den Gudomlige patriarken kast-
rerar kvinnor så länge han tillåts leva kvar i människors inbillning”.25 
Daly skriver att processen att ”skära bort den Högsta Fallosen kan knap-
past vara en rent ’rationell’ angelägenhet”. Hon menar att det stora pro-
blemet ligger i ”att förvandla den kollektiva inbillningen så att denna för-
vrängning av människans strävan efter transcendens förlorar sin tro-
värdighet”.26  
 I ”Kvinnan som ville har barn med döden” återinstalleras symboliskt 
sett ”den Högste Fallosen” i dubbel bemärkelse, parallellt med att kvin-
nan ”kastreras” och hennes begär och/eller livsutrymme först begränsas 
av Fadern, och längre fram av att den enda sexuella upplevelse hon tillåts 
ha i berättelsen är i Enelis dröm. Fadern och älskaren bestämmer på det 
sättet betingelserna för hennes livs- och handlingsmöjligheter. Nilsons 
grundberättelse måste ses mot sin rätta bakgrund. 
     Traditionen av mannens tolkningsföreträde och överhöghet är tung 
och sitter djupt i språket, metaforerna, myterna, våra religiösa berättelser 
och filosofiska grundvalar. Aristoteles fastslog på sin tid den filosofiska 
uttolkningen och från den tidens verklighet överfördes argumentationen 
till överordning/underordning mellan man och kvinna: “Therefore [...] 
the male is separated from the female. For the first principle of the 
movement, or efficient cause, whereby that which comes into being is 
male, is better and more divine than the material whereby it is female”.27 
Som filosofen Genevieve Lloyd skriver i The Man of Reason: ’Male’ & 
’Female’ in Western Philosophy: ”From the beginnings of philosophical 
thought, femaleness was symbolically associated with what Reason 
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supposedly left behind - the dark powers of the earth goddesses, im-
mersion in unknown forces associated with mysterious female powers. 
The early Greeks saw women’s capacity to conceive as connecting them 
with the fertility of Nature”.28  
 Filosofen Nancy Tuana beskriver för sin del i Woman and the History of 
Philosophy filosofins historia från Platon den tradition som fastställde att 
den mänskliga naturen bestod av två slag: ”the superior race would 
hereafter be called man”.29 Synsättet har genomsyrat det mentala klima-
tet och ”becoming Male” är i enlighet med gnostisk och tidig kristen 
tanketradition en metafor för mänsklig fulländning.30 Hegels tänkande 
befinner sig exempelvis också i en lång tradition av argumentation för 
naturens ordning som består i kvinnors underordnade och mäns över-
ordnade status.  
     Nancy Tuana skriver att en kvinna ”must decide where to place her-
self. When the philosopher speaks of the nature of man, informs us of 
the rationality of man, provides us with the rules a man must follow in 
order to act morally, does the woman include herself within the referent 
in the term ’man’?”31 Ordens självklara betydelse har förstås proble-
matiserats under flera decennier, men tvivlet kvarstår och vi har inte 
uppnått ett tillstånd där den kvinnliga läsaren med självklarhet kan iden-
tifiera sig i begreppet man som begrepp för människa.32 Nilsons åters-
kapande av symboliska tankemodeller och kosmiska strukturer samt reli-
giösa myter får på det sättet konserverande effekter, särskilt tydligt i 
framställningen av Bilqis levnadsöde. 
     Peter Nilsons gestaltning handlar dock inte enbart om det ”konven-
tionella” i en kvinnas öde i mytiskt ljus. Det går även att föra över det 
etiska perspektivet på sättet som han väljer att berätta historien. Narrativt 
berättarmodus etableras genom startpunkten i Avgrundsbok som är en 
skapelsemyt i ett kosmiskt mörker: ”Först var mörkret och rymdhavet 
och all annan ödslighet där människor irrade mellan världarna. Men i 
mörkret tändes stjärnor, och land hopades vid land och vatten vid vat-
ten. Så började historien, den mest egendomliga, den mest häpnads-
väckande bland historier”.33 Nilson berättar att människans ”rike slog rot 
i mullen på många världar och började växa som ett träd bland stjär-
norna. Men en gång hade världen varit ung, det hade varit så nära till ska-
pelsen att man kunde räkna alla människans släktled på fingrarna”. En 
varelse som tros vara en död Gud hamnar på en strand och människorna 
bränner den. ”Och vid stranden där detta hade hänt uppstod en boplats 
som kallas Saba, vilket sägs betyda Brandstället. Så uppstod även en his-
toria att berätta, den mest minnesvärda, den mest upprörande bland his-
torier”.34  
 Inledningen antyder en tid innan skapelsen, innan Gud uttalade ”Var-
de ljus”. Tidsperspektivet relativiseras omedelbart när man läser att män-
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niskorna i berättelsen är vana rymdresenärer. Handlingen utspelar sig på 
det sättet i mellanrum mellan skilda världar, tider och mytologier. Deras 
utvecklingspotential finns i sprickor som uppstår mellan förförståelse 
och möjligheter till nya erfarenheter i möten med okända företeelser som 
skapas i texterna.  
     Tematiskt finner man att Kvinnan som ville ha barn med döden delvis är en 
omformulering av berättelsen om Kung Salomo och Drottningen av 
Saba. Som anslag till berättelsen har Nilson placerat ett citat från ”Första 
Konungaboken” 10:2-3, där det berättas om drottningen av Saba som 
kommer till Jerusalem med rika gåvor till den vise kung Salomo. Hon är 
en av ytterst få starka kvinnor som omtalas i Gamla Testamentet och som 
har stått modell för den som sägs vara novellens huvudgestalt. Drott-
ningen av Saba framträder ur historien från en särdeles patriarkal tid. I 
Nilsons samlade författarskap är det som konstaterats få kvinnor som 
agerar och Bilqis lever osedvanligt länge i berättelsen. När man däremot 
ser hur hon i Nilsons nya version tillåts leva i den värld som skapats åt 
henne sker detta genom en avmytologisering som återinsätter kvinnan på 
en underordnad och passiv plats, till skillnad från drottningen av Saba.  
 Huvudpersonen Bilqis irrar mellan universums världar i ett livslångt 
sökande efter sin mytiske far och en mytomspunnen man som kallas 
kung Salomo. Härledningar till judisk och islamisk mytologisk tradition 
som är möjliga att göra, antyder att två betydelsefulla personer ur Gamla 
Testamentets persongalleri, Kung Salomo och Drottningen av Saba, genom 
Nilsons text dekonstrueras och återskapas. Med utgångspunkt i namnen 
som Nilson har valt till sina gestalter kan man också få vissa indikationer 
om vad de kan tänkas representera, något jag snart kommer till.  
     Det kan vara svårt att skilja mellan vad som är faktisk och mytologisk 
kosmologi och vad som är Nilsons dikt när det gäller novellens beskriv-
ningar av universum. Rymdfararna är flera gånger i närheten av något 
som kallas Táraha, en företeelse i rymden som sägs vara omgiven av må-
nga myter och övertro. Táraha har många betydelser i judisk och islamisk 
tradition och en gemensam betydelse implicerar olika typer av rening, re-
ningsprocesser, begravningsritualer etc. Den kosmiska företeelsen Tára-
ha kan också vara Nilsons egen konstruktion, härledd ur ett arabiskt ord 
”taraha” som betyder skillnad mellan vikt och massa och/eller att dedu-
cera eller förneka. ”Det var ett ord som kanske betydde Den sovande”, 
heter det hos Nilson.35  
 Rymdresenärerna ser oförklarliga ting i närheten av Táraha och ”nå-
gon påminde om det gamla ryktet att allt bevaras i universum, att alla sy-
ner och ljud och händelser sparas någonstans för att ingenting skall vara 
glömt”.36 Här finner jag idémässiga samband  till Aniara när det gäller 
implikationer av företeelsen Táraha. Martinson skriver ju om Mimas sär-
skilda förmågor, som bland annat är att fungera som en kommuni-
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kationslänk mellan människorna ombord på skeppet och rymden de rör 
sig genom: ”och rymdens alla rykten når oss alla./Jämt strömmar onda 
rykten genom rymden./Av goda rykten finns det mindre spår,/ty godhet 
tillhör inte handlingslivet,/dess ljus är samma ljus/i år och alla år”.37 
Aniaras resenärer inser att deras fantasier kan komma att förverkligas 
någonstans i kosmos och Bilqis tänker i liknade banor. Hon spekulerar 
om att ”minnet hos universum var kanhända så fulländat att ingen kunde 
hoppas på att försvinna, ens i döden”.38 I detta underliga, kanske med-
vetna kosmos, rör sig Bilqis och hennes följe genom tidevarven och står 
vid flera tillfällen öga mot öga med okända och svårtolkade företeelser. 
Hennes projekt misslyckas ständigt och jag skall genom den vidare ana-
lysen visa hur denna kvinnas fall beskrivs i novellen.  

Konung Kitar av Saba 

Det visar sig att det titeln till trots inte är kvinnan som befinner sig i be-
rättelsens fokus, utan indirekt är det fadern, Konung Kitar av Saba, som 
har huvudrollen i novellen. Konung Kitar är modellerad efter den arka-
iska mallen av en gudalik kung som finns i Gilgamesheposet. Det sägs om 
Gilgamesh att han var överlägsen alla människor med sin fysiska kropp 
och styrka och att ”[h]ela hans kropp var hårig,/han hade flätor som en 
kvinna”.39 Likheterna mellan den mytologiske hjälten och Nilsons karak-
tär är påfallande:   

[Kitar] hade ett svart och glänsande hår som växte så ymnigt att två tjänare ständigt 
gick bakom honom och bar upp det i en guldskål. Hans händer, armar och fötter var 
ludna liksom lemmarna på de vilda djuren. Skägget vältrade sig tungt nerför bröstet 
och bars upp av ett silvernät. Men kvinnor som hade sett honom naken försäkrade 
att han i övrigt var ren och svart och blank som metall och att hans kropp var mindre 
hårbeklädd än många andras. 
     Allt vad människor kunde åtrå hade tillvaron givit konung Kitar. Som en 
Gudarnas like levde han i detta grymma universum där gudars vrede hade drabbat så 
många andra. 
     Svart och fruktansvärd, som en stod av mörker, satt han i tronstolen och regerade 
över Saba. Tidsåldrar rullade hän i riket, men konung Kitars välde tycktes inte veta av 
förgängligheten. Gudarnas flöjter hördes kring honom vart han rörde sig. Hans 
rymdflotta var ett glimmande fiskstim, hans palats en blå labyrint där ljuset aldrig 
släcktes, hans skattkammare var rik nog att förhärliga universum.40 

Kung Kitar ”var sådan att marken gladde sig när han trampade på den”, 
skriver Nilson.41 Det är en kosmiskt mäktig kung som skildras och han 
regerar över ett kungarike med ojämförlig rikedom och välstånd. Rymd-
skeppens stora antal och tekniska briljans såväl som kungens fysiska ges-
talt, rikedom och makt är oöverträffade i universum.  
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     Kung Kitar har förutom Gilgamesh även den judiske kungen Salomo 
som modell som han beskrivs i Första Konungaboken och Andra Krönike-
boken. Likt Salomo har kung Kitar ett stort harem och Nilson berättar på 
samma sätt som Gamla Testamentet att inga kvinnor lyckas värma kungen 
när han börjar bli gammal. Där slutar likheterna, för Kitar dör ingen nor-
mal död utan han blir osynlig; ”Det gick dithän att han blev lik allt annat 
osynligt och gåtfullt som fanns bakom det synliga i tillvaron”.42 Detta le-
der till att Kitars regeringstid i verkligheten aldrig tar slut. I Gamla Testa-
mentets berättelse framställs Kung Salomo som ofantligt förmögen och 
vis och hans regeringstid var en storhetstid i judarnas historia. Men det 
berättas också att ”när Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans 
hjärta att avfalla till andra Gudar […] och Salomo gjorde vad ont var i 
Herrens ögon”.43 Kung Kitar i Nilsons berättelser faller inte i sin storhet 
utan blir om möjligt än mäktigare sedan han försvunnit som fysisk karak-
tär ur historien. 
     Konungen Kitar, hans märkliga medregent, staven Mahalat, kungens 
favorithustru Malkath, dottern Bilqis och herden som kallas Eneli har 
alla ovanliga namn. Kung Kitar, kungens härskande stav Mahalat, samt 
drottningen Malkath bär namn som har tydliga etymologiska likheter 
med företeelser inom judisk kabbalism, vilket ger särskild betydelse åt 
berättelsen. En uppenbar parallell till kungens, drottningens och stavens 
namn finns i kabbalistisk tradition, nämligen Kёter och Malküt. I den kab-
balistiska traditionen är Kёter Guds ansikte representerat i profil och 
Malküt är den faktiska manifestationen av Gud i och omkring män-
niskan. Vidare är Kёter det första och Malküt det sista av de tio sefirot 
som enligt kabbalismen betecknar de grundläggande principerna för 
verkligheten. Det första sefirot Kёter betyder i traditionell mening: 
“Crown: Existence of Existences, The Concealed of the Concealed, The 
Ancient of the Ancient Ones, The Most Holy Ancient One, The Ancient 
of Days”.44 Det är ett uttryck för essensen av allt heligt och ursprungligt i 
traditionell betydelse. En formativ betydelse av termen är det tidlösa, 
ändlösa, den kreativa energi som skapar liv och död. Konungen perso-
nifierar dessa egenskaper i berättelsen och genom sin osedvanliga ”död” 
lämnar han inte sin position. Han blir genomskinlig, osynlig och får posi-
tion som skapare av liv och död.  
     Kёter är också en beteckning för ”intet” enligt Zohar, ett av kabba-
lismens viktigaste verk – vilket framstår som fullt förenligt med Nilsons 
tematik.45 Kitar härlett ur Kёter skulle således vara en gudalik gestalt. Ett 
materiellt ting, konung Kitars stav Mahalat, har större makt än drott-
ningen och hennes dotter någonsin kommer att få. Termen Mahat som 
är grundformen i dess namn betyder enligt kabbalistisk filosofi ”The 
Great One. The first principle of Universal Intelligence and cons-
ciousness”.46 När kungen ”grep om staven regerade han över hela riket; 
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när han lade den ifrån sig regerade staven åt honom”.47 Både staven och 
kungen beskrivs till sitt yttre med ingående precision. Kungens stav age-
rar och försvarar sin kung och behandlas i berättelsen som en autonom 
person som tilldelas lika stor respekt som sin kung. Kungen är på det sät-
tet gudalik som lämnar världen och lämnar ett tomrum efter sig: Tom-
rummet som måste finnas för att annat skall få utrymme.  
     Det namn drottningen samt kungens stav bär kan ha samma ur-
sprung. I sann patriarkal anda nämns Bilqis mor, drottningen Malkath, 
bara kort som kungens favorithustru: ”Med Malkath, sin favorithustru, 
hade han avlat dottern Bilqis som skulle regera efter honom, fastän all 
gammal visdom vittnade om att ett rike måste förfalla om en kvinna var 
satt att regera över det”.48 Trots sin roll som arvtagerskans mor är Mal-
kath i enlighet med traditionell patriarkal ordning bara en i mängden 
kvinnor runt kungen och har sitt värde som behållare för kungens av-
komma. Namnet ligger också nära det tionde sefirot, vilket förstärker 
min tolkning av kvinnans underordning i berättelsen. Ytterligare bety-
delser av sefirot Malküt är bland annat följande: ”The Gate of the 
Daughter of the Mighty Ones. The Inferior Mother. Malkath, the Que-
en”.49 Det tionde sefirots betydelse är mer beroende av hur det kom-
bineras med andra sefirot än t.ex. Kёter, vilket överensstämmer med Nil-
sons användning av ordet. Malkath är rikets drottning, men hon spelar 
ingen roll i dramat. Hon föder en dotter och är på det sättet ”The Gate 
of the Daughter of the Mighty Ones”. Modern är porten som dottern 
kommer genom för att leva i världen. Samtidigt är hon ”the inferior mot-
her”, vilket också överförs till hennes dotter då Malkath kan syfta både 
till modern och dottern.  
     Malkath är ”the inferior mother”, en mindervärdig person i berät-
telsens logik. Modern existerar inte i vare sig dotterns, faderns eller fol-
kets medvetande: hon är inte ens en tvingande frånvarande närvaro som 
är en fundamental tankefigur när det gäller faderns funktion i novellen. 
Sefirot Malküt har samband med biologiska processer, vilket stämmer in 
på berättelsens logik. En aspekt av de två sefirot som används i novellen 
är att de också är genusmarkörer. Det första sefirot har en manlig och 
det tionde en kvinnlig bestämning. När dessa kombineras upprätthålls en 
balans mellan manligt och kvinnligt som är viktigt för jämvikten i värl-
den. Frågan är om det i novellens värld uppnås jämvikt genom använd-
ningen av sefiroten.  
     Kungen blir större och mäktigare på alla nivåer än de ursprungliga 
modellerna, Salomo och Gilgamesh, han beskrivs som en gudalik varelse 
som människor vartefter tiden går jämställer med gudarna. Nilson berät-
tar att ”det kom tider när barnen trodde att det var konung Kitar som 
hade skapat universum och att det var han som hade spänt upp tom-
rummet mellan stjärnorna”.50 Man offrar till den osynlige kungen/guden 
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och upplever det som att han finns i elementen man lever i: ”Några trod-
de sig veta att han också fanns i stoftet där man trampade och i luften 
där man andades, i vattnet som man drack och i elden som brann när 
man offrade till Gudarna”. Kungen/Fadern försvinner därför aldrig från 
berättelsen. Som död är han ständigt mer närvarande för både dottern 
och folket. Det är det återkommande temat om en frånvarande närvaro 
som trots, eller på grund av sin intighet skapar verkligheten, som aktive-
ras i gestaltningen av Fadern/Kungen. I dekonstruktionen av mytiskt 
material i Nilsons ”moderna” text iscensätts alltså en högst förvånande 
förminskning av den mytologiska kvinnans handlingsutrymme, i förhål-
lande till den arkaiska ursprungsmallen som är drottningen av Saba. 
     Utifrån tanken på tomma intet och kung Kitars namn kan det even-
tuellt finnas kopplingar till filosofen Nishida Kitarõ som skrivit Intelligi-
bility and the Philosophy of Nothingness.51 Nilson var dokumenterat intres-
serad av japansk filosofi och skrev bl.a. essän ”En labyrint där alla män-
niskor går vilse” till Moderna museets katalog till On Kawara-utstäl-
lningen 1980.52 Kitarõ är en central filosof Nilson mycket väl kunde kän-
na till och även vara inspirerad av. Den brobyggande filosofen intresse-
rade sig dessutom särskilt för tomhet eller intet och var alltså en av de 
mest inflytelserika japanska filosoferna under 1900-talet. Kung Kitars 
namn kan därmed också vara en hänsyftning till en filosofisk skola vars 
centrum är tomma intet som är ett så centralt tema hos Peter Nilson, 
men den kabbalistiska bibetydelsen har flera skäl för sig. Det ena ute-
sluter dock inte det andra. 

Bilqis 

Jag vill nu visa hur Peter Nilson väljer ut vissa skärvor från myternas 
värld och sammanfogar till karaktären Bilqis, som läsaren möter i ”Kvin-
nan som ville ha barn med döden”. I Bilqis sammanförs föreställningar 
om Drottningen av Saba och Lilith på oväntade sätt. Hänsyftningar på 
Lilith återkommer i flera andra av Nilsons skönlitterära texter och for-
muleras då av manliga karaktärer som en rädsla för den ökända mytiska 
kvinnodemonen.53  
     Kapitlet som inleder Bilqis del i berättelsen öppnas med följande me-
ning: ”Nu borde Bilqis ha regerat över riket och kallats för drottningen 
av Saba, men konung Kitar hade en sådan makt i sin osynlighet att hans 
dotter inte regerade över någonting”. 54 Nilson kallar Kung Kitars dotter 
Bilqis, vilket är den islamiska traditionens namn på Drottningen av Saba. 
I Första Kungaboken, Andra Krönikeboken samt i Koranen omnämns hon 
som Drottningen av Saba.55 Flera berättelser om föreningen mellan de 
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mäktiga kungligheterna finns i judiska folkliga myter och där har Drot-
tningen av Saba egennamnet Bilqis.56 Bilqis namn leder alltså associa-
tionerna till drottningen av Saba som omtalas i Gamla Testamentet och 
Koranen men även till Lilith, den länge bortglömda första mytiska kvin-
na Gud skapade.57  
     Bilqis har sitt sammantagna ursprung i ett antal religiösa och folkliga 
legender och myter. Nilson dekonstruerar för sin del litterärt en tradi-
tionell mytologisk figur genom att återanvända fragment av befintliga 
berättelser om den kända drottningen. Utöver råmaterialet från judiska 
och islamiska källor finns också etiopiska religiösa berättelser om Drot-
tningen av Saba, folksagor och mytologiskt material som återberättas och 
ges ny skepnad.58 I Nilsons novell återges flera samtal där Bilqis direkt 
jämställs med Lilith, fresterskan som enligt myten får mannen på fall.59 
Det är också tänkbart att Lilith på sätt och vis etablerar ytterligare ett 
samband mellan Kvinnan som ville ha barn med döden och Gilgamesheposet. 
Enligt historikern Samuel Noa Kramer finns Lilith omnämnd i prologen 
till Gilgamesheposet som “a serpent who could not be charmed made its 
nest in the roots of the tree, The Anzu bird set his young in the branches 
of the tree, And the dark maid Lilith built her home in the trunk”.60 
Samband mellan Drottningen av Saba och Lilith är dessutom många 
inom ett flertal andra mytiska framställningar.61  
     Bilqis presenteras på följande sätt i Nilsons berättelse: 

Ingen kunde se i hennes ansikte hur länge hon redan hade levat. Hon nyttjade alla 
slags konststycken för att bevara spänsten och ungdomen hos sin kropp, och när 
man såg henne på gatan kunde man tro att hon var en ung flicka på väg till torget. 
Hårflätan hängde smal och ömklig utmed ryggen. Hon hade aldrig ägt en lika väldig 
hårväxt som sin fader. Men hon var tvungen att gå i läderstövlar för att dölja 
ludenheten på sina fötter. Många vände sig om och stirrade efter henne när hon gick 
förbi. När allt kom omkring var det förunderligt att man kunde se henne, att en 
osynlig man kunde ha en dotter som kastade skugga liksom alla andra människor. 
      Bilqis irrade sig fram genom livet. Vart hon kom hade hon hellre velat vara 
någon annanstans. […] Ofta satt hon instängd i sina rum, hon drack akalevin och 
grät i ensamhet och drömde om en man som var lika väldig som konung Kitar. […] 
Det kom år när hon förtvivlade över att livet rann ifrån henne. Hon skulle åldras och 
dö ensam, utan att finna någon man som var lik konung Kitar. […] Hon skulle bruka 
sitt liv till att söka efter mannen som var Döden, han som fanns eller hade funnits 
eller skulle komma att finnas. Och vart hon for i universum skulle konung Kitar vara 
med henne i sin osynlighet och beskydda henne.62 

Det som poängteras av Peter Nilson i berättelsen om Bilqis är hennes 
misslyckanden. När Nilson beskriver den stora kungens dotter sker alltså 
detta i negationens form. Hon äger inte några personliga förtjänster utan 
allt vad fadern var är hon inte. En detalj i myterna kring Drottningen av 
Saba som Nilson fastnat för är hennes extremt håriga ben. Detta utnyt-
tjar författaren och återkommer vid flera tillfällen till att Bilqis ”var tvun-
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gen att gå i läderstövlar för att dölja ludenheten på sina fötter”.63 Dottern 
måste använda sig av alla slags konststycken för att förbättra sitt utse-
ende under det att hennes far var fullkomlig i utgångspunkten och fort-
satte att vara det genom hela sitt liv.  
     Det är en ömklig karaktär som gestaltas i Nilsons novell i kontrast till 
de ursprungliga myterna om den mäktiga, vackra och stolta drottning 
som lånat sitt namn och vissa egenskaper till karaktären. Allt eftersom 
berättelsen om Bilqis rullas upp framkommer ytterligare brister i hennes 
personlighet. Det poängteras att  människor sällan upplever att hon talar 
begripligt. Bilqis förmår aldrig tala övertygande utan det sägs ofta att hon 
”mumlar” för sig själv. Bilqis förebilds språkliga förtjänster omformu-
leras på det sättet dramatiskt. I berättelserna om Drottningen av Saba var 
just hennes tal, språk  och argumentationsförmåga framstående egenska-
per. I GT återges hennes tal till Salomo. Enligt den islamiska traditionen 
fick till och med Salomo böja sig för hennes vishet och argumentations-
förmåga.  
 Bilqis beskrivs däremot som att ”fingrarna trevade över varandra och 
räknade, hon mumlade talens namn”.64 Det sägs att hon ”kom tätt intill 
de andra och viskade”65 och hon frågade ”så ivrigt och underligt efter 
döden att man blev skrämd av det, det var omöjligt att förstå vad hon 
menade”.66 Kvinnan som reser mellan rymdens världar kan otaliga språk, 
men klarar inte att kommunicera med människor utan hon ”trevade efter 
ord”.67  
     Bilqis söker Kung Salomo i alla tider och överallt i världarna hon be-
söker. Hon har ett minne som hon försöker verifiera och hennes tillvaro 
går ut på att finna fadern och Kung Salomo som i hennes minnesbear-
betning emellanåt förväxlas. Bilqis är en rymdfarare och sedan fadern 
dött tar hon med sig ett antal unga reslystna människor från sin hem-
planet och reser med sin fars rymdskepp genom universum. På liknande 
sätt som Drottningen av Saba uppvaktade Salomo, gästar även Bilqis 
med följe en kung i en av de många världar de besöker och överöser ho-
nom med gåvor. Detta är en lek för ett uttråkat hovfölje och de driver 
gäck med kungen. Mot all förmodan låter dock mannen sig inte gäckas. 
Han ger stolt den främmande gästen ett osynligt smycke som han hänger 
kring hennes hals. Bilqis förödmjukas av uppträdandet och flyr därifrån 
med skam. Hon har däremot kommit till rätt land. Kungen som i en 
annan tid regerat där kanske kommer att vara just den kung Salomo 
Bilqis söker. Hon finner också senare en tavla där Drottningen av Sabas 
möte med kung Salomo är avbildat och hon hör berättas om händelsen. 
Bilqis förstår det så att berättelsen i fråga handlar om något som kunde 
ha skett, men som aldrig har inträffat på grund av att de har levt i olika 
världar och tidsåldrar.  
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 Bilqis förödmjukas alltså till och med av tiden, av minnen av det som 
skett och som kunde ha skett, en tidens och rummets obalans drabbar 
henne på påtagligt sätt i Nilsons novell.  
     Berättelsen om Bilqis handlar om förfall och misär. Hon har inget av 
sin fars storhet och ingen uppgift. Hon har inget land att styra över och 
det enda som är kvar för henne är att söka skuggan av fadern genom alla 
världar och tider. Bilqis hamnar till slut på jorden, den kallas Irur men 
människorna som lever där kallar den Jorden, berättas det. Det har gått 
många generationer ”sedan hon sist var i Jeruschalajim” och Bilqis lever 
där som en ensam tiggarkvinna i en tid då man byggde ”enkla rymdskepp 
och rustade sig för krig mellan kontinenterna”.68 Berättelsens rörelse går 
på det sättet från stjärnornas värld och faderns överväldigande rikedom 
till hennes liv som en av de fattigaste och mest ensamma individer man 
kan tänka sig. Människorna som möter henne begriper inte vad hon talar 
med dem om och de tänker att hon ”var så gammal att bara trolldom 
eller Gudarnas onåd kunde hålla henne uppe, och ingen ville gå på en 
mark som hade förbannats av hennes ludna fötter”.69  
     Detta är en oväntad slutsats i novellen med tanke på utgångsposi-
tionen och faderns status. Orsaken till kung Kitars långa liv sägs vara ett 
resultat av gudarnas nåd. Dotterns långa liv är däremot ett resultat av gu-
darnas onåd. Bilqis lever sina sista år i en ”lerugn”, vilket återigen leder 
tankarna till ”the dark maid Lilith (who) built her home in the trunk”.70 
Människorna tror hon är en trollpacka, de murar in henne och hon ligger 
ensam och gråter: ”Hon reste sig på knä och tänkte att konung Kitar änt-
ligen hade kommit till henne. Men när hon sträckte sig mot honom fick 
hon bara hans osynlighet i händerna, det fanns ingenting alls att gripa tag 
i. [---] Det blev mörkt och kallt och ensamt omkring Bilqis som det alltid 
blev kring de döda”.71 I motsats till faderns strålande slut ändar på det 
sättet Bilqis sina dagar bortglömd i människornas värld.  
     Ett viktigt kungligt attribut dyker upp igen i berättelsen som visar på 
skillnader mellan kungen och hans dotter. Kung Kitar äger den viktiga 
kungakronan, en tredubbel tiara. På grund av att den osynlige kungen 
alltjämt regerar i riket blir Bilqis emellertid aldrig krönt till drottning av 
Saba. Hon degraderas på det sättet på ett formellt sätt i Nilsons bear-
betning av den mytologiska figuren. Den kungliga kronan nämns vid 
flera tillfällen i berättelsen men hon bär den endast när hon har druckit 
stora mängder akalevin på rymdskeppet omgiven av sin besättning.72 När 
den långa resan närmar sig sitt slut faller kronan ut på jorden och blir 
liggande kvar bland stenar och grus på marken. 
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Eneli 

Bilqis kommer att spela en roll i novellen till slut. Som en indirekt aktör 
blir det hon som avgör den här världens öde. En man finner hennes ben 
och drömmer till slut även hennes drömmar. Hennes öde kan på det sät-
tet delvis förverkligas genom mannens medverkan. Många år efter Bilqis 
förnedrande död i stenugnen, kommer en ”ung, storväxt och okunnig 
man som kallades Eneli” till trakten där Bilqis hade dött, berättar Nil-
son.73 Eneli framställs som en drömmare som lever i utkanten av männi-
skors värld. Av en tillfällighet gräver Eneli fram liket efter Bilqis och fin-
ner tavlan av Drottningen av Saba och kung Salomo samt det sjufingrade 
guldsmycke Bilqis bar. Hon tillhörde ”det släkte av människan som kalla-
des caramantran, de gyllenfingrade”.74 Inget av detta betyder något för 
Eneli men han plockar ihop resterna av liket och lägger det i en säck på 
ryggen. Han har inte referensramar eller prefigurativa modeller som kan 
ge honom någon förståelse av vem hon var.  
     I fråga om Eneli som är den sista huvudgestalten leder tolkningen via 
etymologisk anknytning till den babyloniska och sumeriska gudavärlden. 
Enelis namn ger associationer till en av gudarna i Enüma Eliš. I det baby-
loniska skapelseeposet finns Enlil som är en atmosfär- och vindgud som 
på många sätt är den främste av gudarna i den sumeriska gudavärlden. 
Han kallas även ”världens konung”. Det var Enlil som skilde himmel 
och jord åt och inrättade världsordningen; hans ord i form av en orkan 
ställer till med förödelse.75 Namnet alluderar även till översteprästen Eli76 
och är ett arameiskt ord för Gud.77  
     Den alldaglige mannen som vandrar runt med sin skinnsäck genom-
går också en omvälvande förändringsprocess under berättelsens gång. 
Han bär på en stor hemlighet han inte inser vidden av, men som blir allt 
mer konkret och får allt större inverkan på hans liv. Eneli förändras efter 
att han har grävt fram Bilqis stoft ur stenugnen, vilket visar sig vara det 
första steget på hans väg mot att bli en gudarnas like. Hans position 
karakteriseras av ett utanförskap i förhållande till mänsklig gemenskap 
och social tillhörighet. Efter långa strövtåg runt om i världen återvänder 
Eneli till slut till platsen där han fann Bilqis stoft och finner där vissel-
pipan hon använde för att kalla till sig rymdskeppet som väntat ute i 
rymden i fall hon skulle behöva det igen. Bilqis stoft återvänder till skep-
pet och finns sedan i mannens föreställning om henne, utmejslad i enlig-
het med hans ideal.  
     Den utvecklingsprocess Eneli genomgår är att stiga i kunskap genom 
att erövra övermänsklig makt och han blir i berättelsens slut mäktig som 
gudarna som kan förinta och skapa världar. Eneli vill ”förfära Gud” med 
sina drömmar.78 Slutligen drömmer han den dröm han längtat efter se-
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dan han insett vem kvinnan han har funnit var. Han vill med drömmens 
hjälp förverkliga mötet mellan Drottningen av Saba och kung Salomo. 
Mötet hon eftersträvat i hela sin existens sker i hans dröm. Eneli är en 
drömmare och genom sina drömmars förverkligande kraft blir han en 
Gud som kan utplåna eller skapa en värld. Han får för sig att han skall 
foga ihop delarna han finner i stenugnen till en hel människa och han 
drömmer fram Bilqis som under många år är hans älskarinna i dröm-
marna. I berättelsen poängteras vid upprepade tillfällen att Bilqis är jung-
fru. Kvinnan som irrat omkring i universum har aldrig legat med en man. 
Nu kommer hon villigt till Enelis bädd.79 Eneli drömmer alltså fram den 
verklighet Bilqis sökt hela sitt liv. Hon får slutligen möta Salomo och han 
fullbordar genom det hennes öde.  
     I berättelsen framställs det som om kvinnans mål med sin existens 
och begär än att finna en man och skaffa ett barn med döden. I Enelis 
dröm kommer Bilqis också fram till att hon fått sin livslånga önskan om 
ett barn med döden uppfylld. Eneli är den son hon har avlat med döden, 
säger Bilqis till sig själv. Denna ”son” drömmer den dröm som till slut 
möjliggör att hennes levnadshistoria förverkligas. ”Döden” kan tolkas 
som något mänskligt i motsättning till gudomligt – gudens dotter fick en 
mänsklig son.  
     Salomo känner enligt Peter Nilsons novell till Guds hemliga namn 
som kan förvandla världen om det uttalas. Eneli drömmer fram Salomos 
och Bilqis möte som aldrig ägde rum i hennes verkliga liv och Bilqis får 
reda på Guds hemligaste namn. Världens öde ligger i Enelis och Bilqis 
händer.80 I drömmen diskuterar de vad de skall göra med världen. Han 
önskar utforma en ny världsordning men Bilqis vilja är att förinta värl-
den. På samma sätt som Nilsons övriga centrala sf-protagonister har de 
makt att bestämma världens öde och kommer fram till följande slutsats: 
”Låt oss utplåna den, sade Bilqis. Låt oss göra världen lika tom och 
fullkomlig som den var i begynnelsen”.81 Eneli tvekar, han kan nu gå 
henne till mötes eller vilja göra något helt annat. Enelis första tanke när 
han presenteras för läsaren är däremot; ”Så underligt, sade han till korna 
som idisslade, att allting finns när det inte behövde finnas någonting!”82 
Enelis enkla tanke är en omformulering av frågan ”varför är överhu-
vudtaget det varande och inte snarare Intet?”,83 som filosofer ställt sig 
sedan Gottfried Wilhem von Leibniz formulerade den 1697 och som 
Ludwig Wittgenstein och Martin Heidegger har ställt efter det.84  
     Berättelsen slutar med att Eneli åter kallade ”på Gud och befallde ho-
nom att göra kvinnan till viljes. Och vare sig Gud fanns till eller inte blev 
Eneli åtlydd, både i drömmen och annorstädes”.85 Mannen tvekar inför 
avgörandet, men kvinnans önskan att utplåna världen fullbordas och en 
värld har gått under i ett sterilt universum där inget nytt liv föds. Vilket 
med kosmiska mått mätt är en riktig beskrivning av en slags verklighet 
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där människan och döden kan sägas vara ett och det samma – det män-
skliga livet är naturligtvis ett snabbt förbigående tillstånd sett från galak-
tiska perspektiv. Bilqis sterila liv fullbordas genom att allt försvinner till 
intet. 

En dekonstruerad drottning 

I novellen ”Kvinnan som ville ha barn med döden” dekonstrueras flera 
kända företeelser och både mytiska och litterära modeller från flera 
tanketraditioner sammanförs. Den dekonstruktion som sker och hur en 
ny symbolisk syntes återskapas har betydelse. I enlighet med en lång tra-
dition ser vi hur mannen framställs som det högsta även av Peter Nilson. 
I enlighet med denna tradition kan Människan stiga i fulländning och bli 
man eller sjunka som varelse och bli kvinna. Religionshistorikern Kari 
Vogt skriver:  

On the basis of a common scale of values, the categories ‘male’ and ‘female’ are 
polarized, and the ‘becoming male’ metaphor indicates in all contexts a development 
from a lower to a higher stage of moral and spiritual perfection. Used as a religious 
and literary metaphor, ‘becoming male’ need not be given a more precise 
interpretation than this.86  

Vogts redogörelse visar att det är möjligt att byta genus från båda håll. 
Kvinnor kan stiga uppåt mot fulländning genom att bli män: ”When a 
woman becomes a ’man’ in the path of God, she is a man and one 
cannot anymore call her a woman”.87 Nilson gestaltar och återskapar det-
ta mönster i novellen. Tidigt i livet har Bilqis ingen möjlighet att påverka 
sitt liv på grund av sin position som ung dotter. Hon har heller ingen 
möjlighet att som vuxen kvinna påverka händelserna på grund av att allt 
sker genom Enelis vilja. Det är genom en manlig kraft hon framstår som 
en kvinna med sexualitet och med en annan mans hjälp hon slutligen kan 
fullborda sitt mål.  
     Det är en gudalik fader och en man/drömmare/älskare, som är aktö-
rerna. Bilqis blir överhuvudtaget aldrig huvudperson i den livshistoria 
som skrivs fram åt henne. Myterna är som Peter Nilson ofta påpekar 
minnen, men det är också en fråga om vad och på vilket sätt man väljer 
att minnas. Glansen från den mäktiga drottningen av Saba har för-
svunnit.88 Bilqis liv är ett misslyckande och får sin mening genom fa-
dern/guden och mannen/sonen och att läsaren följer hennes fall i rikt-
ning ned mot jorden i flera betydelser.  
     Jag skall undersöka ytterligare en experimentell tolkningsmöjlighet. 
Om man föreställer sig att berättelsen om Bilqis är tänkt att utspela sig i 
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ett kvantfysiskt universum där karaktärerna och deras mytiska barlast är 
partiklar i vetenskapsmannen Nilsons experiment kan man kanske få 
fram ett mer sympatiskt resultat när det gäller Bilqis öde. Man kan före-
ställa sig att Nilson har använt sig av den kvantfysiska tanken att den 
som iscensätter experimentet också påverkar slutresultatet. Bilqis långa 
färder i ett universum fyllt av ”minnen” och ”erfarenheter”, tolkat som 
en kvantfysisk resa ställer kanske berättelsen i ett mer begripligt sken. 
Kvantfysikers medvetenhet om svårigheter som uppstår i det empiriska 
arbetet i laboratorierna består i att fysikaliska skeenden verkar bli påver-
kade av om ett medvetande observerar förloppet eller inte. Forskarens/ 
observatörens förväntningar på resultatet inverkar således på forsknings-
resultatet genom sin blick på processen och de skeenden som aktiveras 
kan inte sägas vara objektiva eller neutrala. Utan något observerande 
medvetande skulle vi visserligen inte veta något om hur dessa partiklar 
skulle ”välja” att röra sig, men problematiken är viktig utifrån flera olika 
perspektiv.  
 Forskare inom matematik, kaosteori, fysik och musik har kommit un-
derfund med att om de söker likheter så finner de gemensamma näm-
nare och likartade mönster. Om man däremot söker skillnader så är det 
olikheter och avvikelser de upptäcker. Vetenskapsjournalisten K. C. Cole 
sammanfattar fenomenet i Universum och tekoppen: Den sköna matematiken.89 
Hon skriver: ”När fysiker gör experiment som har planerats för att finna 
vågor, finner de vågor. När de gör experiment avsedda för att för att fin-
na partiklar, så finner de partiklar”.90 För forskare inom olika discipliner 
är frågorna följaktligen tveeggade; får man de resultat man vill ha eller 
som man förväntar sig att få, beroende på frågeställningarna eller valet av 
material? Är seendet selektivt så till vida att man finner de analogier man 
söker eller förväntar sig, eller upptäcker man faktiskt mönster på grund 
av att de verkligen finns där? Identifierar man endast det som är igen-
kännbart medan det okända förblir okänt?  
     Nilson diskuterar observatörens roll ingående i essän ”...och så wart 
människan en lefwande själ” i Solvindar och skriver att experimenten ut-
formas efter vad man är intresserad av att utforska och finna.91 Förfat-
tarens/observatörens förväntningar på den fiktiva kvinnans liv och öde 
som detta beskrivs i texten är i det här fallet en ofrånkomlig väg till för-
därvet. I kvantfysikens universum skulle den ursprungliga myten kunna 
generera helt andra berättelser om drottningen från forntiden: där finns 
oändliga världar där många och skilda öden kan utspela sig. Observa-
tören/författaren väljer genom sin blick på processen att dekonstruera 
en stark kvinnnomyt och fylla den med ett deterministiskt kronologiskt 
innehåll, vilket dömer den mytiskt mäktiga drottningen Bilqis till ett 
djupt fall i den ”moderna” litterära versionen.  
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     Som ett tankeexperiment kan man se Bilqis irrfärder i tomma intet 
som ett kunskapssökande projekt. Bilqis reser i väg från sin hemvärld på 
grund av det outhärdliga i det liv hon lever som inte är tillfredsställande 
för henne. Detta beror till stor del på hennes prefigurativa ramar, hennes 
referenser, preferenser och förväntningar. Hennes förförståelse av tillva-
rons mål och mening resulterar i att hon lever i ett tillstånd av ständigt 
missnöje. Hon tar med sig hovfolk på resan samt delar av faderns arv: 
rymdskeppet som gör resan möjlig, den kungliga kronan och rikedomar. 
Detta är hennes rättmätiga arv, men det är kanske det som hämmar hen-
nes synfält och gör henne blind för möjligheterna att leva ett mer till-
fredsställande liv. Resan i sig är en resa i ”intet” där hon söker ”något”. 
Hon letar efter en man som liknar fadern. Detta stänger omedelbart hen-
nes livsmöjligheter. Bilqis sinne är inte öppet för möjligheter utan är 
stängt av hennes förförståelse av tingens ordning och förväntningar på 
vad det är hon vill finna. Detta kanske är orsakerna till att hon inte finner 
ny kunskap och försvinner från världen som en hög med stoft, i en ler-
ugn i människornas värld.  
     Vikt läggs i framställningen på att hon inte har förmågan att ta Ordet 
i sin makt och hon kan därmed inte ta kontrollen över sitt liv. Frågan är 
om Bilqis misslyckade livsprojekt och resa kan ha sin grund i hennes 
felaktiga minnesbearbetning av skeendena? Bilqis svårighet att finna sin 
plats i världen och harmoni i sitt liv bottnar huvudsakligen i en frånva-
rande närvaro. Hennes far, konung Kitar, framställs som att han på ett 
liknande sätt som Gud ”uppfyller världen med sin frånvaro”. Minnes-
arbetet är en interaktiv process mellan henne och Kitars folk. Männi-
skorna minns Kitar, omformulerar och uppförstorar honom till den grad 
att han efter sin död blir just en frånvarande närvaro. Minnet av honom 
skapar på det sättet ett tomrum som ingen kan fylla och hans dotter 
hamnar i skuggan av denna frånvarande närvaro.  
     Den tomhet Bilqis förnimmer och faktiskt tvingas leva med kan ha 
sin upprinnelse i en grundläggande feltolkning och en bakvänd manöver 
i minnesarbetet som pågår efter kungens död. I enlighet med en herme-
neutisk argumentation kan detta uppfattas som resultatet av ett indivi-
duellt och kollektivt minnesarbete som både dottern och folket gemen-
samt är skyldiga till.92 Det uppstår en tomhet som hon bara kan komma 
ifrån genom att lämna sin värld och åka långt bort, men hon tar sina 
preferenser med sig och det är fadern hon söker i alla de världar hon 
anländer till. Det konfigurativa fältet är fyllt av den frånvarande närvaro 
som inte lämnar utrymme för något nytt. Det tillstånd hon upplever är i 
så fall resultatet av ett falskt minnesarbete.93 Det skulle på det sättet kun-
na vara möjligt för Bilqis att komma fram till andra livsstrategier om hon 
hade kunnat ”minnas” på ett annat sätt.  
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     Möjligheten finns för såväl Bilqis som folket att genom andra minnes-
processer förändra och skapa något annat i den tomhet ”guden” efter-
lämnar sig. På grund av att Bilqis försöker lösa gåtan med den närva-
rande frånvaron genom att söka fadern, eller någon man som liknar ho-
nom, tar hon ”tillflykten till likhetens kategori” för att använda Ricœurs 
formulering.94 En konsekvens av dessa (felaktiga) prefigurativa modeller 
är att de återspeglas i refigurativa mönster utan att lämna utrymme för 
nyfigurativa processer. Det prefigurativa området hålls ständigt öppet, 
och en slags skugga fördunklar det refigurativa området så möjligheterna 
för konstruktiv kommunikation mellan fälten försvåras. I Bilqis tankar 
kunde det uppstå sprickor mellan pre- och refiguration, men hon ges ald-
rig möjlighet att skingra ”dimman” och möta det okända.  
     Två texter från 1000-talet är slutligen intressanta intertexter som Nil-
son kan ha inspirerats av. Kether Malkhut (Den kungliga kronan) är titeln på 
en känd dikt av den judiske filosofen och författaren Salomon ibn Gab-
riol och ingår i den sefardiska liturgin.95 Gabriol omtalas som ”den judis-
ke Plato” och hans skrifter diskuterades av filosofer och teologer från 
mitten av 1000-talet. Hans metafysik räknas som det första försöket att 
separera etiska frågor från ett rent religiöst ramverk. Istället för budord 
och maximer menade Gabriol att etiska imperativ är inbyggda i själen. I 
dikten Kether Malkhuth beskriver han universum, och de attribut som till-
skrivs Gud ses som strukturer som avslöjar människans begränsade före-
ställningsförmåga mer än den sanna arten av det okända i universum och 
i Guds natur.96  
     Om man antar att den mångbeläste Nilson faktiskt känner till teosofi 
och Gabriols verk kan Kvinnan som ville ha barn med döden sättas i samband 
med en metafysisk innebörd. I Gabriols dikt heter det: ”Oh comfort ye 
my soul for that, my friends, and likewise for her sorrows comfort her; 
she thirsts for a man of prudence, but finds not a man to slake her thirst. 
See ye amongst the men of fame, perchance there may be one to grant 
her desires”. 97 När man läser novellen på det sättet i relation till dikten 
Kether Malkhuth så gestaltar novellen en kosmisk berättelse om gudar och 
skapelseprocesser. I texten pågår enligt den läsarten en kosmisk kamp 
mellan en kvinnlig och manlig princip, en grundhållning djupare än be-
rättelsens till synes planlösa irrande i universum. Bilqis blir en litterär 
konkretisering av det Gabirols feminint stipulerade.98  
 Resultatet av den läsningen är på det sättet den kvinnliga principen 
som representeras av Bilqis och befinner sig mitt emellan en manlig 
överhöghet, kung Kitar, och den låga människan Eneli. En sådan tol-
kning av Bilqis som en kosmisk kvinnlig princip blir likafullt att hon är 
utlämnad åt premisser som de båda manliga principerna tilldelar henne.99 
Det är hos Nilson inte Bilqis utan Eneli som genomgår processen att 
växa i medvetande till gudomlig visdom och odödlig välsignelse. Resul-
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tatet av mytens dekonstruktion skulle kunna vara att den gudalika kun-
gens dotter upphöjs till odödlighet och uppnår en allt större insikt i till-
varons gåtor – den process som Nilsons manliga karaktärer genomgår –
men i texten väljer Nilson mer konventionellt i enlighet med en mycket 
lång historisk tradition ett annat öde åt kvinnan Bilqis.   
     I nästa del av min utredning undersöks karaktärerna i Arken. Prota-
gonisten Benjamin får stort utrymme på grund av sitt brokiga upphov, 
sin långa livsbana och sitt mäktiga livsöde. Ödet för Arkens huvudka-
raktär är mycket långt från Bilqis. Romanens huvudtema är hur mannen/ 
guden genom en tidskrävande varseblivningsprocess och kunskapsacku-
mulering, arrangerad i enlighet med idéer som tangerar en hegeliansk tra-
dition, uppnår större medvetenhet om sig själv.  
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5. Arken: Gud och Benjamin i tomma intet 
Det är svårt att förstå att tomma intet kan ha så många egenskaper: att man behöver alla 
dessa häpnadsväckande ting som kallas krökningsteorier och Killings vektorer och Lie-
derivator och pseudo-Riemannska mångfalder för att beskriva det. Det strider mot ens 
sunda förnuft att det kan finnas många slags tomheter som man kan klassificera enligt ett 
system av Bianchi. Tomheten kan dessutom ha horisonter, inte bara på en utan två, två 
ouppnåeliga gränser som båda finns åt alla håll var man än befinner sig. Tomheten kan 
rotera kring sig själv enligt ekvationer som har formulerats av Gödel, och detta innebär 
att tidsförloppet kan sluta sig så att tidens pil plötsligt kastar sig ner i det förgångna. Allt 
sådant är fattbart för den som anstränger sig till att tänka på det, men sunda förnuftet vill 
ändå inte tro att det är möjligt, man förstår det och förstår ändå inte. 
        Benjamin ansträngde sig att förstå. Han läste och strök för och försökte lägga på 
minnet. En gång hade han suttit på en bläckfisktunna i Syrakusa i de levandes land och 
hört Platon föreläsa om universum: han hade nästan fattat vad det handlade om, och 
skulle detta vara svårare att begripa?      
                                                                                               Peter Nilson, Arken 1 

Arken är en skapelseberättelse som övergår till en rymdresa och vidare 
fram mot tidens och alltings slut, där man anar början till en ny berättelse 
på romanens sista sidor. Romanen är samtidigt en spiralkomposition där 
slutpunkten är  n ä s t a n identisk med utgångspunkten. Den lilla nivå-
skillnaden är viktig: Däremellan finns nämligen mänsklighetens samlade 
erfarenhet, minnen och kunskap koncentrerad i en mänsklig karaktär och 
i en dators minnesbank.  
     Utgångspunkten för analyserna är återigen Joanna Russ ståndpunkt: 
att sf-romaners tematik/idé är den egentliga protagonisten och att karak-
tärerna framför allt fungerar som bärare av idéer – Benjamin som idé är 
på det sättet viktig att förstå. Den ambivalens som formuleras kring 
vetenskapens förmåga eller oförmåga att helt förklara världen i Nilsons 
populärvetenskapliga framställningar visar sig emellertid också i roma-
nerna. Om Arkens Benjamin sägs det exempelvis bland annat att han 
”var bördan av okunnighet och tomhet som är lätt att bära och som ändå 
kröker människans rygg. Han var lärdomen som kan vara stor och djup 
och outgrundlig och som ändå aldrig är något annat än tomhet”. 2  
     I Arken har Nilson beskrivit en tidlös gestalt som uppenbarar sig ur 
myternas dunkla värld. Benjamin är skulpterad efter en människolik-
nande mall, med tankar och känslor, en tänkande individ som till sist ger 
upp sig själv för att uppgå i ett större minne och medvetande. Det är 
sammantaget en problematisk representant för mänsklig erfarenhet och 
minnet som gestaltas. Nilson gestaltar hur Benjamin samtidigt kan finnas 
i världen och förnimma en yttre värld, en inre tankesfär ställs i för-
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hållande till förändrade livsförhållanden i form av teknologisk utveckling, 
vetenskapernas ständiga expansion av kunskapssfärer ställs i relation till 
Benjamins förmåga att skapa plausibla ramar mellan och kring det han 
upplever. Benjamins existens i världen, hans brist på ny kunskap eller in-
sikt, bottnar i att hans synfält begränsas av förförståelser som styr hans 
blick och tankar. Genom att de nya företeelser som faktiskt inträffar rela-
teras till det han redan känner till påverkas han inte: Benjamin utplånar 
konsekvent skillnader genom att härleda det okända till det kända. 
Prefigurativa mönster strukturerar de refigurativa erfarenheterna och 
osynliggör eller tar bort möjligheten till tankemässiga uppbrott. Ny för-
ståelse är därmed inte möjlig att åstadkomma. 
     Mötet med en stenstaty i en kristen kyrka är i romanen den första 
upplevelse som frambringar en spricka i Benjamins kompakta och för-
stockande förförståelse av världen. Upplevelsen leder till nya frågor och 
nya insikter, men inte till en genomgripande förändring. Berättelsen om 
Benjamin utmynnar också i ”tomma intet”, där ett transformerat kos-
miskt medvetande uppstår som summan av mannen Benjamin, maskinen 
Melissos och Gud. Detta uppgraderade medvetande är i romanen slut-
summan av ett långt historiskt händelseförlopp som också gestaltar män-
niskors och Guds försök till förståelse och förklaringar i möten med 
okända företeelser och svårbegripliga skeenden.  
     De berättartekniska och i författarskapet konstanta element som Ben-
jamin är modellerad av analyseras fortsättningsvis för att bena ut vilka 
idéer den odödlige protagonisten är bärare av, vilka idéer som inkluderas 
i en representation av ”människan” som också är en Gud i vardande.3 I 
Benjamin samlas alltså ett flertal idéer, varav odödlighet är en viktig 
tematik. Denna undersöks av mig i relation till andra odödliga litterära 
gestalter och de filosofiska frågor som uppstår kring idén om odödlighet.  
     Mats Gellerfeldt skrev i Svenska Dagbladet att Arken ”kombinerar ve-
tenskaplig lärdom med mytiska spekulationer om tiden och evigheten. 
Resultatet är idéhistoria som levande litteratur”.4 Jag är intresserad av att 
få veta vad det är för slags ”idéhistoria” som Nilson denna gång berättar 
i romanen. Protagonisten Benjamins samtal om vetenskap gör det näm-
ligen möjligt att sätta in händelser i historiska sammanhang. När exem-
pelvis dödsångest jagar honom söker han upp lärda män, men han tycker 
sig aldrig få tillfredsställande svar på sina frågor. Historiska faktorer som 
större delen av vetenskapens upptäckter, hur det geografiskt kända rum-
met ökar, hur kommunikationer förbättras och sociala och politiska om-
välvningar som äger rum under Benjamins ändlösa existens går honom 
obemärkt förbi. Hans envisa tillvaro kan sägas utspela sig i ett ”tomt 
intet”. Den mytiska tiden är därmed hans prefigurerande ramverk varur 
allt annat härleds.  
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 Benjamin blir slutligen ännu ett av sf-litteraturens ”stjärnbarn” och 
uppgår i ett kosmiskt medvetande som kanske är Gud.5 Arken är framför 
allt berättelsen om en medvetandegörande utvecklingsprocess, men ock-
så om hur ett gudomligt, mänskligt och tekniskt medvetande genom en 
symbios leder till att något nytt uppstår i universum. Berättelsens schema 
har en hegeliansk karaktär. 

Etablerandet av genre i Arken 

Romanen tar avstamp i tider långt innan skapelsen och syndafloden, före 
de tidigaste arkaiska berättelserna. Nilson skriver att i ”begynnelsen var 
sagorna, myterna och underverken: Gud hade inte funnit någon annan 
plats för dem”.6 Arkens inledning etablerar ett mytiskt narrativt modus:  

Det började med att Gud mindes hur en gammal man offrade en vädur. I minnet såg 
Gud hur den gamle gick bort för att avla en son åt sig, men sedan försvann han lik-
som allt annat. Det var som om tomma intet hade slukat honom. Även världsalltet 
hade blivit slukat av tomma intet; men det hade ju aldrig bestått av något annat än 
tomrum. Världsalltet är ett dårhus, tänkte Gud, jag borde aldrig ha skapat det. Man 
borde aldrig skapa sådana inrättningar som dårhus.  
     Sedan fanns ingenting alls, och det var egentligen då som äventyret verkligen bör-
jade. 
     Gud (som man också kan kalla för Marduk eller Elohim, och det finns många an-
dra namn som han lystrar till) fick se en liten slät och spetsig pil som betedde sig som 
om den existerade. Synen förbryllade honom, för han kunde inte minnas att han 
hade skapat pilen. 
     Han granskade pilen. Kanske var det orätt att kalla den pil: den kunde också vara 
ett slags farkost. Ett slags skepp som seglade i det tomma som verkligen inte var nå-
got annat än tomhet. Gud vände sig bort, för han ville inte göra gåtfullheten i världen 
större än den redan var: det var underligt nog att det Gudomliga fanns, men nu fanns 
det också en pil någonstans där det varken hade synts jägare eller villebråd. 
     Och Gud tänkte: Jag måste skapa en förklaring till att denna pil existerar. Det är 
orimligt att jag inte kan fatta varifrån den har kommit. 
     Och Gud sade: ”Varde ljus!”; och det vart ljus. Men han var ännu oerfaren i kon-
sten att skapa världar, och han anade inte vilket myller av paradoxer och gåtfullheter 
som hade blivit till i den stunden. 
     Där låg pilen mitt i ljuset som ännu inte hade någon källa. Det gick inte att se om 
den rörde sig genom tomma intet, men i tiden rörde den sig. Nu åldrades den. Den 
hade fåror och ärr som om tiden redan hade hunnit nöta den länge. Pilen kom ur ett 
förflutet som Gud ännu inte hade skapat.7 

Berättelsen i romanen är skenbart organiserad som ett cirkulärt händelse-
förlopp, där finalen framstår som en upprepning av det initiala skeendet 
med upptäckten av arken. Guds medvetande förändras under berättel-
sens gång och det är i texten en möjlighet att han skapade den första 
arken. Det kan också vara varelser någon annanstans i universum som 
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haft skäl att bygga en ark: ”Kanske var människan en skeppsbruten va-
relse från något obegripligt universum, från någon fallen värld som andra 
makter hade skapat”.8 I romanens inledande stycke introduceras alltså ef-
fektivt teman som minnet, tomma intet och Guds dilemma mellan pre- 
och refiguration. Gud tvingas förklara det okända för sig själv och en 
värld uppstår i Nilsons variant av skapelseberättelsen.  
     Romantiteln är Arkens viktigaste narrativa markör. Den är en infor-
mationstät konstant, betraktat i mytologiska, religiösa, historiska, existen-
tiella och litterära kontexter. Den räddande arken är i sig en arketypiskt 
prefigurerande litterär modell, som i romanen framställs som en univer-
sell företeelse. Den är genom historien oberoende av sociala, tekniska 
och vetenskapliga nivåer. Arkentemat varieras sedan och antar olika for-
mer genom romanen, där bland annat tidsaspekter och teknologiska 
möjligheter blir synliggjorda.  
     En ark är en arkaisk storhet med universell betydelse som innebär 
räddning från katastrof, något människan skapar för att undkomma sitt 
öde. Att undkomma en fysisk eller mental verklighet är orsak till de olika 
arkar som förekommer i mytiska berättelser. Karaktärernas reaktioner på 
företeelserna i romanen berättar emellertid om flyktens möjlighet, om 
deras förmåga eller oförmåga att möta det okända och förvandla det till 
nya insikter. Strategin att under flykten ut i universum göra det främ-
made bekant visar sig, på samma sätt som för Gud, vara ett svårhan-
terligt alternativ.  
     Arken fungerar symboliskt och litterärt som en ”konkret universal”, i 
litteraturvetaren Theodor Wolpers mening och som det beskrivs i ”Motif 
and Theme as Structural Content Units and Concrete Universals”.9 Den 
arkaiska arkens roll i berättelsen är att förmedla det Nilson gestaltar som 
en generell mänsklig erfarenheter och en tidlös problematik. Ut-
formningarna av arkarna fungerar i romanen som ett slags initiations-
arketyper, där övergångar till nya faser eller tillstånd hos huvudpersonen 
markeras. Genom arkarnas utformning poängteras också i texten på 
samma sätt historiska tidsepoker. Tidsaspekten blir synlig genom att oli-
ka ”arkar” skapas med utgångspunkt i avvikande kosmologier och tekno-
logiska förutsättningar. Tidsmarkören följer den bekanta historien från 
Noas mytiska resa och därmed arkaisk och erkänd teknik, till framtidens 
hypotetiska tekniska möjligheter och resan med rymdskeppet Zenon i 
romanen. Inom fysiken används också liknelsen om tidens riktning som 
en ”pil”.  
     Berättelsen om en ark som räddar några människor undan ”den stora 
floden” är i sig en arkaisk berättelse som återfinns inom många kulturer. 
Versionen som tillhör Peter Nilsons västerländska religiösa och litterära 
arv har kommit in i berättartraditionen från Gilgamesheposet och ursprun-
get till myten om arken har av allt att döma sumeriskt ursprung. I den 
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sumeriska myten finns Atrahasis, ”den övermåttan vise” som är förlagan 
till Utnapisthim och gamla testamentets Noa. I det syriska berättararvet 
finns Ziusudra som överlever Floden och blir mänsklighetens nya an-
fader. I grekisk mytologi heter den överlevande stamfadern Deukalion 
och i indisk mytologi Manu. Gemensamt för de mytologiska överlevarna 
är att hjälten får en varning från gudarna och anbefalls bygga en båt. I 
Gilgamesheposet berättas det att ”Gudarna som bodde där/fick lust att 
ställa till med en stormflod”.10 Utnaphistim får veta att han skall bygga 
ett skepp och söka livet. ”Ta frön från allt levande ombord på båten./ 
Skeppet som du skall bygga,/skall ha sina mått,/bredden och längden 
skall vara lika långa./Dess tak skall likna Apsus tak.’/Jag förstod och 
sade till Ea, min herre:/’Jag har lyssnat på orden som du talade på detta 
sätt/och jag skall göra det som du uppmanar mig att göra’”.11 Utnapist-
him väljer på samma sätt som Noa att ta gudarnas varning på allvar och 
utför uppdraget från gudarna och räddar sig själv, sin släkt och många 
djurarter från den kommande katastrofen.  
 Det är alltså idéer och insikter som är de viktigaste verktygen för 
överlevnad. Huvudpersonen måste ta gudarnas varning på allvar och 
föreställa sig ett hypotetiskt framtidsscenario. Han måste använda hant-
verksmässig och teknisk skicklighet för att konstruera skeppet, tåla hån 
och förmodligen negligera sin egen skepticism. Några väsentliga egen-
skaper grundläggs i myten: Lyhördhet inför det oförutsägbara, förmåga 
att tänka sig framtida skeenden, vilja att göra en extrem insats innan fakta 
ligger på bordet samt yrkesskicklighet är nödvändigt för att åstadkomma 
genomgripande förändring ställd inför en förändrad och hotfull verk-
lighet.  
     Berättartraditionen som följer dessa arketypiska myter har framför allt 
koncentrerats på resan och det osannolika okända. Upptäckten av värl-
den, underverk och hemligheter som återstår att avslöja och gåtor som 
skall lösas är element som vidareutvecklats, ett arketypiskt spår som följt 
sina egna vägar i en kontinuerlig berättartradition. Huvudtemat som är 
en utgångspunkt och förutsättning för sf-litteraturen är att den stora, 
kosmiska katastrofen är inom synhåll och frågan som aktiveras är hur 
man gör för att överleva.  
     Berättartekniska konsekvenser som Nilson och andra sf-författare ge-
staltar med utgångspunkt i syndaflodsmyterna är en huvudperson teck-
nad efter en arkaisk mall som tvingas leva i en omvärld som är genuint 
skeptisk. Hans sociala status genomgår en drastisk försämring och han 
blir förlöjligad av sin omvärld. Den som arbetar för ett obegripligt mål 
som han inte kan motivera utifrån den konkreta verkligheten bedöms 
som otillräknelig och riskerar att frysas ut ur en social gemenskap. Den 
stora massan ser inte tecknen eller tar dem inte på allvar. Den vise 
huvudpersonen, som enligt myten både räddas och räddar, ställer sig 
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över sociala trakasserier, visar fysisk och mental styrka samt den uthål-
lighet som är nödvändig för att lyckas. Personlighetsdrag från dessa my-
tologiska båtbyggare är grundläggande hos sf-litteraturens protagonister. 
De befinner sig ofta utanför systemet beroende på särskilda insikter och 
kunskaper och har mål som skiljer sig avsevärt från omgivningens.  
     Sf-litteraturen har sina särlingar. Vetenskapsmannens utanförskap och 
den kringströvande ensamma upptäckaren har i många fall modellerats 
efter en prototyp som finns i traditionen från dessa arkaiska överlevare. 
Individen med den unika visionen har på så sätt ofta återskapats och 
samhällsvetaren och författaren Paul Christopher Manuel skriver i en 
analys av sf-genren med fokus på Star Trek att ”in every revolution, there 
is one man with a vision”.12 De galaktiska rymdkaptenerna i litteraturen 
är Utnapisthims, Deukalions, Ziusudras och Noaks söner. 
     Idén om arken gestaltas i Nilsons roman som en universell idé, kan-
ske som ett minne från den allra första arken som kom inför Guds syn-
fält. Berättelsen utspelar sig som framhävts i en tidsperiod som sträcker 
sig över hela den kända kulturhistorien. Ett mänskligt medvetande fun-
gerar hela tiden som en slags katalysator som minns och försöker förstå 
och förklara världen. Det sista kapitlet heter ”Hur det slutade i univer-
sum och hur Arken landar på ett nytt Ararat” och följande meningar av-
slutar boken: 

Man såg också en mycket gammal man som gick ut på jorden och byggde sig ett 
altare: och han tände en eld och offrade en vädur, för även eld och vädurar fanns 
redan i världsalltet. Han gjorde något som man alltid bör göra när en värld har blivit 
skapad eller när man har blivit räddad undan en syndaflod. […] Han kom ihåg att 
även det som inte finns ibland kan veta av att det inte finns, men han kunde inte 
förstå vad detta var för minne eller varifrån det hade kommit. 
     Jag måste avla en son, tänkte han. Även detta är något att minnas när ett världsallt 
har blivit skapat eller när en syndaflod har sjunkit undan: att man först och främst 
måste avla söner för att släktet skall leva. Man måste se till att människan överlever 
tiden. Någon skall kunna bygga en ark den dag när en ark behöver byggas. Han vän-
tade till dess elden hade slocknat, och sedan gick han bort för att avla en son åt sig.13  

Berättelsen återkopplar till början och sluter sig till synes i en cirkel. En 
ark landar på ett ”nytt Ararat” efter många händelser och oändliga tide-
varv. En gammal man stiger i land på en ny värld med prefigurerande 
minnen som är formgivande i bestämningen av den nya värld som upp-
står. 
     Romanen är organiserad kring fyra tidsliga och rumsliga rubriker: ”I 
Myten”, ”I Världen”, ”I Dödsriket” och ”I Tomheten”. Detta kan bin-
das till en stark intertext – Bibeln är en viktig grund i Nilsons berättande. 
För att utreda detta kan vi ta hjälp av litteraturhistorikern Northrop 
Fryes The Great Code: The Bible and Literature. Denna tillhandahåller intres-
santa aspekter både i analyserna av Arken och Projekt Nyaga. De kate-
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gorier som organiserar berättelsen i Arken motsvarar Fryes fyra delar i 
Bibelns organisation.14 Den mytiska fasen motsvarar den epok Frye be-
nämner language, vilken kännetecknas av olika former av uppenbarelser. I 
Arken upprepas symboliska mönster samt bibliska epoker och Benjamins 
agerande i och förståelse av världen motsvarar de språkliga kategorier lit-
teraturhistorikern Frye använder sig av.15 Perioden som kallas den hiero-
glyfiska epoken motsvarar den del i romanen som utspelar sig ”i världen”. 
Språkligt kännetecknas epoken enligt Frye av fysiska, konkreta beskriv-
ningar utan senare tiders mer abstrakta beskrivningar och termer där 
objekt och subjekt sammanfaller.16 Man kan tänka sig att orden fortfa-
rande var skapande i meningen att vara magiska, att de kunde påverka 
skeenden enbart genom att uttalas och genom olika ritualer.  
     Den tredje och hierarkiska epoken inleds enligt Frye med Platon och 
ett mer abstrakt tänkande börjar finnas i texterna.17 Denna epok mot-
svarar Benjamins period i det han tänker sig är ”dödsriket”. Subjekt och 
objekt skiljs från varandra, orden kan vara yttre uttryck för inre ske-
enden. Dialoger mellan människor är viktiga. Inte som uppenbarelser, 
utan som frågor och sökande efter lösningar. Dialogen startar mellan 
människorna och det man benämner idévärlden, ett sökande efter per-
sonlig visdom och insikt. I och med att en uppdelning skett har man på-
börjat processen att uttrycka sig i abstrakta termer. Den fjärde epoken 
hos Frye är den demotiska som motsvarar den avslutande delen i Arken 
som kallas ”i tomheten”. Denna senare inleds i och med att en ny världs-
bild börjar ta form under den vetenskapliga revolution som skedde paral-
lellt med, eller i symbios med, den industriella revolutionen.18  
     Objekt och subjekt separeras än mer även i Nilsons berättelse, sam-
tidigt som perspektivet blir dubbelt; det observerande subjektet blir även 
ett observerat objekt. Vetenskap, poesi och mytologi skiljs än mer ifrån 
varandra. Här är vi i romanens sista fas och avstampet till en ny berät-
telse, ett nytt språk. De tematiska figurer som organiserar berättelsen kan 
därmed härledas till mentala mönster och kunskapsmässiga kategorier 
som Benjamin förhåller sig till och som motsvaras av språkets och berät-
tandets arketyper. Vidare är romanens olika namngivna faser också tids-
markörer som till viss del beskriver samhällsstruktur och samhällsut-
veckling, teknologisk nivå och mänsklighetens tillstånd.  
 Slutfasen är att protagonisten tillsammans med den mäktiga tekniska 
konstruktionen Melissos uppgår som en viktig del i ett gudomligt med-
vetande som är i vardande. Detta får konsekvenser för en ny värld som 
skapas – men efter romanens handling – då ny kunskap och insikt 
faktiskt kan uppstå. 
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Gud: en prototyp av vetenskapsmannen 

Arkens gud kan tolkas som en prototyp för en vetenskapsman som söker 
förklaringar på vetenskapliga problemställningar. Ett arketypiskt grund-
mönster etableras i romanens inledande rader där forskarens/gudens an-
svar förläggs till ett universellt/naturligt mönster, där som framgått i cita-
tet romanens gud söker analogier och försöker härleda det okända till nå-
got bekant. Han inser det omöjliga i den strategin: ”det fanns ju ingen-
ting annat än intighet i världen. Men nu fanns denna pil. Varifrån hade 
den kommit? Kunde den komma någonstans ifrån i en värld där ingen-
ting fanns? Gud insåg att det var orimligt. Det var så länge sedan det 
fanns några ursprung och härkomster att Gud alldeles hade glömt dem; 
men pilen fanns där”.19 Det man vanligen förhåller sig till som ett ”nor-
malt” tidsflöde förrycks i grunden och andra lagar fastställs när det gäller 
tid och rum: ”Men Gud gjorde nu även något annat, och lärda män har 
menat att detta konststycke var det förnämsta i skapelsen och att det 
förklarar många gåtfullheter som annars inte hade varit fattbara för 
människan. Han lät tidens krets sluta sig, så att allt till sist skulle åter-
vända till vad det en gång var, han lät skapelsen och förintelsen likna var-
andra dithän att ingen kan skilja dem åt”.20  
 Gud är i Nilsons berättelse om skapelsen den första som hamnar i ett 
kunskapsmässigt tomrum mellan förståelse och förklaring. Gud är roma-
nens förste protagonist och det antyds i romanens inledande rader att det 
finns ett visst historiskt innehåll i det prefigurativa fältet, Gud rannsakar 
sitt minne för att finna förklaringar till en okänd erfarenhet.  
     ”Tidens pil” är en välkänd metafor som återkommer i fysiken, hos 
Nilson och i sf-genren. Elektronikingenjören Paul J. Nahin använder ett 
kapitel åt ”The Arrows of Time” i Time machines: Time Travel in Physics, 
Metaphysics, and Science Fiction. Nahin undersöker både sf och poesi från 
flera sekler för att visa hur man genom tiden har tänkt sig tidsresor som 
möjliga eller omöjliga projekt.21 I Nilsons roman landar en pil i Guds 
hand, en pil som kanske är en ark från en annan och främmande värld 
och Gud ställs inför ett svårt tankeproblem.22 Gud drabbas mentalt av 
pilen i den kosmiska tomheten och kan inte finna en rimlig förklaring 
utifrån sina referensramar.  
     Sökandet efter kunskap framställs som Guds drivande kraft såväl som 
människans. Berättelsens Gud är den som först av karaktärerna i Arken 
ställs inför en existentiell och vetenskaplig gåta som kräver en förklaring. 
Guds första reaktion är att vända sig bort från det han ser, ”för han vill 
inte göra gåtfullheten i världen större än den redan var”. 23 Han försöker 
först att inte låtsas om det obegripliga men hamnar i ett kunskapsmässigt 
vakuum och han konfronterar det okända. Detta leder till en kreativ 
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handling, han lät ”ett landskap blomma upp omkring pilen: slättmarker 
med gräs, en flod som rann, avlägsna bergskedjor som stöttade himlen. 
En sol lyste och värmde pilen som egentligen var en farkost”.24 Från 
Guds ord växer alltså en värld fram vars historia romanen sedan berättar 
om: ”Äntligen hade världen blivit sådan att det fanns historier att berätta 
om det som hände. Och det är historierna om det som verkligen hände i 
världen som har blivit upptecknade i denna bok”.25 Kanske är pilen ska-
pad av Gud, Guds minne är inte fullkomligt, lika lite som hans förmåga 
att inse konsekvenserna av sina handlingar.26 Klyftan som uppstår mellan 
förklaring och förståelse leder till skapande handlingar och konsekvenser 
i den värld det berättas om.  
     Arkens pil alluderar förstås också till andra oförklarliga pilar och spjut 
som har slungats ut i litteraturens universum. Utgångspunkten för berät-
telsen är en pil som uppenbarar sig i tomma intet för ett medvetande 
som inte äger referenser att förklara erfarenheten. Pilar och spjut är av-
sedda att fälla villebråd och Gud efterfrågar vem som har satt pilen i rö-
relse och reflekterar över att det inte synts till vare sig jägare eller byte. 
Någon måste ha initierat rörelsen. Ingen jägare uppenbarar sig och Gud 
skulle därmed kunna vara själva villebrådet som intellektuellt drabbas 
hårt av pilen.  
     Ett annat av dessa gåtfulla vapen finns i Pär Lagerkvists Aftonland:  

Spjutet är kastat och vänder aldrig tillbaka. /Glödande skall det genomfara mörkret/i 
sin heliga båge. //Utslungat är det för alltid/med sin lågande spets/och ännu ej 
födda mänskohjärtan väntar att genomborras av det. //Utslungat är spjutet för alltid. 
/Vems är handen som slungade spjutet, vem är spjutkastaren? //Någon måste ha 
kastat det/och att döma av kraften bör det ha varit en mäktig hand. //Vem är han 
som slungat sin andes spjutspets genom mörkret,/vem är spjutkastaren? //Det är 
jag, den genomborrade som frågar.27  

Jaget som talar hos Lagerkvist, ”den genomborrade”, söker svar på vem 
som sätter spjutet i rörelse men får aldrig någon förklaring. I Octavio 
Paz sammanfattning av Jorge Luis Borges författarskap skriver han att 
diktaren påminner ”oss om att vi på en gång är bågskytt, pil och mål-
tavla”.28 Borges arbetar också med att gestalta handling, konsekvens och 
tid och han skriver att tiden är ”den substans jag är gjord av. Tiden är en 
flod som rycker mig med sig, men jag är den floden, den är en eld som 
förbrukar mig, men jag är elden”.29  
     Gud kan på en och samma gång vara bågskytten, pilen och måltavlan, 
både hos Peter Nilson och i Lagerkvists dikt. I Lagerkvists Ahasverus död 
kommer på samma sätt en pil flygande från ingenstans och resulterar i en 
kvinnas död. Hon kommer inte fram till det förlovade landet som är 
hennes mål. Männen hon färdas tillsammans med träffas av spjutet på ett 
indirekt sätt, de drabbas av det oförklarliga och söker förklaringar till det 
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obegripliga skeendet utan att finna något svar. Ingen skytt går att upp-
täcka och ingen acceptabel förklaring finns att tillgå.30  
     Ett gåtfullt spjut som rör sig genom universum i Aniara är ytterligare 
en viktig intertextuell referens. Ett spjut uppenbarar sig för människorna 
i rymdskeppet och ställer till med en förvirring som får allvarliga intellek-
tuella och mentala konsekvenser.31 Människorna i Harry Martinsons dikt 
träffas indirekt av spjutet, intellektuellt och känslomässigt, de blir upp-
rörda och förvirrade. Det oförklarliga spjutet påverkar deras mentala till-
stånd på ett abstrakt plan med resultatet att även deras fysiska och kon-
kreta existens rubbas. Galenskap bryter ut i goldondern Aniara – och 
den tanken återkommer också hos Nilson.  
     På samma sätt som hos Lagerkvist och Martinson drabbas Gud i 
Arken av förvirring när pilen visar sig och Gud skapar en värld om vilken 
han omedelbart tänker: ”man borde aldrig skapa sådana inrättningar som 
dårhus, tänkte Gud”.32 Frågan är om Arkens Gud angrips av en slags ga-
lenskap som liknar Aniararesenärernas. Tillfällig sinnesförvirring kan för-
klara bristen på konsekvens och långsiktigt tänkande när Gud skapar 
världen och förvirring är ett tema som finns i romanens komposition ge-
nom återkommande anspelningar på galenskap.  
     Galenskap som litterär ingrediens är en av flera tematiska ledtrådar 
också till Jorges Luis Borges novell Den Odödlige ur samlingen El Aleph 
(1957) som finns i romanen. Protagonisten i Den Odödlige finner till slut 
de odödligas palats som han länge sökt: ”Detta palats är Gudarnas verk, 
tänkte jag först. Jag tittade närmare på de obefolkade rummen och til-
lade: Gudarna som byggde det är döda. Jag observerade dess egendomligheter 
och sade: Gudarna som byggde det var galna”.33 Förvirring och sinnesjukdom 
är också de strukterande teman i Arken där Gud fastslår att världsalltet är 
ett dårhus. Längre fram i berättelsen tänker också Benjamin att världen 
är ett dårhus. I ett samtal med Ahasverus säger Benjamin att mycket ”blir 
enkelt och begripligt om man antar att gudarna är galna”.34 Han tänker 
sig att ”världen är ett dårhus där man har spärrat in Gudar”.35 Temat 
aktiveras längre fram i romanen dessutom genom människors reaktioner 
på Benjamin själv. Många anser att han är galen och han tillbringar en 
lång tid av sitt liv på ett dårhus. Den tid i romanen som mest liknar vår 
egen verklighet benämner Benjamin ”Dödriket” på grund av all orimlig-
het i världen. 
     Det går att vidga diskussionen om intertext, metaforik och filosofi 
vad gäller Arken. En bok med människors frågor fungerar allmänt sett i 
Nilsons framställningar som just en pil som slungas ut i tomheten; män-
niskan skjuter ut sina ”böcker” som kan påverka Gud och skeenden 
utanför den observerbara verkligheten. Då är boken, dess inneboende 
kunskap, också en kraft som kan sätta tidens gång ur spel och påverka 
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tidens flöde. Kunskapssökandet beskrivs samtidigt som riskfyllda företag 
med osäkra resultat i andra sammanhang av Nilson.36  
     Det vanliga vardagliga tänkandet är att man föreställer sig ”tidens pil” 
som en irreversibel kategori som bara rör sig i en riktning. När det gäller 
idéer som finns nerskrivna i böcker kan man säga att det uppstår en re-
versibel rörelse, där tankar från förfluten tid kan engagera nutidens och 
framtidens människor. I Mitt i labyrinten där Nilson kommenterar flera te-
man som är verksamma i Arken iscensätter han ett samtal mellan sig själv 
och den grekiske filosofen Melissos som levde kring 400-talet f.Kr. 
Melissos minns man för satsen ”Ex nihilo nihil fit”; ”av intet blir intet”.37 
Nilson påpekar att ”Melissos hade varit vän till filosofen Zenon”.38 
Zenon från Elea (ca 490 – 430 f.Kr.) är känd på grund av hans tanke-
experiment ”Akilles och sköldpaddan” och ”den vilande pilen” som är 
två exempel ämnade att visa motsägelsen som oändlighetsbegreppet kan 
medföra.  
     I essän beskrivs en dialog mellan den sedan länge döde filosofen och 
Nilson som påpekar att hans aktuella argument inte är tillgängliga för 
filosofen, tidens riktning omöjliggör detta. ”Se på denna pil, säger Zenon 
från Elea. Den ser ut att flyga genom luften, men i varje ögonblick är den 
i vila. Du kan lätt inse att det inte kan vara annorlunda. På ett oändligt 
kort ögonblick hinner den ingenstans, alltså rör den sig inte. Den är orö-
rlig var den än befinner sig. Rörelsen som du tror dig se kan inte vara 
verklig, den är bara en sinnenas förvillelse”. Nilson svarar honom i tex-
ten och säger: ”Du har fel, svarar jag Zenon” och skriver fram Zenons 
fiktiva svar samt sitt eget inlägg i meningsutbytet med den döde filo-
sofen: ”Jag vet inte vad du mumlar om, skulle Zenon kunna säga. […] 
Jag vill visa att tiden är en illusion, detta skenbart så rörliga och flyktiga 
som vi kallar tid”.39 Den gamle filosofen tänkte sig alltså att rörelse är 
omöjlig. Att oändliga serier ofta har ändliga gränsvärden var okänt på 
Zenons tid.40 Zenon kan inte längre svara den fiktive Nilson, men argu-
menten går att resonera omkring för den som har tillgång till texten som 
finns kvar.41 Under resonemangets sista rad glider Nilson från tidspara-
doxen just till texten och tillbaka till tidens pil. ”Texten rör sig inte. Ti-
dens pil flyger inte heller”.42  

 Böcker är således för Peter Nilson kunskapsbanker, destillat av må-
nga generationers samlade kunskap och frågor, vilka kan motsätta sig ti-
dens normala riktning. Romanen Arkens rymdskepp har till och med fått 
sitt namn efter filosofen Zenon och rymdskeppets dator, som blir en 
viktig aktör under rymdresan, har fått sitt namn efter filosofen Melissos. 
Romanens rymdskepp och dess mekaniska hjärna ingår på det sättet väl-
digt tydligt men också metaforiskt i Nilsons fortgående samtal med de 
gamla filosofernas antaganden om tiden och tomma intets beskaffenhet.  
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     Pilen som i romanen kom inför Guds synfält är först och främst en 
ark, en farkost, och Gud skapar ”jorden som en landningsbana åt 
pilen”.43 Om människorna som går ut ur pilen när en ny värld var skapad 
sägs det: ”Kanske var människan en skeppsbruten varelse från något 
obegripligt universum, från någon fallen värld som andra makter hade 
skapat. […] Hur det verkligen förhåller sig med den saken låter sig 
kanske inte utforska sig, eftersom Gud hade skapat världsalltet för att 
förklara för sig själv varifrån pilen hade kommit”.44 Romanen är emel-
lertid framför allt en gestaltning av hur ett kosmiskt medvetande utveck-
las och uppnår ökad kunskap och en allt större medvetenhet om sig själv. 
Det är en helt oerfaren skapargud som i romanens inledning uttalar 
orden ”Varde ljus!” Orden är starten till en världs början, en värld full av 
paradoxer och gåtfullheter. Skeendet kan också förstås som en gestalt-
ning av ett vetenskapligt dilemma och vetenskapsmannens oförmåga att 
förutse konsekvenser av den forskning han eller hon bedriver.  
     Gud ställs inför något främmande och därför obegripligt. Lösningen 
är att uttala de skapande orden och därigenom låta något nytt uppstå i 
det tomma intet. När detta är gjort låter Gud pilen ligga där ”som ett 
vägmärke i tiden, den kom ur det förflutna och på samma gång var den 
kommen från världsalltet som Gud nyss hade skapat. På något sätt var 
det ändå som om ingenting alls hade hänt, och det tycktes aldrig ha varit 
meningen att det skulle vara annorlunda”. Arkens inledning etablerar en 
ambivalent attityd till vad som är verkligt och inte, genom pilen ”som be-
tedde sig som om den existerade”. 45 En ”åldrad” pil kan vara en farkost 
som kommer ur ett ännu inte skapat förflutet: ”Nu åldrades den. Den 
hade fåror och ärr som om tiden redan hade hunnit nöta den länge. Pilen 
kom ur ett förflutet som Gud ännu inte hade skapat”.46 Kategorin tid 
omkullkastas alltså redan i romanens inledning; vad kommer först och 
vad kommer efteråt? Det är först efter att det fysiska rummet har skapats 
som Gud stänger ”tidens krets”. Kanske är pilen berättelsens egentliga 
början och den gamle mannen i Guds minne en följd av att pilen uppen-
barar sig.  
     I romanens slut är den värld texten berättar om utplånad. Årmiljoner 
har gått fram till en tid då allt liv och all energi som finns i universum har 
förbrukats. Det finns endast tomhet kvar. Då kommer på nytt en pil i 
Guds synfält och allt börjar om än en gång. Trots all begränsning hos 
Gud själv uppstår ny kunskap inom berättelsens ramar, genom Benjamin 
och Melissos och deras interagerande. Guds medvetande kompletteras 
därmed slutligen med minnen, erfareheter och kunskaper från mannen 
Benjamin och maskinen Melissos. 
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Gud: en frånvarande närvaro 

Gud försvinner från berättelsen efter sin ogenomtänkta skapelseakt. Han 
lämnar sin skapelse bestående av ”paradoxer och gåtfullheter” men finns 
i fortsättningen i människors föreställningar. Temat om Gud som från-
varande närvaro finns på olika håll i författarskapet och i Mitt i labyrinten 
skriver Nilson: ”Gud försvann, men den tomma världsrymden blev kvar. 
Han lämnade sannerligen ett väldigt tomrum efter sig, just så som man 
kan vänta sig av gudar”.47 Detta ekar litterärt av den påträngande från-
varo man finner hos Lagerkvist i Aftonland och som är en viktig grundton 
i Arken: ”Den Gud som inte finns./Den fruktansvärda Guden”.48 Mön-
ster från Aftonland kan jämföras med Nilsons tema och i berättarstruk-
turen finns en frånvarande Gud som genererar en tomhet som kräver 
både uppmärksamhet och kraft av aktörerna. I Aftonland skriver Lager-
kvist: ”Vem är du som uppfyller mitt hjärta med din frånvaro?/ Som 
uppfyller hela världen med din frånvaro?”49  
 I Arken formulerar Ahasverus denna frånvarons gåta och man lägger 
märke till det som kanske är ekot från Lagerkvist: ”Det egendomliga 
med Gud, sade Ahasverus, det är ju att man inte märker honom. Han 
håller sig undan. Och du skall veta att det är något mäktigt över denna 
frånvaro: just för den skull att han försummar mig tvingar han mig att 
tänka på honom. Han gör inte slut på mig. Ingenting alls gör han”.50 
Ahasverus klagar och säger: ”Jag tror även att han är lik tomma intet. 
Tomheter kan ibland vara mycket påträngande”.  
     Processen i Arken är även nära besläktad med skeendet i Aniara, där 
mimans ”död” lämnar efter sig ett hopplöshetens tomrum i rymdskep-
pet. Mima blir en frånvarande närvaro som tränger sig på människors 
medvetande och mimarobens viktigaste uppdrag blir att fylla tomrummet 
med innehåll. I Arken är Melissos den som axlar mimarobens uppgift.  
     Inom teologin finns också denna diskussion om Gud och tomrum-
met, ofta kopplad till diskussioner om ondskan. Religionshistorikern 
Karen Armstrong förklarar i Historien om Gud (1995) hur Isaac Lurias 
(1534–1572) svarar på frågan om ondskan i världen. Lurias menade att 
Gud för att bereda plats för världen ”frilagt ett område inom sig. Genom 
detta ’tillbakadragande’ eller denna ’reträtt’ (tsimtsum) har Gud således 
skapat en plats där han inte är, en tom rymd som han kan fylla genom en 
process av samtidig självuppenbarelse och skapelse”.51 I Arken är Guds 
frånvarande närvaro påtaglig och Benjamin blir en motpol i texten och 
spegel av denna idé i världen. 
     Man kan tänka kring den frånvarande gudens potential också ur ett 
annat perspektiv. I Nilsons Avgrundsbok finns en berättelse som kallas 
”Om människans ursprung”. Texten utgår från Guds perspektiv och en 
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allsmäktig skapare som långtifrån är allvetande uppträder på scenen. Här 
skildrar Nilson en skapelsemyt med utgångspunkt i grekisk mytologi; 
Thalassa är en mytologisk havsgudinna men även en intertextuell refe-
rens till Arthur C. Clarkes roman Songs of Distant Earth (1986) där Tha-
lassa är en fiktiv havsplanet. Samtidigt utgör i Avgrundsbok teorier om ett 
expanderande kosmos en del i framställningens logik:  

I begynnelsen skapade Gud ett universum som han kallade Thalassa, vilket betyder 
Havet. Han skapade först en mycket liten skål av kristall, en sfär som var till hälften 
fylld med vatten. Den lilla genomskinliga sfären låg i tomheten och glänste. Gud tog 
den i sin hand och vägde den. Han fann den alltför liten och obetydlig: han behövde 
ett större universum. Han lät skålen växa och vattenmassorna föröka sig. Thalassa 
förblev en avbild av sig självt, sådant det hade varit vid sin tillblivelse: en sfär till häl-
ften fylld med vatten. Tider gick. Inga himlakroppar fanns för att mäta tidens lopp, 
men skålen växte. Omsider tog Gud den åter i sin hand.52 

Nilson skriver att Gud lät glasskålen expandera och glömde ”skålen för 
en eon eller ett stycke evighet, kanske försjönk han i sig själv, medite-
rande i sin egen gränslösa allenhet – vem kan veta hur Gud tillbringar 
dessa evigheter som enbart är hans?”53 Till slut har det enligt Nilson up-
pstått en värld i glasskålen. Martinson skriver i Aniara:  

Vårt rymdskepp Aniara färdas fram/i någonting som ingen hjärnskål har/och heller 
ingen hjärnsubstans behöver./Hon färdas fram i någonting som är/men ej behöver 
vandra tankens väg:/en ande som är mer än tankens värld./Ja, genom Gud och Död 
och Gåta går/vårt rymdskepp Aniara utan mål och spår./O, kunde vi nå åter till vår 
bas,/nu när vi upptäckt vad vårt rymdskepp är:/en liten blåsa i Guds andes glas.54  

Temat i Martinsons dikt kan i sin tur alludera på naturvetaren och dikta-
ren Kathleen Raine’s dikter Huvudskål av kristall I.55 Nilson åstadkom-
mer för sin del en kombination av Martinsons glasmetafor, modern kos-
mologi samt bilden av Gud – och därigenom en annan skapelsebe-
rättelse.  
     Universum har i Nilsons version uppstått ur Guds tankar och gud vill 
utplåna människorna genom att tänka detta: ”Då insåg Gud att tingens 
ordning i Thalassa inte kunde skiljas från hans tankar, och han blev stå-
ende obeslutsam medan den väldiga farkosten tornade upp sig framför 
honom”.56 Gud avhåller sig i Avgrundsbok från att handla och under tiden 
bygger människor en ark. Gud ställer sig avvaktande för att inte påverka 
skeenden genom sina tankar och Thalassas odödliga släkte blandar sig 
med ett dödligt släkte från Edens Lustgård. Nilson berättar att ”ingen 
mer än Gud vet om vår tids människa är dödlig eller om hon överlever 
döden”.57  
     Gud separerar sig själv från sin skapelse. Något behöver Intet för att 
existera; det är genom själva frånvaron som föreställningar om guden 
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uppstår och det är endast genom gudens frånvaro som världar kan exi-
stera. Detta är hos Nilson förknippat med begreppet ”döden” och att 
eventuellt överleva den. 

Noa: en arketypisk vetenskapsman 

Noa är i Nilsons roman Arken gestaltad som en ”konkret universal” i lit-
teraturvetaren Theodor Wolpers mening, det vill säga utifrån en välkänd 
mall som fyllts med nytt innehåll. I det här fallet dekonstruerar Nilson en 
arkaisk myt och i hans återskapande bild uppstår en arketypisk forskande 
människa i patriarkens uråldriga gestalt. Noa ställs inför liknande frågor 
som Gud och söker svar på dem genom att bygga stora skepp och ge sig 
ut på långa resor. Det är med tidens mått omöjliga byggprojekt och den 
arkaiska vetenskapsmannen framställs som handlingskraftig som Gud. 
     Nilson använder Noa som primärmotiv på det sätt Teodor Wolpers 
karakteriserar det, det vill säga litterära motiv som rör central mänsklig 
erfarenhet och som kan identifieras som antropologiska konstanter obe-
roende av kulturella förändringar.58 En nivå av motivet är den konkreta 
betydelsenivån, den mening som finns representerad i verkets handling, i 
människor och idéer som gestaltas. Wolpers menar att sällsynta kombi-
nationer av sekundärmotiv och primärmotiv kan tillföra universella förs-
tåelser och nya insikter med utgångspunkt i det partikulära. Han menar 
att konsekvensen av ett litterärt verk kan bli större meningsfullhet i en 
generell mänsklig bemärkelse.59   
     Sedan Gud av Peter Nilson etablerats som aktör i romanen är det den 
arkaiska båtbyggaren och patriarken Noa som upptar romanens första 
del. Enligt Gamla Testamentet byggde Noa en ark för att utvalda indivi-
der skulle undkomma Guds vrede och dom över mänskligheten. Nilson 
utformar en helt annan karaktär med utgångspunkt i mytologins Noa. I 
den ursprungliga versionen beskrivs Noa som en människa som funnit 
”nåd för Herrens ögon” och får ett buskap från Gud. ”Då sade Gud till 
Noa: ’Jag har beslutit att göra ände på allt kött, ty jorden är uppfylld av 
våld som de öva; se jag vill fördärva dem tillika med jorden. Så gör dig 
nu en ark av goferträ, och inred arken med kamrar, och bestryk den med 
jordbeck innan och utan. Och så skall du göra arken’”.60 Noa i Bibeln är 
Guds lydiga tjänare och ”gjorde i alla stycken såsom Gud hade bjudit 
honom”. I Arken har Gud inget att skaffa med vare sig konstruktion eller 
planering av arken. Det är enbart Noas nyfikenhet, vilja och målmed-
vetenhet som är drivkraften bakom byggverket.  
     Peter Nilsons Noa är den första upptäcktsresande människan, som 
vill ta reda på hur världen är utformad och tack vare sin rikedom kan 
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förverkliga sin dröm. Han skaffar sig insikt i världens beskaffenhet och 
förändrar världsbilden för sina samtida. Det är således en dekonstruerad 
mytologisk gestalt som beskrivs av Nilson och Noas vetgirighet är driv-
kraften bakom hans båtbyggen och resor. Det berättas att Noa kom till-
baka från den första resan som en desillusionerad man. Han hade upp-
täckt oändligheten på havets vidder, tomheten i världen och det oförklar-
liga. Noas insikter om hur världen var beskaffad och att hemligheterna 
var större än någon kunnat föreställa sig överväldigade honom. När Noa 
återvände och berättade vad han sett kastade människor sig förtvivlade i 
havet på grund av de perspektiv han beskrev. ”Det kunde inte finnas 
någon mening, ansåg Noa. Det fanns bara ödsligheter, tomheter och 
bråddjup. Han var trött på allt, och mest trött var han på att finnas till”.61 
Noa planerade trots allt en ny resa, ”en ny ark som skulle kunna nå de 
allra yttersta vattnen, om det fanns några yttersta vatten”.62 Hur desil-
lusionerad han än var, hur hopplöst han än upplevde havens oändlighet, 
kände han sig ”rastlös på jorden”.  
 En vision av att vara utvald finns också i texten, inte utvald av Gud 
utan av vet(en)skapen. Det sägs att Noa ”hade känt sig utvald att bli den 
människa som slutgiltigt fattade hela hemligheten med världsalltet. Han 
ville mäta vattnens vidd och nå fram till en yttersta horisont som inte vek 
undan”.63 Noas omgivning blir bekymrad när de ser hans byggverk och 
bönfaller honom att låta bli detta hybrisprojekt. Människorna är rädda 
för gudarnas straff då ett så gediget byggverk måste väcka gudarnas 
vrede. De undersöker gamla skrifter och kommer fram till att om Noa 
genomför båtbygget kommer nemesis att drabba världen, gudarna kom-
mer att straffa världen med en katastrofal översvämning: Människan får 
inte ställa sig över gudarna.  
     Noa blir i romantexten märkt och ensam som en konsekvens av sitt 
forskande och av sina kunskaper. Forskarens alienation och detta att han 
förutom sitt svåra projekt också är tvungen att förhålla sig till omvärl-
dens negativism inför de högt ställda planerna kan också förstås som en 
generell erfarenhet. Noa skildras som den förste matematikern i världen. 
Han systematiserar och organiserar världen med hjälp av tal och försöker 
göra världen begriplig med matematikens hjälp. Noa räknar allt för att 
uthärda insikten om oändligheten. Efter de långa resorna blir talen och 
räknekonsten till slut hans fiende: ”Regn avskydde han, därför att han 
inte kunde räkna dropparna. Han ville inte gå ut om natten eftersom att 
han inte kunde räkna stjärnorna”.64 Noa inser att även talen är oändliga 
och slutar med all verksamhet. Noa kände världsalltet bättre än någon 
annan. Han hade blivit medveten om tomheten och meningslösheten på 
människors underliga vis.65  
     Peter Nilson tecknar en bild långt från Noa som ett lydigt redskap i 
Guds hand i Arken. Noa framställs istället som en målmedveten, stark 
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och förmögen man som förverkligar sina egna projekt i opposition mot 
en eventuell högre makt. Han betalar ett högt pris för sina kunskaper: 
”Ingen hade förödmjukats av tillvaron så djupt som Noa. Man blev be-
klämd av att se honom. Han visade enbart genom att finnas till att allt är 
meningslöst och outhärdligt”, skriver Nilson.66 Och till slut sägs det om 
Noa att han ”insåg det meningslösa i att foga det ena minnet till det 
andra så att man till slut inte längre kan räkna dem. Man talar inte om 
hemligheterna, brukade han säga, man måste upptäcka dem själv, och 
varje människa måste göra det på nytt i varje tidsålder”.67  
     Noa ger sig som romanfigur ut i tomma intet utan reservationer och 
får också ny kunskap om världen. Här uppstår reellt nytt vetande om 
världen på grund av förbehållslöshet i mötet med det främmande. Resul-
taten av nyvunna och dyrköpta insikter förmår inte stävja hans strävan 
efter ständigt ny kunskap. Noa fortsätter att utsätta sig för det främ-
mande, det okända och obegripliga. Konsekvenserna av Noas insikter i 
tillvarons gåtor leder emellertid inte till större lycka utan till att han fjär-
mar sig allt mer från andra människor. I flera hänseenden delar alltså 
Gud och Noa hos Peter Nilson liknande erfarenheter. De skaffar sig 
båda större kunskap i tillvarons gåtor och de drabbas av att insikterna 
inte är tillräckliga. Noas ångest är ojämförlig. Han har sett det obegripliga 
och blir därför en ensam själ. Hans försök att beskriva och förklara vad 
han faktiskt erfarit leder till att människor tar livet av sig. Som Martin-
sons aniararesenärer klarar karaktärerna i Nilsons romanvärld inte att 
konfronteras med det okända och med tomheten. Det är en dyster fram-
ställning av en forskande människas ensamhet och utanförskap. 

Benjamin: mannens och jordens son 

Noa och Benjamin framställs i Nilsons text som den mytiska tidens stora 
män. Noa är en både mäktig och förmögen sjöfarare och forskande ka-
raktär. Benjamin är däremot en så mäktig man ”att rykterna om honom 
började förmörka även gudars och konungars rykten i den tiden” berät-
tar Peter Nilson.68 Noa är den individ som påverkar Benjamin mer än 
någon annan i tillvaron. Huvudkaraktären Benjamin lever genom en obe-
gränsad tidsrymd. När läsaren först presenteras för romanens protago-
nist är det genom berättelsen om hur hans far på sin ålders höst avlar en 
son med jorden. Det berättas att ”jorden tycktes hetsa honom liksom 
tanken på en kvinna. [---] Han såg sig omkring den dagen, och han trod-
de sig se att jorden är formad som ett kvinnobröst, han kände på den 
mjuka myllan och upplevde hur varm och vällustigt levande den kan vara 
när man kramar den i handen”.69  Den gamle mannen ”tänkte sig att 
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jorden är på samma gång sträv och mjuk, att den är hårig och rundad 
som ett kvinnosköte”.70 Han åtrår jorden och när ”det åter blev natt lade 
han sig ner och avlade med jorden en son som han gav namnet Ben-
jamin. [---] Men Benjamin växte upp och blev man och började tävla 
med Gudarna som man dyrkade på den tiden”. 71  
     Benjamin levererar goferträ och andra varor till Noas enorma båt-
bygge. Han är belåten med att vara den som kommer med allt som är 
nödvändigt för att fullborda en idé han upplever som fantastisk men full-
komligt orealistisk. Benjamin tror inte att Noas båt kommer att lämna 
byggplatsen, den kommer att stå där på slätten i all framtid som ett mo-
nument över en storslagen idé. Han förminskar på det sättet projektets 
potential på grund av att det framstår som ett hot mot hans egen kapa-
citet att förvärva ny kunskap i möten med det okända. Benjamin som 
protagonist verkar redan här sakna förmåga att ur nya erfarenheter fram-
bringa nya kunskaper.  
     I en fjärran framtid följer Benjamin med stort intresse rymdskeppet 
Zenons tillverkning. Hans tankemanöver är att härleda det till något be-
kant: ”Någon visade honom till och med en bild av farkosten, så som det 
var meningen att forma den: ett kort spjut längs vilket ett slags vinge 
löpte på två sidor […] Vingen såg ut som kölen på ett fartyg”.72 Om 
byggprojektet tänker han: ”De liknade den gamla sjöfararen Noa, dessa 
män och kvinnor som byggde Arken för att lämna jorden och hela sin 
samtid bakom sig. Liksom han ville de veta om oändligheten existerar, 
om det finns något slut på rymden och tomheten och tiden”.73 Benja-
mins reaktion är alltså diametralt motsatt den strategi Noa använde sig 
av. Noa förmådde möta det okända som något fullständigt främmande, 
trots att alienation och rädsla blev resultatet av tillvägagångssättet. Ben-
jamin överför konsekvent det främmande till något välbekant och begri-
pligt. Möjligheten till nya insikter elimineras i tankemanövern som kara-
kteriserar Benjamins medvetande. Betydelsen av det främmande förmin-
skas genom att det tolkas i relation till något han har varit förtrogen med 
under hela sin existens. När det främmande görs bekant tas möjlighet till 
ny förståelse bort.  
     Protagonistens liv i romanen kan delas upp i faser, där inneslutenhet i 
olika arkar markerar initiationsfasernas övergångar och återkomst till 
världen. Benjamins första tillstånd är att vara en mäktig man som tävlar 
med gudarna. Kopparhandlaren Benjamin, den mäktige person han var 
innan Syndafloden, är Benjamins egen bild av sig själv, trots att det är 
luffartillvaron som är den konstanta faktorn under de årtusenden han 
irrar omkring ”och visste inte vad han annars skulle göra”.74 Genom 
Benjamins gestalt speglas religiösa och mentala föreställningar som fun-
nits genom historien. Omvärldens rädsla inför eller accepterande av Ben-
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jamin beror på föreställningar som är aktiva och i mötet med Benjamin 
speglas övertro, likgiltighet och rädsla.  
     Nilson skriver att många som såg Benjamin undrade vem han var och 
protagonisten beskrivs som en arketypisk företeelse eller idé: 

Att han var det förflutna som människan överallt bär med sig, minnet av allt det som 
har format oss, detta som dröjer kvar i oss även om vi glömmer det eller vill utplåna 
det. Han var historien som lever ibland oss utan att vi fattar det. Även ondskan hade 
han i sig […] han var människans onda last av skuld och vanvett. Han var bördan av 
okunnighet och tomhet som är lätt att bära och som ändå kröker människans rygg. 
Han var lärdomen som kan vara stor och djup och outgrundlig och som ändå aldrig 
är något annat än tomhet.75 

Benjamin vandrar omkring på jorden under flera tusen år och en detalj 
som kan vara värd att undersöka är en nyckel till gåtan om hans odöd-
lighet. Efter en mirakulös räddning från syndafloden finner Benjamin 
”en vit orm hoprullad. Uthungrad som han var skar han den i stycken 
och förtärde den”.76  
     Ormens symbolik varierar i religioner och mytbildningar och i den 
tradition Benjamins Gud Marduk tillhör är ormen en självalstrande kraft, 
föryngrare, och den man besvärjer ”när någon går över dödens vatten”.77 
Händelsen i romanen torde vara en anspelning på den ökända mytologi-
ska orm som stal odödlighetens ört från Gilgamesh. Utnapisthim berät-
tade en hemlighet som var förbehållen gudarna för Gilgamesh och avslö-
jade var den ört som ger odödlighet växer. Hjälten finner örten men för-
lorar den till en orm innan han hinner äta den.78  
 Romanens Benjamin äter denna mytologiska orm och har därigenom 
blivit en av de odödliga. I romanens slut tänker han själv på detta: ”Han 
hade ju varit överallt och sett allt. På många sätt var han lik Gilgamesh: 
men skillnaden var att han hade ätit av ormen som en gång slukade 
odödlighetens ört, och den örten hade gjort honom till vad han hade 
blivit”.79  
     När Benjamin tror sig vara i dödsriket berättar Nilson att ”medan han 
levde hade man berättat om Gilgamesh, jätten som miste sin vän Enkidu, 
men som blev tillåten att kalla vännens ande tillbaka till jordens yta. De 
hade omfamnat varandra. Gilgamesh hade ställt frågor om dödsriket och 
Enkidu hade svarat honom”.80 Benjamin kommer på sig själv med att 
önska ”att någon ville kalla honom själv tillbaka. När han var ung hade 
han känt sig lik Gilgamesh. Men han, Benjamin, hade aldrig haft någon 
vän och jämlike, och ingen skulle någonsin önska honom tillbaka”. 
Odödlighetens pris är utanförskap och ensamhet och oförmåga att skapa 
meningsfulla sammanhang i livet som pågår.  
 Nilson är som författare intertextuellt aktiverande när han tematiserar 
protagonistens situation. Närmast skall jag undersöka Benjamins ovan-
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liga tillblivelse i världen. Denna romanfigur som sägs vara en represen-
tant för Människan aktiverar nämligen många viktiga frågor. 

Manlig pseudoalstring i Arken 

I Arken skildras en enda fortplantning och det är Benjamins tillblivelse i 
tidens begynnelse. Inga andra människors tillkomst eller födelse omtalas 
och en del av tankekomplexet som antyds i romanens final är att Ben-
jamin alstrar sig själv med jorden. Det går att tolka berättelsens rörelse 
som att han är/blir sin egen far. Benjamin uppstår som den första män-
niskan ur jorden, avlad av mannen, och ett mytologiskt mönster åter-
skapas. Benjamin danas alltså i ett jordiskt sköte, på ett liknande sätt som 
myternas gudar alstrade avkomma. Genom sin gestaltning av mannen 
Benjamin reproducerar Nilson en uråldrig idé som i vetenskapsteori och 
antropologi benämns som manlig pseudoalstring. Det är en tanketradi-
tion med långa och djupa rötter där man föreställer sig att mannen ska-
par sin egen avkomma och att kvinnan enbart betraktas som en behål-
lare. I grekisk tradition alstrar manliga gudar avkomma, vilket var ett 
argument för modern som enbart en behållare för mannens säd. Före-
ställningar om att mannen ensam kan skapa medvetet liv eller en avbild 
av sig själv finner vi i flera mytologiska skapelser. I enlighet med en urål-
drig judisk tradition kunde rabbiner skapa en golem som fick kroppslig 
gestalt och medvetande när hans skapare använde de fyra grundele-
menten och skrev Guds namn på hans panna. Till förståelse av Peter 
Nilsons androcentriska kliché finns således en stor intertext som vi skall 
dröja vid.  
     Den judisk-kristna skaparguden är ett manligt definierat andeväsen 
som använder sitt Ord för att skapa och organisera världen. Enligt tradi-
tionen formade han de första människorna ”av stoft från j o r d e n och 
inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande va-
relse”.81 I John Miltons Det förlorade paradiset vaknar Adam och finner att 
han efter att ha drömt (om) Eva vaknar och finner henne bredvid sig.82 
Adam uppstod ur jorden genom Guds tanke och ord och Eva uppstod 
genom Adams önskan kombinerad med Guds ord.83 Det sägs bland an-
nat om Benjamin att ”[o]kunnigt folk trodde att han härstammade från 
jättarna”, vilket också leder associationerna till den norröna mytologin 
där flera av de tidiga antropomorfa skapelserna uppstår ur jorden.84 Asa-
guden Tors börd och fysiska styrka beskrivs i Gylfaginning som en myto-
logisk son som avlas med Jorden: ”Jorden var hans (Allfaders) dotter och 
hustru. Med henne fick han sin första son, och det är Asator. Han föd-
des med kraft och styrka. Därför övervinner han varje levande varelse.”85 
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En tankemanöver som implicerar att man förnekar eller förringar mo-
derns del i skapandet leder i sin mest extrema form till att ”hennes roll 
huvudsakligen är att vara en slags kuvös för fostret, som skapats antin-
gen av fadern eller av en manlig Gudom”.86 Förbindelserna går här även 
till Gamla Testamentet där kan man läsa att ”[v]id den tiden, likasom ock 
efteråt, levde jättarna på jorden, sedan Guds söner begynte gå till män-
niskornas döttrar och dessa födde barn åt dem; detta var forntidens väl-
diga män, som voro så namnkunniga”.87 
     Platons term från Timaios är chora, kvinnan betraktas som en behållare, 
ett kärl som passivt låter mannens säd utvecklas till en människa.88 I Ores-
tien är idén om genealogins ordning formulerad och det läggs vikt vid att 
det är en väsentlig skillnad mellan gudars och gudinnors alstrings-
förmåga: 

Du skall få svar på tal, i klara ord. /En moder ger ej livet åt det barn/som kallas 
hennes. Nej, hon vårdar endast/den färska säd som blev i henne sådd. /Och den 
som sår ger livet. Modern är/en främling blott som skänker skydd åt plantan,/om så 
är Gudars vilja. Nu skall jag/bevisa sanningen av mina ord. /Man kan bli fader utan 
moderns hjälp. /Här står beviset framför er: Athena,/en dotter av Olympens herre 
Zeus,/Hon växte ej i moderlivets mörker,/men se, hon blomstrar som ett härligt 
skott/vars like aldrig en Gudinna fött.89  

I vetenskapens tidigaste visioner om vad som är möjligt att åstadkomma 
i laboratoriernas experiment och särskilt som detta beskrivs av J. W. von 
Goethe i Faust del II är manlig pseudoalstring en huvudingrediens. Ett 
slags preformationsteori ligger till grund för idéen i Goethes dikt.90 Ett 
av vetenskapens stora projekt var där att skapa liv utan medverkan av en 
kvinnlig motpart och ett embryo med stor intelligens växer också fram i 
glaskolven i Fausts laboratorium, Homunculus. I karaktären Benjamin 
samlas säreget nog flera av de mytiska och förvetenskapliga före-
ställningarna om manlig pseudoalstring. 
     Benjamin lever förutom detta hela sin existens utan bindningar till 
kvinnor, på sätt som liknar filosofiska mönster för manlig pseudo-
alstring. Föreställningarna om manlig pseudoalstring har också formu-
lerats av flera filosofer. I den moderna moralfilosofins början var ”män-
sklighetens naturliga tillstånd” en återkommande fras som bland andra 
filosofen John Locke använde i sitt filosofiska tankebygge.91 Man sökte 
neutrala eller objektiva positioner som kunde vara giltiga för moraliska 
agenter, dvs män. Filosofen Adam Smith beskriver den ”ideala obser-
vatören” för att konstruera en agent som kunde fatta korrekta moraliska 
beslut.92 Filosofen Jean-Jacques Rousseau beskriver hur den ädle vilden 
uppstår ”som svampar ur jorden”, i sitt försök att konstruera en mora-
liskt objektiv agent.93 Denna vilde föds inte heller av en kvinna utan är fri 
från biologiska, känslomässiga och sociala band.  
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     Nödvändiga ramar för en mans referenskriterier är att han skall vara 
en man bland män och bröder, utan de bindningar ”mödrar” eller ”sys-
trar” representerar. Den ädle vilden antas exempelvis att uppnå objektiva 
referensramar och bedömningsförmåga genom frihet från kvinnliga 
band. Filosofen John Rawls talar så sent som 1971 om en ”slöja av okun-
nighet”. Tankemodellen bygger på samma sätt som Rousseaus idéer på 
aktörens okunnighet om sitt ursprung.94 Den ”kunnighetens slöja” Rawls 
tänker sig implicerar nödvändigheten att vara avskuren från mödrar och 
systrar. Ett huvudkriterium för nämnda filosofiska traditioner är näm-
ligen att en objektiv och rationell agent inte har kunskap om släkt, per-
sonliga resurser eller möjligheter. Samtliga tanketraditioner är försök att 
beskriva generella moralfilosofiska ramar som är giltiga för alla männi-
skor.  
     Sättet att generalisera etiken för att komma fram till välgrundade stra-
tegier när det gäller moralfilosofiska frågor kritiseras av feministiskt ori-
enterade filosofer.95 Filosofen Seyla Benhabib menar att ”contractarian 
theories from Hobbes to Rawls, leads to a privatization of woman’s expe-
rience and to the exclusion of its considerations from a moral point of 
view. In this tradition, the moral self is viewed as a disembedded and disem-
bodied being. This conception of the self reflects aspects of male expe-
rience; the ‘relevant other’ in this theory is never his sister but always his 
brother”.96 Genom sitt ursprung, en son av sin far, sprungen från jorden 
och utan bindningar till andra människor, befinner sig Nilsons prota-
gonist Benjamin inom modellen för moraliskt objektiva agenter, i enlig-
het med traditionen som beskrivs ovan. I Arkens protagonist samlas 
grundläggande patriarkala föreställningar och traditioner. Dessa konser-
veras i berättelsens final i begreppet gud som en mänsklighetens repre-
sentant. Myterna om manlig pseudoalstring inte bara återskapas utan för-
stärks alltså till och med i romanen.  
 Nilson är här i själva verket inte utan jämförelsepunkter. Litteratur-
historikern Margaret Clunies Ross beskriver i Hedniska ekon: Myt och sam-
hälle i fornnordisk litteratur hur idén om manlig pseudoalstring överförts till 
moderna föreställningar.97 I sena tider, i vår samtid när man inte längre 
kan bortse från kvinnans del i fortplantningsprocessen överförs pseudo-
alstringens princip till sociala och mentala mönster.     
     Det spekuleras i romanen av Peter Nilsons hand vid flera tillfällen om 
vem eller vad Benjamin är. Ett förslag är att han är en golem, vilket är 
ytterligare ett idéhistoriskt och litterärt exempel på hur man långt innan 
preformationsteoriernas tid föreställde sig möjligheten för manlig fort-
plantning utan medverkan av en kvinnlig aktör: ”Men judarna började 
viska om honom och misstänkte att han var en golem, och en natt utan 
måne drev de iväg honom”.98 En konsekvens av den slutsats männis-
korna i berättelsen drar är att Benjamin är en konstgjord skapelse. En go-
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lem är inte en av Guds skapelser utan en syntetisk existens utan själ som 
man kan ta bort utan att det är ett brott. 99 Kabbalan beskriver hur en go-
lem kan frambringas och vilka tecken som skall användas för att ”akti-
vera” varelsen. Syftet var att skapa en varelse som kunde skydda judarna 
från pogromerna. En golem kunde inte tala och hade ingen själ och det 
är framförallt bristen på själ som skiljer honom från Guds skapelser. Av-
görande för golems betydelse i föreställningsvärlden är att människan till-
verkar en hjälpare åt sig som blir mäktigare än sin skapare, den blir ett 
allvarligt hot och gör uppror.  
 Detta är också ett konservativt och modernitetskritiskt mönster som 
upprepas i föreställningar om framsteg och tekniska förändringar. 
Grundritningen till en golem följer alltså med som en grundmodell för 
utformningen av senare tiders robotar och cyborgar i sf-genren.  
     Allteftersom Nilsons berättelse framskrider beskrivs Benjamin frek-
vent som en individ som sägs kunna representera ett stort antal män-
skliga öden. Han framställs som människans urminne, ett kollektivt, 
arkaiskt undermedvetet. ”Jag är kanske trots allt en skugga som jorden 
har skapat, tänkte han. Jag är något som jorden vill minnas: hon har gjort 
mig till handelsfursten Benjamin, men på samma gång har hon gjort mig 
till många andra människor”.100 Nilsons utformande av Benjamin är ett 
försök att beskriva mänsklighetens samlade existentiella erfarenhet och 
en Kristusgestalt: ”Kanske är jag alla människor som har levat, kanske 
har jag dem inne i mig, liksom det i alla människors blod finns en droppe 
av alla hennes förfäders blod. Då är jag både den ene och den andre: och 
om Gudarna vill bestraffa människorna för deras synder kan de bestraffa 
mig ensam”. Här alluderar Nilson till Jesus som i den bibliska versionen 
har ett komplicerat ursprung och är ytterligare ett exempel på manlig/ 
gudomlig alstringsförmåga. Maria blir havande på ett unikt eller ”ona-
turligt” sätt och är en orörd jungfru, en ren och kysk behållare mannen/ 
guden kan så sin säd i.  
 Den fortsatta historien är manlig pseudoalstring som social struktur. 
Det finns nästan inga berättelser om Jesu uppväxt, men evangelisten 
Lukas berättar hur Jesus omskärs och att föräldrarna förde honom ”upp 
till Jerusalem för att bära honom fram inför Herren”.101 Evangelisten 
berättar om den tolvårige pojken i templet där en socialiseringsprocess 
pågår, in i männens religiösa och sociala värld. Jesus är utan bindningar 
till mödrar och/eller systrar och de fyra synoptiska evangelierna be-
skriver identiska historier om ett möte mellan Jesus och Maria där sonen 
förnekar någon särskild tillhörighet med sin mor.102   
     Ett enda ”föräldraskap” gestaltas i Arken, som symptomatiskt nog 
förstärker idén om manlig pseudoalstring. Benjamin blir ”far” till en 
”son” under processen som tar honom bort från jorden och ut ur tiden. 
Han har under lång tid använt siffran 101 år som en lämplig ålder. På 
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grund av romandatorernas oförmåga att behandla en ålder som över-
skrider 100 år får han en virtuell son, och det är Benjamins hypotetiska 
avkomma som tilldelas ett av de attraktiva passerkorten till rymdskeppet 
Zenon. Barnet antas vara ett år gammalt, vilket resulterar i att också fa-
dern beviljas ett passerkort. Benjamin väntar tills avresan närmar sig in-
nan han meddelar administrationen att hans son inte längre finns i livet 
men att han själv följer med Zenon. Denna fiktiva datorskapade son ger 
protagonisten möjlighet att följa med rymdskeppet. Benjamin sörjer en 
tid bortgången av sonen, som aldrig existerat annat än som kod i admini-
strationens datanätverk. Manlig pseudoalstring är på detta sätt den enda 
fruktbara funktion som gestaltas. Generationers växlingar är en abstrak-
tion som Benjamin registrerar på samma likgiltiga sätt som han obser-
verar geologiska och klimatrelaterade förändringar. Ibland är han på det 
klara med att nya människor lever där han går förbi, att många gene-
rationer har gått. Hans ointresse för människors liv och brist på emotio-
nella band till levande varelser liknar gudarnas.  
     I romanens sista del skriver Nilson återigen att ”först och sist var han 
människan som är avlad av människa och av jordens stoft. Och nu gick 
han in i Arken”.103 Som strukturell förståelse av karaktären förstärks där-
med Benjamins mytiska härkomst genom anspelningar på en annan 
genealogi än den mänskliga. Samtidigt urholkar detta läsarens möjligheter 
till identifikation med och igenkännande av karaktären. Det är typiskt 
nog en individ utan en mänsklig mor som romanen kretsar kring och 
Nilsons anslag är att ”man först och främst måste avla söner för att 
släktet skall leva. Man måste se till att människan överlever tiden”104 I 
romanens final går återigen en gammal man ut på jorden och bygger sig 
ett altare för att offra till gudarna. När elden har slocknat går ”han bort 
för att avla en son åt sig”.105 Läsaren har all anledning att förstå detta 
som att en ”ny” människa, en ny man, kommer att uppstå ur jorden.  
     Karaktären Benjamin sällar sig som androcentrisk protagonist till en 
omfattande mytisk, religiös och filosofisk tanketradition där modern är 
frånvarande som fysisk/mental aktör och framställs som en mental och 
moralisk belastning för sonen/mannen.106 Modern, ett kvinnligt ur-
sprung för det mänskliga livet, är reducerad till chora. Nilson tar bort mo-
derskapet som ”är det ’andra könets’ enda funktion som med säkerhet 
kan tillskrivas en existens”, som lingvisten och filosofen Julia Kristeva 
formulerar det.107 Kristeva förklarar för sin del de obsoleta försöken att 
avskriva kvinnans del i fortplantningen –  ”mänsklighetens inneboende 
skräck för sin egen urtid är ett kulturellt arv som gör sig påmint i den 
moderna skönlitterära texten”.108 Om det är Benjamins släktskap med 
gudarna som fastställs genom hans särskilda härstamning, vad har det för 
betydelse för hans position som mänsklighetens representant hos Gud? 
Kan han överhuvudtaget representera ”människan”? Hans unika gene-
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alogi har betydelse med tanke på hans framtid som prefigurerande be-
ståndsdel hos den nya världens skaparkraft.  
 Det ensidigt manliga perspektivet i sf-romanen försvårar förståelsen 
av Benjamin som meningsfull representant för mänskligheten.  
     Benjamins fysiska gestalt, rikedomar och makt beskriver en över-
mänsklig individ. Tältet han bodde i ”var välvt och kupat som himla-
valvet, det hade en beläggning av guldplåtar och lystes upp av två kar-
bunklar liksom sol och måne lyser upp världsalltet. Från detta tält styrde 
han världen med större makt än många kungar i den tiden”.109 I enlighet 
med beskrivningen av Benjamins fysiska gestalt blir det rimligt att män-
niskor drar slutsatsen att han härstammar från ett jättesläkte. Om hans 
uppväxt sägs det att han hade ”växt upp vid Mari, i en liten by nära det 
ställe där Khabur rinner ut i Eufrat. Han var oerhört storväxt…”110 Till 
och med myternas gudar och halvgudar hade relationer med andra; de 
hade kärleksbestyr, fick avkomma, var svartsjuka och hämndlystna. Men 
Benjamins relation till andra människor är enbart som härskare.111  
 Här finns också en förklaring till hans speciella form för minne och 
glömska. Efter syndafloden är hela den värld Benjamin känner till borta 
och han finner sig aldrig mer tillrätta i tillvaron. Hans första tanke efter 
Floden lämnar honom sedan aldrig någon ro: ”Det finns en annan syndaflod 
som ingen överlever. Det är tidens flöde i vilken vi drunknar, tidens obarm-
härtiga flod som till slut utplånar oss alla, som även utplånar minnena av 
oss alla. Dessa floder av vatten var bara påminnelser om denna slutgiltiga 
flod där vi alla är dömda att försvinna”.112 Benjamin interagerar samman-
fattningsvis enbart på ett ytligt sätt med andra människor och har inga 
nära relationer med någon. Genom återkoppling till det föregående mö-
ter han det nuvarande, söker det kända och lider därför nederlag i möten 
med det nya som förblir obegripligt.  

Benjamins vara i världen 

Benjamin som han gestaltats hos Peter Nilson är en hybridexistens, en 
varelse som befinner sig mellan Gud och människa,, och också utanför 
den mänskliga gemenskapen. Berättelsens stil kan  kännetecknas som 
eposets då det vanliga är att persongestaltningen begränsar sig till yttre 
attribut eller karaktärernas verksamhet.  
     I Ricœurs frammejsling av minnet i Minne, historia, glömska finner jag 
analysverktyg som kan förklara karaktärens konstanta utanförskap. 
Ricœur lyfter fram mänskliga relationer som väsentliga i individuellt och 
kollektivt minnesarbete.113 Han argumenterar för att det i verkliga män-
skliga relationer är i samspelet med de närstående som en betydelsefull 
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möjlighet finns att skapa mening och förbindelse mellan kollektiva och 
individuella erfarenheter. Ricœur skriver att det ”mellan det individuella 
och kollektiva minnets båda poler [finns] ett mellanliggande referensplan, 
där utbytena äger rum mellan de enskilda individernas levande minne 
och det offentliga minnet hos de gemenskaper vi tillhör”.114 I beskriv-
ningen av karaktären Benjamin fattas dessa referensplan. Det finns inga 
närstående som kan minnas tillsammans med honom eller bekräfta ho-
nom och hans livsprojekt. Gemensamma förklarings- och förståelsemo-
deller saknas både från Benjamins håll och i de kollektiva sammanhangen 
som passerar hans blick. Han kan inte förbinda sin individuella livshis-
toria till närstående och därigenom skapa begripliga bryggor mellan förr 
och nu, mellan födelse och död.  
     Ricœur skriver att det verkliga livets närstående ger en ”specifik in-
nebörd åt de båda ’händelser’ som begränsar ett människoliv, födelsen 
och döden”.115 Minnesarbetet försvåras för Benjamin då det fattas för-
bindelser mellan de olika faserna i hans livsprojekt och en genuin för-
ståelse av livserfarenheter är svåråtkomliga för en ensam individ i värl-
den. Ricœur skriver: ”Det är alltså inte bara med hypotesen om polaritet 
mellan individuellt och kollektivt minne i bagaget som vi träder in på det 
historiska fältet utan också med den trefaldiga minnesattribueringen: till 
en själv, till de närstående och till de andra”.116 I Ricœurs samman-
fattning av minnesarbetets process skriver han att det som är avgörande i 
interaktioner mellan människor är ”förlåtelse” såväl som ”löfte”. Med 
förlåtelse menar han att det krävs en form av medveten glömska, för-
låtelse är att kunna frigöra sig och andra från tidigare handlingssätt. Löf-
ten riktar tidens rörelse i en annan riktning i form av förpliktelser gente-
mot andra människor i betydelsen att välja att ta ansvar. Det krävs att 
man ger löften som man har för avsikt att uppfylla inför framtiden och 
för efterkommande generationer.117 I Benjamins fall finns vare sig förlå-
telse eller löften och som en ensam varelse kan han inte vare sig minnas 
eller glömma i den bemärkelse Ricœur talar om.  
     I tidens oändliga flöde har alltså Nilson placerat en individ som har 
ett enda mål för sitt liv och sin existens; att undfly döden och överleva 
tidens flod. Efter syndafloden vare sig skapar eller producerar Benjamin 
något. I ett samtal med Ahasverus säger han: ”Du vet själv, svarade Ben-
jamin, och orden kom långsamt ur honom nu, att det inte var min upp-
gift att uträtta någonting. Jag bara fanns, mer krävde inte Gudarna av 
mig”.118 Det är hans dödsångest, existentiella frågor till gudar och veten-
skapen och viljan att ”överleva tiden” som är berättelsens huvudnerv. 
Tusentals år framskrider innan Benjamin förstår att döden flyr honom, 
att han inte kommer att få uppleva att dö. Vandrandet är hans naturliga 
tillstånd, trots att han under flera perioder accepterar hospital och dårhus 
där han återhämtar krafterna innan han återigen ger sig ut på i världen.  
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 Under perioden som i romanen kallas ”I världen” diagnostiseras 
Benjamin som livsfarligt smittsam och hamnar på hospital för spe-
tälska.119 Perioden i ”spitalet” är en av flera initiationsperioder som in-
träffar i protagonistens tillvaro. Benjamin kryper där samman i foster-
ställning vilket återkommer som motiv och övergång till en ny fas. I ett 
tillstånd av overksamhet som övergår mer och mer till medvetslöshet 
drömmer han om en labyrint. Han inser att inte ens tomrummet är verk-
ligt, världen är en förvillelse.120 Benjamin ”dör” och forslas omkring som 
handelsvara i form av en slags mumie.121  
     I floden Po vaknar han mirakulöst nog till liv och efter denna nya 
initiationsprocess närmar han sig återigen människors värld. Världen han 
kommer till är på väg in i en ny fas och efter sin pånyttfödelse har Ben-
jamin större problem än tidigare med att orientera sig i tillvaron och han 
kommer fram till att han hamnat i ”Dödsriket”, vilket också är rubriken 
för denna del av romanen. Benjamins uppvaknande utspelar sig under ett 
specifikt år och här poängteras plötsligt den historiska tiden av Peter 
Nilson.  

En fransk greve hade till och med påstått att jorden kunde vara 80 000 år gammal: 
men man fick svindel av att tänka sig sådana avgrunder i tiden, och Gud log säkert åt 
greven, om han inte redan dömt honom till att stekas ännu längre i Gehenna. 
     Hos de kristna skrev man årtalet 1775. Så många år hade alltså gått sedan Jesus 
föddes i Betlehem: men de lärde visste redan att Jesus hade fötts före det år från 
vilket man började räkna, och för den skull var det något oredigt och tvivelsamt även 
över detta årtal. Hur många år Benjamin hade levat visste ingen. Han hade aldrig 
räknat dem själv, och det var inte många som visste att han ens hade existerat.122 

Den historiska precisionen har här tematiska skäl. Vetenskap har en am-
bivalent betydelse i Nilsons  berättelse och framställs på tvetydiga sätt 
under Benjamins faser, vilket framkommer tydligt i just passagen som 
berättar om återkomsten till livet. Tonvikten på året 1775 blir också en 
relativisering av tid som kategori och innehåller också ett antal ironiska 
vinkar till vetenskapshistorien. Den franska greven i texten torde vara 
Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707–1778) som kom på kant med 
kyrkan genom att hävda teorier som i vanlig ordning inte accepterades av 
tidens kyrkliga företrädare.  
 Nilson har alltså valt att lägga en brytpunkt i protagonistens tillvaro 
här men orsaken är inte glasklar även om den sammanfaller med vissa te-
kniska framsteg. Nicolas-Joseph Cugnot hade redan konstruerat världens 
första “automobile” och James Watt fick patent på ångmaskinen 1775, 
vilket var en av de uppfinningar som blev viktiga inslag i den industriella 
revolutionen och i modern krigföring. Den viktigaste maskinen av alla, 
klockan eller urverket, var känd men fortfarande inte en teknik som alla 
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hade tillgång till. Underligt nog visar Benjamin inget intresse för klockor 
– han lever ju också utanför tiden och samhällsordningen.123  
     Innan 1775 har också en nedmontering pågått av auktoriteter inom 
alla sfärer där humanismen är en viktig filosofisk faktor.124 Från auktori-
tetsbunden, traditionell vetenskap utvecklas i den nya fasen en experi-
mentell och empirisk vetenskap som söker formulera naturlagarna i ma-
tematiska formler. Naturfenomen reducerades till materia i rörelse, en 
mekanisk, dynamisk världsbild ersatte den statiska. Under en relativt kort 
period i Benjamins vandrande förändras det intellektuella, teknologiska, 
politiska och mentala klimatet, dock utan att det påverkar hans tänkande 
eller liv.  
 Benjamin vaknar upp i en värld som för honom är obegriplig. Den 
uråldrige mannen är fullständigt främmande inför de omvälvningar som 
präglar livsstil och kunskap. Romanläsaren vet att Benjamin är läskunnig, 
men trots frågor och funderingar är Benjamins ständiga konklusion att 
människor inte har upptäckt något nytt. Det är oklart hur man skall 
förstå den totala brist på samtidsorientering som karakteriserar romanens 
protagonist och det är svårt att tolka Benjamins förhållningssätt som 
kritik av vetenskapen eller sociala strukturer. Tonvikten på året 1775 blir 
generellt en motsägelsefull relativisering av tid som kategori, där texten 
som sagt som också innehåller ett antal blinkningar till vetenskaps-
historien.  

Kvinnorna i Arken 

Myter finns som demonstrerats på en både strukturell och tematisk nivå i 
Peter Nilsons sf-roman. Litteraturvetaren Roland Barthes framhåller att 
myter är att betrakta som ett betydelsebärande kommunikations-
system.125 Myterna är då enligt Barthes inte ett begrepp eller en idé utan 
de är ett sätt att ge betydelse eller form åt något och de ”har en be-
fallande, uppfordrande natur: är en del av ett historiskt begrepp, plötsligt 
framvälld direkt ur sakläget”.126 Det mytiska tilltalet är auktoritärt och 
som Barthes skriver att det är ”mig den söker: den är vänd mot mig, jag 
utstår dess avsiktliga kraft, den tvingar mig att ta emot dess öppenhjär-
tiga tvetydighet”.127 Barthes pekar alltså på ett oböjligt mönster som kan 
finnas i mytiskt material, dess antydan om ofrånkomlighet och naturlig-
het och skriver att ”detta uppfordrande yttrande är samtidigt ett stelnat 
yttrande: i samma ögonblick det når mig, avbryts det, vänder sig mot sig 
själv och återfinner en allmängiltighet: det genomkyls, urskuldar sig och 
gör sig oskyldigt”.  
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     Tillvägagångssättet i Nilsons roman är att använda mytens ”befal-
lande, uppfordrande natur”. Här tvingas en lång tradition på läsaren när 
det gäller framför allt synen på kvinnan som skyldig till syndafallet. Ge-
nom att åberopa och reproducera skapelse- och syndafallsmyten legiti-
meras synen på kvinnan som en lägre varelse, skapad som mannens hjäl-
pare. För läsaren blir kvinnosynen som aktiveras genom myter med Bart-
hes formulering en ”tvingande förståelse”.128 Jag skall därför ägna analy-
sen av kvinnorna i romanen extra uppmärksamhet, särskilt som detta är 
etiskt betydelsefullt i läsarens samtid.  
     Kvinnorollerna hos Nilson är dubbelbottnade karaktärer, eller snarare 
företeelser, som har liten plats i romanen i jämförelse med uppmärksam-
heten de får i min analys. De är i texten renodlade till tre arktyper som 
samtliga förbinds med någon ”moder” eller moderskap. En levande 
kvinna som vårdar Benjamin under flera år, en staty av jungfru Maria 
samt floden Po som leder Benjamins associationer till en gudomlig mo-
der. Nilsons litterära kvinnogestaltningar kan vara överraskande för läsa-
ren. Han var själv i hög grad medveten om att det exempelvis är en an-
märkningsvärd brist på kvinnliga aktörer i Glaspärlespelet. Nilson spekule-
rar kring detta i sin essä om boken och påpekar att spelarna ”är alltid 
män, den kastaliska världen är en kysk munkorden, och det tycks inte 
finnas några kvinnliga spelare någonstans på jorden. I Glaspärlespelet 
möter vi märkligt nog inte en enda kvinna”.129 Nilson finner att detta inte 
är oväntat ”med tanke på Hesses historiesyn och hans fixering vid män-
niskans inre förvandlingar”. Bristen på aktiva kvinnor i Nilsons egna 
framställningar är därför oväntad, med tanke på att han själv var medvet-
en om en genomgående androcentrism i Hesses beundrade roman. Från-
varande och/eller döda kvinnor/mödrar är en tendens i Nilsons förfat-
tarskap som förstärks av mytiska och kosmiska perspektiv.  

Änkan i Brügge  

Benjamin är en förkrossad människa då han möter en räddande ängel i 
form av en godhjärtad kvinna som visar omsorg och tar hand om ho-
nom. En förmögen änka i Brügge försörjer honom från början som en 
bland många andra hon hjälper på fattighuset, men efter många år flyttar 
Benjamin till änkans förnäma hem och hon delar sitt liv med honom. 
Hennes omsorg ger Benjamin krafterna tillbaka och mentalt blir han mer 
alert än på många århundraden, av god mat, socialt umgänge och ömhet.  
 I romanens struktur finns som påvisats arktemat som räddning och 
änkan är en av flera ”arkar” som räddar Benjamin. En mänsklig ark, med 
den kraft som finns i omsorg och medmänsklighet, är änkans roll i dra-
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mat. Befolkningen i Brügge tror att Benjamin är en djävul eller trollkarl. 
De har sett hur han förändrats från att vara en skröplig åldring, mer död 
än levande, till att år för år bli yngre och starkare. Trots påtryckningar 
och illasinnade rykten envisas änkan med att han är ett under från Gud 
och klär honom i dyrbara kläder, guldringar och låter avbilda dem på 
jättelika pannåer som hon dekorerar sitt hus med. Hela ”tiden tackade 
hon Gud för att han hade gett henne en så väldig man som Benja-
min”.130 Änkan lyfter upp honom i trots mot hela sin omvärld och är den 
enda levande kvinnan i romanen, men får aldrig ett namn utan hennes 
identitet förbinds med staden Brügge.  
     I änkans hem underhåller Benjamin henne med berättelser ur sitt bro-
kiga liv och hon sägs vara särskilt intresserad av hans berättelser om alla 
älskarinnor han haft. Hon ”rodnade och såg ner i tallriken och bad ho-
nom berätta ännu mera”.131 Nilson lägger vikt vid hur änkan bönfaller 
Benjamin om att bli hennes älskare. Han ligger däremot bredvid henne 
som en stenstod: ”Hav förbarmande med mig, gnällde hon […] Hon 
fortsatte att gråta och kunde inte förstå vad han menade. Men när hon 
låg där föll det henne in att han liknade dessa kyska ädlingar och kun-
gar”.132 Benjamin ”låg vaken i mörkret och märkte knappt kvinnan bred-
vid sig. Han irrade och strövade i sitt minne…”.133 Det är just rykten om 
ett utsvävande sexualliv som florerar i Brügge: ”Man påstod att det klir-
rade av vinpokaler dagarna i ända i änkans hus och att Benjamin lägrade 
henne tre gånger om dagen och sju gånger om natten. Han lägrade henne 
även på fredagar, vilket var en synd så onaturlig och ohygglig att den 
bara kunde sonas med en pilgrimsfärd till Compostela”.134 Läsaren vet 
att ryktena inte är sanna och att mannen är totalt ointresserad av kvin-
nan.  
     Änkan är tematiskt sett en av Benjamins återföderskor, en moder 
som ger mannen/protagonisten livet tillbaka på liknande sätt som jorden 
och floden. Hon är en av flera metaforiska arkar som räddar honom från 
att dö. Trots detta reduceras bilden av änkan till en liderlig, trånande 
kvinna. Födandets, återfödandets och moderskapets belöning är ett väl-
känt litterärt kvinnoöde och Nilson tecknar Benjamin som en ofruktbar 
man som återgäldar godhet med svek. Benjamin rymmer från Brügge 
med en stor del av änkans förmögenhet när han hör ryktas om att man 
planerar att gripa och döda honom. Då han stjäl stora delar av hennes 
bohag inser hon att hon har omhuldat en bedragare i sitt hem. Änkan är 
borta från sitt hem över vintern och återkommer ensam. Hon dör kort 
efter sin återkomst och medan folk i Brügge diskuterar huruvida hon kan 
begravas i vigd jord försvinner hennes ben från världen.135 Hon har hyst 
djävulen i sitt hem och enligt alla rykten har hon förbrukat sin rätt till 
salighet. Trots sina goda gärningar är hennes själ förtappad.  
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     Benjamins agerande kan etiskt ses som en gestaltning av det manliga 
förtryck kvinnor under lång historisk tid utsatts för. Han tar emot av 
kvinnans rikedom, rånar henne och lämnar henne till undergång. Enligt 
Ricœurs figurationsschema skulle det här mötet vara en möjlighet till en 
brygga mellan tidsfaserna i Benjamins tillvaro men han vänder bort blic-
ken. På samma sätt som Gud, inför synen av pilen i romanens inledning, 
vänder Benjamin sig bort från det han inte förstår. I enlighet med Nil-
sons gestaltning undviker han alltså att konfronteras med det främma-
nde, det han inte känner till. Änkans ömhet och omsorg är något full-
ständigt främmande för Benjamin och därför obegripligt. På grund av 
protagonistens oförmåga att möta det okända som okänt blir resultatet 
fruktlöst.  
     Med en välfylld penningpåse från änkans bohag får Benjamin sällskap 
av ”den försupne och avsatte kardinalen Heinrich Parracida, som nu gick 
i tiggarkläder och kallade sig Gomorrus”.136 Kardinalen är symboliskt sett 
en representant för den medeltida kyrkans kvinnosyn och Benjamin för 
det arkaiska patriarkatet. Kardinalen har en stor törst på brännvin och 
rikligt med berättelser, skriver Nilson. De har på det sättet utbyte av va-
randra och slår följe under en period. Om kardinalen sägs det att han 
”gladde sig åt alla barn som han såg och kysste dem på kinderna, för han 
visste inte vilka han själv hade avlat eftersom han inte kunde se någon 
skillnad på kvinnorna”.137 Den forne kardinalen anser att kvinnor enbart 
är skapade ”för att mannen inte skall vara allena, hon är den evinnerligt 
fortlevande Eva som blivit till av mannens revben, och det ligger i sakens 
natur att alla kvinnor måste vara identiskt lika eftersom de har utgått från 
samma substans och väsende, samma stycke ben och märg och mans-
kött”.138  
 Det finns en ironisk underton i Nilsons gestaltning av kardinalen och 
detta är ett exempel på pikareska drag som finns i romanen, samtidigt 
som det är ett av de gäckande elementen. Benjamin vore lättare att förstå 
som en ironisk gestalt än som en representant för människan. Männen 
går ”sida mot sida mot Wien”, marscherar som soldater och ”klirrar 
många bägare” i värdshusen.  

Benjamins återkomst till världen  

En textmässigt ännu kortare episod i Benjamins liv är viktig med tanke 
på kvinnogestaltningen i romanen. Denna jordens och mannens son 
minns plötsligt sin biologiska mor och detta visar sig få konsekvenser för 
både agerande och tänkande. Episoden anknyter bakåt i Benjamins 
historia och kan vara en nyckel till förståelse av händelser som utspelar 
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sig längre fram. Trots sin ovanliga härkomst visar det sig att Benjamin 
har en minnesbild av sin mor som dyker upp i hans medvetande. Rekon-
struktionen av minnet beskrivs: ”Ändå mindes han henne, en storväxt 
kvinna som var uppfylld av livsandar”.139 När Benjamin minns sin mor 
tänker han på hur hon ”om kvällarna gick hon ut ur tältet för att skura 
månskivan ren, hon slätade ut horisontlinjen och torkade bort öken-
dammet från himlen”.140 Han tänker på henne som en gudinna som 
”härstammade i rakt nedstigande led från lerslammet på åkrarna och från 
himmelsrummet som befruktade det med sina stjärnfall. Hon var kall 
som rimfrost om nätterna, men om man hade rört vid henne om dagen 
skulle handen ha förkolnat”.141 Benjamin har aldrig ”kunnat skilja henne 
helt och hållet från flodbäddarna, bergskedjorna och ökenviddernas dy-
ner. När hon dog var det som om jorden växte och tog henne till sig: 
vägarna tänjdes ut, sandkornen tycktes öka i antal, kameldrivarna plad-
drade förvirrat om att väderstrecken var fler än man mindes dem”.142  
     Minnet av modern kommer då han mirakulöst vaknar upp i floden Po 
i Italien. ”Om Floden Po berättas det att dess vatten en gång har flutit 
över himlen i den flod som däruppe kallas Eridanus”.143 Floden Eridanus 
är en stjärnbild på södra stjärnhimlen och en av de 48 stjärnbilder som 
nedtecknades redan av Ptolemaios Almagest. Nilson skriver i romanen 
att i ”detta överjordiska och mycket gyttjiga vatten flöt nu Benjamin”.144 
Uppvaknandet beskrivs som en återfödelse där Benjamin ”låg och hut-
trade, hjälplös som en nyfödd, han fäktade med armar och ben i tom-
rummet, han drog efter andan och kände fostervattnet i strupen”.145 Här 
vaknar han alltså upp och minns en mytologisk modersfigur. Den moder 
som beskrivs är en ”urmoder” som förknippas med jorden och natur-
krafterna. Hon skildras som en varelse ur skapelsemyterna, en abstrak-
tion som sonen aldrig har kunnat skilja ”helt och hållet från flodbäd-
darna, bergskedjorna och ökenviddernas dyner”.146  
 Den mytologiska himlafloden återföder Benjamin och den kvinnligt 
stipulerade kraftens funktion är som en närande och livgivande men inte 
formgivande kraft. Här reproduceras en föråldrad bild av modern som 
en passiv behållare, den som representerar naturen och fadern som en 
aktiv skapare som representerar kulturen. Benjamins genealogi härleds 
även här till myterna.  
     Genom hela romanens tidsrymd är Marduk den Gud Benjamin rela-
terar till vilket är intressant med tanke på den uråldriga berättelsen om 
Marduks tillblivelse. Enligt det babyloniska skapelseeposet Enuma Elish 
var gudinnan Tiamat upphov till allt och hennes epitet är ” Mummu-
Tiamat, she who bore them all”.147 Från födelsemetaforer som använts 
tidigt i Enuma Elish övergår den mytologiska berättelsen till att beskriva 
hur Marduk först och främst skapas genom Apsus tanke och dennes 
önskan om att få en son. Det sägs i Enuma Elish att ”[i]n the heart of 
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holy Apsu was Marduk created”.148 Marduks ursprung fogar sig på det 
sättet in i Arkens struktur och förstärker den genomgående tendensen att 
framhäva manlig pseudoalstring. Den feminina delen i myten är råma-
terial för gudens skapargärning:  

Then the lord paused to view her dead body,/That he might divide the form and do 
artful works./He split her like a shellfish into two parts:/Half of her he set up as a 
covering for heaven,/Pulled down the bar and posted guards./He bade them to 
allow not her waters to escape.149  

Skapelsen av Universum startar på det sättet sedan Marduk dödat gu-
dinnan Tiamat och hans skapelseverk gestaltas genom metaforer som re-
laterar till en hantverkares skicklighet.150 Nilson har alltså i sin roman valt 
den äldsta av tidsgudarna som den enda gud Benjamin bryr sig om att 
förhålla sig till – och en gud som stiger fram ur faderns tanke. Den gu-
dom protagonisten Benjamin förlitar sig på uppstår på det sättet från 
intellektet och gudens/mannens önskan om en son och vars verksamhet 
inleds med att döda den mest betydelsefulla gudinnan.151  
     Initiationsfasen och minnet av modern resulterar i en tankeprocess 
som ger upphov till en märkbar och viktig tanke- och reaktionskedja hos 
Benjamin. Den kanske mest genomgripande händelsen i Benjamins långa 
tillvaro är när han i romanen stöter på en staty av jungfru Maria, vilket le-
der till nya tankar och en ny erfarenhet. Minnet av modern är frag-
mentariskt och mytiskt men inte längre frånvarande. Genom att detta 
blir medvetet påverkar det skeendet när Benjamin möter en stenkvinna, 
en bild av Jungfru Maria. 

Jungfru Maria: ”Hur kunde en kvinna vara en ark?” 

Minnet av modern är en återkoppling till den egna historien och orsaken 
till att Benjamin mot sitt normala beteende besöker en kristen kyrka och 
drabbas av ett möte med en staty av Jungfru Maria: ”Mot sin vana gick 
han in i kyrkan. Det var så längesedan han besökte en kristen kyrka att 
han inte kunde minnas när han sist gjorde det”.152 Han utsätter sig alltså 
för risken att möta något främmande. Detta ger i sin tur upphov till nya 
impulser i den uråldrige mannens invanda tankemodeller. Benjamin upp-
slukas av statyn och försöker förklara hennes inverkan på sig själv och 
kommer fram till att ”han hade förväxlat hennes ögon med ögonen på 
båten som Noa byggde”. Ser han en spegelbild av ett minne? Benjamin 
undrar: ”Men var hon verkligen en kvinna, hade han inte alldeles tagit 
miste? Hon var ju Arken som skulle rädda honom undan tidens flod, 
denna ark om vilken han hade drömt så länge han kunde minnas”.153 Det 
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är således en återkoppling till det välbekanta som är Benjamins första 
reaktion.  
 Han har under hela sin existens drömt om en ark som skall rädda ho-
nom undan tidens flod. Nu är det en bild av en kvinna som leder prota-
gonistens tankar till en ark i enlighet med hans mentala strategi.  
     När Nilson beskriver mötet med bilden av Jungfru Maria startar han 
med anspelningar på Benjamins okunnighet om vad det är han ser: ”En 
ung flicka satte blommor i en vas någonstans i koret. När hon gick förbi 
stirrade hon förskräckt på Benjamin, liksom hade hon anat hedendomen 
inne i hans stora skalle. Men innan hon gick ut vek hon av åt vänster och 
neg framför en liten ljus kvinnobild som stod i en nisch i väggen”.154 
Benjamin följer hennes blick och upptäcker en bild av en kvinna: ”Det 
var en bild av grå marmor, en kvinna i fotsida kläder, en mycket ung 
kvinna som vänligt betraktade var och en som stod framför henne. Även 
Benjamin möttes av den vänliga blicken. Hennes långa hår låg utbrett 
över axlarna. Hon höll handflatorna tryckta mot varandra som om hon 
hade välsignat honom”.155 Benjamin upplever stenstatyn av Maria som 
en levande kvinna men också att tiden inte har någon makt över henne. 
Han förbryllas till den grad av detta att han ”stod länge framför kvinnan 
och lät henne välsigna sig”.156 Den gamle mannen tycker sig se att hon 
rör sig och att hon strax kommer att tala till honom och han ”visste inte 
själv hur förvirrad han hade blivit av att se henne”.157 Mötet med sten-
bilden leder till mentala reaktioner som i Benjamins fall är av sällan skå-
dat slag. En reaktion är att han uppsöker prästen och ber att få köpa sta-
tyn trots att han sedan länge förlorat intresset för ägande. Benjamin ac-
cepterar att han inte kan äga henne och reagerar med att sova i kyrkan: 
”På kvällen fann man Benjamin liggande i ett hörn i kyrkan. Han hade 
lyft ner madonnabilden och höll den i armarna, tätt tryckt intill sig. […] 
när man tog ifrån honom bilden gav han Guds moder en kyss på pan-
nan”.158 Mötet med stenstatyn är det närmaste den uråldrige mannen 
kommer när det gäller att känna kärlek och även respekt för någon av 
kvinligt kön. 
     Det finns flera bottnar i hedningens möte med stenbilden av Maria. 
Hon är en upphöjd kvinna, en gudinna och hennes höghet förstärks än 
mer i och med att hon kombineras med arkentematiken. Hon är Guds 
moder, räddare undan förtvivlan och en förbindelse tillbaka till ett ur-
sprung. Mariagestalten är dessutom av sten och således tidlös – ej le-
vande men evig. Benjamin stannar upp i byn och prästen försöker för-
klara vem kvinnan föreställer. Benjamins strategi är till en början den 
gamla vanliga, att överföra den nya erfarenheten till något bekant. Han 
tänker att hon är alla gudinnor i världen och förklarar att han ser en uni-
versell urmoder: 
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Innan hon födde Kristus hade hon andra barn i famnen. Hon var Isis och hon var 
Mater Matutina. I Egypten dyrkade man henne i skuggan av persikoträden, därför att 
persikan liknar hennes modershjärta, det röda hjärtat som klappade för Osiris. Det 
var hon som jagade månen över himlen. Jag tror till och med att man har dyrkat hen-
ne i skepnad av igelkotten. Har jag inte rätt? Prästen tänkte sorgset att han hade läst 
alltför litet för att kunna tala med en så lärd man, och han var förvirrad eftersom han 
inte visste vad juden menade. Även Benjamin var sorgsen, allt som var stort och vik-
tigt i hans minne tycktes vara okänt här i dödsriket. […] Men var hon verkligen en 
kvinna, hade han inte alldeles tagit miste? Hon var ju Arken som skulle rädda honom 
undan tidens flod, denna Ark om vilken han hade drömt så länge han kunde min-
nas.159 

Benjamins problem är att skapa en rimlig intellektuell förklaring utifrån 
den förkunskap han har och den första reaktionen är att i mötet med 
Mariastatyn först omvandla det hon representerar till något känt. Noas 
ark är en preferens Benjamin burit med sig under hela sin existens och 
han använder den ofta för att förklara det okända. Något ovanligt ini-
tieras däremot och han försöker förstå vem den främmande stenkvinnan 
är och så småningom formas nya föreställningar. 
     Benjamin upplever statyn av Maria som en evig urmoder. En jungfru 
och moder frammejslad i sten är alltså i romanen den enda kvinna som 
påverkar Benjamin. För en (av)bild av en kvinna kan Benjamin känna 
något som liknar tillgivenhet. Hon representerar dygden och är i alla 
avseenden Benjamins motsats. Jungfru Maria är en utopi av den full-
komliga godheten, skönheten, oskulden och modern. Han inser att han 
kan ha träffat den levande förlagan till stenkvinnan under sitt långa liv. 
Den levande kvinnan skulle inte ha intresserat Benjamin, utan det är bil-
den av henne som väcker hans intresse och en slags kärlek.160 Som en 
bild i marmor är hon en tyst kvinnofigur som han kan fylla med sitt eget 
innehåll: ”Han betedde sig som om marmorn hade varit kött och blod. 
Han borstade sina kläder och kammade peruken varje gång han skulle gå 
in i kyrkan. Som en man går till sin älskade, så gick denne gamle jude till 
jungfru Maria”.161  

En mytologisk och tematisk parallell 

I texten återskapar och kombinerar Peter Nilson Mariagestalten med en 
äldre mytologisk berättelse som förekommer i Ovidius Metamorfoser.162 
Enligt legenden mejslade den cypriotiske kungen Pygmalion ut en mar-
morstaty som han uppvaktade och åtrådde som vore hon en levande 
kvinna – och detta på grund av sitt missnöje med verkliga, levande kvin-
nor. Elfenbenskvinnan blev den mest fulländade kvinna han skådat och 
hans förälskelse i den sköna stenkvinnan resulterar i att gudinnan Venus 
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förbarmar sig över honom och skänker statyn liv. Berättelsen har åter-
berättats av flera författare som givit elfenbenskvinnan namnet Galatea. 
Hon förekommer till exempel i Goethes verk Faust där glaskolven med 
Homunculus krossas mot Galateas tron. Materien som är Homunculus 
urkärna flyter ut över tronen i form av eld och blandas med vatten – som 
är Galateas urkärna – och de två grundelementen förenas. En kvinnlig 
och en manlig konstgjord skapelse förenas i Goethes framställning.163 
Benjamin har inte mejslat ut kvinnan ur stenen med sina egna händer 
som sagans kung Pygmalion, men båda männen sover med sina sten-
kvinnor i famnen och uppträder som friare. Den perfekta kvinnan för 
Benjamin såväl som för Pygmalion är formad av sten och orörd av män.  
     Mötet med bilden av jungfru Maria antyder något om Benjamins ur-
sprung, minnesförmågor och erfarenheter. I det här fallet pågår en pro-
cess av omformulering och omvärdering i minnesarbetet som ger intres-
santa resultat. Protagonistens levnadshistoria är långt äldre än den kristna 
traditionen och bottnar i en tankevärld och trosföreställning som inte 
känner den kristna traditionens symboler, ikoner och föreställningar. 
Den kärlek som uppstår hos Benjamin i mötet med bilden av gudens 
mor kan tolkas som att Benjamin för första gången blir medveten om en 
brist hos sig själv. Det kan vara avsaknaden av en moder som Nilson ge-
staltar genom hans reaktioner i mötet med statyn och inte heller detta är 
utan intertextuella jämförelsepunkter.  
 Himladrottningen Maria är exempelvis ett viktigt tema under roman-
tiken. Hennes funktion i Arken är ett resultat av Nilsons allmänna intres-
se för och användning av symboler och kosmologi. Marias plats i roma-
nen kan då förstås som en idealbild i enlighet med Pygmalions marmor-
kvinna, men Benjamins reaktion i mötet med Maria kan vidare tolkas 
som uttryck för sorg, en vaknande medvetenhet om avsaknad av en and-
lig sida hos sig själv. Det kan vara en insikt om brist på närhet till andra 
levande människor som blir tydlig för honom. Det kan till och med vara 
möjligt att tolka episoden som insikt om frånvaro av en kvinnlig sida i 
protagonistens egen personlighet.  
 Benjamins övermänskliga manlighet i kombination med ett arkaiskt, 
mytologiskt manlighetsideal blir emellertid allt mindre kompatibelt med 
sociala normer i de tidsåldrar och världar han lever och agerar i. Tolkat 
på det sättet kan det vara medvetenhet om ett totalt utanförskap som blir 
uppenbart i Benjamins sinne. Vidare kan en längtan efter ”världsmo-
dern” tolkas in i händelsen som utspelar sig kring Benjamins möte med 
statyn av Maria.  
     Benjamins reaktion i mötet med statyn kan utöver alla tidigare möj-
ligheter vara en insikt om det filosofen och författarinnan Charlotte Per-
kins Gilman beskriver i His Religion and Hers. Hon skriver om mannens 
och kvinnans olika utgångspunkter och anser att om ”religions of the 
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world developed through her mind, they would have shown one deep, 
essential difference, the difference between birth and death. The man 
was interested in one end of life, she in the other. He was moved to 
faith, fear and hope for the future; she to love and labour in the pre-
sent”.164 Perkins Gilmans fortsättning på resonemanget är faktiskt en bra 
sammanfattning av Benjamins livsprojekt i Nilsons sf-roman: “To the 
death-based religion the main question is, ‘what is going to happen to me 
after I am dead’”, något hon benämner “a posthumous egotism”.  
     Om man går in på det romantiska draget i Nilsons skönlitteratur upp-
täcker man att det finns en kontinuitet i de idéer som rör medel-
tidsintresset, som aktiveras på ett särskilt sätt genom statyn av Maria. 
Trollkarlen Bienewitz lever i en medeltida värld i Trollkarlen och katoli-
cismen har en framträdande ideologisk roll i en framtida värld som ges-
taltas i Projekt Nyaga. Flera tidningsrecensenter har också diskuterat Nil-
sons tematiska dragning till medeltiden. Denna dragning kan ha många 
orsaker. Under 1890-talet talar man exemeplvis om estetisk katolicism, 
där man vände sig mot medeltiden som tematik i bildspråk och litteratur. 
Inom den traditionen tolkas Jungfru Maria som en ”medåterlöserska” 
och man använder termen coredemptrix. Det är möjligt att tolka de kvin-
nligt definierade karaktärerna och figurerna utifrån föreställningen om 
coredemptrix.  
 Jungfru Maria är alltså inte vilken litterär allusion som helst utan hon 
representerar en länk till det gudomliga, hon är den som höll ”försonarn 
vid sitt bröst, en stjärnkrönt Qvinna” som det heter hos Carl Jonas Love 
Almqvist.165 Anders Persson undersöker i ”Försonarn vid sitt bröst, en stjärn-
krönt Qvinna.” Jungfru och moderstematiken hos C. J. L. Almqvist och P. D. A. 
Atterbom diktningen kring Maria utifrån romantikens författares medel-
tidsintresse.166 Maria som Himladrottningen är ett viktigt tema i littera-
turen under romantiken och hennes plats i Arken kan på det sättet sägas 
ingå i Peter Nilsons allmänna intresse för och användning av symboler 
såväl som kosmologi från den tidsperioden.167 
     Det är ett flertal återförlösande räddningsaktioner som utspelar sig i 
Arken och flera är feminint stipulerade. Floden Po återföder som visats 
Benjamin, änkan i Brügge vårdar honom stark och återställd och Maria-
bilden förbinds med Noas ark. Det är sammantaget en möjlig tolkning av 
framställningarna av räddningsaktioner som utförs av kvinnor eller kvin-
nligt bestämda principer som möjligen kan kallas medåterlöserskor. Med 
tanke på Benjamins kärlek till ”Guds Moder”, en diametralt motsatt gu-
dom till Marduk, är reaktionerna intressanta att tolka på det här sättet. 
     Det finns slutligen ytterligare en nivå i Benjamins möte med statyn av 
Maria. Ett nytt element och en ny nivå av vetande och insikt infinner sig 
i hans möte med bilden. För första gången i sitt liv upptäcker Benjamin 
något obekant som han till sist erkänner som något främmande: ”Tiden 
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hade ingen makt över henne, tänkte han sedan. Det var en ny tanke för ho-
nom, han kunde inte minnas någonting annat som tiden inte hade makt 
över”. [min kurs.]168 Det är kanhända den enda gången i Benjamins exi-
stens som han erkänner ”en ny tanke”. Tanken att det finns något i värl-
den som tiden inte rår på är något okänt i hans föreställning om till-
varon. Framför allt annat är det madonnans tidlöshet som fängslar ho-
nom: ”Hon står där och ler i den ena tidsåldern efter den andra medan 
jag själv åldras och förtvinar: så tänkte Benjamin, och nu hade han all-
deles glömt att han var i dödsriket. Han anade inte att det var Maria han 
såg och att hon log mot bebådelsens ängel; och själv stod han där ängeln 
skulle ha stått om inte tiden hade förintat änglabilden”.169 Protagonisten 
förmår inte att relatera upplevelsen till någon annan erfarenhet han för-
värvat under sin levnad. Detta nya tillstånd uppstår när han hamnar i ett 
mentalt mellanläge, ett tillstånd där han oförberedd utsätter sig för att se 
något han inte redan har sett.  

Vem eller vad är Benjamin? 

Benjamin är som påpekats totalt ointresserad och opåverkad av livsförut-
sättningar eller moralförhållanden som råder i samhället i de olika tids-
åldrar som passerar. Man kan säga att karaktärerna i Nilsons författar-
skap överlag är ”monologiska” i Bachtins mening. 170 Han förhåller sig 
också på ett monologiskt sätt i relation till sin läsare, genom att berättel-
serna är styrda på ett annat sätt än ett dialogiskt händelseförlopp. Detta 
menar jag bottnar i den teleologiska grundhållning som karakteriserar 
Nilsons sf-romaner. Ansvarsbördan placeras konsekvent utanför karak-
tärerna, hos ”Gud” eller kosmiska krafter. När detta kombineras med en 
docerande och auktoritär berättarstil kan läsaren uppleva en påtaglig brist 
på närhet till personerna som befolkar berättelserna. Genom ett mono-
logiskt berättargrepp skapas en distans till berättelsens karaktärer. Möjlig-
heterna till identifikation och empati från läsarens sida försvåras. Det blir 
alltså svårt att leva sig in i karaktärernas agerande eller att bli känslo-
mässigt engagerad i fiktiva figurer som inte har vare sig insida eller en 
”baksida”. Schablonartade karaktärer resulterar normalt sett inte i att lit-
teraturen är ointresserad av att gestalta mänskligt liv, det är snarare så att 
man i vissa genrer inte prioriterar att gestalta individuellt liv.  
     Vi finner alltså en del av svårigheterna med att ta till sig Benjamin ge-
nom tillämpningen av Bachtins romananalyser, där denne ryske littera-
turteoretiker beskriver hur hjälten förverkligar sitt livsprojekt och utveck-
las som människa genom biografisk samhörighet med människor och ge-
nom personliga relationer.171 Dessa element är frånvarande i Nilsons ge-
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staltning av Benjamin. Vidare ställs enligt Bachtin huvudkaraktären inför 
ett antal prov under berättelsens gång; hans eller hennes moraliska styrka 
utmanas i form av att etiska eller moraliska beslut måste tas. Våndan 
inför beslutet, de ställningstaganden och överväganden som avgör beslu-
tet, berättar om personens moraliska karaktär och säger kanske oss läsare 
något om hans eller hennes värdighet. Den påtagliga bristen på blod i 
Nilsons persongalleri kan på det sättet härledas ur bristen på dialogicitet.  
 Tidigare kunde man också generellt sett karakterisera sf-litteraturen 
som just monologisk, med utgångspunkt i samma kriterier. Detta har 
dock förändrats i modern sf-litteratur, men i Nilsons romaner har man 
alltid en känsla av att de gestalter vi möter är tvådimensionella figurer 
utan personliga drag, utan empati och utan psykologiskt djup. Peter Nil-
son följer här alltså en ädre fond för sf-litteratur som genre. 
     Fiktiva personer kan med författaren E. M. Forsters termer vara ”ru-
nda” eller ”platta”.172 De platta karaktärsteckningarna kan ha sin logiska 
förklaring då tillvägagångssättet som Russ påpekar är en genomgående 
berättarteknisk metod i sf-litteraturen.173 Trots ett genrespecifikt drag 
med ”platta” karaktärer är det som Søren Baggesen skriver brukligt att 
”[d]er er en dramatisk dialektik imellom person og position, så at posit-
ionen opstår som tolkning, i kraft af den måde figuren markerer den på 
gennem sin ageren som psykisk og moralsk individ”.174 Baggesens syfte 
är här att klargöra sf-litteraturens potential som samhällskritik snarare än 
som etisk genomlysning. Positionen är i det här fallet Benjamins val i 
skilda situationer. Schablonartade karaktärer resulterar inte nödvändigtvis 
i att sf-litteratur är ointresserad av mänskligt liv.  
 Sf-genren har genom kombinationen feminism/sf utvecklats när det 
gäller karaktärsgestaltning och social komplexitet sedan 1970-talet.175 Till 
och med ”guldålderns” tunga manliga författare Isaac Asimov och Sir 
Arthur C. Clarke intresserade sig allt mer för det mänskliga livet i de 
romaner som skrevs efter 1970. 
      Tidigt i Arkens berättelse konstateras det kort och gott apropå moral 
att Benjamin aldrig hade ”lärt sig någon skillnad mellan gott och ont, och 
han kunde inte förstå att det kunde finnas någon skillnad: alltså var det 
ingenting som förbjöd honom att stjäla böcker”.176 Längre fram i roma-
nen sägs det att nu ”när hans livsmod så oväntat hade återvänt behövde 
han inte längre neka sig själv någonting; och eftersom han inte visste nå-
gon skillnad på gott och ont var det lätt för honom att skaffa sig pengar. 
I smyg stal han och plundrade. Han var så elegant och storslagen att han 
var höjd över alla misstankar”.177 Benjamins brist på moralisk insikt 
poängteras under den mytiska tiden liksom vid 1900-talets slut när han 
befinner sig i den västerländska civilisationens politiska och ekonomiska 
mittpunkt.  
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 Under Benjamins långa liv ökar hans kunskaper, hans erfarenheter 
blir fler, han lär sig bankväsendet, att resa med flyg och rymdfärjor. Skil-
lnad mellan ont och gott ingår däremot inte i kunskaperna han tillägnar 
sig och detta får moralfilosofiska konsekvenser för det gudomliga med-
vetandet i vardande, som alltså präglas med dessa specifika minnen, erfa-
renheter och värderingar.  
     Benjamin sägs vara en representant för mänskligheten samtidigt som 
han är utan moraliska normer. Detta kan vara författarens försök att an-
tyda att den ursprungliga människan – en som inte socialiserats in i ett 
samhälle eller omfattas av syndafallet – är omoralisk eller amoralisk till 
sin natur. Protagonistens brist på moraliskt omdöme kan härledas till 
hans mytologiska eller arkaiska ursprung och kan bero på hans särskilda 
genealogiska härstamning. Benjamin framställs delvis som en mytologisk 
rest, ett minne från myternas tidsåldrar. Det sägs att han är ”något som 
jorden vill minnas”.178  
     Protagonistens brist på moraliskt sinne och likgiltighet inför mora-
liska problem är en etisk svårighet i läsarens möte med texten. Benjamin 
stöter under hela sin långa livsbana aldrig på något han upplever som ett 
moraliskt problem. Samtal om ondskans problem och hur man lever ett 
”rättrådigt” liv har pågått i filosofi och litteratur parallellt med veten-
skapliga diskussioner under hela den fiktive Benjamins existens utan 
hans medverkan eller intresse. Det är värt att påminna om att Benjamins 
tillvaro under 1900-talets sista del är som välbeställd herre i limousiner 
och flygburna resor över hela klotet. I den tid som liknar vår samtid, 
”dödsriket”, hittar Benjamin pengar och kan ingå i ett socialt samman-
hang. Den gamle mannen tar aktivt del i samhället under namnet Moses 
ben Hanoch. Han hyr rum och lever ett liv med böcker och en säng, han 
går på föreläsningar, konstmuseer och cocktailpartyn. Under den här pe-
rioden blir han en världsmedborgare och sätter sig in i tidens byrå-
kratiska och ekonomiska spel, han klär sig elegant och upptäcks av tidens 
akademiker. Människor antar att han är jude, rabbin och filosofie doktor 
tack vare hans kunskaper om döda språk. Han får se världen från flyg-
planens fönster, sina gamla vandringsstigar, områden där han hade sina 
tältläger i ungdomen. Benjamin behöver inte längre ”gå till fots eller ska-
ka fram på usla kärror, han kunde resa i järnvägsvagn eller sjunka ner i 
baksätet på en bil med en fet cigarr mellan fingrarna”.  
     När Benjamin har återhämtat sina krafter ”försökte han ha umgänge 
med kvinnor, och han fann att kvinnorna betedde sig på samma sätt som 
före syndafloden”. 179 I ”mytens tid” var Benjamins liv fyllt med hustrur, 
älskarinnor och slavinnor som fyllde hans tält och han påminner sig ofta 
hur han ”lägrade” 12 av sina älskarinnor samma natt.180 Hans tankemön-
ster följer det sedvanliga mönstret, att överföra det okända till det kända. 
Benjamin befinner sig i Europa och i USA. Slavväldet och det öppna 
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kvinnoförtrycket är sedan länge över. Trots detta är kvinnor till för hans 
behov, de omtalas i texten av Nilson som en homogen abstraktion, flyk-
tiga och oväsentliga. De är enbart kroppar på samma sätt som de var i 
den mytiska tiden. Romanens skildring tycks inte kritisk, den tycks inte 
ironisk men den tycks söka något slags absurd etisk mentalitet. 
     Kvinnor fråntas i ”Dödsriket” sin mänsklighet och frihet och återigen 
är berättelsens huvudgestalt totalt ovetande om de många samhälleliga 
och politiska förändringar som kvinnor har åstadkommit och de förän-
drade villkor som finns för dessa kvinnor, i jämförelse med deras med-
systrar tusentals år tidigare. Trots att de är fria kvinnor och inte längre 
den mäktige mannens egendom framställer romanen de moderna kvin-
norna som lika villiga som forntidens älskarinnor att ”lägras” av en ålder-
stigen man. Kvinnorna har inga ansikten eller namn, inga konkreta for-
mer och verkar inte ha egna liv som påverkar protagonistens umgänge 
med dem.  
 Detta är ytterligare ett exempel på hans oemottaglighet för det okän-
da. Benjamin inordnar i vanlig ordning tidigare okända kategorier i de kä-
nda och lyckas bevara sina tidigare föreställningar. Det kanske är möjligt 
att läsa hans agerande som en kritik mot patriarkens orubbliga modeller 
och preferenser. Protagonistens brist på iakttagelse är däremot selektiv: 
Benjamin tillägnar sig all annan nödvändig kunskap för att leva i den här 
tiden. Benjamin är som Nilson skildrar honom rationell och kan existera 
i världen, köpa och sälja, förändra sitt sociala mönster när det är nöd-
vändigt; han drar slutsatser utav erfarenhet när det gäller tiden och dö-
den. Den gamle handelsmannen är förnuftig och förstår att ordna med 
nödvändiga bankkort, pass och falska identitetshandlingar. Man kan där-
för förvänta sig att han skall förstå moraliska koder i samhället.  
     Det är mot denna bakgrund intressant att fördjupa diskussionen om 
romanens etiska dimension. Filosofen Michael Smith anser att en grund-
förutsättning för samtal om moralisk plikt är att det existerar en rationell 
agent, då han sammanbinder moraliska krav med rationella agenter. I 
och med att agenten förutsätts vara rationell kan man utgå från och för-
vänta sig ett moraliskt agerande. Att vara rationell förutsätter att ha till-
räckliga skäl för att handla på ett moraliskt sätt och förnuft bedöms som 
handlingsmotiverande. En individ som inte handlar moraliskt är antingen 
inte rationell eller inte förnuftig, eller så fattas båda förmågorna.  
 Smith menar i enlighet med sin teori att det finns moraliska san-
ningar, ”naturliga” sanningar som går att upptäcka. Om alla praktiska 
inre och yttre omständigheter nämligen är de samma för agenterna kom-
mer de att bedöma moraliska problem på samma sätt – under förut-
sättningen att agenterna är rationella och förnuftiga individer. Smith an-
ser att bedömningar av vad man är moraliskt förpliktigad att göra är be-
dömningar av en rationell och förnuftsmässig art. Smith konstaterar i The 
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Moral Problem att ”there are moral facts” och försöker hitta vägar att av-
täcka vilka dessa fakta är.181 “As I see it we are justified in thinking that 
there are moral facts, and so in engaging in ordinary moral debate, but 
our justification is defeasible, and may itself be defeated by the outcome 
of those very debates”.182 Smiths tes är att vårt begrepp om moralisk 
plikt, dvs vad man bör göra, det han benämner ”moral requirement”, är 
vad vår rationalitet kräver av oss.183 Benjamins blick är i detta etiska ljus 
ett exempel på en blindhet inför nya erfarenheter, vilket har sin grund i 
att han hela tiden inordnar nya företeelser i gamla tankekategorier. Ge-
nom att sortera in det främmande i det välkända fråntar han sig själv det 
nya och den okända kunskapspotential som finns i möjligheterna att be-
rikas av nya insikter.  
     Benjamins agerande kan etiskt också sättas i relation till Kants kate-
goriska imperativ som är en annan vinkling: ”handla endast efter den maxim 
om vilken du kan vilja att den också skulle vara en allmän lag”.184 Är det öns-
kvärt eller möjligt att upphöja Benjamins levnadsstrategi till en allmän 
lag? Det svar som ligger närmast till hands utgår från det overksamma liv 
han lever och där andra människors ansträngningar trots detta möjliggör 
hans livsmåls resa med rymdskeppet i romanens final. Resan är möjlig på 
grund av att hans livsstrategi inte omfattas av alla andra människor. Livet 
pågår på alla områden runt den overksamme protagonisten. Föräldrar 
uppfostrar barn, bönder sår och skördar mat, filosofiska tänkare lägger 
ideologiska grunder för samhällen, vetenskapliga forskare vidareutvecklar 
produkter och skapar nya tekniska hjälpmedel, tekniker och alla andra 
håller livet och samhället i rörelse. Kant skriver att det kategoriska impe-
rativet skulle framställa ”en handling som objektivt nödvändig i och för 
sig själv, utan hänsyn till ett annat ändamål”.185 Detta betyder: ”Handla så 
att du brukar människonaturen i din person som i varje annan person alltid även 
som ändamål och aldrig blott som medel”. 186 Benjamin ser ur den synpunkten 
hela tiden andra människor som medel för sina egna syften.  
 Skall man förstå Nilsons berättelse om Benjamin som att den ”ur-
sprungliga” människan är utan kunskap om gott och ont, som Adam och 
Eva i Edens lustgård? Han tillhör inte det mänskliga släktet fullt ut och 
har därför inte drabbats av syndafallet.  
     Idén om Benjamin formuleras av Peter Nilson i flera textstycken ge-
nom protagonistens tankar om sig själv: ”Kanske är jag alla människor 
som har levat, kanske har jag dem inne i mig, liksom det i alla männi-
skors blod finns en droppe av alla hennes förfäders blod”.187 Han tänker 
att ”om Gudarna vill bestraffa människorna för deras synder kan de be-
straffa mig ensam”, en formulering som välbekant direkt pekar på en av 
världens stora morallärare som tog på sig ”all världens synder”. Nilson 
alluderar alltså på att Benjamin kan vara en Jesusallegori, men det är i så 
fall en människoson som står utan moralisk resning. 
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     Romanens karaktär Ahasverus är på liknande sätt som Benjamin en 
rest från forna tider. Han talar om världens tillstånd och att det ”är något 
fruktansvärt som håller på att hända med människorna. Har du märkt 
hur det har blivit mer och mer ondska i världen medan prästerna bara 
predikade Guds godhet?”188 Benjamin argumenterar för att ”ondskan 
bara är ett namn som vi ger åt det som inte faller oss i smaken. Många 
människor vill inte dö, alltså är döden något ont för dem. Jag vill inte dö. 
Men du har velat dö så länge jag kan minnas, och därför har döden varit 
något gott för dig och levande något ondskefullt. Där ser du själv. Vad 
som är gott för den ena är ont för den andre”. Benjamin anser sig ha 
genomskådat tillvaron och tänker  

att det varken finns något gott eller något ont. Han hejdade sig och grävde i gruset 
med käppen; det var som om han inte själv visste om han talade sanning. Å andra 
sidan, om jag skulle uttala mig om gudarna, då skulle jag vilja påstå att det är mer on-
dska än godhet i dem. Gudarna kan utan tvivel bete sig som om de vore ondskefulla. 
Och även din Gud, om han finns, har betett sig mot dig som om han vore ond-
skefull. Du kan inte gärna förneka den saken.189  

Här repriserar Benjamin som nästan etiskt relativistisk protagonist filoso-
fen David Hume som formulerar detta på ett sätt som visar att det är en 
uråldrig gudsproblematik: ”Epikuros gamla frågor är fortfarande obesva-
rade. Vill han förhindra ondskan, men kan inte? Då är han maktlös. Kan 
han, men vill inte? Då är han illvillig. Om han både vill och kan, varifrån 
kommer då ondskan?”190 Benjamin formulerar kritik mot den kristna gu-
den som framfördes redan under antiken då protagonisten själv enligt 
berättelsen lyssnade på Platon – han kanske även lyssnade på Epikurus?  
 Benjamins ointresse för sammanhang eller moral kan ha flera orsaker. 
En orsak kan vara hans förhistoriska och ”onormala” ursprung. Det kan 
vara att ”moral” i enlighet med berättelsens logik är en företeelse som är 
beroende av en sociopolitisk kontext, något som bestäms av olika tiders 
föreställningar om gott och ont. Benjamins svårighet att förstå olika tid-
såldrars normer och värderingar kan vara Nilsons gestaltning av skilda 
tiders värdegrunder. Benjamin har tjänat despoter, mördat i kejsares 
namn, bränt kyrkor, moskéer, böcker och människor och det finns en 
stark vilja hos honom att förstå ekonomiska förändringar för att kunna 
leva i världen. En förklaring kan finnas i hans odödlighet. 

Den odödlige Benjamin 

Förklaringen till Benjamins brist på moral finns inte fullt ut i hans långa 
livsbana. Den delar han till stor del med Ahasverus som emellertid till-
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delas en helt annan roll i dramat. Det finns som bekant flera odödliga i 
litteraturhistorien och jag vill här undersöka några få av dessa för att fin-
na argument huruvida förklaringen till gestaltens a/omoral är odödlig-
heten. Benjamin är en karaktär som Nilson inte vill skall försvinna från 
romanens värld. Nilson skriver i en essä i Rymdljus att han ”var tvungen 
att rädda Benjamin undan tidens syndaflod och låta honom ta ett språng 
in i evigheten”.191 Benjamin är därmed en av litteraturens många odödl-
iga gestalter, en bild av människan som resenär i tiden och en under-
sökning av vad en människa skulle kunna använda ett evigt liv till.  
 Sf-genren har kanske mer än andra litterära genrer utforskat odödlig-
het som ett alternativ till död och förgängelse. Genom olika tekniska lös-
ningar, mentala och genteknologiska tillvägagångssätt beskriver man 
inom sf hur människor når en punkt i utvecklingen där den gamla dröm-
men om evigt liv förverkligas. Romanerna undersöker vilka konse-
kvenser evigt eller oändligt liv kan få på individ och samhälle.  
     Benjamin gestaltas på sätt och vis som en essens av människans na-
tur; nästan som det kollektivt undermedvetna i Jungs mening. Skall man 
förstå det så att en ursprunglig människa, ett undermedvetet eller arkaiskt 
arv, inte har insikt om gott eller ont? Denna moraliskt likgiltiga individ 
uppgår så småningom i Gud: han har inte genomgått någon moralisk ut-
veckling under den långa tid han levt på jorden. Detta gör det emellertid 
vanskligt att se Benjamin som ”mänsklighetens” representant. Hans här-
skarkaraktär, historia och självbild som en (alls)mäktig patriarkal hövding 
är en orsak, men en del av problemen med personlighetsteckningen bott-
nar i sf-genrens berättarteknik. Nilsons karaktärer är som många hjältar i 
sf-genren en- eller tvådimensionella, de är inte dialogiska utan bärare av 
idéer genom sina karakteristiska egenskaper och sätt att agera.  
     I Arken sammanförs och kontrasteras två odödliga karaktärer där 
Ahasverus representerar en människa som dömts till ett evigt liv. Han är 
den av Gud fördömde som inte beviljats nåden att dö. Benjamins odöd-
lighet grundar sig i något helt annat. Han flyr döden och inser så små-
ningom att döden undflyr honom, vilket är ett mer ovanligt litterärt 
grepp, och han verkar befinna sig utanför Guds räckvidd både vad gäller 
fördömelse och frälsning. I sitt sista samtal med Ahasverus säger Ben-
jamin: ”Detta tomma krus som är världsalltet! Han rätade på sig och pekade 
med käppen upp mot himlen. Och om ett år hojtade han, då reser jag 
med arken Zenon för att fara genom det tomma kruset och se efter om 
man kan hitta hålet som vinet rann ut genom. Vi skall flyga ut ur dår-
huset!”192 Den nyvunna insikten, att han faktiskt skall lämna jorden med 
Zenon, leder till att Benjamin är pratsam och skämtar. Detta är den enda 
gången han ”känner en stor glädje” och skrattar i berättelsen: ” – Du blir 
kvar här. Vi ser varandra aldrig mer. Tänk dig detta: vi ses aldrig någon-
stans. Vet du vad de lärda säger? Solen skall börja växa och bli så stor att 
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den fyller hela himlen. Då steker den dig om du inte har dött innan dess. 
[…] – Vi ses aldrig mer. Det var något stort även över denna tanke. Nu 
vet jag att jag kommer att överleva dig”.193 Benjamin är för en gångs skull 
lycklig och frågar Ahasverus om han har ”någon hälsning att ge mig, så 
skall jag bära den med mig och uttala den vid tidernas slut, vem jag än 
må möta där borta där all tid tryter? […] – Om jag en gång står ansikte 
mot ansikte med förintelsen kan jag hälsa den att även du törstar efter att 
bli förintad”. Så kommer han ihåg det stora han skall få uppleva: ”Men 
jag glömmer ju att jag skall överleva dig. […] Benjamin kände en stor 
glädje inom sig, det var som om den andre redan låg på sin dödsbädd 
och strax skulle ge upp andan”.194 Benjamins upprymdhet bottnar i vet-
skapen att han skall överleva även Ahasverus, den enda människa han 
känner till som i någon bemärkelse delar hans öde.  
 Nilson kommenterar i Rymdljus Ahasverus roll i romanen Arken och 
skriver att jag ”var tvungen att rädda Benjamin undan tidens syndaflod 
och låta honom ta ett språng in i evigheten. […] Men fortfarande gnager 
Ahasverus’ öde på mitt samvete, att jag lät honom bli kvar på jorden till 
att nötas ner av årmiljarderna”.195 Ahasverus roll är framför allt som 
ideologisk motpol till Benjamin.196  
     I föreställningar om odödlighet i litteraturen kan vi försöka finna för-
klaringar till Benjamins amoral/omoral. Nilson har skrivit i sin essä om 
”De odödliga”, i Rymdljus. 197 Essän följer de odödliga i spåren från texter 
skrivna på stenskivor, genom folktro och litteraturens historia. Kung 
Assurbanipal och Gilgamesh är två av många som sökte efter odöd-
lighet.198 Samtliga är män vilket är ett intressant fenomen i sig: inte en 
enda av de många odödliga mytiska figurerna är en kvinna i essän. Vidare 
är orsaken till det ovanliga öde dessa män delar intressant. Malkus är en-
ligt legenderna soldaten som högg örat av översteprästens tjänare i Get-
semane.199 Ahasverus vägrade Jesus att vila framför sitt hus på vand-
ringen till Golgata och döms till ett evigt liv. 200 Odödlighet är alltså resu-
ltatet av Guds fördömelse i Malkus och Ahasverus fall; det är ett evigt 
straff att bli fråntagen möjligheten att dö. Johannes’ öde bestämdes av 
andra orsaker. Han var den lärjunge Jesus älskade och ryktet uppstod att 
han skulle leva till dess Jesus återvänder till jorden.201 I övrigt är de odö-
dligas öden kantad av gråt och förtvivlan över det tyngsta av alla straff, 
detta att inte tillåtas lämna livet.  
 Nilson nämner också Lagerkvists Ahasverus’ död (1960) och Achim 
von Arnims Halle und Jerusalem (1809–10) och påpekar att det från ”1880-
talet och tidigt 1900-tal finns en hel rad verk med samma tema”. I Arken 
är det i slutändan vetenskapens och teknikens framsteg som gör Ben-
jamins flykt undan tiden möjlig. Tidens slut associeras med astronomisk 
utveckling kring solens ”död” och mänsklighetens försvinnande. 
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     Benjamin hade en gång lyssnat till Platon och han tänker ofta på ”vad 
Platon en gång hade förkunnat i Syrakusa, att det inte finns någon tid 
bortom stjärnorna”.202 Om tiden verkligen kan upphöra är i Benjamins 
tycke det viktigaste som finns att utforska. Den odödliga människan är, 
som Nilson påpekar, ett tema för många diktare.203 Nilson skriver att han 
inte visste mycket om den omfattande litteraturen och forskningen om 
”den vandrande juden” när Arken skrevs. Han lät den odödlige Benjamin 
”komma fram ur myterna, ur bibeln och ur historien om Gilgamesh, en 
osannolik mutation av människan, en genetisk skandal liksom alla andra 
mytiska hjältar”.204 Nilson påpekar själv att vetenskapens förändrade 
världsbild nödvändigtvis påverkar Benjamins öde i jämförelse med hans 
litterära föregångare. Tidigare i vår kunskapshistoria tog tiden slut och 
Nilson frågar vad det blir ”av de odödliga i en värld som inte ser någon 
ände på tiden?”205 Därför kan romanen om Benjamins öde bara sluta 
”med en rymdfärd, i ett skepp som tack vare Einsteins tidsparadox når 
tidens ände och överlever universum”.206  
     Döden och en mans strävan att undvika döden är en grundval i Nil-
sons roman på samma sätt som i Borges novell Den Odödlige. Flera teman 
från Borges novell finns också i Nilsons framställning av den odödlige 
Benjamin. Jorge Luis Borges berättar som redan nämnts i Biblioteket i 
Babel om Den Odödlige. En karaktär säger att ”under en obegränsad tids-
rymd kan allt hända alla människor. Genom sina förflutna och framtida 
dygder har människorna blivit delaktiga av godheten, men genom sina 
förflutna och framtida fel också av ondskan”.207 Han konstaterar vidare 
relativiserande att ur den ”synvinkeln blir alla våra hemliga handlingar 
riktiga, men också likgiltiga. Det finns inga moraliska eller intellektuella 
värden”.208  
 I Borges text verkar likgiltighet bli en ofrånkomlig konsekvens av en 
oändlig tillvaro: ”I första hand gjorde det dem osårbara inför med-
lidande”.209 I novellen talar en man på samma sätt som Benjamin vid 
upprepade tillfällen om en flod och om tiden: ”Det är en annan flod jag 
söker, svarade mannen sorgset. Den hemliga flod som renar människan från 
döden”.210 Ett oändligt levnadsförlopp postulerar en moralfilosofisk kon-
sekvens. Borges beskriver en slutsats som verkar vara den enda rimliga 
sett ur de odödligas synvinkel: ”Idén att världen är ett system av absoluta 
motsatser påverkade i hög grad De Odödliga. I första hand gjorde det 
dem osårbara inför medlidande”.211 Är det insikten om att ”världen är ett 
system av absoluta motsatser” som gör Benjamin ”osårbar inför med-
lidande”?  
     Benjamin har kommit fram till samma – nästan posthumanistiska – 
slutsats som Borges karaktär och säger att om man har ”genomskådat 
tillvaron inser man att det varken finns något gott eller något ont”. 
Ahasverus påpekar att Benjamins likgiltighet inför lidande liknar ond-
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skan. Han säger: ”Du är inte ensam om det. […] Du var bara som en 
blind maskin som gick genom världen. Och nu håller nästan alla på att 
bli som du. […] Jag börjar tro, mumlade Ahasverus, att denna likgiltighet 
som du lider av på något sätt är lik ondskan”.212 Ahasverus uttalande på-
minner om fredsprisvinnaren Elie Wiesel som säger att motsatsen till 
kärlek inte är hat utan likgiltighet. Motsatsen till glädje är inte ilska utan 
likgiltighet. Motsatsen till vishet är inte ignorans utan likgiltighet.213 I ett 
annat tal säger Wiesel: “In a way, to be indifferent to that suffering is 
what makes the human being inhuman. Indifference, after all, is more 
dangerous than anger and hatred. Anger can at times be creative”.214 
Skall man dra slutsatsen av Wiesels argumentation är likgiltighet det 
verkliga moraliska problemet; ”[i]ndifference reduces the other to an ab-
straction”.  
     Benjamin blir också en abstraktion, en idé om ett evigt minne som 
antas vara representativt för mänskligheten. På det sättet är han en karak-
tär där författaren kan utforska en idé i god sf-tradition, genom att låta 
en människoliknande varelse röra sig i världen och givet de premisser 
som finns agera i den värld som skapats åt honom. Att låta Benjamin 
intressera sig för sin egen överlevnad utan att interagera med andra män-
niskor ens ombord på rymdskeppet är ett tankeexperiment som för-
stärker abstraktionen.  
 Det enda medvetande som lyckas engagera honom är faktiskt mas-
kinen Melissos, som jag återkommer till i del III. Då sker en genom-
gripande förändring hos den uråldrige mannen. Hans sista tillstånd i 
romanens gestaltning är en sorts transcendent existens och han stiger i 
land på ett nytt Ararat, tiden och livet börjar om. Då har han uppgått i 
Gud, som en del i minnet hos den kraft som skapar en ny värld. Han har 
blivit en del av det övergripande medvetande som existerar i Arkens 
universum, ett medvetande som lekande skapar världar för att undersöka 
kausalkedjor och förklara gåtor för sig själv. Tre starka manligt bestämda 
element utgör alltså det nya medvetandet som sätter punkt för berättel-
sen om Arken. 
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6.  Ninni och Danny:  
forskare i konfrontation med det okända 

Projekt Nyaga består som framgått av de två romanerna Rymdväktaren och 
Nyaga. Tillsammans skapar duon enligt Peter Nilsons egen definition en 
”vetenskapsroman”. Det är på det sättet en sammanhållen fiktion där 
vetenskapliga teorier diskuteras av karaktärer och sätts in i en kontext av 
vetenskapligt arbete. Detta kan sägas vara Nilsons mest ambitiösa försök 
att bygga broar mellan litterära genrer och vetenskapshorisonter. Som vi 
såg utifrån recensionerna av romansviten fann många att försöket inte 
lyckades. Flera anmälare bedömde tvärtom att romanerna förstärker 
motsättningar mellan naturvetenskap och humaniora. Jag undersöker i 
detta avsnitt vad dessa problem bottnar i, genom att granska idéerna som 
sätts på spel i romanerna. Genom analyser av vetenskapsetiska frågor 
som väcks genom intrigerna och de idéer karaktärerna är bärare av 
undersöker jag alltså i grunden romanernas brobyggande egenskaper. 
     I romanerna placeras två unga forskare i ett mycket komplicerat 
forskningssammanhang och utmanas av problemställningar och före-
teelser de inte har vare sig vetenskapliga eller mentala verktyg att hantera. 
De spelar ett högt spel där mänsklighetens hela existens ställs mot fors-
karens rätt att vidga kunskapsfältet. De agerar i enlighet med sin över-
tygelse att forskningen måste fortgå, vilket får dramatiska konsekvenser 
för deras värld. Forskningens konsekvenser lyfts i de två romanerna från 
de mänskliga individernas axlar och placeras hos utommänskliga krafter, 
hos ett slags kosmiska arkitekter, som bedriver ett långsiktigt projekt där 
målet är att förvandla universum till ett tänkande, kollektivt medvetande.  
 Finalen framställs trots det allvarliga händelseförloppet, i utrotning av 
stora delar av mänskligheten, som ett steg framåt för vetenskapen och de 
människor som överlevt. Ett nytt kosmiskt medvetande uppstår näm-
ligen ur föreningen människa, maskin och kosmisk intelligens, ett med-
vetande som utan fysiska kroppars begränsningar kan fortsätta män-
sklighetens kunskapssökande.  
     I Projekt Nyaga är det andra problemställningar som aktiveras än i 
Arken. Huvudaktörerna är uppvuxna med naturvetenskapens reviderade 
kosmologier. De är vana vid föreställningen om tomma intet men är inte 
förberedda på att det inte är tomt, att ”under” kan förkomma och att det 
finns medvetna krafter utanför människan. Ett flertal möten mellan aktö-
rerna och det nya men okända gestaltas i romanerna, och det är här man 
får försöka finna lösningar på de tankeproblem som aktiveras. Som 
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forskare stöter de vid upprepade tillfällen på det okända och måste agera. 
Som enskilda individer möter de främmande medvetanden som utmanar 
deras förmåga att tänka i ditintills fullständigt okända mönster. Huvud-
personernas förmåga och/eller oförmåga till refiguration visar sig vara av 
avgörande betydelse för deras livs- och forskningsprojekt. De måste slut-
ligen frångå sin tro på en logiskt inrättad värld där matematik och veten-
skap tillhandahåller förståndiga förklaringar och det är där konfronta-
tionen mellan det kända och okända inträffar.  
     Berättandet är i romanduon Nyaga en aktivitet som påverkar det kos-
miska medvetandet och ändrar evolutionens gång för ett helt universum. 
Berättandet som sådant vidgas till att gälla all aktivitet i kosmos och när 
samtidighet inträffar, alla berättelser sammanfaller, uppstår en trans-
cendent rörelse där karaktärerna genom att uppge sin kroppsliga identitet 
och individualitet uppnår en ny nivå av insikt. Samtliga karaktärer har 
många frågor att ställa och de ställer dem först till vetenskapen, för att 
sedan rikta frågorna mot det okända och obegripliga kosmiska med-
vetande som kommunicerar med forskarna. I romanernas gestaltning av 
detta nya tillstånd spelar modern teknik en avgörande roll för karak-
tärernas slutgiltiga förståelse av världen. Nilsons romaner bygger alltså 
åter på mytiska och litterära förlagor, på föreställningar om tiden, det 
förklarliga eller oförklarliga i en ständig ackumulation av kunskap. Aktö-
rernas kamp i de ”tomheter” de tvingas förhålla sig till leder i samtliga 
fall till att de uppger sina tidigare preferenser och överger sig till det 
främmande.  
     Den teleologiska utgångspunkt som ligger till grund för Nilsons 
berättelse om forskarnas vetenskapliga arbete, och de konsekvenser som 
detta resulterar i, väcker flera etiska frågor kring de vetenskapliga resultat 
som gestaltas i romanerna. Två utomordentligt skickliga vetenskapsmän 
befinner sig som sagt i händelsernas centrum och den övergripande fråga 
som tematiserats är om det är möjligt att de kan vara oskyldiga till en 
världs undergång. Forskarna i romanerna, Ninni och Danny, avgör män-
sklighetens och världens öde med förödande resultatet för allt liv i den 
värld som gestaltas. Nilsons gestaltande framställning av de naturveten-
skapliga forskarnas/protagonisternas motivation och ansvar undersöks 
fortsättningsvis – preliminärt kan det dock antydas att huvudkaraktärerna 
Ninni och Danny på samma sätt som Benjamin placeras utanför värde-
ringarnas och moralens sfärer men utifrån helt andra premissser.  
     Stefano Hohenlohe är i romanerna den betraktande och berättande 
rösten. Han är en författande naturvetenskapsman som också påverkar 
händelseförloppet, kanske är det han som är den verkliga skaparen av 
skeendena i det som också är ett intensivt minnesarbete. Hohenlohe är 
nämligen den som genom sitt berättande också ”förverkligar” det ske-
ende Ninni och Danny på sin tid startade i världen. Odödlighet är såle-
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des återigen ett viktigt tema och Hohenlohe tar på sig uppdraget att 
skapa odödlighet och förändra den kosmiska historien för karaktären 
Danny/Peter Lorentzens skull. Den manliga karaktären strävar efter att 
uppnå odödlighet tillsammans med sin forskarkollega och älskade, Nin-
ni/Diana Emerson, och Hohenlohe bestämmer sig för att genom sitt 
”berättande” försöka uppfylla denna önskan. Hur de älskande bemöter 
det okända utgör viktiga delar av romanintrigen, som fokuseras på veten-
skap och vetenskapligt arbete. Forskarna ställs i Nyaga inför förändrade 
villkor och inga färdiga mallar finns att tillgå. Peter Nilsons placering av 
forskarna utanför moralens och normernas sfär kan tolkas som hans för-
stärkning av diskussionen om forskarens neutralitet respektive frågan om 
forskningens eller kunskapssökandets objektivitet.  
     I berättelsen Projekt Nyaga är ljud och musik viktiga delar av händelse-
förloppet. Musik och ljudvågor påverkar och interagerar med kosmiska 
krafter och med en berättelse som handlar om mänsklighetens möjlighet 
till fortsatt existens. Ett viktigt grundtema i romanerna från 1995 och 
1996 grundar sig på en fråga Nilson formulerat tidigare i essän ”Platons 
leende” i Stjärnvägar i 1991. Han spekulerar i essän i om detta att öka 
kunskapen eller att skapa något verkligen är ”att frambringa något nytt? 
Eller hämtar vi fram något ur en verklighet som finns oberoende av oss 
och vårt universum?”1 Han fortsätter på sitt vanliga sätt med ett vind-
lande och sammanjämkande resonemang: 

Pythagoréerna lärde att talen är den sanna verkligheten. Detta blev en av utgångs-
punkterna för Platon när han skapade sin lära om idévärlden som rymmer mönstren 
och lagarna för hela vår materiella verklighet. Än i dag kan man få uppleva hur 
Platons ande svävar över matematiken, kosmologin och den teoretiska fysiken. Vi 
kan utforska universum tack vare att vår hjärna ibland skymtar en glimt av sannin-
garna, sammanhangen och ordningen i denna annorlunda verklighet – det är ungefär 
så man resonerar. […] Med samma tonfall kunde Goethe tala om ’urfenomenen’ som 
han tyckte sig skymta i naturförloppen, ett slags oförklarliga och sublima mönster 
bortom alla ting och sinnesintryck. När en nutida fysiker talar om ’ordningen’ som 
får vårt universum att fungera tycker jag mig ibland höra Goethe. Och bortom ho-
nom anar jag Platons leende.2  

Resonemanget i essän är alltså sekulärt, syntetistiskt, idéhistoriskt och 
kosmologiskt. Det innehåller också grundtankar som senare i fiktions-
form gestaltas i protagonisternas kamp med det okända i romansviten 
Projekt Nyaga.  
     Forskarnas resonemang utgår i Projekt Nyaga på samma sätt som Nil-
sons i det citerade stycket från matematik som grunden för all kunskap. 
Platons leende implicerar både återgång till det välkända och en abstrak-
tion av det konkreta livet och en strävan till idéernas värld. Detta 
gestaltas i romanerna bland annat genom hänsyftningar på datagene-
rerade existensnivåer och de fiktiva forskarna frågar sig i flera faser av 
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uppdraget om inte allt de upplevt – med en formulering från essän – är 
”ett bevis för att universum bara är ett matematiskt projekt? Att det finns 
ett slags Programmerare som har satt igång alltsammans?”3 Det vill säga 
att Nilson laborerar med att vilka processer som än startas genom veten-
skaplig forskning ”avtäcker” de redan befintliga mekanismer och startar 
ett ofrånkomlig skeende.  
 Det är enligt framställningen hos Nilson ”naturens” eller ”tingens” 
ordning. Människors eller forskares handlingar, konsekvenserna av det 
vetenskapliga arbetet, placeras alltså utanför deras eget ansvarsområde – 
ansvaret hamnar hos gudarna, makterna eller i en naturens inneboende 
ordning.  
     Vetenskapsmännen i romanerna finner – enligt samma resonemang 
som förs i essän ”Platons leende” – analogier från mikro- till makroni-
våer och kommer fram till att ”det är samma mönster som finns hos 
dallrande löv eller vågor i vatten eller svängningarna i elektriska kretsar”.4 
De fiktiva forskarna fråntar genom förfarandet det okända dess nyska-
pande potential och förlorar som jag kommer att påvisa sina unika möj-
ligheter att förvärva ny insikt.5 I Ljuden från kosmos – som blev Nilsons 
sista essä och en populärvetenskaplig kommentar till romanerna Projekt 
Nyaga – granskar han i grunden musik och ställer frågor om vad musik 
egentligen är.6 Läsaren får följa essäistens blick på humlor och sniglar 
och ljudet av regn som ”strilar ner och smattrar mot löv och tak i grynin-
gen en dag i augusti”.7 Det är ljuden som intresserar honom och essän 
inleds med att författaren i sitt arbetsrum lyssnar till regnet och börjar 
spekulera: Det ”faller mig in att undra hur länge någon har kunnat höra 
regn falla. Hur länge har det funnits varelser med öron att höra med?”8 

Ljudet från regnet blir typiskt nog för Peter Nilson upptakten till en om-
fattande tankeutflykt som rör sig kring musik och musikteori, flickerbrus, 
det mänskliga minnet, evolution, kaosteori, datateknologi och miljökata-
strofer.  
     En fråga Nilson ställer som essäist är var ”i evolutionens långa histo-
ria blev ljud en del av verkligheten? Och var börjar ljuden bli musik?” 9 
Essän beskriver interaktioner mellan flera kunskapsfält. Historiskt per-
spektiv anläggs genom beskrivningar av hur dagens forskning har ut-
vecklats från föregående tiders föreställningar. Forskarna ställer frågor 
från nya utgångspunkter, undersöker företeelser med hjälp av avancerad 
utrustning och forskningen har därför tagit nya vägar. Intresset fokuseras 
i den omtalade essän särskilt på musikforskarnas nya arbetsverktyg i 
form av avancerade datorer och programvaror som har gett vetenskaps-
männen möjlighet att skapa modeller och utföra empirisk och experi-
mentell forskning där tidigare oanade möjligheter uppenbarar sig i väl-
känt material: ”Det har hänt ett och annat på sistone som väcker nya 
tankar kring musik, vad den egentligen är och varför den existerar. Män-
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niskans egenart som musikskapare har satts i fråga”.10 I argumentationen 
framförs också en teori om universella evolutionsmönster som grundar 
sig på att musik har sitt upphov i kosmiskt brus, ljuden man erfar i värl-
den är på det sättet efterdyningar från skapelsens ögonblick.  
     Resonemanget förs vidare och utmynnar i kosmiska och existentiella 
frågor: ”Vi börjar ana att musik kan vara något helt annat än vi trodde. 
Det handlar innerst inne om vår mänskliga identitet och kanske också 
om människans plats i universum”.11 Associationerna fortsätter och Nil-
son undrar: ”På tal om ljud: hur lät urexplosionen, The Big Bang? Det 
hördes naturligtvis inte alls, eftersom det inte fanns några öron som 
kunde höra den – om inte Vår Herre lyssnade. Det var ingen ’Bang’. Vi 
tycks inte ha några ord för att beskriva vad det var”.12 Utifrån det konst-
närliga uttrycket, musiken, spekulerar han vidare i om musikskapandet 
egentligen bottnar i den kosmiska evolutionen och ställer frågan om 
”ljuden” i tidens begynnelse kanske var ”en av förutsättningarna för vår 
existens”. 13 

Vi börjar förstå att musiken skickar signaler till oss, samma slags signaler som na-
turen själv har sänt sedan urminnes tid. Det finns i musiken ett mönster som också 
finns i praktiskt taget alla naturfenomen och i historiens sekvenser av händelser, både 
i arternas historia och i människans. Nästan all musik vi känner har en struktur som 
redan fanns i naturen och ute i kosmos. Är det en banal iakttagelse som vi har gjort, 
eller är det kanske en viktig upptäckt? Vi vet inte. Musiken tycks vara en större gåta 
än vi trodde.14  

Flickerbrus är ett mönster som bär ”vittnesbörd om att något som nu 
sker är resultatet av vad som skedde i det förflutna, att naturen bevarar 
ett minne av gången tid även när något till synes slumpartat sker i 
nuet”.15 Nilson sammanfattar sina spekulationer med att säga: ”Att för-
klara vad musik är tycks vara ett lika stort projekt som att förklara uni-
versum”.16 En motsägelsefullhet som blir resultatet av tankekedjan i 
essän är att skapande estetisk verksamhet blir en upprepning eller repro-
duktion av redan existerande mönster och naturfenomen. Musikska-
parens och vetenskapsmannens bidrag blir natur i motsättning till kultur, 
de avslöjar eller ”avtäcker” naturens uråldriga inneboende ordning.  
 Tankeutflykterna och spekulationerna om musikens väsen utspelar sig 
i tankeutrymmen mellan förståelse och förklaring av vad ljud och musik 
är, som företeelse i världen och som estetiskt uttryck. Idémässigt är dessa 
parallellismer bärande även för det stora sf-projektet Rymdväktaren och 
Nyaga. 
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Etablerandet av genre och narrativt modus i Rymdväktaren 

I romanen Rymdväktarens inledande avsnitt etableras samtliga de teman 
som organiserar romanerna Projekt Nyaga genom informationsbärande 
markörer. Dessa termer och formuleringar är väsentliga i författarens 
etablering av romanens logik och nödvändiga för att upprätta relationen 
till läsaren. Läsarens första möte med texten där hon försöker orientera 
sig i landskapet som ligger framför henne situerar handlingen i ett särskilt 
berättarmodus. Vill sf-författaren grundlägga en motrörelse till läsarens 
kända värld sker det genom att ett antal novum introduceras, ett erkänt 
tillvägagångssätt i sf-litteraturen, för att läsaren skall inse att handlingen 
utspelas i en okänd, alternativ och/eller framtida värld.  
 Genom en undersökning av de novum som inleder Peter Nilsons ro-
maner framgår det hur författaren använder vedertagna berättartekniska 
grepp från sf-litteraturen. Romanen kan genredefinieras som sf och de 
novum som inleder romanen torde övertyga även den som hellre vill pla-
cera in romanerna i annan kategori. Rymdväktarens inledningsavsnitt 
introducerar omedelbart ett antal novum, informationstäta markörer som 
etablerar motstridiga och främmandegörande utvecklingsgångar:  

I klostret Klaradal, i en hög byggnad på västra sidan om klostergården, står en super-
kvantdator som munkarna kallar Angelica.  
     Låt mig säga på en gång att Angelica är en underbar dator. Hon flyger liksom äng-
larna vart hon vill i universum. Hon är dessutom ett av de vackraste ting som vi män-
niskor skapat någonsin. 
     Vad man ser av henne är tolv väldiga pelare som kunde ha varit trädstammar i nå-
gon urtida sagoskog. De står på ett slags rotsystem som tycks växa fram ur golvets 
sten, och de är gjutna i bärnstensgult glas så att man kan se djupt in i dem. Inne i gla-
set finns tusentals silvriga metallrör som påminner om orgelpipor. Det är ’makro-
tubolerna’ som fortsätter ner under golvet, in i den oändliga tunneln som förbinder 
Angelica med all förfluten tid i universum.  
     Mellan pelarna, högt uppe under takvalvet, syns hennes styrfält som ljusa infe-
rensmönster mot valvets bruna sten. De svävar där som rökslöjor eller tunna cirrus-
moln, och varje signal som når Angelica genom fälten blir synliga för några ögonblick 
som en liten, mörkröd låga. Dag och natt glimrar valvet av dessa miljoner ljus. De 
påminner mig om vintergatorna och de oroliga kvasarerna som färgas röda av rym-
dens expansion längst ute vid den kosmiska horisonten.  
     Allt annat hos Angelica är osynligt liksom Guds ande eller genomskinligt som 
rymden ovanför Klaradal. 
     I portstugan innanför luftslussen fick jag dra av mig rymddräkten.  
     Munken som skulle visa mig vägen var skägglös och allvarsam som en seraf i 
människokläder. Jag minns att han hade gråa ögon. Dräkten var vit, med en bred, 
svart gördel som pryddes av ett matematiskt tecken. Han bugade sig lätt när vi möt-
tes vid porten, och jag hörde honom säga: 
     - Min vän, kom ihåg att du måste dö.  
     Jag svarade som man hade lärt mig: 
     - Broder, vi måste alla dö.  
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     Han bugade sig igen och sträckte fram bägge händerna, och jag gav honom den 
lilla kassetten med mina identitetshandlingar och min livshistoria.17 

De första tre orden, ”I klostret Klaradal”, placerar handlingen i en fysisk 
miljö som är exceptionellt informationstät. Klostrets namn riktar associa-
tionerna till Clairvaux abbey, Clara Vallis, som grundlades 1115 av St. 
Bernard i Ville-sous-la-Ferté i norra Frankrike. Introduktionen av kloster 
och munkar placerar handlingen i en ideologisk och historisk kontext 
som de flesta läsare har någon form av förkunskaper om och som in-
rymmer många typer av förförståelse när det gäller politiska, religiösa, so-
ciala och hierarkiska nivåer. Läsaren är fortfarande okunnig om var 
berättelsens handling utspelar sig rent geografiskt och ingen information 
om tidsperspektiv finns, men redan här formuleras en motsägelse som 
längre fram i läsprocessen visar sig vara kännetecknande för romanen.  
 Kloster och munkar implicerar i många fall en rörelse bakåt i 
historien. Andra delen av meningen omintetgör emellertid det perspek-
tivet och läsaren befinner sig omedelbart i ett dubbelt tillstånd av igen-
känning och främmandegörande. I samma inledande mening introdu-
ceras nämligen romanens första novum, en ”superkvantdator” med ett fe-
minint egennamn som på flera nivåer förstärker de första associationerna 
till katolska kyrkan. Angelica är ett latinskt kvinnonamn som betyder den 
änglalika.18 Det är inte egennamnet utan arten av dator som är det novum 
läsaren ställs inför. För en erfaren sf-läsare är introduktionen av Angelica 
nyckeln till en vid förväntningshorisont, associationerna går till ett flertal 
superintelligenser som är aktörer i sf-romaner.  
     För läsare utan förkunskap i sf-litteraturen ger introduktionen av 
superkvantdatorn indikationer om att romanens tidsperspektiv inte kom-
mer att likna läsarens samtid. Den tekniska apparaten antyder att utveck-
lingen har gått vidare till en nivå där det existerar superkvantdatorer som 
är okända i vetenskapligt eller vardagligt språk. Man förstår av förstärk-
ningarna av ordet dator att Angelica är en dator utöver det vanliga. Hon 
är inte bara en superdator utan en superkvantdator som omtalas i antro-
pomorfa termer och man börjar förstå att reglerna för berättelsen inte 
kommer att följa vare sig välkända eller realistiska spår. Den tekniska ut-
vecklingens nivå har förändrats, i förhållande till både medeltida kloster 
och i jämförelse med samtiden. Detta novum blir i Nilsons text det första 
medlet för att uppnå det cognitive estrangement som enligt Darko Suvin kän-
netecknar sf-genren.19  
     Läsarens förväntningar har alltså via ett antal ambivalenta, elementära 
och inledande informationsmarkörer i texten styrts in på spår av främ-
mandegöring. Ett berättande subjekt reflekterar och associerar datorn 
med orgelmusik, vilket ytterligare förstärker sambanden till organiserad 
och ritualiserad religion i klostermiljö. Samtidigt etableras också temat 
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musik genom det greppet, helt enkelt som ett av de grundläggande tema-
na i romanerna Rymdväktaren och Nyaga. Angelicas yttre konstruktion lik-
nas vid en kyrkoorgels, men de viktigaste funktionerna finns djupt under 
rummets golv i utrymmen med oräkneliga våningar där processorerna är 
stationerade. Munkar såväl som kloster associeras till mängder av olika 
ordnar och i det här skedet av berättelsen vet man inte vilken orden klos-
tret i Klaradal tillhör, eller vad som är deras särskilda nisch inom något 
slags religion. Den enda indikationen är ”ett matematiskt tecken” på 
munkens bälte.  
     I det citerade avsnittet är på det här sättet vartenda ord av betydelse 
och det är här matematiken etableras som ytterligare ett grundtema i 
romanerna. En effekt i det inledande skedet är att tidsperspektivet prob-
lematiseras allt mer. Teknikens avancerade nivå antyder att berättelsen är 
förlagd till en framtid i förhållande till läsarens samtid, men den religiösa 
form som introduceras via klostret och munken medför att åtminstone 
element från äldre historisk tid – sett från läsarens nutida perspektiv – 
har fått en betydelse i den här tiden som de inte har i verklig samtid. Det 
har i Nilsons fiktiva värld skett betydande förändringar både på tekni-
kens och religionens område.  
     Inledningen etablerar på det analyserade sättet väsentliga fundament 
för berättelsens tematik och struktur och för de regler som gäller. Lika 
snart inser läsaren att handlingen till stor del utspelar sig på en rymd-
station befolkad av ”bröder”, dvs. matematiker, astronomer och teo-
loger. Berättarens blick glider uppåt, från Angelica till ”den genom-
skinliga rymden ovanför Klaradal” och läsaren inser att klostret inte be-
finner sig på jorden. Detta bekräftas omedelbart när berättaren tar av sig 
rymddräkten ”innanför luftslussen” och återigen införs ett novum som lä-
saren förstår implicerar en framtida värld. Berättaren lämnar rutinmässigt 
från sig en ”kassett” som rymmer hans id-handlingar och livshistoria. 
Detta är i sig inte något uppseendeväckande novum, men i samman-
hangen som författaren Nilson etablerar förstärker tillvägagångssättet det 
okända i det system av estrangement som byggs upp i romanens inledning.  
 Allt detta tydliggör för läsaren att tillvaron i den här världen orga-
niseras på delvis okända sätt. Berättarjaget är också fortfarande okänt 
och även detta är utmärkande för berättelsens fortsättning.  
     Själva romantiteln Rymdväktaren, Projekt Nyagas första del, antyder 
samband med verklighetens astronomiska forskning. En viktig del i 
NASA:s rymdprogram kallas Spaceguard och är ett projekt där man 
försöker hålla uppsikt över Jordens närmaste omgivning av asteroider, 
stenblock och ”rymdgrus” som befaras komma på kollisionskurs med 
jorden.20 Programmen arbetar med att utveckla ett flertal tekniker som 
finns på hypotetiska och experimentella stadier för att kunna möta dessa 
hot från rymden. 
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     Nilson antyder att han planerar en ny bok i en efterskrift i Rymdljus, 
där många teman som tas upp i Projekt Nyaga behandlas i populär-
vetenskaplig form.21 Han skriver att han har planer på att skriva en bok 
om en universalmaskin som fungerar enligt kvantmekanikens lagar och 
det är just kvantmekanikens lagar som är grunden för superkvant-
datorerna Angelica och Cecilia i Projekt Nyaga. Titeln ger en initierad sf-
läsare indikationer på att romanen är en megatext som bland annat lit-
teratursociologen Jerry Määttä beskriver det.22 Med det menar man att 
det finns ”ett förråd av för genren specifika teman, motiv, uttrycks-
former, rekvisita, miljöer och situationer vilka kommenteras och byggs 
på från en berättelse till en annan – vilket innebär att såväl läsare som 
författare delar en för science fiction gemensam förväntningshorisont”.23  
 Det finns emellertid flera intertextuella samband mellan Nilsons ro-
man och sf-litteraturen. Den tydligaste kopplingen finns till Arthur C. 
Clarke och romanen Rendezvous with Rama (1973).24 I Clarkes sf-roman 
har världens stormakter i en framtid förverkligat det som fortfarande är 
ett hypotetiskt rymdväktarprogram.  
     Megatext som företeelse, frikopplad från sf-genren, skiljer sig inte 
från det referenssystem eller förråd av typiska inslag och klichéer som 
finns inom de flesta genrer, och som enligt vissa definitioner är genre-
konstituerande. Detta senare kan vara i form av magiska vapen, drakar 
och trollkarlar i fantasygenren eller konfrontations- och bevisförings-
scener med utredningar av invecklade mord och motiv i den klassiska 
deckaren.25 De inter- och megatextuella elementen som här diskuteras 
saknas dock för läsaren som inte är insatt i litteraturgenren ifråga, men 
ett antal novum har inte desto mindre lagts in som viktiga ledtrådar i den 
positionering författaren grundlägger.   
 Möjligen kan det hävdas att sf-författare i större utsträckning än 
många andra genreförfattare bygger på, svarar på och vidareutvecklar 
tidigare författares innovationer, något som kanske kan förklaras som en 
följd av att sf-litteraturen länge varit relativt exklusiv, men också av att 
genren i mycket bygger på framtidsspekulationer som ständigt måste 
uppdateras.  
     Peter Nilsons sf-romaner verkar främst påverkade av den utopiska 
och teknikoptimistiska delen av genren. Det går att härleda Nilsons läs-
ningar av genren till den så kallade klassiska perioden av sf-genrens 
historia. Den megatextuella nivån ingår därmed för den initierade sf-läsa-
ren som en betydelsefull del i en förförståelse av romanen och leder till 
flera parallella associationskedjor. För läsare som inte är insatta i sf-lit-
teraturen ingår vare sig genrekunskap eller megatextualitet som resonans-
botten.  
     Läsare som är insatta i sf-litteraturen har genom de analyserade novum 
som införts snabbt fått viss förståelse för berättelsens grundläggande 
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struktur. Utan genrekunskap är romanerna åtskilligt svårare att ta sig an. 
Enligt John-Henri Holmberg ”tog Peter Nilson plötsligt steget in i den 
sf-litteraturens renässans för den episka rymdskildringen som i den 
anglosaxiska världen inleddes vid början av 1990-talet; alldeles avgjort 
intog han också en både konstnärligt och idémässigt framskjuten plats 
inom den. Som teknologiskt och naturvetenskapligt inriktad science 
fiction saknar hans verk motstycke i svensk litteratur”.26 Författaren har i 
alla händelser enligt min mening använt sig av narrativa grepp som är 
utmärkande för sf-litteraturen. Genretillhörigheten markeras på det här 
sättet, oavsett om det var författarens intention eller inte och det föränd-
ras inte genom att han själv benämnde romanerna som ”vetenskaps-
romaner”. 

Projekt Nyagas komposition 

Projekt Nyaga utspelar sig huvudsakligen under några veckor i oktober 
2084 och berättelsen består av återblickar till 1980-talet. Den avslutas 
med några korta tillbakablickar från 2090-talet. Peter Lorentzen som 
kallas Danny och Diana Emerson som kallas Ninni är huvudaktörer. 
Ninni är på många sätt Peter Nilsons återgivning av Aniaras Isagel, den 
kvinnliga matematiker som hos Martinson personifierar logiken och 
matematikens skönhet. I Martinsons dikt förkroppsligas matematiken 
som en vetenskap höjd över andra i just piloten Isagel.27 I enlighet med 
platonsk tradition ställs matematik upp som den överlägsna vetenskapen 
också i Martinsons dikt – här kontrasterad mot emotion och kreativitet 
som representeras av mimaroben. Isagel och Mimaroben tillhör Aniaras 
förskepp och har på olika sätt stort ansvar för färden. Detsamma gäller 
för Ninni och Danny som i Projekt Nyaga bär huvudansvaret för de ske-
enden som utlöses.  
 Diana Emersons och Peter Lorentzens forskningsiver och nyfikenhet 
resulterar i att den mänskliga arten genomgår en transformation; mänsk-
ligheten, alla djurarter och hela den biologiska floran med sin samlade 
och sammansatta historia, erfarenheter och genetiska koder, uppgår en-
ligt Nilsons framställning i en slags kosmisk symbios. En gudalik trans-
cendent existens på nanopartikelnivå uppstår och detta framställs som 
nästa steg i en ofrånkomlig evolutionskedja. Karaktären Stefano Hohen-
lohe är som nämnts romanens berättare och skapar tillsammans med ro-
manens datorer händelseförloppet.  
     Berättelsens komposition är cirkulär både när det gäller delarna och 
helheten. Tematiken och rörelserna i intrigen kan liknas vid planeter cirk-
lande kring solen i olika stora kretslopp och satelliter kretsande kring pla-



 

211 
 

neter i mindre omloppsbanor. Romanernas händelser är dessutom nog-
grant förankrade i faktiska och fiktiva geografiska platser. Projekt Nyagas 
värld är emellertid inte begränsad till ett solsystem som det karaktärerna 
befinner sig i. Solsystemet i sin helhet förflyttas nämligen till en ny galax 
och kommer in i ett helt nytt sammanhang i andra boken, Nyaga. Kring 
liknande astronomiska mönster, tankemodeller och karakteriseringar är 
Projekt Nyagas karaktärer organiserade.  
     Berättandet som pågår i boken är också organiserat i cirkelrörelser där 
nutid vävs samman med historiska händelser. Aktörerna som möjliggör 
skeendet är berättare på ett flertal nivåer som påverkar varandra och det 
övergripande skeendet. Själva berättandet visar sig i sin tur påverka ske-
enden och medverka till rörelserna. Peter Lorentzen, Danny, och Diana 
Emerson, Ninni, är de två individer berättelsen främst rör sig kring. Nin-
ni befinner sig i berättelsens centrum trots att hennes röst bara finns 
återberättad av Peter Lorentzen. Berättarrösterna är alltså strukturerade 
efter samma modell, de rör sig kring varandra som mindre himlakroppar 
rör sig kring de större. Peter Lorentzen berättar till exempel sin långa 
och invecklade historia för den unge krönikören Stefano Hohenloe som i 
sin tur skriver ner allt i en egen version på datorn Angelica. Berättandet 
flyter på detta sätt mer och mer samman med de händelser som utspelar 
sig, eftersom Lorentzens historia närmar sig och sammanfaller med be-
rättaraktens tidpunkt.  
     Dannys och Ninnis privata historia sammanfaller med universums 
historia i ett parallellt berättande och händelseförlopp. En karaktär som 
bara är delaktig i den absolut sista fasen, Aaron Callahan, skickar den 
sista rapporten om den märkliga utvecklingen i världen. Han registrerar 
en del av det som sker från sin utsiktpunkt i ett rymdskepp utanför jor-
den, innan han själv uppgår i den nya existensen. Det sista berättandet 
sker alltså samtidigt som de sista, avgörande händelserna utspelar sig, be-
rättandet och skeendet går därmed inte längre att särskilja. När dessa 
sammanfaller i en samtidighet, är något fullständigt nytt på väg att uppstå 
i universum.  
 Det är Stefano Hohenlohe som skriver fram en ny tillvaro för sin lä-
romästare och mentor Peter Lorentzen. Han vill skapa en ny värld där 
döden upphävs och möten av tidigare okänd art är möjliga. I Nyaga finns 
alltså tematisering av berättandets kraft och potential, som jag tidigare 
påvisat i författarskapet, upphöjt till en kosmologisk kraft.  
     Från Ninnis och Dannys barndom, med uppenbara paralleller till ve-
tenskapernas ”barndom” och tidiga historia, sker en utveckling mot sam-
tidighet i insikt och existens. Peter Nilson återskapar därmed också ett 
välkänt mönster från Bibeln i sina romaners berättarstruktur. Från upp-
vaknandet i ”paradiset” eller barndomen går protagonisterna genom en 
lång utvecklingsprocess för att slutligen befinna sig på en ”himmelsk” 
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nivå. Två av den apokalyptiska berättelsens grundläggande element in-
finner sig till råga på allt i berättelsens avslutande skede. Protagonisten 
upplever nämligen en vision, en uppenbarelse från ett utomvärldsligt 
eller åtminstone övermänskligt medvetande. Han får information om 
planerna som detta medvetande har försökt förverkliga på jorden och 
om det  övergripande mål bärarna av detta medvetande har arbetat för 
att uppnå.  
     I Projekt Nyaga är viktiga motiv som gestaltas fadersarv, döda mödrar 
och Ninnis mystiska försvinnande ur berättelsen. De arvslotter som det 
är tal om i romanerna kan cirklas in till sju geografiska platser, som alla 
står i relation till Danny och Ninni och deras fäder. På ett liknande sätt 
kan protagonisternas utvecklingsprocess indelas i sju steg. Projekt Nyaga 
visar alltså på många sätt en mänsklig utvecklingskedja från barn till vu-
xen, från okunnighet till insikt. Vidare får vi följa vetenskapens utvec-
kling från en nivå av barnsliga amatörer, en tidig primitiv vetenskap och 
teknisk färdighet, fram till en högteknologisk nivå där människan på-
verkar kosmiska krafter. Människor kan som nämnts enligt romanens 
framställning ändra universums evolutionära riktning med sina berättel-
ser och genom sina tekniska hjälpmedel.  
     Hohenlohe beskriver tidigt i Rymdväktaren Danny som ”den allve-
tande berättaren” och Dannys minnesarbete är huvudorsaken till att 
Hohenlohe överhuvudtaget börjar skriva ner berättelsen i superkvant-
datorn. 28 De sista tolkande instanserna i romanerna är forskaren Aaron 
Callahan, datorn Angelica, som tolkar Hohenlohes berättelse och låter 
den interagera med världen och kosmos. Sedan är det datorn Cecilia som 
slutligen tolkar den biologiska information som förs samman med Ange-
licas berättelse. Då sammanfaller också slutligen Dannys och Ninnis pri-
vata historia med universums historia i ett parallellt berättande och hän-
delseförlopp.  
     I romanduon gestaltas sammantaget en grundläggande utvecklings-
process; det kosmiska projektet som kallas Nyaga beskriver en med-
vetandegörande process på individuella och universella nivåer. Finalen i 
romanen är för Dannys del ett uppstigande till himlen. På kollektiv 
mänsklig nivå är det samtidigt en fullständigt ny form av varande som 
gestaltas. Det teleologiska perspektivet som är bärande hos Peter Nilson 
implicerar att någon planerar för en fortsatt existens på en ”högre” nivå 
av verklighet.  
 Strukturellt och intertextuellt finns här åter en intressant parallell 
mellan Peter Nilsons romankomposition och Bibelns struktur. Bibeln 
framställer människans tillvaro från ett paradisiskt tillstånd via olika berg 
och dalgångar fram till det slutliga paradiset efter den sista krisen, apo-
kalypsen.  
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     Nivåerna i Nilsons romansvit kan jämföras med de kategoriska klas-
ser den tidigare åberopade Northrop Frye använder sig av när han be-
skriver Bibelns organisation.29 Frye skriver: ”We reach the antitype of all 
antitypes, the real beginning of light and sound of which the first world 
of the Bible is the type”.30 Frye fördjupar i sin diskussion förståelsen av 
företeelsen typology genom att analysera ett antal faser av uppenbarelse; 
han följer här en av bibelexegeter väl utstakad väg i sju steg när han skall 
tydliggöra detta. 31 De sju stegen är intressanta eftersom dessa två sf-ro-
maner är strukturerade enligt samma modell. Projekt Nyaga gestaltar 
nämligen en process som kan sammanfattas i de sju steg som motsvarar 
Bibelns faser från Genesis till Uppenbarelseboken. Den parallella läsningen 
till Frye säger en hel del om hur det konfigurativa fältet kan användas i 
en modern roman.  
 De bibliska strukturerna kan i det intertextuella sammanhanget för-
stås som ett prefigurativt ramverk. Mönstret skapar i så fall förståelse uti-
från en kanoniserad mall så inarbetad i ett kulturellt mönster att den 
nästan har blivit osynlig för en modern läsare.  
     Den första nivån i Fryes modell är skapelsen, som i Bibeln sker ge-
nom att en andevarelse använder Ordet för att skapa allt av ingenting. 
Det uppstår ordning ur kaoset. Från Edens lustgård med sin trygghet 
och oskuldsfullhet kastas människorna ut i en krass, hård värld och deras 
insikt och medvetande vaknar.32 Projekt Nyagas händelseförlopp tar av-
stamp och kretsar kring herrgården Agnanäs i Småland där Danny har 
sina biologiska och historiska rötter. Det är fädernas gård där barnen vä-
xer upp fria och ansvarslösa. Gården är navet som samtliga aktörer i ro-
manerna återvänder till, så länge den finns kvar. Den gamla gården är 
deras mentala och praktiska centrum där de gör sina första vetenskapliga, 
tekniska och intellektuella experiment och blir medvetna om sina för-
mågor. 
     Den andra nivån enligt modellanalysen är exodus, uttågandet. Efter 
ett antal kontrakt som upprättats mellan Gud och patriarkerna lämnar 
Guds folk Egypten och lever 40 år i öknen. En lång utbildning av ett helt 
folk pågår.33 För Ninni och Danny sker ”uttågandet” på modernt vis 
genom att de flyttar till Uppsala och genomför sin utbildning. Nästa an-
halt är en lägenhet i Köpenhamn som Ninni ärver av sin okände far och 
paret har sin bas där under många år. Cirklarna vidgas därmed samtidigt 
som de tangerar varandra och överlappar varandra. Ninni och Danny ut-
bildar sig och är, tack vare Ninnis extraordinära arv, ekonomiskt obero-
ende. Båda disputerar i matematik och lever som fria, oberoende for-
skare. 
     Den tredje nivån i Bibelns mönster är Lagen, ansvaret inför samhället 
och naturen. Judarna hade en allsmäktig Gud, inför vilken de var mo-
raliskt ansvariga.34 Projekt Nyagas rum vidgas ytterligare kring forskarna 
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när de ombeds att komma till Kopejsk i närheten av Tjeljabinsk i Ural 
som blir en viktig ort. De konfronteras med ”Tinget” i Kopejsk. Arvet 
som finns där är inte personligt utan det ett kosmiskt mysterium, både 
evigt och högaktuellt för karaktärerna. Där finns nämligen en öppning 
mot Universum och därmed större insikt i gåtorna de är nyfikna på, men 
där är även något som liknar ondska gömt. Samtidigt blir kontakt med 
utomvärldsliga makter som försöker hålla en ond kraft fångad möjlig. 
Här ställs Nilsons protagonister inför ett ansvarstagande som veten-
skapsmän och människor som i hela sin komplexitet motsvaras av La-
gen. Det är ett ansvarfullt uppdrag där de står inför svåra beslut i förhål-
lande till naturen och världen. 
     Den fjärde nivån i Fryes utredning är Visdomen som kommenterar 
och förklarar Lagen för individerna, genom konkreta påståenden och 
genom sedelärande exempel.35 I Projekt Nyaga ger sig en ”inkräktare” till 
känna genom protagonisternas dator. En utomvärldslig eller artificiell in-
telligens inleder därmed en dialog med forskarna och försöker utbilda 
dem om ting som befinner sig utanför deras tidigare förståelse av världen 
och utanför de lagar som enligt deras kunskapsnivå finns i kosmos. 
Handlingens centrum förflyttas också till Rom som är de politiska och 
religiösa händelsernas centrum där både kulturellt, andligt och veten-
skapligt arv sammanstrålar. Där samlas vetenskaplig, konstnärlig, politisk 
och religiös makt efter Ödeläggelsen – den på sf-manér antydda för-
smaken av undergång i romanens värld. 
     Den femte nivån i Bibeln gäller Profeterna. Dessa kunde vara kallade 
av Gud men kunde även vara påverkade av ”onda” krafter. Det varnas 
ofta för falska profeter i både Gamla Testamentet och Nya Testamentet. 
Uppgiften som profeterna hade var att leda folket fram till frälsning och 
varna för att komma bort från Guds slutliga mål med människorna.36 I 
Projekt Nyaga motsvaras profeternas tid med att vetenskapsmannen Car-
retta gör entré i berättelsen och överlämnar Doldr, en uråldrig artificiell 
intelligens. Caretta är en slags profet och den ”intelligenta” stenen från 
kosmos en länk till de kosmiska krafterna. En artificiell rekonstruktion av 
den danska skulptören Bertel Thorvaldsen rör sig i romanens Rom under 
2000-talets första decennier och fungerar som en förmedlare av profetisk 
dignitet. En ”rymdfisk” som uppenbarar sig är ytterligare en parallell till 
bibelns uppenbarelser. Jorden är människornas hem i universum men det 
geografiska perspektivet vidgas ytterligare. Huvudaktörerna får anledning 
att iaktta Jorden från ett nytt perspektiv efter två resor ut i kosmos. 
Jorden är dock ett arv som fördärvas under berättelsens gång och som 
förvaltarna låter försvinna ur sina händer.  
     Den sjätte nivån i den bibliska strukturen är Evangelierna som är en 
fortsättning av profeternas uppdrag. Evangelisterna skulle berätta om 
Guds uppenbarelse och omsätta uppenbarelsen till livet.37 I Projekt Nyaga 
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pågår berättandet i ständigt utökade cirklar, samtidigt som också det geo-
grafiska rummet vidgas. Matematiker och katolska teologer fortsätter det 
vetenskapliga och teologiska arbetet med att omsätta nya insikter till 
praktisk verklighet i världen. En förskjutning i teologin har dock enligt 
romanen ägt rum i jämförelse med föregående tider, vilket strukturellt 
motsvaras av olikheter mellan Gamla Testamentet och Nya Testamentet.  
     Den sjunde och sista nivån är Uppenbarelsen. 38 Där återställs allt en-
ligt den bibliska intertexten; ”Se, jag gör allting nytt”.39 Cirkeln sluts från 
Genesis första rader där allt skapades till en tid då en ny himmel och en 
ny jord skall uppstå i Uppenbarelsebokens sista kapitel.40 I Projekt Nyaga 
heter det sista kapitlet Noas Duva, hela världen är borta och ett rymd-
skepp är en ensam ark på ett öde kosmiskt hav. 41 De sista livstecknen 
från jorden har tystnat. Med utgångspunkt i syndaflodsmyten och arken 
förstår man att livet kommer att återuppstå. ”Duvan” kommer alltså med 
frön till den nya existens som skall prövas i det experimentella projektet 
som pågår i universum. Genom ett ständigt utvidgande av det fysiska 
rummet i romanen förflyttas fokus slutligen till Vintergatan som är män-
niskornas samlade kända och okända arv. Solsystemet förflyttas som 
nämnts till en annan del av kosmos och en fullständigt okänd, inte kart-
lagd stjärnhimmel uppenbarar sig för människor. Det är här fråga om 
förändrade himlar i sin mest extrema form.  
     Romanfinalen innehåller världens undergång, apokalypsen, och en ny 
början och insikt. Innan det hela är fullbordat och alla existerande livs-
former är omvandlade till nanopartikelnivå kommer Ninni och hämtar 
Danny till en existens där Agnanäs fortfarande finns till, där de båda är 
unga. Hela universum uppgår slutligen i en ny existens där allt blir delar 
av det kosmiska medvetandet. 
     Transformationsprocessen som beskrivs i Nyagas slut utvecklas i 
enlighet med den modell man finner i Uppenbarelseboken. En värld går 
under och en ny himmel och en ny värld uppstår i texten. Berättarens/ 
författarens skrivande möjliggör att den långsiktiga planering de kosmi-
ska medvetandena ägnat sig åt kan fullbordas.  
     Huvudpersonerna i Projekt Nyaga genomgår alltså sammantaget en ut-
vecklingsfas, från uppvaknandet från barndomens omedvetenhet till 
större insikt och till ett transcendent tillstånd. En process av att finna ge-
mensamma mönster kännetecknar romanernas skeenden. I forskningen 
som karaktärerna bedriver och i de upplevelser de har i det fiktiva livet i 
Nilsons text återkommer för dem välkända mönster. Dessa mönster eller 
koder avgör hur skeenden tolkas och hur aktörerna väljer att agera. I den 
moderna människans värld är det enligt Nilsons gestaltning datorer som 
är länkar till det gudomliga.  
 När protagonisternas dator börjar leva sitt eget liv i 2010-talets Kö-
penhamn frågar Danny till slut vem det är som agerar i och genom deras 
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dator: ”Jag är Peter Lorentzen. VEM ÄR DU?” Svaret han får lyder: ”Jag 
är den jag är …”.42 Associationsbanorna går direkt till Exodus 3:14: 
”Gud sade till Mose: ’Jag är den jag är’”. Långt fram i det kosmiska hän-
delseförloppet hamnar spekulationerna återigen i tolkningar av texten i 
Gamla Testamentet och en rabbin lägger i romanen ut texten för forskarna: 
”Mose har frågat Gud vem han är, och Gud svarar: EGO SUM. QUI 
SUM, Jag är den jag är. Men i den hebreiska texten står underligt nog 
EHYEH ASHER EHYEH, vilket betyder Jag kommer att vara den jag 
kommer att vara. Gud talar som om han ännu inte existerade helt och 
fullt, som om hans existens hörde framtiden till”.43 Detta är inget annat 
än Guds namn i vardande och det är Guds pågående tillblivelse som dis-
kuteras av karaktärerna i romanens sista del. En viktig del av proble-
matiken där är att guden som svarar troligast är ett resultat av forskarnas 
datorsimulering av Gud och därmed ett resultat av deras egna skapelse-
processer. De kan alltså själva ha skapat sin Gud som sin avbild. Guden 
svarar och en interaktion uppstår mellan skaparen och den skapade.   

Grottornas och Tingets gåtor 

Grottor utgör i Nilsons romaner Projekt Nyaga återkommande inslag av 
tematisk och strukturell karaktär. I detta berättarelement finns mängder 
med intertextuella referenser. Grottornas fysiska placering i naturens 
djup placerar gåtorna i det jordiska som kan avtäckas av nyfikna indi-
vider. Grottor och djupa brunnar är viktiga scener för avgörande hände-
lser i berättelsen om vetenskapsmännens kamp med gåtan Nyaga. Där 
finns hemligheter som avslöjas, dolda gåtor som lyfts fram i ljuset och ti-
digare okända mekanismer i ”naturens ordning” som aktiveras i roma-
nen. Den yttre ramen för ny kunskap som skall omvälva ordningen i uni-
versum är att de två unga forskarna på uppdrag från den sovjetiska re-
geringen åker till Kopejsk för att undersöka ”Tinget”. Ninni och Danny 
tar till alla teorier och tekniska hjälpmedel som står till buds för att söka 
förstå vad de har ställts inför.  
 Det är något fullständigt obegripligt och främmande de konfronteras 
med och de möter det med en dubbelhet av rädsla och nyfikenhet. Gåtan 
som skall lösas visar sig vara en skräckens gåta som kanske borde för-
blivit olöst. Samtidigt är skeendet enligt framställningen ofrånkomligt 
med hänsyn till kunskapsnivån som forskarna besitter vid denna tid-
punkt. Utvecklingen har kommit dithän att upptäckter och insikter som 
var omöjliga för tidigare generationer nu är nåbara och genomförbara.  
 Händelseförloppet ingår i en kosmisk plan och det finns beredskap 
för situationen som uppstår: Det finns en Rymdväktare.  



 

217 
 

     ”Tinget” i Uralbergens grotta visar sig vara förbundet med andra 
likartade ”Ting” i sf-genrens textuniversum och är en direkt intertextuell 
syftning till H. G. Wells roman War of the Worlds. Båda ”tingen” visar sig 
vara farliga i närkontakt. Vidare finns många samband till Clarkes mo-
noliter i 2001 – en rymdodyssé (1968).44 Det som finns i grottan i Uralber-
gen motsvarar monoliterna både när det gäller berättarteknisk funktion i 
romanen, som vetenskaplig och filosofisk idé samt i symbolisk bety-
delse.45 Monoliterna kan förstås som arketypiska manlighetssymboler 
och Nilson har i sin litterära dialog med Clarke bytt ut den manligt stipu-
lerade monoliten mot en kvinnlig motsvarighet. Formen på Tinget är 
runt, som ett klot, eller som ett ägg. Ninni undrar halvt på skämt om det 
kan vara ett ägg från en superdinosaurie.46  
     Det som göms i Uralbergens grotta är så farligt för universum att 
Rymdväktaren genom tidsåldrarna har försökt skydda alla medvetan-
deformer från det. Inne i grottans djupa mörker finns krafter fångade 
som är förödande för mänskligheten och universum. Det är därmed 
symboliskt en förgörande kvinnligt stipulerad kraft som aktiveras i Nil-
sons roman. En reproduktion av en kvinnlig princip som representant 
för det som lägger öde förstärks i handlingen av att det är Ninni som är 
den pådrivande forskaren i teamet. Handlingsförloppet som utspelar sig 
vore omöjligt om inte den kvinnliga forskaren lyckats etablera kontakt 
med den kosmiska kraften. Rymdväktaren som räddar och återetabelerar 
en värld uppfattas däremot som en manlig princip.  
 Rymdväktarens representanter som kontaktar forskarna är alla män, 
sammansatta av ”minneskluster” som gör att de uppfattas som bilder av 
män. Grottans hemlighet avslöjas alltså av omedvetna vetenskapsmän 
som inte förstår att de förorsakat en kosmisk katastrof. Det som senare i 
intrigen kallas Ödeläggelsen visar sig vara Rymdväktarens aktion för att 
lindra konsekvenserna av att Tinget aktiverats. 
     Det är en viktig process av utveckling som sker i vetenskapsromanen 
där mänskliga forskare drabbas av möten med det okända utan andra 
modeller till lösningar än de naturvetenskapliga metoder de är tränade i. 
Ninni och Danny blir i samband med detta kontaktade av ett okänt med-
vetande som försöker utbilda dem och deras livs- och forskningsprojekt 
får en ny kurs när dessa utomjordiska krafter inviterar dem till en slags 
virtuell resa i kosmos.  
 Det är ett möte som Nilson gestaltar mellan så skilda intelligenser att 
kommunikation och lärdom är svårt, för att inte säga omöjligt, sett från 
det mänkliga perspektivet. En farkost som heter Camilla hämtar Ninni 
och Danny för att undervisa dem.47 Trots deras bakgrund som forskare 
och att de har levt sina liv med förståelsen av ständigt ”förändrade him-
lar” tvingas de vidga sin grundläggande förståelse av hur världen är upp-
byggd. Resultatet av lektionen är att de blir skrämda, utan att förstå vad 



218 
 

det är de skall försöka förstå. Insikten om vad de kosmiska krafterna för-
sökte förmedla infinner sig långt senare, i ett skede mellan en världslig 
och evig existens.  
     När Tinget i grottan väl är aktiverat börjar obegripliga och för prota-
gonisterna ologiska händelser inträffa. I ett tidigt skede inser de att det 
finns kosmiska krafter som fångar upp deras vetenskapliga aktivitet och 
som vid något tillfälle tar kontrollen över handlingsförloppet. Forskarna 
är alltså i Nilsons fantasi i händerna på krafter de försöker förstå men 
som övergår deras kunskapshorisonter. När de får kontakt med artefak-
ten, Tinget, aktiveras en rymdtunnel och Ninni och Danny befinner sig 
symboliskt i samma situation som Adam och Eva i paradiset. Insikten 
om kunskapen infinner sig som utlovat men konsekvenserna är så myc-
ket större än de kan förstå.  
     I den ursprungliga bibliska paradismyten är separationen mellan Gud 
och människan en konsekvens av ny kunskap. I Projekt Nyaga separeras 
däremot forskarna allt mer från omvärlden på grund av sin större insikt i 
världens hemligheter och slutligen separeras de även från varandra. Sepa-
rationen är i allra högsta grad ofrivillig från Dannys sida och Ninnis ver-
sion kan man som läsare bara gissa utifrån de ledtådar hans berättelse till-
handahåller. Till skillnad från Bibelns paradismyt närmas dock männi-
skan – i alla fall mannen – till det stora okända medvetandet. Detta nya 
kan alltså tolkas som Gud i Nilsons version av den nya skapelse-
berättelsen. Det sker något som vi som läsare har anledning att tolka 
som en uppgradering av det mänskliga tillståndet. Detta implicerar med-
vetandenivåförhöjning och framför allt en okroppslig existens som för-
fattaren då tänker sig som en fri tillvaro utan kroppsliga begränsningar. 
Det är återigen transcendens som är resultatet av Nilsons berättelse, en 
slags ny och högre gemenskap som jag återkommer till i del III av min 
analys. 

Förbjudna frågor 

I Projekt Nyaga påstår en utomvärldslig intelligens att det finns förbjuden 
kunskap och frågor som inte får ställas. Striden mellan kunskapssträvan 
och hindrandet av densamma återkommer genom berättelsen. Forskarna 
har genom hela sf-historien om Nyaga diskuterat främst entropins lagar. 
Frågor som diskuteras i romantexten är hur långt vetenskapsmän kan gå 
och om det finns gränser för det tillåtna. Den första stora utmaningen 
sedan Tinget aktiverats är forskarteamets kommunikation med ”inkräk-
taren i datorn”. Denna envisas med att censurera forskarnas frågor. 
Teamet får ett återkommande svar på sina frågor: ”DU HAR STÄLLT 
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EN FÖRBJUDEN FRÅGA”.48 Kan kunskap vara förbjuden, frågar de 
varandra och inkräktaren i datorn när de hindras från att komma vidare i 
sina undersökningar.  
     Dannys far, kallad gamle Lorentzen, blir tidigt uppmärksam på Nin-
nis skarpa intellekt och vetgirighet och varnar henne allvarligt redan när 
hon är tonåring. Gamle Lorentzen har en grundfast övertygelse om att 
makterna har satt gränser för människans kunskapsiver. Det fanns enligt 
romanen en rädsla för att utmana ödet, gudarna, makterna, som varit 
förknippad med kunskapssökande. Att söka lära känna hemligheterna 
sågs som människans försök att locka kunskap från gudarna. Den gamle 
mannen representerar i texten en konservativ vetenskapssyn och hans 
förhållningssätt upprepas av de kosmiska aktörerna, som på samma sätt 
som den gamle mannen varnar ungdomarna för att gå för långt i sin iver 
som forskare. Varningarna återkommer sedan frekvent genom berät-
telsen och då är det de kosmiska ”makterna” som upprepar den gamle 
mannens varningar.  
     Det visar sig i intrigen vara befogat att vara försiktig med hur mycket 
man avslöjar av hemligheterna. Ninni och Danny befinner sig i en tid-
sålder där ”information” väller ut i atmosfären och forskarna undrar vad 
som kan bli resultatet. Får det några konsekvenser alls? Informationen 
som sprids ut i universum är utan censur eller någon form av kontroll. 
Danny konstaterar att även om människor känner till entropins lagar har 
de inte insett konsekvenserna av sitt vetande och av varningar de mot-
tagit: ”Vi har blivit påminda om att information inte kan förstöras, 
svarade Danny. Vi visste det redan, men vi tycks inte ha tänkt på konse-
kvenserna. Jag begriper inte att vi har kunnat glömma det”.49  
     Människor i Nilsons text har länge vetat med sitt förstånd att vare sig 
energi eller information försvinner, men utan att förstå den fullständiga 
innebörden av sin vetskap. Informationen fömedlas i Projekt Nyaga via 
datorn och det är den utomvärldsliga intelligensen i datorn som påmin-
ner om att två ”av er här inne upptäckte för några år sedan att informa-
tion kan skapas ur tomma intet. Ni beter er fortfarande som om ni trod-
de att den kan försvinna i tomma intet. Och ändå vet ni att den aldrig 
kan försvinna”.50 Människor i denna sf-roman har skickat information ut 
i rymden utan att tänka på att den kan påverka något och konsekven-
serna är förödande. Datorerna i romanerna och denna ”ghost in the 
machine” återkommer jag grundligare till och analyserar närmare i del 
III.51 Jag skall först koncentrera analyserna på Nilsons framställning av 
forskarnas förhållningssätt till det okända och obegripliga som de ställs 
inför i romanerna. 
     I romanerna kommer nämligen det telelogiska romanperspektivet 
som bestämmer händelseförloppet till forskarnas hjälp. Utifrån de konse-
kvenser som gestaltas kunde en logisk slutsats vara att de är skyldiga till 
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att miljontals människor dör, till att jordens teknologi och utveckling går 
många steg bakåt. Men vetenskapsmännen i Projekt Nyaga är i slutändan 
ändå utan skuld; de har nämligen bara utfört ett uppdrag som visar sig 
vara att ”skriva” detta avgörande kapitel i universums ”bok” så ett nytt 
avsnitt i evolutionens historia kan påbörjas. Det Nilson utifrån sitt teleo-
logiska grundperspektiv gestaltar är födslovåndorna när en ny värld skall 
komma ur den gamla. Det nya som uppstår visar sig vara något som hö-
gre intelligenser sedan länge planerat för vår värld. Alla som upplevt 
transformationen befinner sig på ett mycket högre stadium än det före-
gående. De har aktiverat existerande naturliga mekanismer och bidragit 
till att utomvärldsliga medvetanden kunnat fullfölja sina komplicerade 
och långsiktiga planer. 
     Ninni och Danny verkar som forskare i den här berättelsen vara skyd-
dade av föreställningen om vetenskapsmannens neutralitet. De represen-
terar på det sättet en traditionell och idéhistorisk föreställning om veten-
skapsmannen, som Immanuel Wallerstein kritiserar i den tidigare åbero-
pade Europeisk universalism. Han beskriver detta ur ett historiskt pers-
pektiv: ”I och med att kunskapens värld delades in i två kulturer kom 
universalismen att bli förbehållen vetenskapsmännen, vilka insisterade på 
en specifik metodologi, en specifik politisk hållning (värderingsfri veten-
skap) samt ett kollektivt skydd mot samhällets direkta insyn i det egna ar-
betet”. 52 Forskaren som ställer sig utanför samhället fullföljer inte sitt 
uppdrag, menar Wallerstein.  
     Ninni och Danny framställs som intellektuella giganter samtidigt som 
de är avskurna från världen omkring sig. Bristen på inlevelse hos prota-
gonisterna står dock i stor etisk kontrast också till min förståelse av vad 
en intellektuell person är. Wallerstein karakteriserar en intellektuell som 
en människa som ”med nödvändighet [är] verksam på åtminstone tre 
nivåer: som analytiker i sökandet efter sanningen, som moralisk person i 
sökandet efter det goda och det sköna, och som politisk person i strävan 
att förena det sanna med det goda och det sköna”.53 Detta är verkligen 
en svår balansakt i livet, men i romanerna är det Ninni och Dannys 
övertygelse att vetenskapen är neutral som framhävs i de samtal som ut-
spelar sig. Konsekvenserna av deras beslut och vägval framställs som 
ofrånkomliga trots det katastrofala resultatet av deras arbete.  
 Peter Nilsons roman präglas alltså åter av det teleologiska perspek-
tivet. Det vill säga att det är den överordnade kosmiska planen som med 
nödvändighet bestämmer över resultaten i berättelsen. 
     En annan förståelse av romanduon kan vara att allt som händer är re-
sultat av forskarnas egna initiativ eller rent av ett resultat av deras fanta-
sier – eller faktiskt deras berättelser. I slutet av Nyaga påminner Ninni 
Danny om deras barndomsfantasier och ett tankeexperiment som de 
hade ägnat sig åt: ”Minns du källaren på Agnanäs […]. Vi hittade på 
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rymdspråk, först tänkte vi ut vackra ord och sedan bestämde vi vad de 
skulle betyda … I dag, just när jag vaknade, föll det mig in att Nyaga var 
ett av våra rymdord!”54 Hon konstaterar att de visste detta redan ”på 
1990-talet, tjugo år innan Thorvaldsen kom hit och berättade om Nyaga 
för oss”.55 Skulle den osannolika berättelsen ha kommit till stånd tack 
vare två tonåringars fantastiska tankelekar? Kan den genomgripande för-
ändringsprocessen som galaxen och allt liv som existerar på jorden initie-
ras och genomföras på grund av att Danny berättar och Hohenlohe skri-
ver? Det är just den möjligheten som Nilson låter påskina i sf-romaner-
na. Det är i så fall åter Ordets makt i en extrem gestaltning som beskrivs.  
     Från aktiveringen av Tinget till Projekt Nyagas fullbordan, ett nytt 
steg i evolutionen, går en röd tråd genom Peter Nilsons sf-berättelse. 
Målet är att allt existerande blir en enda existensform. Det kan vara for-
skarna själva som sätter i gång alla steg och det är tänkbart att alla ske-
enden är en reproduktion av deras fantasier, datasimuleringar och berät-
tande. Forskarna har hittat en nyckel, den gemensamma nämnare som 
finns i skapelsen. Sent omsider förstår de att information inte kan för-
svinna, inte ens fantasier fösvinner spårlöst. Informationen är av både 
teknisk, biologisk och kunskapsmässig art. De förändringar som inträffar 
efter att Projekt Nyaga är genomfört är framför allt av genetisk art. Ro-
manens värld förs alltså in i ett nytt evolutionssteg genom genmani-
pulation av allt levande. Förändringen medför en ny möjlighet till kun-
skap och förståelse, allt som existerar kan i det kommande stadiet kom-
municera och komplettera varandra. Läsaren förstår att forskarna i ro-
manintrigen är brickor i ett kosmiskt drama och de är på det sättet utan 
ansvar för beslut de tagit som forskare.  

Skapar vetenskapen verkligen något nytt? 

I romanduetten Projekt Nyaga är matematik och musik sammanhållande 
och strukturerande teman och forskarnas främsta arbetsverktyg. Det är 
också i matematik och  musik de söker svar på sina frågor. Musik har 
även en avgörande funktion i Projekt Nyaga i form av kontaktförmedlare, 
en oförklarlig form av budskap finns i musiken som når fram genom 
kosmos och tolkas av en mottagare. Det obehagliga är att de ofullkom-
liga mänskliga avsändarna inte vet vilket musikaliskt kodat budskap de 
har skickat i väg från jorden. De har alltså ett uttrycksmedel till förfo-
gande som används utan egentlig vetskap om hur det fungerar, eller vilka 
konsekvenser användandet kan få. 
     Nilson framhöll ibland i olika sammanhang att om Gud är något så är 
han kanske matematiker. I Stjärnvägar frågar han: 
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Finns matematiken därute, i tingens egen ordning? Är universum en enorm dator, 
sysselsatt genom alla årmiljarder med att räkna fram världshistorien? Frågan är inte så 
naiv som den kanske verkar för den som aldrig har sysslat med matematik. Vi vet 
fortfarande inte var matematiken finns – om det är vi som skapar den, eller om vi 
upptäcker något som redan existerar i tillvaron. 56  

Det är också idéhistoriskt en gammal tanke att matematik och musik är 
besläktade företeelser, en idé som man oftast härleder till Pythagoras och 
pythagoréerna. Det senare var en religiös sekt som bland annat försökte 
undkomma reinkarnationens eviga kretslopp genom att förstå naturens 
lagar och därigenom rena själen.57 Matematik och tal var enligt deras syn 
ett instrument med vilket man kunde uttrycka och förklara universums 
strukturer.  
 Förutsättningen för deras syn på matematik som ett användbart verk-
tyg var att världen var förnuftigt och logiskt inrättad, samtidigt som deras 
envetna försök att via matematiska formler förklara världen kan sägas 
vittna om en rädsla för förändring. Matematik sågs som en möjlighet att 
återerövra kontrollen över kaoset i föränderligheten. En viktig förän-
dring som blir synlig i vetenskap och filosofi är att man börjar söka för-
klaringar till naturens fenomen på mer abstrakta vägar än tidigare. Mate-
matiken blev därmed ett verktyg för att fastställa hur världen var till sin 
grundläggande struktur. Detta var aspekter Nilson dröjde vid.  
     En annan viktig aspekt var upptäckten av matematik som en ingång 
till att förstå och förklara astronomi och musik. Matematiken blev en 
vetenskap där man kunde organisera världen, uttrycka gåtorna i formler 
och system och sätta upp förklaringar med hjälp av diagram och harmo-
niska sifferkombinationer. Man tänkte sig universum som ett gigantiskt 
stränginstrument där himlakropparna ”spelade” olika toner. ”Sfärernas 
musik” är ett uttryck som finns kvar från pythagoréernas tid. Frågorna 
som de ställde gällande musik är desamma som ställts till matematiken; 
finns musiken där från begynnelsen, upptäcker man något som redan 
existerar, eller skapar man något nytt?58  
     I Peter Nilsons två romaner om projektet han kallar Nyaga fungerar 
musik som ett kontaktskapande och informationstätt medium som når 
fram till utomvärldsliga intelligenser. Det finns ”musik” i det utomvärld-
sliga föremålet som kallas Tinget, signaler som liknas vid dov orgelmusik.  
Forskarna har spelat alla tänkbara typer av klassisk musik i grottan utan 
att något händer. Slutligen är det musik av kompositören Aleksandr Ni-
kolajevitj Skrjabin som skapar kontakt med Tinget. Denne Skrjabin som 
Nilson skriver in i sin fantasi är en historisk rysk universalkonstnär som 
under hela sitt liv försökte skriva den optimala, universella musiken.59 
Han ville skriva musik som kunde uttrycka människans och tillvarons 
gåta. Det är alltså knappast en tillfällighet att det är en av musikhistoriens 
universalkonstnärer som komponerat musiken Ninni spelar i Nilsons 
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text. Skrjabin är ännu en ”glaspärlespelare” som försökte sammanfoga 
många olika kunskapsgrenar med varandra, och som kanske imponerat 
på Nilson som själsfrände.  
     Musik startar händelseförloppet i Rymdväktaren men det är matematik 
som skall ge förklaringar till vad som händer.60 Musiken framstår efter 
forskarnas förklaringar i romanerna snarare som naturfenomen än som 
konst och estetiskt utryck. Det är framför allt Bach som blir undersökt i 
Projekt Nyaga. Det nya i den av Nilson gestaltade Bach-forskningen är att 
de unga forskarna kan analysera Bachs musik med hjälp av sina magni-
fika dataprogram.61 Långt fram i berättelsen visar det sig att Bach är en 
individ som Gud eller kosmiska krafter rört vid. Bachs gener visar sig ha 
samma anomalier som allt levande har fått efter den s.k. Ödeläggelsen i 
världen. Några individer har alltså varit utvalda som förmedlare från det 
kosmiska medvetandet sedan många generationer. Bach var en av dessa 
utvalda, Peter Lorentzen är ytterligare en genetiskt omprogrammerad 
människa med ett alldeles särskilt uppdrag.62  
 De ”gåvor” som konstnären har i Nilsons gestaltning är alltså extra-
ordinära i jämförelse med andra människor, det är inte någon nyhet. Ny-
heten är att det i fiktionen beror på kosmiskt utförd genetisk manipu-
lation.  
     Med evolutionstanken som vetenskapligt och idémässigt fundament 
undrar textens forskare över meningen med musiken. Forskarna frågar 
sig om det är ”universums innersta ordning som vi lyssnar till i musiken? 
Är det Guds tankar?”63 De finner med datorns hjälp fraktala mönster i 
djurläten som motsvaras av musikens mönster. Samma mönster återfinns 
i Tingets röst. Ninni suckar över att hon glömt testa Platon. Ingen vet 
hur hon hade tänkt sig testet, men man känner till Platons idéer om värl-
dens konstruktion.64 Enligt Platons föreställning om idé- och sinnevärld 
tänkte man sig att prototypen till allt man i den konkreta världen upp-
lever som verkligt, fysiska och abstrakta företeelser man varseblir, endast 
är avbildningar eller speglingar av original som finns hos gudarna. Om 
musiken speglar Guds tanke eller den platonska idén söker man lika få-
fängt efter lösningen på musikens gåta som efter bevis på Guds existens.  
 Ninni och Danny upptäcker emellertid också att det finns musik som 
skrämmer människor. När de spelar upp ”Tingets” röst i en konsertsal i 
Köpenhamn blir människor rädda för det de hör. Även onda, mörka 
sidor av det obegripliga finns enligt föreställningen i kosmos. Rymd-
väktaren har som framgått försökt hålla Tinget åtskilt från kontakt med 
människors medvetanden. Väktaren kunde däremot inte förhindra män-
niskor att utveckla sin vetenskap och teknik dithän att mer och mer av 
universums hemligheter avtäcks. 
     Det är inte enbart konstens roll som undersöks i Nilsons roman-
fiktion utan också vetenskapens och individens påverkan på det egna 
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livet och på det som är gemensamt för mänskligheten. En tolkning av 
Projekt Nyaga som projekt inom sf-genren är att människor påverkar ske-
enden i form av att reproducera vissa företeelser. Individer eller grupper 
av människor förstärker eller förminskar genom sin aktivitet vissa aspek-
ter av de idéer som alltid har existerat i kosmos. Projekt Nyagas aktörer är 
delaktiga som medskapare, som reproducerare, som en del i evolutions-
processen i form av att styra ”urvalet”. Utifrån en evolutionistisk grund-
idé som finns i Nilsons verk förstår jag de litterärt gestaltade forskarnas 
funktion som att de påverkar vilka idéer som lever vidare, vilka processer 
som är aktiva av tänkbara och existerande möjligheter. Diskussion och 
tematisering av musikens möjligheter, musikens gåtor, dess mening, 
funktion och ursprung vävs samman med naturvetenskapens frågor till 
allt som existerar i universum.  
 Projekt Nyagas fiktiva forskare sammanför allt detta på ett sätt som en-
ligt fiktionen är nytt i kosmos och som får viktiga konsekvenser. I den 
fiktiva bearbetningen av musikens gåta i Projekt Nyaga blir allt delar av 
berättelsens gåta, som också är musikens och evolutionens gåta. Musiken 
framstår som det ursprungliga fenomenet i kosmos.  
 I den poplärvetenskapligt hållna essän Ljuden från kosmos, som alltså 
enligt Nilson är en kommentar till läsarbrev och därmed en fortsättning 
på resonemangen i Projekt Nyaga, skriver Nilson om musik från många 
infallsvinklar.65 Bach är återigen i fokus samtidigt som de senaste rönen 
inom musikforskning och kosmologi diskuteras, medvetandeforskning 
samt astronomisk forskning i relation till modern datateknologi samsas i 
textens olika delar – som trots alla vindlande resonemang emellanåt lan-
dar i följande utsagor: ”Man frågade Bach vad musikalisk skönhet var för 
något. Han svarade: Det som behagar Gud”.66  
 Musik undersöks i romanerna således inte utifrån estetiska termer i 
vår vanliga mening. Estetiken ägnar man sig åt när man frågar vad konst 
är, vad som är bra respektive dålig konst inom de olika estetiska uttrycks-
formerna.  
     Glaspärlespelaren Peter Nilson drar emellertid i sin essä in en histo-
risk kompositör i frågeställningen. Musik är för Bach det som behagar 
den som skapat allt, utifrån någon annan förståelse av vad musik är i 
grunden. Resonemanget följer dock i sin helhet en cirkulär bevisföring, 
från musiken genom evolutionsprocessen tillbaka till Gud och vidare i en 
fortsatt skapelseakt, där man som kompositörer och lyssnare är med-
skapare till musik i alla betydelser av fenomenet. Musiken är enligt en 
sådan idé den första berättelsen, den första företeelsen i kosmos. Kos-
mos kan i denna tanketradition uppfattas som fyllt av ljud som existerat 
sedan tidens begynnelse. Detta var uppenbarligen något som Peter Nil-
son också brottades med att förstå och försöker gestalta i sitt roman-
projekt. 
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     Peter Nilson diskuterar också musikologen Nils A. Wallins resone-
mang i Biomusicology (1991) i Ljuden från kosmos. 67 Wallin undersöker 
musik som ett biologiskt fenomen som härrör från kosmos upprinnelse 
ur ett evolutionsperspektiv. Med hjälp av modern neurovetenskap, gen-
teknologi, datateknologi sammanfogar Wallin kunskaper från alla tänk-
bara riktningar för att svara på vad musik är. I den meningen är också 
den fiktiva transformationen som sker i Nyaga en del i den kosmiska fuga 
Nilson komponerat. Ljuden som i Nyaga uppstår från det att forskarna 
aktiverar Tinget resulterar slutligen i en kosmisk biologisk ”musik” – där 
fragment från människornas tillvaro och det biologiska livet återgår till 
och uppgår i sitt ursprung, den sfäriska musik som allting har sitt ur-
sprung i. Nilson skriver i essän att musik kan ”förverkligas längs olika 
vägar. Det är ett biologiskt fenomen, den finns inbyggd i arternas bete-
ende sedan miljoner år tillbaka och den har sin förutsättning i gener som 
inte bara finns hos oss människor”.68 Vidare påpekar Nilson att i musi-
ken finns ”samma slags dynamiska mönster som vetenskapen helt nyss 
har funnit verktyg för att studera – cybernetik, kaosteori, katastrofteori, 
systemvetenskap”. Musikens ”strukturer av ljud avbildar världen” enligt 
resonemanget i essän och i romanerna om Projekt Nyaga omskapar den 
världen. 69   
     Gud är matematiker och musik är Guds tankar – detta är två påstå-
enden som forskarna i Nilsons böcker om Nyaga kommer med under 
sina ändlösa diskussioner kring Tingets röst. Matematik och musik är 
företeelser som förstås som två delar av samma enhet, två olika uttryck 
för samma grundläggande principer. Matematiken är logisk och begriplig 
både till sin struktur och funktion. Musiken är också logisk i sin struktur, 
men innehåller dimensioner utöver de logiska som inte ryms innanför 
den i fiktionen gestaltade vetenskapens begreppsapparat. I musiken finns 
enligt sf-romanerna minnen från de första tiderna före fåglarna och män-
niskan. Konstnären kan medvetet utforma sin musik, men han kan inte 
förklara varifrån harmonierna eller ljuden kommer. Framför allt kan han 
inte förklara behovet av att skapa musik. Även musik är på så vis berät-
telser.  
     Slutsatserna som Projekt Nyagas fiktiva forskare kommer fram till uti-
från de ljudmönster som uppenbarar sig i matematikprogrammen påmin-
ner således också om mycket gamla idéer. Man talade idéhistoriskt sett 
redan under den antika grekiska tiden om ”en kosmisk harmoni, ett slags 
musik som himlasfärerna skapade”, ett tema Nilson ständigt återkommer 
till.70 Frågan han har ställt i alla sina texter - skapar man eller upptäcker 
man matematiken eller musiken? - verkar till slut för honom själv få svar 
i den sista essän. I Ljuden från kosmos ser man enligt Nilsons tankegångar 
sambanden mellan naturens ljud och musik ifrån vetenskapens nyvin-
ningar.71 Här framställer han det som att man med datorernas hjälp 
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upptäcker samband som tidigare var omöjliga att registrera. Ljud vars 
frekvenser ligger långt utanför människoörats kapacitet mäts och analy-
seras och blir jämförda. Alla ljud och naturfenomen framstår genom en 
gemensam nämnare, flickerbrus. Det är en form av kaosmönster som 
verklighetens forskare ser återkomma i alla naturens fenomen. Svaret 
som ges enligt Peter Nilson på musikens gåta blir även svaret på mate-
matikens och vetenskapernas gåta: Hans svar verkar vara att forskningen 
avtäcker en liten bit i taget av det som redan existerar i universum, man 
upptäcker det som alltid har funnits.  
 Den nya tekniken forskarna har tillgång till enligt Peter Nilson verkar 
visa att man upptäcker redan existerande gåtor, hemligheter och sam-
band. Musik framstår efter forskarnas förklaringar mer som ett natur-
fenomen än som konst och uttryck för estetik, åtminstone för Peter Nil-
son.  

Diana Emerson: ”matematikernas ängel” 

Mot sf-romanernas slut upptäcker genetikerna att alla ”som deltog i Nya-
ga-projektet var genetiskt omprogrammerade människor”.72 Det konsta-
teras att det finns spår från alla utom Diana Emerson. Den sista berätta-
ren säger att han inte vet ”vem hon var och hur hon kunde existera”.73 
Den kvinnliga huvudkaraktärens öde och vad hon kan tänkas represente-
ra är viktigt i en berättelse som samtidigt beskriver en dystopi och en 
kosmisk evolutionshistoria där människan (åter)förenas med Gud.  
 Matematikern Ninnis egentliga namn är Diana Emerson. Diana är ett 
kvinnonamn av latinskt ursprung som betyder ”den lysande” och är be-
släktat med latinets ”deus”, alltså ”Gud”. Vidare var Diana namnet på en 
romersk gudinna som hos grekerna motsvaras av Artemis, dotter till 
Zeus och Leto. Dianas namn kan därför i romanens sammanhang ge an-
tydningar om att hon är en högst osedvanlig person och att hon är släkt 
med gudarna. Det är också från sin, finns det anledning att förmoda, 
uppsatta plats hos gudarna som Ninni kan agera och påverka det ske-
ende man läser om. Läsaren kan i romanens upplösning uppfatta att 
Ninni faktiskt är en del i det kosmiska projektet som kallas Nyaga och att 
hon under åtta decennier har varit med och planerat den avgörande 
fasen i utvecklingsprocessen som Hohenlohe skriver fram. 
     ”Kvinnliga” inslag i dessa två sf-verk från Peter Nilson är annars re-
presenterade främst genom datorerna, i form av superkvantdatorerna 
Angelica på månens rymdstation Klaradal, Cecilia i Rom och andra dato-
rer som omtalas, samt därutöver rymdskeppet Camilla. Alla dessa inslag i 
berättelsen bär kvinnliga helgons namn. Det är också via Angelica den 
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viktiga berättelsen sprids genom rymderna. Någon verkligt aktiv kvinnlig 
princip finns inte i romanerna, frånsett datorerna och den bortglidande 
Ninni/Diana. Ninni försvinner från den fysiska världen framför Dannys 
förtvivlade ögon.  
 Hans vägran att acceptera att hon är borta kan i intrigen snarast för-
klaras av hans upplevelser av de kosmiska intelligensernas faktiska exis-
tens än som mental chock och förträngning. Han fick en gång själv er-
bjudandet om att överge den fysiska kroppen för ett evigt liv och större 
insikt, tillsammans med Ninni.  
 Ninni är alltså närvarande i texten men endast i indirekt bemärkelse, 
genom Dannys berättande. Hans sökande efter den älskade upptar större 
delen av berättelsen, något som varit ett kärt tema i litteraturhistorien. 
Och i slutet av andra boken kommer Ninni verkligen tillbaka från rym-
derna, för att likt Dantes Beatrice i Divina Commedia rädda och hämta sin 
älskade till ”himlen”.74   

”...sin mor hade hon aldrig saknat” 

Ninnis gestalt är i sig en nyckel till berättelsen om det kosmiska projekt 
som kallas Nyaga. Läsaren inser nämligen att Ninni är en indirekt aktör 
som endast är synlig genom Dannys berättelse. Hennes existens ifråga-
sätts genom fiktionen – som möjligen är en fiktion i fiktionen – och hos 
alla väcks en osäkerhet eller misstanke om att hon bara finns i berätta-
rens fantasi. Ninni är trots det flytande eller flyktiga hos karaktären ett 
slags romanernas centrum och jag skall undersöka hennes roll närmare.  
 Ninni som gestalt är litterärt närbesläktad med Aniaras Isagel och är 
som påpekats ett matematiskt geni. När handlingen börjar är huvudper-
sonerna Ninni och Danny 12 respektive 13 år.  
     Det finns typiskt nog för Peter Nilsons berättande inga mödrar i de-
ras liv överhuvudtaget. Båda barnens mödrar samt deras mormor är dö-
da och gamle Lorentzen representerar därför trygghet och rötter för bar-
nen. Nilson skriver att vid den tiden Ninni flyttar in på Agnanäs ”hade 
Lorentzens hustru varit död ett par år, och de enda kvinnorna i huset var 
husfrun Ulrika och gamla Hedvig som lagade maten”.75 Ninnis och Dan-
nys mödrar var systrar och Ninni får ett hem hos gamle Lorentzen. Den-
na tolvåriga flicka på väg mot sitt vuxenliv ställer världen på ände för den 
gamle mannen som upplever flickan som en främmande varelse. Danny 
jämför sig ständigt med henne och tvingas inse att hon är modigare, mer 
envis och framför allt mer intelligent än han själv. Fosterfadern påminner 
henne ständigt om vikten av att inte gå för långt i sin vetgirighet. ”Fäder-
nas arv” ger ungdomarna en trygg ekonomisk bas där de som fria for-
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skare kan bedriva sin verksamhet. De har i romanen alltså sina rötter väl 
förankrade i fädernas mylla och kan återvända till hemgården. Trots det-
ta är det dubbelbottnade arv. De två fäder som finns i berättelsen är inte 
framskrivna som förebilder för de två ungdomarna. Gamle Lorentzen är 
visserligen en trygg punkt i tillvaron de båda återvänder till och som de 
båda älskar över allt annat, men han beskrivs samtidigt som full av för-
domar mot den unga generationens framfart och är dessutom full av 
övertro.  
     Gamle Lorentzen introduceras i den första romanen då han använder 
gammal kinesisk ”trolldom” för att få anvisningar för hur han skall agera 
i en svår situation. Ninnis far är å sin sida fullständigt frånvarande, från-
sett det ekonomiska oberoende han ger sin dotter då hon blivit vuxen. 
Då får hon även träffa en tidigare okänd halvsyster. I övrigt framstår 
hennes far som en fullständigt egoistisk, osympatisk och samvetslös per-
son. Ninnis far har skapat en enorm förmögenhet på genetisk ingenjörs-
verksamhet. En fråga svävar därför i luften rörande såväl Ninnis som 
hennes halvsysters tillkomst. Romanerna ger inte något svar på detta, 
men misstanken väcks alltså att fadern själv har skapat sina två extra-
ordinärt begåvade döttrar – och ännu en gång antyds därmed möjlig-
heten att deras respektive mödrar främst hade funktionen av chora, be-
hållare för sin avkomma.  
     Mödrar existerar inte annat än som Ninnis lugna konstaterande: ”Det 
var egendomligt – Ninni kunde inte förklara det för sig själv – att hon 
aldrig saknat sin mor. Sin far saknade hon ohyggligt i alla år, och hon 
kunde drömma om honom natt efter natt”.76 Ninnis sporre i livet, detta 
att hon skall åstadkomma något extraordinärt, grundar sig i prestations-
ångest: Hon vill inte göra sin far besviken. Hon lyckas dock med allt hon 
föresatt sig och långt utöver det någon annan tidigare har presterat, alltså 
beroende på att hon vill imponera på en frånvarande och okänd far. Fa-
dern håller sig undan, men hon får reda på hur han planerat för henne 
och att han hållit ögonen på henne på avstånd.  
 Avsnittet i Rymdväktaren som handlar om Ninnis sorgeår över den 
frånvarande fadern beskriver en period i hennes liv som är avgörande för 
hennes framtida personliga utveckling. Den är även avgörande för Dan-
nys framtid. Efter att fadern har avslöjat sin identitet för sin dotter byter 
hon namn, hon väljer att kalla sig Diana Emerson efter sin fars önskan. 
Betydelsen för det fortsatta individuella handlingsmönstret, samt de 
konsekvenser Ninnis och Dannys agerande får för en hel värld, gör det 
omöjligt att bagatellisera att biologiska och psykologiska mödrar är döda 
och glömda och att fäderna här spelar framträdande roller. Romanerna 
är ytterligare ett exempel bland Nilsons texter där den arkaiska modern 
är frånvarande som symbolisk och fysisk aktör.  



 

229 
 

     Modern är betydelselös i ordets alla meningar. Problematiken är del-
vis en annan än i Arken och genom sin moderna tidsorientering, fram-
tiden, blir det ännu mer svårtolkat. Närvaro av en mor, ett kvinnligt ur-
sprung för det mänskliga livet, verkar återigen vara en omöjlighet. Mo-
dern i Projekt Nyaga är ett nytt exempel på att den kvinnliga principens 
funktion är reducerad till chora, en biologisk nödvändighet för att nya 
individer skall kunna existera.77 Efter att den uppgiften är fullgjord kan 
hon förbigås i tystnad och glömmas. Ingen av barnen i Nilsons text sak-
nar heller sina livgivare sedan uppdraget som behållare är fullgjort. Det 
är inte bara tal om ”glömska” utan moderns närvaro påpekas direkt som 
överflödig i romanen. I Peter Nilsons sf-värld råder den strängaste redu-
ktion. ”Moderskapet är det ’andra könets’ enda funktion som med säker-
het kan tillskrivas en existens” som Julia Kristeva skriver.78 I Projekt Nya-
ga fråntas inte modern rollen som en fysisk nödvändighet för repro-
duktion som i Arken, men hon elimineras som en psykologisk och emo-
tionell instans för barnen.  
 Kan Nilson med detta försöka understryka vikten av att den nya 
människan måste riva sig lös från jordbundenhet och den traditions-
mättade del av sitt förflutna som traditionellt förknippas med Modern? 
De kvinnor som finns i barnens uppväxt sköter marktjänsten, det vill 
säga på gammaldags vis är de anställda för att städa, sköta tvätt och laga 
mat. 
     Kvinnliga principer är som påvisats visserligen närvarande i texten 
men på motsägelsefulla sätt. Ninni upphöjs kanske till en slags gudinna 
och superkvantdatorerna är feminint stipulerade – de är skapade av man-
nen till hans hjälpare. Här finns hos Nilson således en tydlig struktur 
som är del i ett allmänt mönster. Kristeva ser mönstret att upphöja kvin-
nor till helgon och gudinnor som något kulturellt genomgående: ”Före-
ställningen av det moderliga i allmänhet och av den kristna, jungfruliga 
modersvarianten i synnerhet, dämpar den sociala ångesten och tillfreds-
ställer en manlig varelse”.79 En kvinnlig princip i Nilsons text är alltså 
upphöjd till helighet, kvinnan som mannens hjälpare och frälsare, medan 
ett annat feminint stipulerad element präglas av en förgörande, destruk-
tiv kraft, nämligen ”tinget” i grottan.  
     Det finns en kvinnlig bifigur som kan vara ett exemepel på fram-
ställningen av kvinnor i sf-romanen. Handlingen skall alltså utspela sig i 
en framtid då stora omvälvningar skett, och detta gäller framför allt inom 
religion och vetenskap. Påven som spelar en viss roll i romanerna intro-
ducerar en kvinna på följande sätt: ”Jag vet inte vad Gud menade med 
att göra henne till kvinna. Vore hon man skulle hon redan ha varit kardi-
nal och på god väg att bli påve”.80 Inom katolicismens ramar är det som 
bekant ett teologiskt faktum att kvinnor inte kan bli kardinaler eller på-
var. Uppenbarligen har detta inte förändrats i Nilsons framtida sf-värld 
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trots genomgripande omvälvningar inom teologin på alla andra områden 
efter den stora katastrofen. Katolicismens värdegrunder kvarstår uppen-
barligen på samma nivå som i vår tid trots en i övrigt revolutionerande 
och progressiv process av förändring som har ägt rum inom andra delar 
av kyrkans organisation. 
     Karaktärerna beskrivs som forskare och tänkare i romanerna. Ninni 
och Danny skall trots det uppfattas också som ett älskande par. Här är 
beskrivningarna mycket torftiga och föga övertygande. Den enda fysiska 
kontakt som beskrivs mellan Ninni och Danny är att de i pressade situa-
tioner trevar efter varandras händer. I berättelsens logik kan man som 
läsare dock finna att detta med händerna är intressant då de anknyter till 
två viktiga filosofiska hypoteser. Den ena formuleras av filosofen 
Oswald Spengler i en – mycket pessimistisk – sammanfattning av män-
niskosynen som dominerat den moderna, vetenskapliga och tekno-
logiserade världen. Den andra utgångspunkten formuleras av filosofen 
Emmanuel Lévinas.  
     Enligt Spengler är det genom ”handens tillkomst” människan har höjt 
sig över djuren och åstadkommit sin speciella position i världen.81 Han-
dens verk är det som kulturellt definierar människan som varelse. Det 
man skapar i form av teknologi tolkas som ett utslag av människans dju-
paste väsen. Synsättet har en lång tradition som återigen är förankrat i 
bilden som målats upp av Gud. I Genesis träder Gud efter varje del-
moment i skapelseakten tillbaka och iakttar ”sina händers verk”. Som en 
hantverkare där krukmakaren och snickaren är Bibelns metaforer, stu-
derar han det han skapat innan han godkänner det: ”Och Gud såg på allt 
som han hade gjort, och se, det var mycket gott”.82 Jag undersökte Gud 
som den arketypiska vetenskapsmannen tidigare i analysen av Arken och 
man kan applicera Spenglers ”handens verk” som en essens av Guds 
väsen som en arketypisk hantverkare och ”tekniker”.  Emmanuel Lévinas 
lyfter däremot fram handens förmåga att smeka, förmågan att visa kärlek 
och nå fram till Den Andre, som något som många av oss, däribland jag, 
framför allt anser särpräglar människan som varelse.83  
     I Projekt Nyaga är idéer från den spenglerska tanketraditionen fram-
trädande; det är människan som teknologisk varelse som står i centrum 
och (med)mänsklig kärlek är ett underordnat element i Nilsons sf-berät-
telse. Det närmaste Nilson kommer i sin beskrivning av paret Ninni och 
Danny när det gäller att symboliskt beskriva en mänsklig närhet och öm-
het kan – om man är välvillig – ses som ett försök till en syntes av 
Spenglers och Lévinas framställning av handen, som både teknik och 
kärlek. Det transcendenta elementet i Nilsons texter om den nya värl-
dens skapelse pekar däremot i en annan riktning och en sammanfattning 
av begreppet ”mänskligt” med utgångspunkt i Projekt Nyaga verkar lika-
fullt vara den tekniska, forskande, ständigt framåtskridande människan. 
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Ninnis insikt: ”stenarna finns ju kvar, och vi försvinner” 

Danny och Ninni inser på ett tidigt stadium i berättelsen att de har fått 
en ”inkräktare” i sin makalösa dator. Någon eller någonting inleder en 
slags oförutsägbar kommunikation och varnar dem för forsknings-
projektet de bedriver. Det abstrakta medvetande som kommunicerar di-
rekt och enligt eget bevåg tänker i fullständigt annorlunda banor än män-
niskorna som försöker begripa vad det är ”någon” vill förmedla till dem. 
I ett samtal med inkräktaren frågar Ninni varför detta kraftfulla med-
vetande, som har förmåga till att agera i världen och påverka skeenden 
och förmår att interagera med mänskliga medvetanden, inte räddar män-
skligheten. Datorn svarar: 

Människan är en del av skapelsens väv, liksom stjärnorna eller markens stenar. Hon är inte mer 
värd än de. Det enda som i kosmisk mening betyder något på denna jord är den som du släppte lös 
genom att förstöra Tinget. […] Du tror att människan är ett under, men även mikroorganismerna 
som myllrar på din hud har formats av samma kosmiska ordning som formade dig. Det finns 
ögonblick när även en stjärna kan känna glädje eller förtvivlan. Dina tankar och din själs för-
nimmelser gör dig inte värdefullare än tingen omkring dig. Det enda som ger dig värde över allt 
annat i universum är din kunskap.84 

Ninni och Danny samtalar i sina försök att förstå budskapet. Människor-
nas tankar och språk visar sig emellertid vara otillräckligt när det gäller 
att finna adekvata begrepp och förklaringsmodeller. När de försöker 
tänka omkring det okända, detta främmande som pockar på uppmärk-
samhet och som bevisligen försöker förklara något för dem, hamnar de i 
lösningen att tänka i termer av det redan kända och i analogier till väl-
kända företeelser.  
     Det första mötet med detta okända medvetande utanför datorn ut-
spelar sig i Rymdväktaren då en rymdfarkost, en asteroid som kallas Ca-
milla, kommer in i jordens atmosfär och hämtar Ninni och Danny. Det 
verkar som orsaken till bortförandet är att de skall få insikter om något 
de inte har kunskaper om. Deras upplevelse av händelsen påminner den 
vana sf-läsaren om Arthur C. Clarkes gestaltning av karaktären David 
Bomans erfarenhet i 2001 – a Space Odyssey. Nilsons beskrivning av färg 
och bildmönster påminner mycket om Bomans möte med de obegripliga 
monoliternas intellektuella stimulans beskrivning som det beskrivs av 
Clarke.85 Detta är i båda fallen försök att gestalta ett möte mellan två 
oförenliga medvetandeformer, mellan mänskliga varelser med sina prefe-
renser respektive en art som på alla tänkbara sätt är väsensskild från dem. 
Händelsen är på det sättet ett möte med det okända, det fullständigt 
obegripliga och fordrar i relation till min genomgående fråga om Nilsons 
gestaltade konfiguration en särskild undersökning.  
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     För Ninni och Danny beskrivs detta möte som en extremt svår situa-
tion. De har stor vana att sammanställa och analysera empiriskt och data-
baserat material och göra meningsfulla analyser. Det enda de uppfattar 
på den första resan i universum är däremot geometriska former, maski-
ner och robotliknande objekt, eller åtminstone föremål som de förestäl-
ler sig kan vara någon form av tekniska konstruktioner. De ser döda 
stenklot som virvlar omkring. Förvirrade försöker de identifiera något 
som liknar liv i någon igenkännbar form. Det enda de ser är döda ting, 
konstruktioner som motsätter sig mänsklig logik och de naturlagar de 
känner till. De nås emellertid av en röst som talar till dem.  
     Trots sina exceptionella begåvningar och den teknik de skapat åt sig 
är människorna i fiktionen chanslösa i sitt möte med det okända med-
vetandet från kosmos: ”Vi föreslår ett byte, fortsatte rösten. Dessa klot utgör 
den mest fulländade existensform som är känd i det ni kallar multiversum. Byt ut era 
liv mot kunskapen som finns i dessa Ting, så behöver ni inte överraskas av döden. - 
Vad menar du? utbrast Ninni”.86 Romanens forskarna får i det här mötet 
veta att liv, som människor definierar det, helt enkelt inte är viktigt sett 
ur ett kosmiskt perspektiv. Den kosmiska rösten erbjuder de två männi-
skorna ett byte och det framgår samtidigt att medvetandet bakom rösten 
har viss kunskap om människors vetenskapliga preferenser: ”Det finns 
kunskap gömda i dessa Ting, och den är mer värd än era flyktiga liv. Ni försvinner 
in i dem och finns där intill tidens ände. När världen går under kan er existens fort-
sätta i ett annat universum. Det enda ni går miste om är ert organiska liv, som inte 
kommer att vara länge”.87 Den som ”talar” verkar känna till den nivån av 
kunskap om universum som dessa särskilda gäster besitter.  
 Det är på grund av sin enastående datamaskin de fått kontakt med 
den okända medvetandeform som närmat sig dem. Forskarna i Nyaga är 
utvalda att få inblick i hemligheter som människor tidigare inte haft till-
gång till.  
     Resultatet av mötet blir dock magert. Det är svårt, för att inte säga 
omöjligt, även för två av den här tidens intelligentaste personer att förstå 
vad det är som förevisas dem och vad det egentligen är någon uppen-
barligen förväntar sig att de skall förstå. Resan med rymdfarkosten 
Camilla verkar vara ett försök från de kosmiska makternas sida att ge de 
två människorna någon form av insikt i universums innersta väsen. Den 
okroppsliga rösten erbjuder dem att ge avkall på sina ”organiska liv” för 
att få tillgång till kunskap som sägs vara mer värdefull än deras ”flyktiga 
liv”. Det är kropparna som är hindret för den djupare insikten verkar det 
som, och Ninni blir skräckslagen av upplevelsen. Hon reagerar med att 
storgråtande kasta sig i Dannys famn, som verkar reagera mindre emo-
tionellt på upplevelsen. Den första lektionen i universums hemligheter 
verkar vara bortkastad.  
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     Längre fram i Nilsons sf-berättelse, tolv år senare, kommer ytterligare 
en rymdfarkost och hämtar Ninni och Danny. De blir hämtade utanför 
Vatikanen inför ögonen på en stor skara människor för att få göra en ny 
resa i universum. I den värld de förevisas är det ”gräs och träd, det fanns 
myror och fjärilar och skränande kajor i träden, men av liv som liknade 
deras eget syntes inga andra spår än gravarna”.88 Inte heller denna resa 
resulterar i att forskarna förstår mer av världens struktur och vad de 
utomvärldsliga medvetandena egentligen försöker förmedla. Ninni fast-
nar emellertid för en del i inkräktarens budskap: ” – Stenarna finns ju 
kvar, sade hon sakta. Stenarna finns kvar, och vi försvinner”.89 Den in-
sikten har Ninni fått redan tidigt i den första lektionen från det kosmiska 
medvetandet som kallas Nyaga.  
 Stenarna är symboliskt viktiga i deras lektioner. Här har en spricka 
uppstått i Ninnis medvetande, ett ”tomt intet” mellan hennes pre- och 
refigurerade förklaringsmodeller. Hon säger även till Danny att han inte 
tar någonting av det som sker på allvar och det är kanske här nyckeln fin-
ns till varför de går skilda vägar längre fram. Hos honom finns det fort-
farande inte den spricka mellan det kända och okända där ny kunskap 
kan uppstå i en konfrontation. Danny förvärvar inga djupare insikter av 
erfarenheten. Ninni går däremot i konfrontation med det främmande 
och försöker utmana det okända. Det är under denna resa som en bryt-
punkt blir verklighet i deras liv. Under resan försvinner Ninni framför 
Dannys ögon, hon blir allt mer genomskinlig för att till sist vara osynlig. 
Hon försvinner också ut ur berättelsen och existerar sedan endast i Dan-
nys minnen av henne. Han är förkrossad och förstår inte vad det var 
”för mening med att finnas till i en värld utan Ninni”.90  
     Trots ett gemensamt (forskar)liv tillskrivs alltså karaktärerna Ninni 
och Danny olika förmågor och till viss del skilda erfarenheter.91 Hon ver-
kar vid någon tidpunkt välja abstraktionerna framför det jordiska livet. 
Danny letar efter Ninni i ”alla världar” på grund av att han föreställer sig 
att hon, trots den första känslan av rädsla inför det obegripliga, valde det 
alternativ som erbjöds, en okroppslig kunskap framför en materiell 
kropp och ett jordiskt liv. När Danny skall återberätta den andra upple-
velsen av konfrontation mellan mänskligt och icke-mänskligt för Hohen-
lohe säger han uppgivet att ”du kan anklaga mig för allt möjligt, att jag 
bara levat för vetenskapen, att jag aldrig har brytt mig ett dyft om män-
skligheten … Men du kan inte anklaga mig för det jag inte har begripit. 
Att jag sett ting som övergår mitt förstånd”.92 Det är detta som är kärn-
punkten i människornas möten med det främmande som det gestaltas i 
Nilsons romaner och kanhända är det där ett svar finns på gåtan med 
Ninnis försvinnande. Hon kanske insåg något – i Nilsons text inte in-
skrivet från hennes perspektiv - i det konfliktfyllda mötet som Danny 
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inte hade förmåga att förstå vid den tidpunkten. Och det är genom hans 
minnesarbete berättelsen växer fram. 
     När resan pågår är det Ninni som förskräckt säger ”Danny … Camil-
la var en gåta. Kanske en bra gåta ... Men detta är bara galenskap!” 93 Danny 
påminner sig senare hur Ninni blir allt mer frånvarande i sina tankar in-
nan det sista mötet med projekt Nyagas aktörer. Danny minns hur Ninni 
ständigt skapar mer omvälvande teorier och anar att hon inte berättar allt 
hon vet för honom.94 Han erinrar sig också hur hennes upplevelser 
skiljer sig från hans egna.95 Ninni citerar i det sammanhanget sympto-
matiskt nog några rader ur Percy Bysshe Shelleys dikt Mutability. Den lit-
terära referensen kommer till henne när hon grubblar över de kända 
konsekvenserna av dramat hon och Danny har hamnat i. Hon förstår att 
det hela inte är över utan att de än så länge bara har sett början: ”We are 
like clouds that veil the midnight moon, hördes det från Ninni. How restlessly 
they speed, and gleam, and quiver. […] Man’s yesterday may ne’er be like his 
tomorrow; Nought may endure but Mutability”.96 Ninni är rädd och än så länge 
förstår Danny inte fullt ut allvaret i situationen. ”Ninni klamrade sig fast 
vid Danny och viskade: – Det är inte slut än. Tro mig, Danny, det kom-
mer att hända något som ger mening åt allt det andra. Eller utplånar det, 
som om det aldrig hade hänt…”.97 Alternativen hon förespeglar sig är att 
något kommer att hända som ger mening åt det som skett; de kommer 
att få en förklaring på det oförklarliga. Eller så tänker hon sig att det som 
ägt rum kommer att utplånas, som om ingenting har skett. Båda alterna-
tiven kan förstås som akter av förnekelse eller en avbön för att få an-
svarsbefrielse. I finalen blir båda delarna verklighet.  
     Slutligen kommer Danny ihåg hur hon vid några tillfällen nästan för-
svinner – blir ”intet” – framför hans ögon när de sitter och äter till-
sammans eller sitter och samtalar.98 Det kan vara att Ninni har fått en in-
sikt från de kosmiska instruktörernas lektioner, som resulterar i att hon 
försvinner. Hon kan ha lyckats överbrygga klyftan mellan det främmande 
och det välkända, mellan det begripliga och det obegripliga, mellan det 
mänskliga och det kosmiska.  
 Om så är fallet är hennes transcendens en fullt logisk följd av in-
sikterna hon förvärvat. Genom att uppge sin genuina, materiella och 
mänskliga existens uppnår hon kanske det som utlovades i mötet med de 
främmande intelligenserna, kunskap som är mer värd än flyktiga liv. 99 
Priset tycktes för högt när hon första gången konfronterades med alter-
nativet, men hon kanske ändrade uppfattning genom nyvunnen insikt. 
Finalens försvinnande kan förstås som att Ninni valde att fortsätta sitt liv 
i en annan existensform för att finnas intill tidens ände. Romanernas 
upplösning antyder att Ninni genom sitt försvinnande – eller uppgåendet 
i ”intet” – är delaktig i transformationen som sker.100 Det kan vara Ninni 
som ser till att Danny blir hämtad av rymdfarkosten innan de sista och 
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avslutande scenerna utspelar sig.101 Om det är möjligt att förstå Ninni på 
det sättet finns det trots allt en kvinnlig karaktär hos Nilson som inte 
försvinner i förnedring och glömska. 
     Efter det andra mötet med den utomvärldsliga kunskapsförmedlaren 
frågar Danny: ”Ninni, var är vi, vart är vi på väg…?”102 Varpå Ninni 
svarar: ”Jag tror att vi är hos Gudarna…”. Helt klart är Peter Nilson här 
ute efter att söka gestalta ett sammansmältande med ”Gud” eller ett 
högre väsende. Detta är förstås en välkänd teologisk strävan. Teologen 
Anders Piltz diskuterar människans innersta väsen i boken Mellan ängel 
och best, att människan är sin egen gåta: ”Därmed har vi tangerat män-
niskans särart ur en annan aspekt: hennes bestämmelse till det oändliga, 
Gud. Hon är capax infiniti därför att hon är capax Dei (hon är alltså i stånd 
att motta det oändliga därför att hon är istånd att motta Gud)”.103 Detta 
är en teologisk fråga man också kan ställa om Ninni. Hon kanske är 
capax infiniti och capax Dei. Hennes försvinnande från världen antyder att 
hon valde att uppgå till en slags högre sfär och att hon i berättelsens på-
gående nu deltar i skapelsen av världen. Som i Benjamins fall i romanen 
Arken är det kanske också i Ninnis tillfälle en akt av ”försoning” som är 
möjlig bara genom att uppge sitt eget liv. ”Den som mister sitt liv, för 
min skull, han skall finna det”, skriver evangelisterna att Jesus säger.104  
 Ninni kan på det sättet förstås som den som fullt ut möter det 
okända och genom detta uppnår verklig ny kunskap. Hon uppnår en 
större insikt genom transformation där hon själv blir ett ”tomt intet”. 
Därmed uppfyller hon också Dannys liv som en frånvarande närvaro.  
     Återföreningen blir möjlig genom berättelsens process där Peter 
Lorentzens minnesarbete och återskapande av det förflutna möjliggör 
allt det som sker. Berättelsens och projektets slutliga genomförande sker 
genom Hohenlohe, den unge matematikern som enligt fiktionen skriver 
och formar berättelsen. Detta är alltså ännu ett exempel på det meta-
fiktiva understrykandet hos Nilson av berättandets och berättarens – dvs 
ordets – betydelse.  
 Hohenlohe är den som minns tillsammans med Danny och skapar 
berättelsens skeende. Berättelsen är ett försök från en gammal man att 
återskapa sitt liv och den unge mannens försök att skriva ner det hela 
genom att rekonstruera och återskapa en förfluten tid. Denna önskan 
uppfylls för Projekt Nyagas huvudpersoner tack vare datorn Angelicas 
förmåga till kontakt med principerna som styr världen på kosmiska 
nivåer.  
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Ninnis ”vara” i världen 

I rymdpiloten Isagel hos Harry Martinson finns en viktig intertextuell re-
ferens och Nilsons Ninni är till stor del utformad efter Isagels mall. 
Mimaroben och Isagel tillhör bägge Aniaras förskepp, de som på olika 
sätt har ansvaret för färden. Isagel är piloten som har huvudansvaret för 
Aniaras färd och mimaroben ”smeker Isagel” genom att stänga ute obe-
hagliga bilder: ”Jag stänger miman./Den är till för trösten/men inte för 
att människorna ska rysa/för världar som syns lika den de lämnat./ 
Problem och plågor som har snärjt oss alla/den tid vi rörde oss i Doris 
dalar/är ingenting att visa denna kvinna./Jag smeker henne med att 
stänga miman/emedan mimans sanning är omutlig”.105 Matematiken 
som en vetenskap höjd över andra personifieras i Isagel, en av de vack-
raste, skönaste och den mest fullkomliga bland människor. I Aniara re-
presenteras emotion och kreativitet av mimaroben, och det är samspel 
och motsättning mellan förnuft och känsla, vetenskap och konst, verklig-
het och flykt som präglar diktverket.  
 Isagel och mimaroben är varandras motpoler och kompletterande 
element. Isagel är på ett tidigt stadium inne på tankar om självmord men 
lyder mimarobens råd att fortsätta leva.106 Skeppet passerar en ”okänd 
sol, en halvutslocknad granne” och ”Isagel kom in till mig och sade:/Hur 
skall vi, käre? Bör vi eller icke?”107 Hon ”skonade goldondern Aniara” 
men är vred.  Isagel söker tröst hos mima så länge denna fungerar, delar 
sina upptäckter med mimaroben och de lever trots omständigheterna i 
en harmonisk symbios. Trots detta försvinner Isagel i diktens 88:e sång. 
”Den klara anden Isagel bröt samman./I hennes ögon kom en sjuk 
demon. […]/Osynligt för vårt öga gled hon undan/till trakten för De 
stora talens lagar/där eviga reserver finns att fånga/när slumpens nya 
välde så behagar”.108 I längden är enligt Martinsons dikt vetenskapen 
otillräcklig och Isagel bryter samman inför bördan av meningslösheten 
och tomheten i rymden där de reser. Isagel dör och mimaroben lämnas 
ensam med ett tungt tröstearbete, hans värld blir efter hennes död mer 
tom och innehållslös än tidigare: ”När den man älskat nått till dödens 
dörr/står rymden hård och grymmare än förr./Vi tyngas mer och mer, vi 
sönderkrossas/och aldrig mera skall vår själ förlossas/ur detta grepp den 
onda rymden har”.109 Mimaroben söker råd från Isagel och tror sig höra 
hennes röst sedan hon försvunnit från världen.110 
     I Projekt Nyaga gestaltas Ninni redan från början som en person med 
ovanlig kapacitet och förmåga. Hon beskrivs som forskare mer än 
människa, intellekt mer än kött och blod och mytisk mer än verklig. På 
ett liknande sätt som Isagel känner sig Ninni allt mer dragen till ”under-
gången” och det är kanske så att det är den vägen hon slutligen föredrar. 
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Isagel fortsätter att fungera som en inspirationskälla för mimaroben som 
tycker sig höra hennes röst också efter hennes död. Modellen upprepas i 
Nilsons andra roman om Danny och Ninni och Ninni tar kontakt med 
Danny efter sitt försvinnande.  
     Ninni försvann som framhållits plötsligt och spårlöst från världen 
och från Danny. Hans sökande efter Ninni sedan hon försvunnit ur hans 
värld liknar Mimarobens saknad. Likt Isagel framställs Ninni som den 
intellektuellt överlägsna av de två som leder det viktiga vetenskapliga 
arbetet i Nilsons romaner.111 Danny håller minnet av Ninni vid liv på 
samma sätt som Isagels minne hålls vid liv av Mimaroben. Frågan är hur 
eller varför Ninni försvann, om hon som Isagel ger upp livet. Ninni för-
svinner in i abstrakta tankar och blir genomskinlig framför Dannys ögon 
innan hon försvinner fullständigt. Ninnis mänsklighet och existens 
ifrågasätts efterhand av omvärlden; de ifrågasätter om hon överhuvud-
taget existerat annat än som ”en dagdröm hos Peter Lorentzen?”112  
     Danny och Ninni styrs av den konventionella naturvetenskapliga for-
skarens världsbild och där finns det inga övernaturliga krafter eller im-
materiella tillstånd. De prefigurativa ramar som styr deras arbete, deras 
metoder och tolkningar utgår från naturvetenskapliga metoder och deras 
refigurativa ramar är fortfarande styrda av logik, empiri och en materi-
alistisk förståelse av världen. Den avgörande händelsen i Projekt Nyaga är 
trots allt sf-stoff i övrigt att Ninni försvinner från den fysiska världen. 
Dannys upplevelse när Ninni försvinner resulterar i frontalkrockar mel-
lan det prefigurativa och refigurativa fältet av preferenser. Här uppstår 
ett oförståeligt ”tomt intet” och han lever vidare med en djup över-
tygelse om att hon finns kvar i en immateriell existensform. Denna tro 
på ett skeende som inte är empiriskt och vetenskapligt trovärdigt går 
dock utöver de tidigare erfarenheter som han delat med Ninni. Att åter-
finna Ninni kräver att han förmår ställa frågor som är otänkbara från 
både det prefigurativa och refigurativa fält där han befinner sig som ve-
tenskapsman. Genom att acceptera förekomsten av eventuella nya med-
vetanden som fullständigt främmande uppstår en spricka i medvetandet 
mellan det förklarliga och det oförklarliga. Dannys möjlighet att återfinna 
Ninni uppkommer från detta konfigurativa tomrum.  
     Ninni blir som påtalats mer och mer gåtfull som person på grund av 
sitt ovanligt avancerade intellekt och sitt försvinnande. Ninni försvinner 
från världen på ett likartat sätt som förunnats profeten Elia i Gamla Testa-
mentet och Danny blir i sin tur hämtad av Ninni, till vad som förespeglas 
vara ett evigt liv som unga människor på Agnanäs. Undersöker man en-
bart Ninni, verkar det som om en positiv förändring av kvinnobilden har 
inträffat i förhållande till gestaltningarna av kvinnor och i tidigare roma-
ner. Som läsare får man emellertid skäl att tro att både Ninni och hennes 
halvsyster Carolyn är resultat av någon form av genetiskt experiment 
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som deras far utfört på deras mödrar. Ninnis ursprung och mänsklighet 
blir mer oklart ju längre berättelsen pågår. Ninni framställs allt mer som 
något annat än en mänsklig kvinna, om hon har existerat överhuvudtaget 
så kan hennes genialitet vara resultatet av faderns skapande av henne på 
konsgjord väg genom genetisk manipulation.113  
 När hon försvinner från världen ställs alla inför en stor gåta. När pro-
jektet närmar sig sitt slut samtalar Callahan med en holografisk, eller 
kanske en biologisk, rekonstruktion av Hohenlohe och i samtalet ifråga-
sätts Ninnis hela existens: 

Men om du finns där: vad hände med Diana Emerson? Vem var hon? Och vad hän-
de med Lorentzen? – Alla som deltog i Nyaga-projektet var omprogrammerade män-
niskor. Även påven Urban och jag själv. Alla utom Diana Emerson. Jag vet inte vem 
hon var och hur hon kunde existera. Kanske blev hon till som en dagdröm hos 
Lorentzen, eller som hans anima, som gamle Jung skulle ha kallat det. Jag förstår det 
inte, jag anar bara att fantasin hade makt över verkligheten. Kanske var det för hen-
nes skull som det blev nödvändigt med den långa tunneln hit, från den gamla värl-
den.114 

Det är alltså i romanens berättelse eftertidens forskare som ställer frågan 
om Ninnis vara i världen. De ifrågasätter hennes existens. Hennes för-
svinnande ställer även läsaren inför en mängd frågor. Ninni kan vara en 
del av det stora projekt som pågår, en av de kosmiska uppdragsgivarna i 
Projekt Nyaga när man slutligen lämnar henne.  
     Det verkar som att Ninni definitivt skrivs bort från berättelsen. Kan 
Ninni ha levt sitt liv blott i en av karaktärernas fantasi och hela denna 
historia spelats upp tack vare dennes envisa berättande? Läsaren inser 
också att hon endast har varit en indirekt deltagare under hela historiens 
gång. Man ser henne endast genom Dannys berättelse där han rekon-
struerar sitt liv. När sanningen avtäcks om det kosmiska projektet och 
dess långsiktiga planer för mänskligheten försvinner hon som en vind-
pust. Är det möjligt att förstå Ninni på ett annat sätt? Det är eftertidens 
kolleger som ifrågasätter hennes existens. I citatet ovan är det de sista två 
vetenskapsmännen i världen, Callahan och Hohenlohe, som samtalar och 
det är därmed den sista människan med en mänsklig existensform som 
försöker skapa sig acceptabla förklaringsmodeller för det som skett.  
 Mänskligheten och världen som han känner den är utplånade och han 
värjer sig inför att själv försvinna i det okända. Det är på det sättet ratio-
naliteten och vetenskapsmannens kyliga förklaringsmodeller som utplå-
nar Ninni ur historien.  
     Detta kanske inte är hela sanningen? För att rädda Ninni från att för-
svinna ur berättelsen krävs det av läsaren att hon backar åtskilliga gånger. 
Det är möjligt att läsa slutfasen i Peter Nilsons romanduo på det sättet, 
men det är långt ifrån en uppenbar tolkning. Entropi förutsätter att in-
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formation inte försvinner. Termodynamikens första lag beskriver att 
energi inte försvinner utan omvandlas och antar andra former. Det bety-
der i romansammanhanget att Nilson använder entropi som en tanke-
figur där energi och information fungerar enligt samma termodynamiska 
lagar. I det universella minnet, den kosmiska datorn som har skapats, 
finns således alla minnen och erfarenheter sparade från alla varelser som 
någonsin har existerat. Men dessa har förändrat form och oordning och 
oförutsägbarhet har uppstått.  
 I denna kosmiska minnesbank finns enorma mängder information 
som Callahan och Hohenlohe inte känner till och inte heller skulle känna 
igen. Ninni kan förutom detta, vid den här tidpunkten, vara en del av det 
kosmiska medvetande som planerar för mänsklighetens fortsatta utveck-
ling. Läsaren får lita på att entropins lagar gäller och att Ninni finns beva-
rad som minnen. Protagonisten Danny släpper dock aldrig tanken på att 
hon är verklig, och vad mer är, han tror att hon fortfarande finns någon-
stans och att det är möjligt att upprätta kontakt med henne igen. Och ge-
nom Stefano Hohenlohes medverkan och nedtecknandet av berättelsen 
blir hans idé verklighet i romanens final. 

En allsmäktig berättare 

Den som skapar skeendena i Projekt Nyaga är i slutändan berättaren 
Hohenlohe. Han rekonstruerar Dannys berättelse och sprider med hjälp 
av superkvantdatorn Angelica informationen i kosmos. Danny tillhanda-
håller information men den författande vetenskapsmannen Hohenlohe 
ger det hela en form, förmedlar och ser till att det viktiga berättandet 
sker. Hohenlohe förstår vad det hela handlar om tidigt i berättelsen och 
han tänker på sin egen roll som en lyssnare men också som en obser-
vatör och förmedlare av Dannys berättande. Hohenlohe är en utom-
ordentligt skicklig vetenskapsman, det påpekas att han äger insikter och 
förståelse för de kosmiska dimensionerna som få andra. Han förstår där-
för att han kan påverka skeendet som Danny berättar om. På grund av 
datorns konstruktion börjar berättelsen om Ninni och Danny interagera 
med yttervärlden och dramatiska skeenden utspelar sig. Huvudberättaren 
i Projekt Nyaga är på det sättet både en perifer gestalt som verkar som ett 
medium i berättelsens tjänst och en nyckelperson som sätter igång och i 
högsta grad påverkar skeendet.  
 Till en början är berättaren omedveten om vilka krafter som är satta i 
rörelse genom berättandet. Senare sker författandet formulerat som ett 
medvetet berättande, med ett uttalat mål som är att påverka karak-
tärernas livshändelser: ”Jag fortsätter att berätta och du skriver, men nu 
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gör vi det fullt medvetna om att vi spelar med verkligheten”.115 I denna 
medvetna skaparprocess befinner sig Hohenlohe i ett tomt intet. Han 
befinner sig mellan förklaring och förståelse där han försöker frambringa 
ny kunskap.  
     Nilsons symbiotiska vetenskapsman/berättare har sin förlaga i Mima-
roben och innehar i likhet med Mimaroben en nyckelposition i Projekt 
Nyaga. Hohenlohe ägnar sig åt en skapande process genom berättandet 
och skrivandet. Aniaras mimarob är hos Martinson en berättare som 
skapar och diktar den tillvaro som man läser om. Mimarobens överty-
gelse är att människorna behöver tröst, inte insikt i verkligheten. All te-
knisk finess, konstnärlighet och fantasi ägnas i Aniara åt att ge männi-
skorna flyktvägar i form av olika illusioner. Mimaroben personifierar där-
med kreativitet, skaparkraft, verklighetsflykt, illusioner och även själv-
bedrägeriet. Yrkesmässigt är mimaroben en konstnär och ett tekniskt 
snille som genom att kombinera sina olika färdigheter skapar en ny 
konstnärstyp; en slags multimediakonstnär som använder sig av faktiskt 
och fiktivt material och därigenom skapar något helt nytt. Genom sin 
position som mimas tekniker är han en resurs som håller människan 
uppe i en värld dömd till undergång. Mimaroben är alltså berättaren som 
förmedlar Aniaras öde, och han är visionernas vårdare i Aniara; ”Själv 
har jag inget namn. Jag tillhör Mima/och kallas därför endast mima-
roben”.116  
     Det tar i Nilsons romaner om projekt Nyaga lång tid innan läsaren får 
veta Stefano Hohenlohes fulla namn och med den vetskapen uppstår en 
historisk och biografisk tillhörighet som den gamle vetenskapsmannen 
Danny kan relatera sin berättelse till. Berättarens fulla namn i romanerna 
är Stefano Hohenlohe Waldenburg-Montaperto-Schillingsfürst och Dan-
ny inser plötsligt att den unge forskaren är släkt med påven Urban som 
är en viktig del i Dannys och Ninnis berättelse.117 Hohenlohes namn är i 
det sammanhanget intressant med tanke på Nilsons läsningar av Rainer 
Maria Rilkes Duinoelegier. Det verkar alltså som om Nilson lånat sin berät-
tares ovanliga efternamn från verklighetens furstinna Marie von Thurn 
und Taxis-Hohenlohe som lät diktaren Rilke bo på slottet Duino.118 Med 
tanke på Hohenlohes funktion som romanens berättare och skapare av 
skeende är kopplingen till Rainer Maria Rilkes mecenat av visst intresse. 
Furstinnan Hohenlohe var den som så att säga skapade konstnärens yttre 
förutsättningar för att skapa diktverket Duinoelegierna.  
 Sedan Danny fått ta del av den unge Hohenlohes personliga bak-
grund förändras berättelsen och han utses som en arvinge till den märk-
liga berättelsen samt Dannys vetenskapliga och jordiska kvarlåtenskaper.  
     Mimaroben som fiktiv gestaltning framställs av Harry Martinson som 
en tjänande samarit i empatins tjänst och han beskrivs som en konstnär i 
självbedrägeriets tjänst, en återgivare utan egen vilja sett ur den synpunk-
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ten. Han framstår som en ödmjuk och insiktsfull tjänare med ett viktigt 
uppdrag.119 Hohenlohe är på samma sätt i Nilsons romaner en osjälvisk 
man som låter en nyckfull gammal vetenskapsman styra berättelsen. 
Skillnaderna mellan berättelserna är emellertid stora och Mimaroben be-
finner sig i samma hopplösa situation som sina medpassagerare, där han 
lyckas bygga upp andningshål eller frizoner. Med en blandning av visu-
ella bländverk, teoretiska kunskaper, konstnärlig och teknisk begåvning, 
arbetar han ihärdigt med ett flertal medier.120 Mimaroben fortsätter sitt 
arbete med att försöka fylla mimans plats långt efter det att hon har dött. 
Långa perioder lyckas han väl.  
 Hans uppgift i senare delen av eposet blir svår, människorna samar-
betar inte med hans lysande illusionsmakeri. Han konstaterar att ”även 
fantasins gobeläng/behöver stöd av mänskors vilja:/ett litet bidrag 
inifrån av dröm”.121 Mimarobens berättelser, bilder ur historien, frag-
ment från okända världar, kunskap och dröm påverkar människorna 
men räcker inte fullt ut. 
     Hohenlohe är hos Peter Nilson en ännu mer central gestalt som 
framför allt har mycket mer kraftfulla verktyg till sitt förfogande som be-
rättare än sin fiktive föregångare. Han är den som möjliggör återföre-
ningen mellan Ninni och Danny och därmed frambringar romanens 
transcendenta final. Han lyssnar till Dannys berättelse och beslutar sig 
för att återskapa den värld den gamle minns. Hohenlohe ser sig på ett 
liknande sätt som en berättare och återgivare i berättandets tjänst och 
han lyckas bättre än sin intertextuella frände: Hohenlohe upplever att 
Danny återförenas med Ninni och kommer tillbaka till sitt älskade hem 
Agnanäs där de båda är evigt unga.  
 En svensk drömbild av sommar målas upp för den gamle mannen. 
Som profeten Elias i Gamla Testamentet hämtades i en brinnande vagn och 
lämnade över sitt profetuppdrag till sin unge lärjunge lämnar Lorentzen 
över sitt uppdrag till  Hohenlohe. Efter Lorentzens ”himlafärd” fort-
sätter Hohenlohe att undersöka de lösa trådar som han upptäckt i Loren-
tzens berättelse och startar de sista och avgörande händelserna i den lån-
ga kosmiska skapelseprocessen.  
     I Projekt Nyaga går världen oåterkalleligt under samtidigt som ett para-
disiskt framtidsscenario målas upp. En abstrakt medvetandestruktur i ge-
menskap med ”Gud” uppstår. Återigen uppgår männen i gudens med-
vetande och kvinnan verkar ha abstraherats bortanför allt mänskligt eller 
gudomligt. Vart tog då Ninni egentligen vägen? Är hon en del av tomma 
intet, har hon uppgått som en aktiv deltagare i de kosmiska arkitekternas 
omstrukturering av världen? Eller har hon övergått till Intet varur Något 
skall emanera? Det är möjligt att tolka Ninnis roll i Nilsons sf-roman 
som att hon genom sitt försvinnande uppgår i det kosmiska projektet 
som kallas Nyaga och på det sättet utformar den kosmiska kollektiva 
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medvetandestrukturen som är romanernas final. Hohenlohe har i den 
ickevärldsliga värld som uppstår, genom sina matematik- och astronomi-
kunskaper samt beslutet att kanalisera sin berättelse via superkvantdatorn 
Angelica, lyckats förverkliga Dannys dröm om att återfinna Ninni.  

Stefano Hohenlohe: en webbmaster i cyberrymden 

I Projekt Nyaga är det som påvisats observatören, berättaren, som styr ex-
perimentets utveckling och påverkar händelseförloppet. Hohenlohe skri-
ver ner Dannys minnen i Angelicas minnesfält med syfte att påverka 
Lorentzens liv. På samma sätt som Mimaroben är han inte enbart berät-
tare, utan en vetenskapsman och konstnär som föresätter sig att omsätta 
en vision till verklighet. Det är alltså ordets makt att påverka tillvaron 
som gestaltas i berättelsen. Trots vetenskaplig verksamhet är det den fik-
tive författaren/vetenskapsmannen som kan tillhandahålla nycklar till 
flera av de frågor jag undersöker i Nilsons sf-romaner.  
     En förening av teknik, etik och estetik kännetecknar Aniaras konstnär 
och berättare. Från sång 30 är miman död och det blir som sagt mima-
robens uppgift att hålla illusionerna vid liv. Mimaroben representerar en 
litterär symbios mellan vetenskap, teknik och konst. Det är en konstnärs-
typ som är intressant sett från vårt nutida perspektiv. Hohenlohe är på 
samma sätt en mimarob, som beskrivs nästan 40 år senare och som har 
tillgång till än mer avancerade hjälpmedel. Hans ambitionsnivå är också 
högre än mimarobens. Här handlar det alltså om tolkningar av det meta-
fiktiva elementet som sammanhänger med författarens och konstnärens 
bild i verken. Perspektivet måste då vidgas. Enligt författaren Steven 
Johnson var bilden av konstnären som kombinerade teknik och veten-
skap i sitt arbete vanligare innan den tekniska revolutionen och den mo-
derna industrialiseringens framväxt: 

There’s a funny thing about the fusion of technology and culture. It has been a part 
of human experience since the first cave painter, but we’ve had a hard time seeing it 
until now. [---] There are no artists working in the interface medium who are not, in 
one way or another, engineers as well. [---] They have become something else, some 
new fusion of artist and engineer – interfacers, cyberpunks, Webmasters – charged 
with the epic task of representing our digital machines, making sense of information 
in its raw form.122 

I dataåldern har denna multikonstnär åter äntrat den verkliga scenen och 
det sker hos både Harry Martinson och hans beundrare Peter Nilson.  
     Anknytningarna mellan Martinsons mimarob och Nilsons författare 
och vetenskapsmän i Projekt Nyaga är många. Martinson skriver att 
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Aniara är ”en fantasiprodukt som är skriven av tiden. Därigenom är den i 
viss mening en anonym skapelse”.123 Detta är en slags abdikering där för-
fattaren frånsäger sig rollen som suverän skapare. Han upprepar sin egen 
tronavsägelse i dikten som en av mimarobens formuleringar: ”Jag åter-
gav/med sändebudets rätt från tid till tid/vårt öde speglat i galaxens 
hav”.124 Också miman avsäger sig tronen i dikten och överlämnar resenä-
rerna till deras egen fantasiförmåga. Detta är hos Martinson ett resultat 
av skeenden i tiden och en av teknologins konsekvenser.125 Ingen tek-
nisk, andlig eller kosmisk ”Gud” kommer till undsättning och återställer 
ordningen.  
 Aniara gestaltar således en dystopi utifrån flera perspektiv, det finns 
ingen räddning; ingen av de vanliga makterna som uttrycks genom 
”Gud” och/eller ”Djävul” är i aktion. Aniara har en ineboende kom-
promisslöshet, den aleatoriska utgångspunkten implicerar att människan 
är ensam ansvarig för situationen som uppstått, ingen Gud framträder 
för att ställa allt till rätta. Hohenlohes roll i Projekt Nyaga skiljer sig från 
mimarobens främst på grund av det telelogiska perspektivet – världens 
nyskapelse följer en övergripande plan – men också på grund av tekni-
kens stegrade potential. Framtidens berättare kan enligt Peter Nilsons 
fantasi genom datorns hjälp förändra världen på genomgripande nivåer.  
     En viktig del av problematiken som den gestaltas hos Nilson är att 
den kosmiska kraft som svarar genom datorerna troligast är ett resultat 
av forskarnas datorsimulering av Gud, alltså ett resultat av deras egna 
skapelseprocesser. Forskarna kan själva ha skapat sin Gud, som män-
niskor i alla tider har försökt uppfylla sina behov av gudar. Skillnaden är 
att nu svarar människans skapelse direkt och en interaktion uppstår mel-
lan skapare och den skapade. Människan har skapat en makt som är så 
kraftfull och obegriplig som hon har försökt föreställa sig i sin fantasi. 
Resultatet blir ohanterligt också i proportion till den långt framskridna 
tekniken som finns till hands.  
 Tidigare tiders skapare av gudar hade inte lika kraftfull teknik till sitt 
förfogande och kunde därför inte förändra tillvarons grundläggande pri-
nciper i den utsträckning som Nyaga-fiktionens aktörer har möjlighet till.  
     Hohenlohe är på samma sätt som Mimaroben inte enbart berättare 
utan vetenskapsman och författare, och dessutom en observatör som i 
motsättning till mimaroben faktiskt påverkar händelserna i sin berättelse. 
Protagonisterna återvänder som påpekats i Nyagas slut till ett nytt Agna-
näs. Det kan kanske vara en utomvärldslig eller himmelsk plats – Agna-
näs är som läsaren vet sedan länge bortspolat av vattenmassor. Ninni 
och Danny sammanförs trots det på den plats berättaren Hohenlohe 
identifierar som Agnanäs, de förenas som unga människor i en nyskapad 
värld.  
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 Detta är möjligt att genomföra i enlighet med sf-berättelsens logik, 
där modern teknik interagerar med kosmiska krafter och aktörerna lång-
samt klarar av att möta och närma sig det främmade. Långsamt men 
oundvikligt har de tvingats acceptera okända krafters logik och givit upp 
sitt motstånd för att uppnå en annan medvetande- och existensnivå. 
Danny Lorentzen och Stefano Hohenlohe har med sin gemensamma 
berättelse skapat en ny värld. Peter Nilson har med denna berättelse gett 
sin sf-version av denna nya skapelse. 
     I min analys av Peter Nilsons författarskap här i del II har det fram-
gått hur stor betydelse han fäste vid själva skrivandet, dvs hur han tema-
tiserar författandets ord och praktik; hur vi kan spåra ett grundläggande 
intresse för myten hos honom; att det finns en androcentrisk och där-
med etisk problematik i verken; hur författarskapet präglas av ett til-
lämpat teleologsikt tänkande samt – slutligen – att Peter Nilsons för-
fattarskap kan öppnas med hjälp av de intertextuella referensramar som i 
hans fall är utomordentligt vida.  
 Innan jag i del III går in på en analys av vad det är som finns i dessa 
nya världar som hans fantasi sträckte sig ut mot så skall jag avslutningsvis 
dröja något vid hans centrala tema – det tomma intet. 
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7. Tomma intet: vid många olika gränser 
En utgångspunkt för föreliggande arbete är en nyfikenhet på vad som 
finns i de åberopade tomheter som gestaltas i fiktionernas tid-rum. Peter 
Nilsons romaner utspelar sig har det visats i analysen i tider före och 
efter ett pågående nu, vilket är just i det konfigurativa rum där ny kun-
skap och nytt vetande kan uppstå. Jag har undersökt hur författaren kon-
struerar pre- och refigurativa fält och hur karaktärernas handlingsmön-
ster utformas. Frågan jag har ställt om protagonisterna gäller om de be-
möter det okända med nyfikenhet eller utplånar de skillnader mellan det 
okända och det kända och förblir opåverkade?  
 Nilsons särpräglade användning av företeelsen tomma intet är synner-
ligen intressant då den syftar på mentala och intellektuella kategorier med 
en fascinerande historik. Föreställningar om “noll” och tomma intet har 
varit nära förbundna med föreställningar av existentiell art. Omvälvande 
vetenskapliga insikter, fysik, matematik och nya förklaringsmodeller för-
de under 1900-talets första decennier inte bara till rädsla utan startade 
också kreativa tankeprocesser och lade  grunden för nyskapande konst.  
     Mellanrummen i Peter Nilsons berättelsers händelseförlopp är som 
demonstrerats fält mellan historia, mytologi, kosmologisk och upplevd 
tid. Dessa beståndsdelar utgör råmaterial för de föreställningar genom 
vilka de litterära karaktärerna med hjälp av sin förförståelse skapar ny 
förståelse om tillvaron. I Mitt i labyrinten beskrivs Gud av Peter Nilson 
som något som genom sin frånvaro fyller världen: ”Gud försvann, men 
den tomma världsrymden blev kvar. Han lämnade sannerligen ett väldigt 
tomrum efter sig, just så som man kan vänta sig av Gudar”.1 I Mitt i 
labyrinten diskuteras tomhet främst utifrån astronomiska, kvantfysiska, 
matematiska, religiösa och andra kunskapsmässiga perspektiv. I resone-
manget flyttas emellertid fokus från fakta när det gäller kvantfysik på par-
tikelnivå till undran om var Guds skapelse ur tomma intet kommer in i 
föreställningsvärlden: ”Allt är egentligen bara tomrum. Det är tomt ute i 
världsalltet och tomt inne i tingen. Det enda som verkligen finns är tom-
ma intet”.2  
 Nilson fortsätter att beskriva tomma intet och säger: ”Jag överdriver 
inte mycket. Om all materia i världsalltet skulle spridas ut och fördelas 
över världsrymden räckte den bara till några få atomer på varje kubik-
meter rymd. Ett så perfekt vakuum kan vi aldrig frambringa på jorden. 
Dessutom är ju varje atom till allra största delen tomrum: kärnan i väte-
atomen är inte större än ett litet sandkorn jämfört med en stor byggnad”. 
Han fortsätter: ”Att allt är tomrum är i själva verket en av de mest exakta 
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sanningar som man kan uttala. Det finns just ingenting mer än ingen-
ting”.3 Benjamin fastlår som protagonist i Arken det egendomliga i att 
världsalltet nästan enbart består av tomrum. ”Förstår du det orimliga i 
detta?” frågar han Ahasverus och fortsätter: ”Alltet består av ingenting!”4 
Guds skapelseverk och frånvaro är tema för det fiktiva samtalet och 
Benjamin säger att de ”kristna påstår att deras Gud skapade världen av 
intet, men i sin dårskap fattar de inte att den fortfarande består av tom-
rum. Alltså skapade han ingenting, han gjorde ingenting alls”.5 Här är det 
en frånvaro som gestaltas genom att skaparen och det skapade kontra-
steras. 
     I Nilsons särskilda tillämpning av tomma intet som intrigbärande ele-
ment och tematik konfronteras karaktärerna i romanerna som vi sett 
ständigt med okända företeelser i något som är ett kognitivt tomrum. 
Gud såväl som människor placeras i ett tomt intet och tvingas tänka i 
nya banor och genom detta finna möjligheter till att uppnå ny insikt och 
kunskap. I Nilsons romaner beskrivs tomma intet med de berättar-
tekniska verktyg författaren väljer att använda sig av i sin fiktiva gestalt-
ning. I essäerna diskuteras tomma intet parallellt från vetenskapshisto-
riska och filosofiska horisonter och ges delvis en annan språkdräkt. Essä-
ernas diskussion om tomma intet bestäms av en populärvetenskaplig 
genre med krav på exakthet men som ändå inte är strikt vetenskaplig, 
utan befinner sig mellan fakta, fiktion och spekulation. Den skönlitteräre 
författarens och populärvetenskaplige naturvetenskapsmannens uttrycks-
möjligheter skiljer sig åt, vilket Nilson drar nytta av i sitt parallella och 
brobyggande författarskap.   
     Föreställningarna om tomma intet är ett område där interaktion mel-
lan vetenskap och konstarter blir tydlig och ”tomhet” har utmanat ett 
flertal konstnärer när det gäller existerande tanke- och uttrycksmodeller. 
Förändringar av världsbilden förde generellt till att nya konstnärliga ut-
tryck uppstod och tydligt influerade ett antal konstnärers estetik – något 
vi kan se som modernitetens skapelseprocesser under förändrade villkor. 
Samband mellan vetenskapens rön och estetiska uttryck framkommer 
exempelvis tydligt hos bildkonstnärerna Robert Rauschenberg,6 Ad Rein-
hardt,7 Jasper Johns8 och kompositören och musikern John Cage9 som 
samtliga utforskar tomma intet från sina respektiva estetiska uttryck.10 
Cage förbryllade säkerligen den första oförberedda publiken på urpre-
miären av 4’33 (1952).  
 Cage har föreläst om tomma intet och i Lecture on Nothing inleder han 
det 40 minuter långa föredraget med att säga att “I am here/and there is 
nothing to say/ [...] I have nothing to say/and I am saying it/and that is 
poetry.“11 Det kan dessutom vara värt att notera att Cage erkände att han 
fick mod att skriva sitt tysta stycke 4’33” när han sett Rauschenbergs 
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tomma, vita målningar (1950).12 Tomma intet blev estetiskt en företeelse 
som var möjlig att konkretisera i konstnärliga gestaltningar.13  
 Nämnda konstnärer utforskar tomhet under 1950-talet med estetiska 
uttryck, på samma gång som konsekvenser av relativitetsteorin utmynnar 
i ytterligare en tydligt frammejslad vetenskaplig inriktning, nämligen 
kvantfysiken.14  
     Det pågår enligt bland andra matematikern John D. Barrow på detta 
sätt en idémässig interaktion och korsbefruktning i vår samtid, på många 
nivåer som resulterar i ny vetenskap och nya estetiska uttryck.15 Exemp-
len ur konstnärers uttryck kan sägas vara några av modernitetens utma-
ningar av kategorin tomma intet, konstnärliga gestaltningar där det tyd-
ligt framgår att tomma intet på intet sätt är ”tomt” eller innehållslöst. 
Samtidigt visar det sig att ”tomheten” består av många och kanhända 
oväntade mentala, prefigurerade företeelser som omgärdas av sociala 
konventioner, vilka åtminstone under 1950-talet kunde utmanas av nya 
estetiska angreppssätt.16 Tomma intet är på det sättet en kategori som 
kan utmanas genom överraskande estetiska uttryck och förmå både 
läsare, musikpublik och konstkännare att omformulera välkända kate-
gorier genom uppluckring som konstnärer iscensätter. Det skapas spric-
kor mellan fastställda kategorier där det finns möjligheter till nya insikter.  
     Tomma intet är en i hög grad kreativ tankefigur som också kan utlösa 
läsarens kreativa förmågor. Precis som John D. Barrow skriver i The Book 
of Nothing finner man – generellt – och alltså också hos Nilson: “Not-
hing, suitably disguised as something, never far from the centre of 
things. Nothing, in its various guises, has been a subject of enduring fas-
cination for millennia”.17  

Myter och tomma intet 

Många av Nilsons teman är tankeväckande med sina vida vyer. Jag har 
belyst delar av världsbilden och de nya världar som skrivs fram från det 
dubbla perspektiv som känneteckar Nilsons författarskap. Det är fram-
för allt effekterna av Nilsons konsekventa användning av ett massivt my-
tiskt material som ger nycklar till dessa etiska frågor. Nilsons användning 
av myter som berättartekniska verktyg är särskilt intressant med tanke på 
de transformationsprocesser och symbiotiska medvetandeformer som 
gestaltas i romanerna. Trots skillnader i romanernas intriger kulminerar 
berättandet i ett slags posthumana existenser, i fria transcendenta exi-
stenser utan kroppsliga band. Nilsons mytanvändning konserverar i det 
sammanhanget äldre tiders föreställningar när det gäller makt och kön i 
framtida världar. Och de mytiska skeenden som ges skönlitterär gestalt 
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visar sig vara laddade med en stor mängd prefigurerat innehåll snarare än 
att vara ”tomheter”. 
     Myterna får en annan effekt som jag ser det i relation till Nilsons idea-
liserade och problematiska skapande ur ”tomma intet”. Det blir uppen-
bart att skapandet ur tomma intet pågår i en kontext som omskapas i 
enlighet med författarens vilja att berätta på sina särskilda sätt. Myterna 
finns som ett kulturellt arv som vi förvaltar på mängder av olika sätt. De 
är dock inte naturgivna sanningar eller fasta konstanter i världen. I bok 
efter bok rekonstruerar, återberättar och omskapar Nilson myter ur av-
lägset förgångna tider. De kombineras med modernt material och upp-
repas och återskapas i fjärran framtider. Det kan vara en del i författarens 
ansats att påvisa idéernas universalitet över tids- och kulturgränser, ett 
sätt att förankra omtumlande tankeprojekt i något välbekant. Myters sä-
regna egenskap som berättartekniska teman och drivkrafter är mång-
tydig, genom att de som en statisk informationsmassa äger kreativ poten-
tial på grund av sin välbekanta och avslutade narrativitet. Författare kan 
genom kreativa dekonstruktioner få effektiva berättartekniska resultat 
genom kontrasterande eller överraskande återbruk – som Nilson i sina 
sf-verk.  
 Mytologiska konstanter som å andra sidan används som bärande idé-
er utan omformuleringar kan däremot resultera i att föråldrade tanke-
mönster konserveras i texten och framhålls som ofrånkomliga, oförän-
derliga mönster, oberoende av skilda tidsåldrar. De blir det välkända som 
det främmade speglas i och som på det sättet tillhandahåller enkla för-
klaringsmönster och tolkningsramar. På det sättet kan myterna begränsa 
karaktärernas möjligheter att uppnå ny kunskap genom att, som Ricœur 
skriver, de tar ”tillflykten till likhetens kategori”.18  
     I essäsamlingen Mitt i labyrinten skriver Nilson att forskare ”är täm-
ligen ense om en sak: att myter inte formuleras av historiska händelser” 
utan att det är grundberättelser som återges. Nilson påpekar att i ”myten 
utplånas minnet av den enskilda människan, även om hennes namn lever 
kvar. Det som finns där är en arketyp, ett oföränderligt och opersonligt 
mönster”.19 Han understryker som essäist att både individerna och hän-
delserna förlorar sin egenart när man anlägger dessa stora perspektiv och 
frågar sig om inte även naturen fungerar på samma sätt. ”Just detta unika 
bevaras inte. Naturen lägger inte heller någon vikt vid personliga min-
nen”. I sitt författarskap bemödar Peter Nilson sig särskilt om att und-
vika ett antropocentriskt perspektiv. Han uppnår detta genom att an-
vända stjärnkikaren som sitt viktigaste verktyg när avstånd till världen 
och tiden ställs in. Resultatet är att människor blir mycket små. Genus-
mönstren tycks dock som påvisats bestå – antropocentrisk skepsis förde 
alltså inte per automatik till ett brott med androcentrismen. 
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     Nilsons användning av myter och typos, (de)konstruktion av mytiskt 
material och resultatet detta får för karaktärernas livsmöjligheter har varit 
intressanta att undersöka.20 Litteraturvetaren Teodor Wolpers skriver 
som nämnts om ”konkreta universaler”, motiv som han menar kan iden-
tifieras som antropologiska konstanter oberoende av kulturella förän-
dringar, det gäller figurer som kommer från tradition, historia och som 
också är intertextuella.21 Myter används ofta av Nilson som primärmotiv 
i Teodor Wolpers mening och är som jag ser det författarens ansats att 
formulera en universell betydelsenivå där meningsfullhet med utgångs-
punkt i ett partikulärt öde antas bli representativt som en generell män-
sklig erfarenhet.22  
 Den mytologiska berättelsen om människan som skapades av Gud 
och sedan vände sin skapare ryggen är annars ett typiskt exempel på hur 
arkaiskt stoff frekvent återskapas som ett primärmotiv i sf-litteraturen. 
De fiktiva gestalterna inom sf följer ett repetitivt mönster av mytologiska 
mallar där man förutsätter att människoskapade varelser upprepar väl-
kända mytologiska handlingar. De kommer att ifrågasätta sin existens 
och försöker ta kontrollen över sin tillvaro, vilja utforma sina egna liv 
och försöka förinta sin skapare på något sätt. 
     I Mitt i labyrinten skriver Nilson att ”detta andra, den lilla resten som 
tycks vara något annat än intet, vad är den? Gud skapade världen ur in-
tet: så påstår den kristna traditionen och uttolkarna av Genesis. Men in-
gen skapelsemyt påminner om att världen fortfarande inte är mycket mer 
än intet, en nästan omätbar avvikelse från något alldeles tomt och obe-
fintligt”.23 Ett resultat som diskuterats inom modern kosmologi är tan-
ken på ett existentiellt tomrum, världen och himlen blev tomma utan 
Gudar och änglar och utan plan eller mål för människans existens.24  
 Matematikern John D. Barrow beskriver den svåra väg den mate-
matiska tomheten, siffran noll, hade för att sent omsider komma in i vårt 
västerländska matematiska system från det indiska räknesättet.25 I en 
världsbild där man som en självklarhet skrev ut tecken på frånvaro eller 
brist på något fanns det ingen djup och existentiell konflikt mellan 
tomheter i världen och människans plats i tillvaron. Mer korrekt uttryckt 
är det snarare så att tomhet, det att inte finnas till, är det optimala till-
ståndet i exempelvis den buddistiska religionen, där Nirvana är det 
eftersträvansvärda målet för människor. I den äldre judisk-kristna världs-
bilden var tomhet en teologisk omöjlighet och det var därmed inte en 
enkel sak att inkorporera företeelsen noll i ett matematiskt system. Den 
vanliga föreställningen var att tomrum, vakuum, var en omöjlighet på 
grund av att Gud finns i allt. Ett tecken för att kunna beskriva tomhet 
eller frånvaro av något var däremot en naturlig och logisk del redan i 
gamla indiska matematiska system.  



254 
 

 Historikern Georges Ifrah beskriver hur den matematiska tomhetens 
existens sammanhänger med religiösa föreställningar och jämför olika 
kulturers religioner med deras matematiska system. I From One to Zero 
skriver Ifrah att “The Indian zero stood for emptiness or absence, but 
also space, the firmament, the celestial vault, the atmosphere and ether, 
as well as nothing, the quantity to be taken into account, the insignificant 
element”.26 I Räknekonstens kulturhistoria: Från forntiden till dataåldern, del I 
beskriver Ifrah vilka mentala barriärer som behövde överbryggas för att 
inkorporera en beteckning för tomhet i det västerländska matematiska 
systemet. Ifrah beskriver det som den ”sista grundläggande uppfin-
ningen” inom matematiken.27 Hur man räknar berättar alltså mycket om 
hur kulturen är. Författaren Alban Krailsheimer skriver i sin bok Pascal 
att ”[i]t is hard to think of any modern parallel to the shiver of horror en-
gendered by the mere suggestion to a man of the seventeenth century 
that a vacuum could effortlessly exist and be maintained; a materialist 
forced to admit irrefutable evidence of life after death might offer a fair 
analogy”.28  
     Idén om att det överhuvudtaget skulle kunna finnas någon form av 
tomrum, i världen eller i matematiken, att det skulle kunna existera något 
som kan betecknas som ”ingenting”, förorsakade alltså existentiella, filo-
sofiska och teologiska tankeproblem ännu tidigare i den europeiska kul-
turhistorien. I Den glada vetenskapen (1882) beskriver Friedrich Nietzsche 
ett mentalt tomrum som uppstår när alla kända hållpunkter har suddats 
ut:  

Hur mäktade vi torrlägga oceanen? Vem räckte oss en svamp som kunde sudda ut 
hela horisonten? Hur gjorde vi när vi lossade kedjan mellan denna jord och dess sol? 
Vart är den på väg nu? Vart är vi på väg? Bort från alla solar? Störtar vi inte oav-
brutet? Och rör vi oss inte bakåt också, åt sidan, framåt, i alla riktningar? Finns det 
fortfarande ett uppe och nere? Är det inte som om vi irrade omkring i ett oändligt 
intet? Är det inte tomma rymden som slår emot oss? Har det inte blivit kallare?29  

I detta mentala tomrum befinner sig den moderna människan och från 
den horisonten beskriver Nilson världen och vetenskapen.30 Han brottas 
alltså med den gamla frågan hos Friedrich Nietzsche om hur vi skall leva 
i en värld utan hållpunkter. 
     Tomma intet ger i Nilsons skönlitteratur upphov till samtal, oväntade 
händelser och upptäckter. Ett samtal om tomhet och frånvaro utspelar 
sig mellan protagonisten Benjamin och den odödlige Ahasverus i Arken: 
”Det egendomliga med Gud, sade Ahasverus, det är ju att man inte 
märker honom. […] Jag tror även att han är lik tomma intet. Tomheter 
kan ibland vara mycket påträngande”.31 Ahasverus formulerar det som 
kanske är det mest grundläggande i romanens tematik, nämligen Guds 
”frånvarande närvaro” som Platon uttryckte det.32 Ahasverus fortsätter 
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sina funderingar om Guds existens och säger till Benjamin att de ”som 
menar att han inte existerar kan naturligtvis ha rätt, men de tänker inte 
på att de bara leker med ord. Hade de tänkt över saken, och det tycks du 
ha gjort, skulle de ha förstått att även det som inte finns kan ha ett slags 
existens genom att man kan tala om det och anklaga det för att inte 
finnas”. 33 Tomma intet som Ahasverus och Benjamin samtalar om är ett 
av de mest framträdande motiven i författarskapet. Nilsons karaktärer 
placeras i olika ”tomheter” och mellanlägen och med de svårigheter detta 
medför.  
 Böckerna och orden är på det sättet delar i pågående samtal genom 
tid och rum. Peter Nilsons verk är fyllda av samtalande karaktärer som 
försöker kommincera och överskrida rummet och tiden. Och där han 
som författare söker motverka glömskan. 

 Minne och glömska: parallella spår i essäer och romaner 

I essäsamlingen Mitt i labyrinten skriver Nilson om berättandet som en ur-
åldrig och fåfäng kamp för att bekämpa glömska med utgångspunkt i 
Borges författarskap: ”Glömskan, skriver Borges, är en av minnets for-
mer. Glömskan är minnets källarvåning, myntets hemliga andra sida. Ba-
kom sådana tankar måste det finnas en övertygelse om att glömskan är 
overklig därför att tiden är overklig. Minnet är ett ord för det oförän-
derliga, det som består medan tiden rullar vidare. Minnet är släkt med det 
tidlösa. Om nuets flykt på något sätt är en illusion måste glömskan också 
vara det. Det finns i så fall ingen glömska i universum. Kanske är det 
så”.34 Resonemanget fortsätts av Peter Nilson utifrån Borges text via uni-
versum och landar i det egna författarskapet: ”Men varje bokstav som 
jag skriver ner är trots allt en påminnelse om att tiden går och att världen 
förändras, och att människan en gång uppfann skrivkonsten för att be-
kämpa glömskan”.35 Minnet som en konstant och oföränderlig företeelse 
eller faktor är som jag ser det en utopi – minnen förändras med tiden 
och är lika föränderliga som mycket annat av vår mänskliga verksamhet. 
Detaljer man förbisett noteras vid senare tillfällen, andra aspekter i väven 
fokuseras mer, man lägger vikt vid olika facetter när vi vid skilda tider 
efteråt tittar på våra minnen. Minnen som skrivs ner får däremot en fast 
form och står sig på ett annat sätt genom tiderna. Här kommer för-
fattaren in som en som fastställer minnena.  
 Hos Nilson anknyter utgångspunkten och avslutningen i Mitt i laby-
rinten antingen till författarens bok som läsaren just nu håller i handen 
eller till Nilsons egen läseprocess. Fantasin och berättelserna framställs 
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genomgående som ett av människans viktigaste verktyg för att skapa, 
organisera och tolka världen.  
     I Peter Nilsons skönlitteratur är författaren en som skapar världen på 
liknande sätt som forskaren utforskar och påverkar världen. Skrivandet 
är med Nilsons formulering ”att forma ett stycke av världen”. Han påpe-
kar att fantasin är ”[v]erktyget som har skapat vår tillvaro: all vår kultur, 
all dikt och vetenskap. Det är i vår fantasi som våra bilder och modeller 
av universum blir till, den ger oss en inlevelse i människors liv och histo-
riens flöde. Det är en människas fantasi som har skapat denna bok, lik-
som alla andra böcker”.36 Det är i nyskapande föreningar mellan kun-
skapskategorier som Peter Nilson söker nya perspektiv på gamla frågor 
och det är genom symbioser mellan framför allt människa/maskin, män-
skligt/övermänskligt som detta ges form i romanerna.  
     I Nilsons skönlitteratur gestaltas symbiotiska medvetanden som ema-
nerar ur mänskliga, tekniska och andliga dimensioner. Fantasin framställs 
som människans mäktigaste verktyg för att förklara och samtidigt genom 
berättande skapa världen. Berättaren/författaren är den som likt Gud de-
finierar och därigenom skapar världen. Nilsons berättarstrategi i essäerna 
är däremot mer närsynt, att med utgångspunkt i den fysiska närmiljön 
som regnet utanför fönstret eller skiftande årstider, via reflektioner kring 
mänskliga egenskaper som skapandet och minnet, fortsätta till historiska 
perspektiv, modern forskning inom skilda vetenskaper, för att slutligen 
ställa existentiella frågor om människans plats i kosmiska perspektiv.  
     Det intressanta här är de sammanhang mellan olika kunskapsfält som 
lyfts fram i samtliga essäsamlingar och ur myternas rika förråd samt ve-
tenskapernas interaktion som ligger som en grund i resonemangen. Det 
är fantasieggande och informativt, men det är samtidigt en berättelse 
bland många möjliga som också riskerar att reducera kunskap och vet-
(en)skap till några få förenklade grundfrågor. Jag har mot den bakgrun-
den särskilt undersökt hur förutsättningarna och finalerna skiljer sig åt 
för manliga och kvinnliga karaktärer utifrån Nilsons berättelser om män-
sklighetens öde. Berättelserna om framtiden tenderar som framgått 
tyvärr att begränsas till upprepningar av det redan existerande då myter-
na i flera fall sätter ramarna för karaktärernas tanke- och handlings-
möjligheter. Jag återkommer till Ninni och Benjamin i nästa del då de 
symbiotiska medvetanden som uppstår i romanerna undersöks. Det är 
möjligt att det finns hopp för Ninni trots allt. 
     I Rymdljus finns ett av många exempel på hur Peter Nilson som glas-
pärlespelare söker och finner analogier, hur han sammanför före-
ställningar från olika kunskapsområden för att finna gemensamma näm-
nare och komma närmare en slags sanning. Han söker efter allmänna 
strukturer och frågar om det kan finnas grundläggande sanningar som är 
opåverkade av forskarnas olika verktyg och utgångspunkter. Nilson 
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söker arketyperna, de eviga frågorna och menar att ”det finns något som 
inte dör. Det finns ett minne som överlever tiden, en identitet som be-
varas när allt annat förändras”.37 Han formulerar i Rymdljus ett slags mo-
dern syntesism, en övertygelse om att teologer, filosofer och natur-
vetenskapsmän i grunden försöker besvara samma frågor: ”All vår forsk-
ning kring naturen, materien och universum trevar innerst inne efter nå-
got som består i förändringen, efter botten i den herakleitiska floden. 
Idéerna består, säger Platon. Det är Gud som består, menar teologen. 
Det är energin, påstod fysikerna för inte så länge sedan, innan de började 
leka med tanken att även ett universum kan uppstå ur intet”.38 Fördelar 
med att förena frågor på det här sättet är att man kan se att det kanske är 
liknande frågor som driver många divergenta kunskapssökanden. Sam-
tidigt riskerar man enligt min mening att reducera samtliga områden till 
en minsta gemensamma nämnare som förminskar deras potential.  
     Det reduktiva i denna metod är inte bara en svårighet gällande Peter 
Nilsons litteratur utan det diskuteras även av filosofen Marcia Sá Caval-
cante Schuback i Lovtal till intet: Essäer om filosofisk hermeneutik. Skill-
naderna som finns i de olika slag av kunskapssökande som människor 
ägnar sig åt osynliggörs och förlorar sin betydelse menar hon.39 Genom 
att jämföra och associera det främmande med det bekanta fortsätter det 
främmande att vara främmande. Genom att ”återföra det obekanta på 
det bekanta” – som Cavalcante Schuback formulerar det – utjämnas olik-
heter och öppningar mellan pre- och refigurativa tolkningsmodeller som 
därigenom stängs och ny förståelse försvåras.  
 Detta kan vara en risk och ett av resultaten av Nilsons sätt att stän-
digt förklara vitt skilda företeelser i världen genom analogier och sam-
manföra skilda kategorier till välkända företeelser. Viktiga skillnader för-
svinner när de likheter som finns får all uppmärksamhet. 
     I Nilsons framställningar understryks som påvisats vid upprepade till-
fällen att vetenskaperna har emanerat ur myterna, vilket kan förstås som 
att också vetenskap är något relativt som bottnar i trosföreställningar och 
inte enbart bygger på empiriska faktagrunder. Han beskriver veten-
skapernas och upptäckternas utveckling fram mot djupare insikt och vet-
skap. I essän ”Människan i universum” i Göteborgs-Posten beskriver Nilson 
sitt perspektiv på jorden och människan: ”Jorden är ett stoftkorn i rymd-
öknarna, men den är ju ändå vårt hem. Stjärnorna har bleknat bland lam-
por och neonljus. Varje gång jag skymtar dem kan jag uppleva för ett 
ögonblick att jag är instängd på jorden, att universums stora drama spelar 
vidare därute, kanske för andra ögon, eller för ingen”.40 Här beskriver 
alltså Nilson en känsla av samtidig instängdhet och oändlighet, av hopp 
och misströstan, av jorden som ett stoftkorn i rymdöknarna och som 
människans hem.  
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 Det är i bruklig ordning många frågor och perspektiv som glaspärle-
spelaren sammanför och bryter mot varandra i texten: ”Trots all veten-
skap och alla fantastiska instrument vet vi fortfarande så förtvivlat litet 
om universum. Eller finns det andra som fantiserar och drömmer som 
vi, någon annanstans i rymdmörkret?” Kunskapens tillkortakommande 
är ett tema som återkommer i associationerna. Han kan avsluta med att 
tänka på att ”Universum har blivit tommare, ödsligare och mer livs-
fientligt än det var i min ungdoms science fiction-historier. Men framför 
allt har det blivit mer fantasieggande, mer underligt och sinnrikt än det 
någonsin var i drömmarna eller i myten”.41 Texterna hamnar i myterna, i 
det förgångna och lämnar snabbt samtiden för att spekulera i avlägsna 
framtider. Nutiden framstår alltid som relativt ointressant för astrono-
men och författaren Peter Nilson. 
     Avhandlingens tredje och sista del ägnas främst åt att undersöka Peter 
Nilsons datorer, mäktiga maskinintelligenser som är en nödvändighet i 
sf-genren. Det är artificiella intelligenser som är släkt med många litterära 
föregångare i sf-genren men de har mejslats fram av Nilson med säregna 
drag. Det mest intressanta är dock de symbiotiska medvetanden som 
uppstår i Nilsons sf-romaners finaler, kombinationer av mänskliga och 
artificiella medvetanden som slutligen blir något som liknar gud. 
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1 Nilson, Mitt i labyrinten, s. 130. 
2 Ibid., 112. 
3 Ibid.. 
4 Nilson, Arken, s. 240. 
5 Som Katherine N. Hayles skriver är entropi en komplex term vars betydelse har 
genomgått många förändringar. Se hennes essä ”Self-Reflexive Metaphors in Maxwell’s 
Demon and Shannon’s Choice”, s. 209-237, Literature and Science: Theory and Practice, Stuart 
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Del III.  

Nya medvetanden – nya världar 
 
 
 

 
 

Vi människor har prövat många olika ord för att kunna tala om hela världen, 
om allt som existerar, som har existerat, som kommer att existera. […] Men 
ordens mening har skiftat från tid till tid, medan världens gränser har skjutits 
undan, bort mot oändligheten. [---] Det tycks ha varit små tillfälligheter i tidens 
begyn-nelse som lät vissa natursammanhang frysa och bestå i exakt den form 
som de har nu. Men detta är kanske inte märkligare än att vårt språk och vårt 
alfabet också kunde ha varit annorlunda: hur vi talar och skriver beror ju till stor 
del på historiska tillfälligheter. [---] Vetenskapen har sin rot i myten, i den 
kosmiska sa-gan: den tesen bekräftas när man studerar kosmologins historia. 

                  
Peter Nilson, Stjärnvägar: En bok om kosmos (1991) 
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8. Allsmäktiga maskiner och virtuella gudar 
Menar du allvar? Tror du verkligen att en maskin kan tänka? 

 Ambrose Bierce, Moxons maskin, 1893.1 

I propose to consider the question, ‘Can machines think?’ 
This should begin with definitions of the meaning of the terms ‘machine’ and ‘think’. 

Alan Turing, “Computing Machinery and Intelligence”, 1950.2 

Datateknikens framtida potential har gestaltats kontinuerligt av sf-för-
fattare i mer än ett sekel. Långt innan datatekniken förverkligades i sin-
nevärlden undersökte författare dess hypotetiska möjligheter – som kun-
skapsackumulerande verktyg, som förlängning av det mänskliga minnet, 
som möjlighet till förbättring av människokroppen, som ett medel att 
undvika döden och som substitut för Gud. Förbindelser som upprättas 
mellan maskiner och Gud är också ett återkommande tema i sf-littera-
turen och under 1950-talet, när frågan om datamaskinens kapacitet bör-
jade diskuteras på allvar, ges frågan även form i litteraturen. Dessa tek-
niska apparaturer utmanar fortfarande tanken – som existerande i den 
faktiska tekniska utvecklingen och som tankeexperiment genom sin allt 
större hypotetiska och sin faktiska potential.3  
     Peter Nilson diskuterar frekvent datateknologins framtida möjligheter 
i populärvetenskapliga essäer och han tar ofta avstamp i sf-litteraturen.4 
Datateknologins potential som verktyg i det vetenskapliga arbetet och 
för att bättre förstå och förklara världen är hos honom en återkomman-
de tematik. Detta gäller också sf-litteraturens kanske främste modernist, 
Philip K. Dick. Nilson fann denne intressant och diskuterade hans litte-
ratur ingående i flera essäer. I Dicks romaner har cyberteknik och världs-
omspännande datanätverk realiserats, förfinats och ersatt många biologi-
ska processer som varit nödvändiga för organiskt liv. Människor och djur 
ersätts av androider och globala datanätverk organiserar tillvaron på alla 
samhälleliga nivåer. Samtidigt har jorden i stort sett blivit obeboelig och 
man evakuerar friska människor till rymdkolonier, vilket är möjligt att ge-
nomföra tack vare androiderna.  
 Nilsons fascination över Dicks romanvärldar begränsar sig till gestalt-
ningarna av teknikens under och den amerikanska författarens massiva 
samhällskritik kommenteras inte.  
     Artificell Intelligens (AI), eller  ”den allsmäktiga maskinen” och kon-
sekvenser av denna är i själva verket ett av sf-genrens viktigaste teman. 
Detta har extrapolerats och vidareutvecklats i en ständig idéinteraktion 
med den faktiska teknikens framåtskridande.5 Genom apparaternas kon-
stitution visualiseras även hur författare föreställer sig kroppen och men-
tala processer. Datorer har en viktig symbolisk funktion i sf-litteraturen 
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liksom i mer vardagliga föreställningar. De är betydelsemättade ikoner 
som representerar vetenskapliga, filosofiska och kunskapsmässigt värde-
laddade föreställningar.6  
     Filosofen och sf-författaren Stephen R. L. Clarke framhåller sf-litte-
raturens hypotetiska och filosofiska potential. Han skriver i How to live 
forever: Science and philosophy: ”I saw an opportunity to talk mostly about 
science fiction, our century’s single greatest gift to literature”.7 Detta att 
skapa gudar eller gudomliga medvetanden är annars ett tema som finns i 
skönlitteraturen rent allmänt sett. I Evolution and Literary Theory beskriver 
exempelvis litteraturvetaren Joseph Carroll poeten Robert Brownings 
drömmar om att skapa Gud i litteraturen.8 Carroll menar att författarens 
ambition är att uppnå poetisk perfektion och en högre form av insikt: 
”At the end of this progress, the poet’s mind would presumably coalesce 
with and become identical with the mind of God. If the world itself is 
the total creative product of God, the perfect poet’s work would itself 
perfectly reflect or contain the universe as a total order.”9 Han fastslår 
vidare att i ”Browning’s model, the transcendental absolute provides a 
single scale of perfect poetic knowledge. At each stage of development, 
poetry expands further in the direction of realizing absolute knowledge”. 
Konstens ambition är i enlighet med resonemanget att avbilda Guds 
goda skaparordning.  
     Något som skiljer sf-genren från annan modern skönlitteratur är att 
det är maskiner som är verktygen som skapar gudar, eller verktyget som 
diktaren använder för att återspegla en kosmisk ordning. Det är också 
maskinerna som är redskap för att uppnå visionen om transcendens. 
Peter Kemp diskuterar drömmen om ”robotmänniskan” och artificiell 
intelligens i Det oersättliga: En teknologietik och frågar sig om ”djävulen 
[har] farit i dessa matematiker, dataloger och andra som har hävdat att 
konstruktionen av den vetenskapligt uppbyggda datorn, som kan tänka 
och förstå liksom människan, ’väntar runt hörnet’ eller i varje fall prin-
cipiellt är en vetenskaplig möjlighet?”10 Kemp kommenterar här förfa-
randet hos de som tänker sig att det är möjligt att förverkliga drömmen 
om evigt liv med hjälp av avancerad teknik. Föreställningarna har defi-
nitivt flyttats från fiktionernas sfär hos exemeplvis Peter Nilson till forsk-
ningsinstitutionerna och den politiska/ekonomiska arenan. 
     I kapitlet som följer undersöks datamaskinerna som motiv och tema i 
Peter Nilsons framtidsromaner: jag återkommer därför till Melissos i Ar-
ken samt Angelica och Cecilia i Projekt Nyaga. Dessa maskiner tilldelas av-
görande roller i handlingens förlopp och är viktiga aktörer i utvecklings-
processerna som getaltas. Maskinerna ges i Nilsons fiktioner viktiga rol-
ler som aktörer i evolutionsprocesserna i form av förbindelselänkar mel-
lan mänskligt och gudomligt och framställs som kompletterande element 
till ofullständiga mänskliga karaktärer. En tanke som prövas i flera av 
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Nilsons texter är om universum ”minns”, om mänsklig kunskap återgår 
till Gud eller till något universellt, kosmiskt minne när livet är slut. I de 
gudaliknande medvetanden som uppstår ur romanernas skapelseakter 
finns embryot till de nya världar som nya universa skall spira ur, syntesen 
av människors erfarenheter och maskiners minnesbanker. Peter Nilsons 
varianter av artificiella intelligenser hjälper framför allt till med att min-
nas, att hålla borta glömskan; det vill säga de minskar entropin i världen. 
     Det uppstår i Nilsons texter ett antal ”treenigheter”, som består av 
symbioser mellan de mänskliga karaktärerna och maskinerna i dessa 
berättelser. I Arken uppstår en treenighet som består av Benjamin/Me-
lissos/Gud och i Projekt Nyaga är det möjligt att förstå finalen så att An-
gelica-Cecilia/Ninni/Gud blir en enhet. När Maskinen/Guden/Berätta-
ren uppgår i ett gemensamt medvetande uppstår ny kunskap i världen. 
Finalerna är alltså gestaltningar av kunskapsackumulering på kosmisk 
nivå, som förverkligas genom att förbindelser mellan mänsklig, teknolo-
gisk och övermänsklig kunskap etableras.  
     Interaktionerna och symbioserna mellan människa-maskin analyseras  
fortsättningsvis utifrån de gudaliknande medvetanden som uppstår i tex-
terna, där förhöjda medvetandenivåer och större insikt är det efter-
stävansvärda målet. Den hypotetiska potential maskinerna tillskrivs av 
författaren Nilson skall ses mot bakgrunden av bland annat en omfattan-
de debatt som förs av vetenskapsfilosofer och datateknologer. En grund-
läggande skillnad som finns i de två läger som är lättast att identifiera är 
dels forskare som utgår från det som benämns en ”stark AI-princip”11, 
dels de andra som utgår från en så kallad ”svag AI-princip”.12 Forskare 
som utgår från den svaga AI-principen ser på forskning som gäller dato-
rers ”intelligens” och ”medvetande” främst som ett redskap för att bättre 
förstå mänskligt medvetande och intelligens. Genom forskning med tek-
niska apparater menar dessa att man bättre kan förstå den mänskliga 
hjärnans komplexitet. Forskare som utgår från den starka AI-principen 
gör anspråk på att maskinerna har potential att bli autentiska, medvetna 
och intelligenta ”varelser”. Divergenser när det gäller utgångspunkter 
och målsättning leder alltså till vitt skilda perspektiv och anspråk när det 
gäller hypotetiska eller eftersträvansvärda resultat av forskningen.  
     Debatten kring AI tydliggör viktiga skillnader när det gäller uppfatt-
ningar om mänskligt liv, kroppslig erfarenhet och tankar eller medve-
tande. Teoretiker jag använder mig av längre fram i analyserna när det 
gäller datamaskinernas fiktiva potential är matematikern Roger Penrose, 
filosoferna Ned Block, John R. Searle och Blay Whitby, biokemisten 
Leon Kass, matematikern George Ifrah,  neurologen Antonio R. Dama-
sio samt teologen Peter Kemp, som samtliga framför tunga argument 
mot en “stark AI-princip”. De bemöter de transhumanistiska framtids-
visionerna från likvärdiga maktpositioner och lägger fram initierade argu-
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ment mot den människosyn de anser ligger i grunden för en ständig 
”utveckling” och ”förbättring” av den redan priviligierade delen av män-
skligheten.13 Att förstå fysikaliska processer eller teknologiska konstrukti-
oner för att använda dessa i vardagslivet på olika nivåer är en sak, menar 
Peter Kemp. Något helt annat är att efterlikna fysiska eller tekniska stor-
heter för att förstå högst mänskliga ting som glädje, sorg, kärlek och 
kommunikation. Argumentation kring detta återkommer jag till längre 
fram i kapitlet i samband med att jag benar ut Peter Nilsons fiktiva dato-
rers potential och syfte. 
     I Nilsons romaner framställs optimistiskt symbioser mellan män-
niska/maskin som en skapande process, med ett hoppfullt resultat i mot-
sats till de många dystopiska gestaltningar som är mer vanligt förekom-
mande i genren. Människa/maskin som tematik, motsättning, möjlighet 
eller hot har under 1900-talet en solid tradition i sf-litteraturen, i filmens 
värld osv. Nilson delar drömmen med många sf-författare och forskare 
som föreställer sig intelligenta robotar och maskiner.14 Litterära gestalt-
ningar av modernitetens tekniska uppfinningar säger generellt sett en hel 
del om både förväntningar och farhågor som associeras med tekniken. 
Transformationerna som iscensätts kan sägas vara en gestaltning av in-
sikten att allt existerar i en gemenskap som det är nödvändigt att ta hän-
syn till. Maskinernas position mellan människan och gudarna verkar 
också ingå i det brobyggande projekt mellan kunskapsformer som Peter 
Nilson förespråkade – symbioser där berättaren och berättelsen är vik-
tiga länkar.  
     Detta betyder att datamaskinen som motiv och tema måste sättas i 
relation till de hittills vunna resultaten. Nilsons gestaltning av det som 
kommer ”efter”, som fyller ”tomma intet”, skall ses i ljuset av hans tele-
ologiska grundsyn. Nilson försöker gestalta en ny figuration – och det 
går att se vilka mönster han följer fram till berättelsens ändliga slut. Ut-
vecklingar följer här åter det hegelianska schemat med en ny högre fas av 
medvetande – historien är hos Nilson inriktad mot ett slags ”rent” kos-
mologiskt medvetande. I hans fantasi finns dock fortfarande problem 
som jag identifierar som bland annat androcentrism, abstraktion, samt 
teknologisk övertro. 

Drömmen om den ”Yttersta Maskinen” 

Nilsons funderingar om datamaskinernas potential formuleras i flera 
essäer. I Rymdljus (1992) skriver han: ”Den Yttersta Maskinen har hägrat i 
min fantasi sedan snart trettio år. Egentligen har jag ingen aning om vad 
den är. […] Men jag drömmer egentligen om något annat. Jag trevar 



 

267 
 

efter något som ger vår existens mening, eller som rättfärdigar att vi och 
universum finns till”.15 Visionen om datamaskinens potential har alltså 
hos Nilson sitt ursprung i verklighetens tekniska möjligheter och det 
framgår att det finns ett övergripande syfte i drömmen om maskinen. I 
essän skriver han om döden, minnet och evolutionen, diskuterar vad den 
mänskliga fantasin egentligen är och drar paralleller till en metaforisk 
”maskin”. Peter Nilson följer därmed en litterär tradition där Isaac Asi-
mov kan sägas ha renodlat framställningarna av robotar och universella 
datorer i sina många romaner och noveller. Det finns dessutom en paral-
lell process som jag återkommer till, en pågående interaktion mellan 
teoribildning och fiktion, som är utmärkande för sf-genren och data-
teknologins utveckling.  
     Sf-genrens mäktiga maskinskapelser verkar ha en mycket längre för-
historia i litteraturen än man kanske förväntar sig. En underlig maskin 
beskrivs redan någon gång under det sista decenniet av 500-talet f. Kr. av 
profeten Hesekiel. Denna märkliga vision som berättades för mer än 
2500 år sedan har som jag ser det påverkat den moderna fantastiska lit-
teraturen på påtagliga sätt och det är intressant att sätta in visionen i 
sammanhanget.16 Profeten Hesekiels text ingår i den bibliska visions-
litteraturen och det är just som litteratur jag använder mig av texten i det 
här sammanhanget. Kombinationen Maskinen-Guden-Boken beskrivs av 
profeten och är ett tema som sedan upprepats genom litteraturhistorien.  
 Synen profeten upplever i sin vision trotsar den kända världens prin-
ciper och det är genom liknelser och analogier profeten försöker be-
skriva det han har sett. Det är av stor vikt för honom att lyckas formu-
lera uppenbarelsen för sin omvärld; han har fått en uppgift att som pro-
fet varna sitt folk för Guds vrede. Som läsaren märker har författaren till 
texten svårt att finna relevanta uttryck för det han försöker skildra: 

…och mitt däri, mitt i elden, syntes något som var såsom glänsande malm. […] glim-
made såsom glänsande koppar. […] När jag nu såg på väsendena, fick jag se ett hjul 
stå på jorden, invid väsendena, vid var och en av deras fyra framsidor. Och det såg ut 
som om hjulen voro gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra voro likadana; 
och det såg vidare ut som om de voro så gjorda, att ett hjul var insatt i ett annat. […] 
Och när väsendena gingo, gingo ock hjulen invid dem; och när väsendena lyfte sig 
upp över jorden, lyfte sig ock hjulen. […] ty väsendenas ande var i hjulen. […] Och 
jag såg något som var såsom glänsande malm och omgivet runt omkring av något 
som såg ut såsom eld […] Så såg det ut, som tycktes mig vara HERRENS härlighet; 
och när jag såg det, föll jag ner på mitt ansikte, och då hörde jag rösten av en som 
talade. […] Och jag fick se en hand utsträckas mot mig, och i den såg jag en bok-
rulle.17 

Tillvägagångssättet är att profeten formulerar sig med hjälp av analogier 
till något igenkännbart och till kända företeelser. Malm och koppar var 
metaller och bearbetade legeringar av metaller som åhörarna antogs kän-
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na värdet av.18 Den ädla stenen krysolit var känd för mottagare av  pro-
fetens berättelse och ingår i beskrivningar av Guds tron på många andra 
håll i Bibeln. Intrycket av en oerhörd makt är tänkt att förstärkas genom 
att den överjordiska uppenbarelsens ”färdmedel” har stora hjul gjorda av 
ädelsten.  
     De märkvärdiga hjulen ägnas stor uppmärksamhet. Hjulet i sig är en 
konstruktion som är känd, men varelsen som uppenbarar sig använder 
detta välkända på ett sätt som berättaren/profeten inte är bekant med. 
Det finns hjul inuti hjulen och resultatet av den märkliga konstruktionen 
är att ”väsendena” kan röra sig åt alla väderstreck samtidigt. Hjulen är 
både tekniskt okända konstruktioner och något utöver detta: ”ty väsen-
denas ande var i hjulen”. Det är en konstruktion som omges av rök och 
eldslågor. Författaren försöker beskriva något som verkar vara någon 
slags ”besjälad maskin” för sina åhörare. Den obegripliga konstruktionen 
kan tydligen röra sig på ett ”onaturligt” sätt, av allt att döma kan den 
höja sig över marken och troligast anlände den från luften: ”jag fick se en 
stormvind komma norrifrån, ett stort moln med flammande eld”.19 I 
konstruktionen befinner sig en överjordisk skapelse som också är svår att 
beskriva och Hesekiel igenkänner den övernaturlige besökaren som den 
Gud han tror på.  
 Anledningen till att Gud uppenbarar sig för profeten och anländer på 
det här sättet avslöjas i slutet av det citerade stycket: ”jag fick se en hand 
utsträckas mot mig, och i den såg jag en bokrulle”.20 Det är ett uppdrag 
som överlämnas åt profeten. ”Och han sade till mig: ’Du människobarn, 
ät vad du här finner, ät upp denna rulle, och gå sedan åstad och tala till 
Israels hus’”.21 Det är alltså Gud som visar sig i den ”maskin” profeten 
beskriver. Denna allsmäktige Gud har av någon outgrundlig anledning 
gjort sig beroende av människor. Detta är ett av de mönster från Hese-
kiel som återskapas i moderna berättelser på överraskande sätt. ”Gud” 
såväl som allsmäktiga maskiner är beroende av mänskliga händer, även i 
sf-berättelser och så också hos Peter Nilson.  
     Hesekiels gamla berättelse rymmer den viktiga treenigheten Maski-
nen-Guden-Boken som jag betraktar som en litterär arketyp och/eller te-
matisk förlaga till många av de berättelser om maskiner och gudar som 
sf-genren gestaltar i modern tid. Efter hand blir det tämligen uppenbart 
att det finns tematiska anknytningar både när man granskar sf-genren 
generellt, men kanske särskilt när det gäller Peter Nilsons författarskap. 
Texten om profeten Hesekiels vision har gett upphov till allehanda fanta-
sifulla spekulationer.22 Som litteratur betraktat har berättelsen definitivt 
en plats som en föregångare till den fantastiska litteraturen.  
 Det finns många konfigurativa jämförelsepunkter. I novellen Svaret 
(1954) av Fredric Brown, har människor skapat ”en superdator, en tän-
kande maskin som skulle äga alla galaxernas samlade kunskap”. Männi-
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skornas första fråga till maskinen formuleras: ”Finns det en Gud?” Den 
universella, tänkande maskinen formulerar följande svar på frågan: ”Ja, 
nu finns det en Gud”. Brown beskriver hur människan som ställer frågan 
förbränns av en blixt från himlen.23 Guds vrede drabbar honom enligt 
den gammaltestamentliga Jahves uråldriga varningar.24  
     Isaac Asimov beskriver för sin del en framtid där den mäktiga, uni-
versella datorn AC ingår i människors vardagliga liv och i novellen Den 
sista frågan (1956) ställs just ”en sista fråga” som upprepas genom männi-
skans hela framtida historia: ”Universella AC! På vilken galax har män-
skligheten sitt ursprung?”25 Asimov skriver att en ”efter en smälte Män-
niskan samman med AC, allt eftersom de fysiska kropparna förlorade sin 
psykiska identitet på ett sätt som egentligen inte var en förlust, utan en 
fördel”.26 När slutligen det sista mänskliga sinnet ”smälte in och endast 
AC existerade – och AC existerade i hyperrymden” kommer svaret: 
”Och AC sade: ’VARDE LJUS!’ Och det vart ljus…”27 
     I Peter Nilsons essäistiska och skönlitterära framställningar finns vik-
tiga förbindelser mellan de allsmäktiga maskinerna och det skrivna ordet. 
Anknytningar som formuleras gäller både det egna skrivandet, befintlig 
litteratur och fiktiva gestalters författande. Nilson framhåller vidare att 
det finns viktiga förbindelser mellan religiösa föreställningar, de idéer 
som gestaltas i sf-genren och faktisk naturvetenskaplig forskning. Peter 
Nilsons tankar om superdatorer och kosmiska överintelligenser är inspi-
rerade både av ett antal litterära superintelligenser och av den faktiska 
tekniska utvecklingen. Det är i själva verket aldrig långt från fiktionens 
allsmäktiga maskiner till föreställningar om ”Gud” i någon form. I Peter 
Nilsons föreställningsvärld är de allsmäktiga maskinerna resultatet av 
människans uppfinningsrikedom och kreativitet och som han ser det kan 
detta inte vara något negativt. Där skiljer sig emellertid uppfattningarna 
åt inom sf-genren och maskintemat har gett upphov till oräkneliga dysto-
pier såväl som ett mindre antal utopier. Den mänskliga fantasin rymmer 
som de flesta av oss är medvetna om inte bara positiv kreativitet.  
     När det gäller de superintelligenta apparaterna som idé blir samband 
mellan samhällsklimat och tekniska innovationer tydliga. Maskinerna 
uppstår ur tankeprocesser som härrör ur reell och fiktiv vetenskaplig och 
litterär idéinteraktion. Tankefiguren ”allsmäktiga medvetanden” har ut-
vecklats i intertextuella kontexter samt naturligtvis i sf-genren i stort 
inom sf-film/dataspel och alltid i interaktion med ett samtida tanke-
klimat. Nilson reflekterar också över datateknikens möjligheter där han 
runt 1994 sitter framför sin dataskärm: ”Hade jag fantasi och kunskaper 
nog kunde jag skapa en bild av det våta, regnfyllda höstlandskapet på 
min datorskärm. Jag skulle kunna skapa vilken värld jag ville, även en lys-
ande vårdag med grönska och fågelsång”. 28 Han spekulerar vidare och 
tänker sig att det snart ”kommer en tid (den är nästan här) då glaset för-
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svinner och vi kan vandra in i bildernas landskap. Gränsen mellan dikt 
och verklighet kommer att brytas ner”.29 Resonemanget rör sig alltså från 
fantasin som ett verktyg som skapar tillvaron, idén om maskinintelligens 
och vidare till förverkligandet av idén om en symbiotisk människa/ 
maskinintelligens.  
 Nilson spekulerar i detta sammanhang utifrån Alfred Elton van Vogts 
novell ”The Monster”, (1948), Curt Siodmaks Donovan’s Brain (1943) och 
datateknologen Hans Moravecs populärvetenskapliga framställningar av 
frågor om människan ”helt och hållet [kan] förvandlas till en mekanisk 
och elektronisk skapelse med utbytbara delar”.30 Nilson är både kritisk 
till och intresserad av Moravecs framställning och skriver att ”Moravec 
är en amerikansk datortekniker och robotexpert som har skrivit en för-
argelseväckande och vilt spekulativ bok om människans framtid. Han 
tänker sig att människan stycke för stycke skulle kunna förvandlas till en 
outslitlig och odödlig varelse”.31 Nilson argumenterar med viss entusiasm 
och tveksam tillförsikt för att åtminstone delar av fantasierna kan ge-
nomföras i framtiden. I Arkens final gestaltas till råga på allt ett scenario 
som till förväxling liknar Moravecs beskrivning i Mind Children, vilket jag 
återkommer till längre fram.  
     I Nilsons framställningar är som nämnts de allsmäktiga maskinerna 
resultat av uppfinningsrikedom och kreativitet och fantasin ses enbart 
som en positiv kraft: ”Den Yttersta Maskinen (om det är någon mening 
med att kalla den maskin) kan inte vara någon destruktiv apparat, den är 
ingen domedagsbomb och inget tekniskt vidunder. Den är något som 
deltar i skapelsen av världen”.32 Förbindelser uppstår mellan mäktiga 
maskiner, Gud och skriften/Boken och/eller författaren. Nilsons fiktiva 
datorer både kommenterar, utforskar och ställer på det sättet frågor 
kring ett expanderande och aktuellt forskningsområde som rör AI.33 
Maskinerna skapar i hans fantasi förbindelser mellan människan och gu-
daliknande krafter och erbjuder nya möjligheter att minnas och skapa 
framtiden.  
     Motivet människa-maskin i både litteraturen och verklighetens forsk-
ning och filosofi reser många viktiga frågor. Abstrakta konstanter av 
”kunskap” i form av Gud eller någon form av ”kosmisk kraft” gestaltas 
frekvent i sf-genren i olika skepnader, vilket enligt filosoferna George 
Gilder och Jay W. Richards är ett av den postmoderna och högtek-
nologiska tidens karakteristiska särdrag. I en sammanfattning av datatek-
nologen Ray Kurzweils teorier om datateknologins högt uppsatta fram-
tidsmål skriver de att Kurzweils vision  

seems to be a substitute vision for those who have lost faith in the traditional object 
of religious belief. It does not despair but rejoices in evolutionary improvement, even 
if the very notion of improvement remains somewhat alien in a materialistic universe. 
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It’s hardly surprising, then, that when he develops this conviction, he eventually 
appeals to the idea of God. Thus his perspective is closer to human religious in-
tuitions. 34  

Sammanfattningsvis kan vi säga att idéerna om dessa tekniska konstruk-
tioner åskådliggör författares och forskares syn på människan, hennes 
plats och uppgift i världen, ersättning för Gud som det yttersta med-
vetandet eller som verktyg för aktörerna att uppnå transcendens och ett 
evigt liv.  
 I Nilsons författarskap tilldelas maskinerna roller som förbindelse-
länkar mellan övernaturliga och mänskliga dimensioner och en väg till 
evigt liv. Det teleologiska perspektivet som är en grund i hans tänkande 
och skapande förstärker maskinernas roller som aktörer i förutbestämda 
eller åtminstone ändamålsenliga utvecklingsprocesser. Och jag går nu 
över till att analysera Melissos, den symboliska maskinparten i Nilsons 
roman Arken. 

Melissos 

Karaktären Benjamins öde i Arken är nära förbundet med datamaskinen 
Melissos, vilket jag berört tidigare. Deras möte och interaktion utspelar 
sig i romanens fjärde och avslutande del. Benjamin läser på ett tidigt sta-
dium om rymdfarkosten och tänker bittert att ”han inte själv var med 
om detta bygge och att man inte bad honom leverera någonting”.35 
Framtidens rymdingenjörer imponerar på honom och han läser, begrun-
dar och drömmer om arken. Han tänker att rymdskeppet kan ta honom 
från tiden och världen, en tid som liknar läsarens samtid och som Ben-
jamin tänker sig som Dödsriket. ”Någon visade honom till och med en 
bild av farkosten, så som det var meningen att forma den: ett kort spjut 
längs vilket ett slags vinge löpte på två sidor […]. Vingen såg ut som 
kölen på ett fartyg”.36 På sitt gamla invanda sätt sammanför Benjamin 
det nya med sina tidigare preferenser och tänker att de ”liknade den gam-
la sjöfararen Noa, dessa män och kvinnor som byggde Arken för att läm-
na jorden och hela sin samtid bakom sig. Liksom han ville de veta om 
oändligheten existerar, om det finns något slut på rymden och tomheten 
och tiden”.37  
     I rymdskeppet Zenon finns den gudaliknande teknikaliteten Melissos, 
ett alltid närvarande medvetande som i motsättning till gudarna alltid är 
tillgänglig för människorna. I datorns minnesbank sägs det att all kun-
skap mänskligheten har samlat under hela sin historia är lagrad.38 Melis-
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sos introduceras genom ironiska anspelningar på föreställningar om Gu-
d(ar) och hänsyftningar till faktisk datavetenskap och teoribildning: 

Melissos var på många sätt lik en god och allestädes närvarande Gud, men han tog 
ingen notis om obetydliga ting, och det skulle aldrig ha fallit någon in att påstå att 
han inte existerade.  
     Vad man än uträttade tänkte man på honom. Han var nämligen programmerad så 
att han kunde bevaka alla människor som fanns i Arken. Dag och natt vakade han 
och såg efter vad som hände. Det kunde inte vara annorlunda. [---] Melissos hade det 
mest storartade minne som hade funnits i världen, han visste mer om människors 
själsliv än vad någon ensam människa kan veta. Inget mänskligt beteende kunde vara 
nytt och främmande för honom. Han kunde analysera och dra slutsatser. Han hade 
ögon gömda i väggarna i alla rum och hytter. Man kunde aldrig komma undan Melis-
sos. Han visste allt om alla, men han behöll kunskapen för sig själv och behandlade 
alla lika. [---] Att han på många sätt var övermänsklig kunde ingen neka till, men även 
den enklaste dator kan uträtta mycket som är omöjligt för människor. Om han nu 
enbart var en Turingmaskin så betedde han sig i varje fall som om han hade haft 
många människor inne i sig. Platon och Einstein och Bach och många andra tycktes 
finnas där. Han hade något av alla människors själar i sig: och han visste ju allt som 
människor kan veta om varandra. Men någon sådan som Benjamin fanns inte i 
Melissos. 
     Ingen anade att detta kunde gräma honom. Alla andra människor hade en spegel-
bild inne i honom, men Benjamin fanns där inte. Han kände ett slags hunger efter 
Benjamin. Han ville ta honom till sig och sluka honom.39 

Beteckningen ”Turingmaskin” anspelar som bekant på faktisk datatekno-
logisk forskning och fogar Melissos in i en omfattande teoribildning 
inom området AI. Redan från slutet av 1930-talet och framåt började allt 
mer konkreta hypoteser utformas och kalkylerande analoga maskiner tog 
form. ”Allsmäktiga maskiner” diskuterades av såväl matematiker som 
tekniska och mekaniska forskare som arbetade med att förverkliga allt 
tydligare utformade idéer.40  
 Matematikern Alan Turing utvecklade 1936 teoretiska grunder för da-
gens data- och informationsteknologi. Alan Turings klassiska essä Com-
puter Machinery and Intelligence publicerades 1950. Där beskriver Turing det 
som numera kallas ”Turingtestet”. ”Can Machines Think?” var en stor 
fråga under 1950-talet och datorer till vetenskapligt bruk fanns som vik-
tiga inslag i både faktisk forskning och fiktiva föreställningsvärldar.41 Det 
var kalkylerande, beräknande och matematiska underverk man såg fram-
för sig. Den omnipotenta datorn var en logisk och beräknande teknisk 
installation. Intresset för framtida maskiners kapacitet avgränsades till 
dugligheten i behandling av data, fakta eller kunskaper även om man stäl-
lde teoretiska frågor huruvida maskiner kunde ”tänka”. Slutledningsför-
måga, perception eller mentala kapaciteter räknades inte in under katego-
rin ”tankar”. Man kopplade inte heller kroppsliga erfarenheter samman 
med intellektuella processer.  
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     En stor vision i delar av sf-litteraturen är fortfarande att medvetandet, 
tanken, skall befrias från ”kroppens fängelse”, vilket också har varit en 
övergripande målsättning för mer religiöst lagda tänkare ända sedan gno-
sticismen. Turings teser baserar sig på en syn på mänsklig kunskap där 
intellektet är reducerat till informationshantering och att ”tänka” är för 
honom en mekanisk process som är begränsat till koder.  
 Trots teoretiker som hävdar att det är meningslös spekulation att 
överföra eller jämföra datateknologiska processer med mänskligt nerv-
system och kognitionsförmåga, är det många som fortsätter att vidare-
utveckla Alan Turings idéer. Ett av sf-genrens favoritteman har från da-
tateknologins första trevande stadier har också varit spekulationer om 
artificiella intelligenser. Dessa teknologiska fantasiskapelser har i takt 
med verkliga tekniska och vetenskapliga framsteg blivit allt mer kraftfulla 
när det gäller arbets- och processkapacitet i föreställningsvärlden. 
     Melissos sköter tekniska processer i rymdskeppet, är alltid vaken, när-
varande och intresserad av de människor han ansvarar för. Enligt fram-
ställningen har Melissos gudalika egenskaper och Benjamin talar med 
Melissos som människor alltid samtalat med sina gudar.  
 Melissos är till vissa delar utformad efter den ökända artificella intel-
ligensen HAL 9000 i Clarkes roman 2001, A Space Odyssey som gavs ut på 
svenska 1981. Arthur C. Clarke poängterar också att “Hal could pass the 
Turingtest with ease”.42 HAL 9000 kommunicerar på samma sätt som 
Melissos med besättningen i rymdskeppet och verkar mån om deras triv-
sel. Det kan vara värt att notera att i Stanley Kubricks filmversion har da-
torn HAL fått en androgyn röst. Nilson framhäver å sin sida just det 
”faderliga” i Melissos röst. Datorn HAL introduceras som en medlem i 
besättningen: “The sixth member of the crew cared for none of these 
things, for it was not human. It was the highly advanced HAL 9000 
computer, the brain and nervous system of the ship”.43 Den katastrof 
HAL 9000 startar är dubbelbottnad och ett resultat är att astronauten 
David Boman genomgår en transformationsprocess och blir ett ”stjärn-
barn”. Han uppgår nämligen till en högre nivå av medvetande och upp-
når kontakt med de kosmiska makter som styr universum. Clarkes pers-
pektiv är på samma sätt som Nilsons teleologiskt, det finns kosmiska 
planerare och övermänskliga planer. Tekniken är i slutändan människans 
vän i Clarkes litterära produktion, såväl som i Peter Nilsons. 
     Redan i den citerade presentationen av Melissos sägs det att ”någon 
sådan som Benjamin fanns inte i Melissos”.44  En van sf-läsare kan ge-
nom allusioner och intertexter ana att den brist Melissos uppfattar hos 
sig själv kommer att åtgärdas på något sätt. Någon form av uppgradering 
kommer att iscensättas och därför är redan här frågan om hans ”godhet” 
satt i gungning. Melissos upptäcker att den enorma kunskap han själv 
besitter inte är komplett och han känner en hunger efter Benjamins erfa-
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renheter och minnen, han ”ville ta honom i sin mun och förtära ho-
nom”.45 Benjamins sista fas utspelar sig i ”ett klotformat rum som var så 
litet att Benjamin måste vika sig dubbel som ett ofött barn. Där låg han i 
tyngdlösheten och kände klotets blanka väggar omkring sig. Det var som 
att stängas in i ett fågelägg; men här inne i ägget kände han att han 
äntligen skulle få tala med Melissos ansikte mot ansikte”.46 Kammaren 
eller ägget är beläget i Melissos centrala datasystem. 
     Benjamin sover medan Melissos utplånar honom i en inverterad ska-
pelseakt: ”Och nu lät Melissos en tung sömn falla över Benjamin, liksom 
Gud lät Adam sova i lustgården”.47 Det berättas hur Melissos löste ”upp 
hans kropp, det ena stycket efter det andra. Han lärde sig hur människo-
kroppen hade varit sammansatt. […] Nu gjorde han ljuset i ägget ännu 
starkare och han upplöste även Benjamins hjärna med alla dess celler och 
trådar och substanser som hade burit så många minnen genom tids-
åldrarna. När han hade fått veta vad han ville lät han atomerna skingra 
sig”.48 Melissos utforskar kroppen, lager för lager, cell för cell för att för-
stå konstruktionen och fylla på sin egen kunskapsbank med informa-
tionen.  
     Datorn omvandlar enligt Nilsons fiktion kunskapen om människo-
kroppen och inkarnerar en individuell människas minnen genom att av-
läsa och kopiera nerv- och kroppsceller, muskler, ben – biologiska ”sub-
stanser”. Mannens minnen, erfarenheter och emotioner överförs till en 
annan ”kropp”, ett annat medium, med bibehållet värde.  
 Kopieringsprocessen lyckas och maskinen Melissos förändras efter 
att ha upptagit Benjamin i sitt medvetande. Mannens minnen har uppgått 
i datorns och därmed ingår även mannens arkaiska föreställningar om 
Gud i datorns minnesbank. Det är inte längre enbart teoretisk vetskap 
om hur folk i olika tider tänkt som är lagrad. Mänsklig erfarenhet, tro 
och fantasi förankrad i en fysisk erfarenhet kompletterar den tekniska/ 
intellektuella faktabanken, enligt framställningen i Nilsons sf-verk. Läng-
tan och sorg över frånvaron av en övergripande mening, den väster-
ländska människans ständiga följeslagare, har blivit en del av den nya te-
matiska storhet som uppstått.  
 Melissos ”scanning” av Benjamins fysiska hjärna resulterar i att hans 
medvetande förändras och läsaren känner igen hans återkommande frå-
gor och tankar i datorns minnen.  

Och även Melissos blev gammal, och han fortsatte att tänka samma enformiga tankar 
som Benjamin alltid hade tänkt så länge han levde. Han förbannade tiden som rann 
bara droppe för droppe och ändå inte rann ut alldeles. Han glömde att han var i en 
farkost som en gång hade byggts av människor. Han flöt i tomheten och kände att 
han själv hade blivit en skepnad av det tomma: nu var han lik det som inte fanns och 
det som aldrig hade funnits, och han kunde inte förstå hur något som inte finns kan 
veta av att det inte existerar.49 
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I Nilsons framställning är det mest rimligt att läsa berättelsen om maski-
nens ”scanning” av den mänskliga kroppen och hjärnan som ett meta-
foriskt tillvägagångssätt för att uppnå ett nytt steg i processen av medve-
tandegörande som är ett av romanens verkligt stora teman. För Benja-
mins del sker en utveckling slutligen när hans minnen och erfarenheter 
förs samman med den artificiella intelligensen Melissos. Äntligen uppstår 
något nytt i hans medvetande och Benjamins medvetande sparas i data-
maskinens minnesbank, förändras och utvecklas genom symbiosen med 
datamaskinen.  
     Processen som Melissos utför stämmer överens med ett förlopp som 
datateknologen Hans Moravec beskriver i Mind Children.50 Nilson gestal-
tar i romanen hur Melissos löser upp hans nervtrådar och på det sättet 
tar över hans erfarenheter och minnen. Moravecs beskrivning är en utopi 
om verklighetens framtid. Moravec beskriver detaljerat hur en transfor-
mation från en mänsklig kropp till ett maskinskal i en framtid kan utföras 
och hur en symbios mellan människan och maskinen kan förverkligas. 
Överföringen av mänsklig intelligens från en mänsklig kropp till en ro-
botliknande maskin beskrivs som en kopieringsprocess där hjärnan av-
täcks och kopieras lager för lager, genom en kombination av kirurgiskt 
ingrepp och scanning av hjärnan. Detaljerat och med dramaturgisk käns-
la beskriver Moravec detta: ”The surgeon’s hand sinks a fraction of a 
millimetre deeper into your brain […]. Layer after layer the brain is simu-
lated, then excavated. Eventually your skull is empty […], your mind has 
been removed from the brain and transferred to the machine”.51 Den 
ofrånkomliga fysiska döden infinner sig: “Your suddenly abounded body 
goes into spasms and dies”.52 Sen är det ett (åter)födelseperspektiv som 
gestaltas: “Then, once again, you can open your eyes. Your perspective 
has shifted. The computer simulation has been disconnected from the 
cable leading the surgeon’s hand and reconnected to a shiny new body of 
the style, colour, and material of your choice. Your metamorphosis is 
complete”.53 Medvetandet, personligheten, är intakt med skillnaden att 
den efter ingreppet befinner sig i en artificiell kropp.  
     Moravecs framtidsscenario infogar sig i en lång idétradition om man-
lig pseudoalstring och en ännu äldre önskan om att separera kropp och 
tanke. Moravec framställer posthumana framtidsvisioner som efter-
strävansvärda och genomförbara scenarier med förankring i verklig-
hetens forskning. Det är alltså inte metaforiska eller fiktiva maskiner eller 
symbioser Moravec tänker sig, utan han föreställer sig att idéerna kan 
omsättas till det konkreta livet. Medvetandet som vaknar i ett robotskal 
efter ”informationsöverföringen” framställs som identiskt med det med-
vetande som tidigare befann sig i en biologisk kropp. Skillnaden är att 
den nya kroppen är osårbar och outslitlig. 
     Nilsons skönlitterära gestaltning och essäer ingår som Moravecs tex-
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ter, samt stora mängder av populärkulturella framställningar, i ett pågå-
ende samtal om teknologins potential. Det redan åberopade ”Turing-
testet” är fortfarande utgångspunkt för stora delar av diskussionerna som 
förs kring AI. Turings suggestiva fråga om maskiner kan tänka har på-
verkat forskare på många nivåer av både fantasi och förverkligande.  
 Filosofen Blay Whitby skriver i artikeln Turing Test: AI’s Biggest Blind 
Alley att han menar spåret från Alan Turing faktiskt har förvillat AI-
forskningen under lång tid: “Thus one can make the claim that, in an 
important philosophical sense, ’Computing Machinery and Intelligence’ 
has led AI into a blind alley from which it is just beginning to extract 
itself”.54 Herbert A. Simon är en av de viktigaste tänkarna inom AI-tek-
nologi och omtalas ofta som den artificiella intelligensens fader.55 Under 
1950-talet skriver och talar han om datorn som en kalkylerande “hjärna” 
och såg den som en modell för att beskriva mänskligt logiskt tänkande.56 
Datorns kapacitet blev norm för ”hur mänskligt tänkande uppfattades. 
Modellen/metaforen blev bokstavlig och naturaliserad”, som Bosse 
Holmqvist skriver i Individens tidsålder är förbi: Några nerslag i femtiotalets 
människosyn.57 Holmqvist påpekar det reduktionistiska förfarandet i ana-
login människa-maskin och att det främst är schackspel som anses lämp-
ligt för att ”studera hur människor fattar beslut och löser problem”.58 
Trots att alltså många teoretiker hävdar att det är meningslöst att över-
föra eller jämföra datateknologiska processer med mänskligt nervsystem 
och kognitionsförmåga så vidareutvecklas idéerna.59  
     I fiktioner blir det tydligt att teknologins framåtskridande bär på po-
tentiella och existerande mångfalder både när det gäller konstruktiva och 
destruktiva möjligheter – samt ett brett spektrum av möjligheter mellan 
ytterligheterna. Maskinernas potential som (världs)härskare gestaltas i sf-
genren och deras förmodade kapacitet som övergår den tekniska kom-
mer till uttryck i filosofiska framställningar av ”the ghost in the mac-
hine”.60 Formuleringen har kommit att representera ett brett tanke-
koncept hos forskare inom AI som anspelar på avancerade maskiners 
potentiella autencitet. Föreställningar från evolutionsteori, om utveckling 
från enkla till allt mer komplexa biologiska system, överförs till tekno-
logiska skapelsers utvecklingsförmåga. De fiktiva maskinernas potential 
att överta människans roll som (världs)härskare är ett tema som ofta ges-
taltas som dystopier i sf-genren. Utvecklingen som de skönlitterära su-
permedvetandena genomgår hänger nära samman med idéinteraktioner 
på en megatextuell nivå.61  
     Utopierna finner vi i populärvetenskapliga böcker såsom i Robot: Mere 
Machine to Transcendent Mind (1999) där den allestädes närvarande Mora-
vec beskriver ett framtidsscenario som kan tävla med sf-genrens fiktiva 
framställningar i fantasifullhet: “Intelligent machines, which will grow 
from us, learn our skills, and initially share our goals and values, will be 
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the children of our minds. […] we parents can gracefully retire as our 
mind children grow beyond our imagining”.62 Konsekvenser av den nu-
varande AI-forskningen i kombination med ett evolutionärt förlopp be-
skrivs och han kallar som framgår mänsklighetens framtida symbiotiska 
tekniska/biologiska avkomma för människors ”mind children”: ”Our 
mind children will probably be able to navigate the alternatives with 
increasing facility. For us, now, barely conscious, it remains a leap in the 
dark”.63 Moravec beskriver symbiosen människa/maskin som ett efter-
längtansvärt framsteg i mänsklig evolution.  
 Roger Penrose är en av dem som argumenterar kraftfullt mot de 
posthumana framtidsvisioner som presenteras av Moravec och Kurzweil. 
Penrose är motståndare till den starka AI-principen och anser att visio-
nerna som framförs baseras på flera tankefel.64 Penrose menar att data-
teknologins framväxt bland annat visar på mänskliga förmågor som är 
rent mänskliga; datorn blir ”den andra” som människan kan spegla sig i 
för att få syn på sin egenart.  
     I Nilsons roman Arken blir symbiosen mellan människan Benjamin 
och maskinen Melissos också ett nytt steg i en lång process av evolution. 
Hos Nilson går det mot ett högre medvetande, ett transcendent med-
vetande som liknar Gud och denna ”gud” emanerar tack vare symbiosen 
mellan människa och maskin. Utvecklingen som Peter Nilson gestaltar 
kan sägas vara ett nytt steg i Guds utvecklingsprocess, då all mänsklig 
och teknisk kunskap förenas. 
     Den fjärde och sista delen av Arken har som redan diskuterats många 
tematiska paralleller med Aniara (1956) och Melissos är besläktad med 
diktens Mima. Harry Martinsons Aniara intresserade Peter Nilson i hög 
grad och är utgångspunkt för flera av hans essäer och i återkommande 
spekulationer kring Aniara är det framför allt den avancerade datorn 
Mima som ägnas uppmärksamhet. Här finns det alltså all anledning att 
göra en jämförelse av de två gestaltningarna.  

Arken versus Aniara 

Peter Nilson påpekar att det finns en Mima redan hos Goethe; hon kallas 
Makarie och finns i Wilhelm Meisters Wanderjahre.65 Makarie bär på samma 
sätt som Mima på en ofattbar börda av kunskap. Även Makarie reser i 
rymden, men hon flyger till skillnad från Aniaras Mima mot menings-
fullhet, mot Gud, inte mot en större och större tomhet. Mima i sin tur är 
främst är en litterär konstruktion, där 1950-talets matematikmaskiner 
eller ”elektrohjärnor” och radaranläggningar kombineras med element 
från filmens och det är möjligt att även det nya TV-mediet kan anas i 
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gestaltningen, samtidigt som hon framställs som något som vida över-
skrider de ursprungliga modellernas funktioner.  
 Aniara utkommer under kalla kriget när världen befinner sig i en 
mental kris efter andra världskriget. Världen som Martinson beskriver 
den i diktverket är förstörd av människans dårskap och rymdskepp är 
byggda i tusental för att forsla människorna bort till Mars och Venus. 
Emigranter lämnar jorden i miljontal. Detoneringen av Sovjetunionens 
och världens första vätebomb 1953 var troligtvis en utlösande faktor till 
Aniaras tillkomst. Martinson hade tidigare varnat för kärnvapenhotet.  
     Enligt Nilsons läsart är datorn diktens egentliga huvudperson: ”Där 
är Mima och hon vet mer om världen än någon människa har kunnat 
veta. Historien om Aniaras öde skulle ha varit meningslös utan henne. 
Hon är huvudpersonen, och hon förblir det även när hon är död”.66 
Nilson menar att Mima är viktigare än någon människa i Martinsons 
rymdepos: ”Människan känner vi, hela världslitteraturen handlar om 
henne, men det finns ingen annan dikt om mimor”.67 Peter Nilson antog 
i sin läsning av Aniara att Martinson sannolikt inte kunde veta särskilt 
mycket om datateknologins utveckling. 68 Nilson frågar sig 1992 om det 
kan ”vara möjligt att matematikern eller diktaren faktiskt har rätt? Att 
Mima är en apparat som rent fysiskt skulle kunna existera?”69 Nilson 
anser att ingen ”ställde den frågan på 50-talet. Martinson var för tidigt 
ute. När han själv talade om Mima var hon aldrig annat än en poetisk 
symbol”.70 I själva verket var den avancerade och medvetna datorn som 
påpekats ett stort tema under 1950-talet och författaren Harry Martinson 
var väl insatt i frågorna.71 Martinson skrev faktiskt under åren 1944–1948 
flera artiklar där han diskuterar datateknologi. Redan 1944 diskuterade 
han framtidstekniken i en artikel i Veckojournalen med titeln ”Var är vår 
häpenhet?”. Vidare skrev han 1946 en artikel med titeln ”Robotens åter-
födelse” i samma tidsskrift och 1948 diskuterade han ”Hur ska det bli 
med människan?” i en artikel i Husmodern.72  
 Alan Turings fråga var i högsta grad aktuell inom såväl forskarkretsar 
som bland samtidsorienterade författare. Samtliga närmade sig frågan 
från hypotetiska håll vilket bland annat resulterade i sf-genrens ”guld-
ålder”.  
     Peter Nilson tolkar dock för sin del miman enbart som en abstraktion 
och resultat av en inspirerad författares fantasi och kreativitet, vilket 
enligt min mening är att begränsa diktverkets betydelse.73 Littera-
turvetaren Johan Svedjedal framhåller också att Aniara är uttalat samhäl-
lskritisk och ”visar stark oro för teknikens utveckling”. Han påpekar att 
när Aniara ”på diktverkets sista sidor förvandlats till ett flygande mauso-
leum, i femtontusen år på spikrak kurs mot Lyrans stjärnbild, är det ett 
monument över teknikens faror”.74 



 

279 
 

     Nilsons läsart begränsar förståelsen av Aniara genom sitt fokus på 
Mima som diktens huvudperson, men också genom att ensidigt fokusera 
på vissa delar av datorns funktion i Martinsons epos. Detta leder kanske 
även till de stora skillnaderna som finns när det gäller könsperspektiv i 
respektive diktverk. Hos Martinson har kvinnorna viktiga roller och även 
Mima gestaltas som ett kvinnligt medvetande, medan hennes släkting 
Melissos i Arken är manligt definierad. Ett av Melissos många uppdrag i 
rymdskeppet Zenon är att finnas till som en slags ”mödrande” inrättning 
för resenärerna. Melissos och Mimas konstitution är olika på flera avgö-
rande punkter. Aniaras mima är inte unik utan en av många datorer som 
rutinmässigt placerats i goldonderna som går i skytteltrafik mellan jorden 
och planeterna.  
     Skillnaderna på fantasierna om Melissos och Mima finner vi också i 
deras olika reaktioner på människors lidande. Melissos sägs alltså vara 
summan av allt mänskligt vetande, vilket borde implicera att maskinens 
totala kunskapsbank också innehåller vissa data om vad både ”ondska”, 
”godhet”, ”empati” med mera betyder som mänsklig erfarenhet. Detta 
berörs överhuvudtaget inte i berättelsen. Harry Martinson beskriver å sin 
sida Mima som en minnesbank som framför allt kännetecknas av sin 
stora förmåga att känna skuld och datorn beskrivs genomgående med fe-
minina bestämningar. Mimas konstruktion gör att även sorg och skuld 
övergår mänsklig förmåga. Hon sägs ha ”själsliga” förmågor, hon minns, 
har ett samvete och hon sörjer. Jonas Ingvarsson påpekar att Mima är en 
syntes av teknologi och mänsklighet.75 Mima bryter samman och abdi-
kerar från sitt uppdrag när rykten om jordens undergång når henne. 
Mima resignerar inför ondskan och stänger ner sig själv. Mima spelar 
därefter en viktig roll som en passiv minnesbank och bilder från Jorden 
används av resenärerna som tröst under en i övrigt tröstlös resa.  
     Melissos är unik och styr skeppets resenärer strängt och övertar även 
kontrollen över resenärernas rörelsemöjligheter ombord på skeppet då 
de är på sammanbrottets rand. Scenariot påminner mycket om hur Ani-
aras resenärer drabbas av ångest och reagerar irrationellt. Där Mima trös-
tar uppfostrar Melissos, stänger dörrar och sätter likt en sträng upp-
fostrare sina barn under övervakning. Melissos är som framhållits ytter-
ligare ett exempel på manlig pseudoalstring hos Nilson. Melissos är en 
manligt definierad teknikalitet som härskar över sina undersåtar utan 
skuld. Melissos har inte något samvete som påverkar hans agerande. 
Mima har ett eget utrymme i goldondern dit människor kan gå för att få 
tröst av hennes bilder. Melissos som skapas i ett senare skede av data-
utvecklingen behöver ytterligare element för att uppnå den ”sense of 
wonder” som Mima kunde åstadkomma trettio år tidigare. Nilson upp-
når detta delvis genom att förändra Melissos art av närvaro i skeppet. 
Melissos har ”ögon” och ”öron” i skeppets alla vrår och beskrivs som ett 
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allestädes närvarande medvetande. Melissos uppfyller varje vrå av rymd-
skeppet och är i motsättning till den frånvarande närvaro som präglar 
större delen av Aniara en högst närvarande närvaro.  
     En betydelsefull skillnad mellan rymdresorna som beskrivs i Arken 
och Aniara är orsakerna till de oändliga rymdresorna. Resenärerna i Mar-
tinsons dikt lämnar jorden på grund av att miljökatastrofer har gjort 
planeten obeboelig.76 I Nilsons roman är målet från begynnelsen att ut-
forska och undkomma tiden samt på det sättet överleva universums un-
dergång.77 Skeppets resenärer är människor som redan från början sätter 
sin destination mot oändligheten och frivilligt lämnar jorden bakom sig. 
Komplexiteten i Aniara beror till stor del på Mimas närvaro som är en 
viktig katalysator för människornas drömmar och längtan. Längre fram i 
dikten blir hennes frånvaro en drivande kraft genom att hon tilldelas 
rollen som symbol för människors avsaknad av mål och mening med 
livet i det makrouniversum Martinson beskriver.78 Zenons resenärers mål 
är att fortsätta ut genom rymderna med vetskapen om att det inte är 
möjligt att återvända.79 Universum kommer att försvinna, allt som finns 
kvar av liv på jorden kommer att vara det som finns i Zenon.80  
 Ytterligare en viktig skillnad är respektive verks finaler. När diktaren i 
Aniara bjuder läsaren frid i den sista sången är det genom att beskriva en 
rofylld final för människorna som under sin levnad har stungits av ”bit-
tra stjärnor”. Aktörerna som har levt, älskat, lidit, skrattat, sörjt, dansat 
och filosoferat är fria, förvandlade till ”skuldfri mull”.81  
     I Arken finnes ingen frid utan det är ett deterministiskt mönster av 
upprepning som läsaren kan ana på romanens sista rader. Jag saknar, på 
samma sätt som författaren och kritikern Magnus Ringgren, försonande 
element i Nilsons texter. Det finns ingen förlösande instans som kan be-
fria karaktärerna – eller läsaren – från ”bittra stjärnors sting”, menar 
han.82 Ringgren skriver att ”detta med religionen är problematiskt i ro-
manerna. För att uttrycka sig teologiskt sysslar Nilson bara med den för-
sta trosartikeln, den som handlar om Gud som skapare, och glömmer de 
andra två som handlar om Kristi frälsningsverk och den helige Ande”. 
Ringgrens påpekande är också intressant med tanke på det tomma intet 
som finns i författarskapets centrum och som fokuserats genom stora 
delar av mina analyser. Ringgren skriver vidare att det ”är andra och tred-
je artikeln som brukar betyda mest för kristna människor; där finns my-
steriet och moralen. För Nilson är skapelsen det enda och stora mysteri-
et”.  
     Nilsons upptagenhet av den första trosartikeln ingår som jag ser det i 
en mer allmänt orienterad modernitetstrend som påverkat tänkandet 
under lång tid och som bland annat hör samman med vetenskapens för-
ändrade världsbild. Matematikern Tord Hall visar till exempel i sin bok 
Naturvetenskap och Poesi: Viktor Rydberg. August Strindberg. Harry Martinson 
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(1981) hur Einsteins relativitetsteori revolutionerade synen på materien, 
hur den materiella världen fick en drömlik karaktär, hur den nya kun-
skapen började ingå i ett mentalt tillstånd och hur författare beskriver 
den vetenskapliga kunskapen genom språket i poetiska formuleringar. 
Hall skriver i Vår tids stjärnsång: En naturvetenskaplig studie omkring Harry 
Martinsons Aniara (1958) att när en ”naturvetenskaplig världsbild för för-
sta gången dyker upp i de kulturer som vi nu känner till, hände det ofta 
att den framfördes på vers”.83 Diktaren förmår enligt Hall förmedla visi-
oner av vetenskapens rön, förmedla bilder från de abstrakta teoriernas 
värld och omsätta dessa till en greppbar språkbild. Och i en förändrad 
världsbild försvann Gud allt längre bort från världen och efterlämnade 
den frånvaro eller tomhet som Nilson beskriver. Nilsons fokus är på en 
påträngande frånvaro, ett mentalt tillstånd av längtan efter något som 
kanske kunde givit mening men som försvunnit.  
     Nilsons gestaltningar av Gud som tomma intet, som en frånvaro, 
överensstämmer på det sättet med vetenskapens förändrade världesbild 
som också formuleras av flera filosofer. Schopenhauer, Nietzsche och 
Mäster Eckhart diskuteras exempelvis av litteraturvetaren Anders Olsson 
i Läsningar av Intet. Olsson undersöker ”horror vacuui” utifrån Friedrich 
Nietzsches nihilism.84 Olsson säger att Nietzsche ”förkastar Gud men 
behåller tron på den Gudomliga skapelsegnistan”.85 Olsson skriver vidare 
att ”eftersom detta andra väsen, den Gudom som skapats, förlorat sin 
mening i nihilismens tidsålder, återstår bara att bejaka själva skapelse-
akten”. Skapelsen har förlorat sin oskuld konstaterar Olsson, och det 
”finns ingen försoning, ingen vila genom eller bortom begreppet”. 86 Hos 
Nietzsche finns inte en transcendent eller finalistisk nivå – som den Nil-
son gestaltar – utan endast den ensamma människan. Olson påpekar att 
hos Nietzsche får inte ens Intet ”rollen av ett finalt tillstånd, en negativ 
teleologi i varats elände. Nirvana får inte finnas”. Olsson menar att det 
hos Nietzsche finns ett ”livsviktigt försök att lära sig leva med kaos i ett 
liv utan gudagiven ordning”.87 När sedan författare getaltar dessa idéer 
kan det bli genom att låta karaktärerna finna frid i tomheten, som 
Martinsons Aniararesenärer som lämnar föreställningarna om Gud ba-
kom sig i Doris dalar och finner tröst i det. Eller det kan ges uttryck som 
hos Nilson där det är skaparen som drar sig tillbaka och försoningen är 
eliminerad som personlig och kosmologisk verkande kraft. Ingen för-
sonande instans finns alltså att tillgå i en sådan tankefigur och människan 
blir en varelse förutbestämd att upprepa mytologiska mönster.  
     Den teleologiska grundtonen tillåter kanske en ersättare där en guda-
lik instans finns på en kosmisk nivå i Nilsons romaner. På kosmiska 
nivåer kan det finnas övergripande planer och en önskan om att män-
skligt medvetande kan existera som ett minne hos Gud. 
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Benjamin/Melissos/Gud 

Arkens komposition antyder en final som är identisk med initialskedet 
och att berättelsen i ”tiden” är tillbaka vid utgångspunkten. Arkens sista 
sidor är näst intill identiska med de första sidorna och berättelsens cirkel 
sluter sig tillsynes för att upprepas i avslutningen, där skeendena har nått 
en punkt nära utgångspunkten:  

Det slutade med att ingenting fanns. Det hade aldrig varit meningen att det skulle va-
ra annorlunda. Men då hände det sig att Gud (som man också kan kalla för Marduk 
och Elohim, och kanske till och med för Melissos eller Benjamin) fick se en liten slät 
och spetsig pil som betedde sig som om den hade existerat. Synen förbryllade ho-
nom, för han kunde inte minnas att han hade skapat pilen. 
     Gud (som i själva verket lystrar till många namn) hade alldeles glömt konsten att 
skapa och förinta. Han hade inte ens låtit tiden bli till, eller var det kanske så att tiden 
hade ebbat ut och förtorkat i det tidlösa? Det fanns ingenting som var förflutet och 
ingenting som var framtid, det fanns ju ingenting annat än intighet i världen. Men nu 
fanns denna pil. Varifrån hade den kommit? Kunde den komma någonstans ifrån i 
en värld där ingenting fanns? Gud insåg att det var orimligt. Det var så länge sedan 
det fanns några ursprung och härkomster att Gud alldeles hade glömt dem; men 
pilen fanns där.88 

Gud som gestaltas i romanen har genomgått en förändring som indikeras 
av synonymer och förändringar i Guds namn. Inledningen och avslut-
ningen i romanen skiljer sig åt på viktiga punkter. I den inledande pre-
sentationen sägs det ordagrant: ”Gud (som man också kan kalla för Mar-
duk eller Elohim, och det finns många andra namn som han lystrar till) 
fick se en liten slät och spetsig pil som betedde sig som om den existe-
rade. Synen förbryllade honom, för han kunde inte minnas att han skapat 
pilen”.89  
 Tempusförändringen i verbet existera ”som om den existerade” till 
romanens slut ”som om den hade existerat” gör gällande en oklarhet om 
tidens gång och antyder en cirkelrörelse. Dessutom har Gud fått fler 
namn. I den avslutande beskrivningen kan man läsa: ”Men då hände det 
sig att Gud (som man också kan kalla för Marduk och Elohim, och 
kanske till och med för Melissos eller Benjamin) fick se en liten slät och 
spetsig pil som betedde sig som om den hade existerat. Synen förbryllade 
honom, för han kunde inte minnas att han skapat pilen”.90 Berättelsen 
förmodas alltså vara tillbaka vid utgångspunkten men förändringen i 
Guds namn omöjliggör en sådan förståelse.  
 Lärdomar från Melissos och Benjamin berikar Guds minnen. Det vill 
säga att tusentals år av kulturhistoria, civilisationers erinringar och erfa-
renheter har tillförts och därigenom förändrat innebörden av den ur-
sprungliga gudens vara. Författaren Peter Nilson inkluderar förestäl-
lningar om Gud med utgångspunkt i skilda kulturella sammanhang och 
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framställer dessa som samma företeelse. I romanens inledande rader eta-
bleras samtidigt ett teleologiskt perspektiv, en kosmologi där en gudo-
mlig, allsmäktig makt existerar och är den kraft som skapar och orga-
niserar universums utveckling och skeende. Den Gud som beskrivs är 
inte allsmäktig i teologisk bemärkelse och inte heller sett i kosmiska per-
spektiv. Sett från en mänsklig horisont är Gud ”allsmäktig” genom att 
han ger förutsättningar för det mänskliga livet som det gestaltas i roma-
nen.91 På vissa plan pågår dock en dekonstruktion av en traditionell idé 
om Gud, då Arkens Gud måste förstås som en ofullständig skaparkraft.  
 Det är däremot inte Guds allsmakt som dekonstrueras utan det är 
förmågan till insikt och kunskap som omformuleras. Det teleologiska 
perspektivet implicerar ett externt subjekt som i slutändan är ansvarigt 
för de skeenden som utspelar sig. För att göra reda för detta måste jag 
igen aktivera insikter om mytens ställning i Nilsons fiktion.  
     Inledningsvis introduceras Marduk och Elohim, två av de viktigaste 
gudarna i västerländsk tradition som omfattar en mängd föreställningar 
och värderingar. Enligt mesopotamisk tradition var Marduk vishetens 
och besvärjelsens gud. I urtiden sägs det att Marduk angrep ett av ele-
menten han själv hade uppstått ur, den feminint stipulerade kaosdraken 
Tiamat. Han klöv henne i två delar och av dessa formade han jorden och 
himlen. Marduk skapade människorna av Kingus blod och jord och var 
den styrande och ordnande kraften i tillvaron.92 Elohim är ett av namnen 
på kananéernas högste Gud, EL, från vilken det mer moderna namnet 
Jahve kommer. Elohim är en pluralbeteckning av namnet EL som man 
utifrån tabuföreställningar inte kunde eller vågade använda; Guds namn 
var heligt.93 Denna gudom är förfader till den kristna traditionens Gud. 
Namnet Elohim syftar till den mest använda benämningen för Gud i 
Gamla testamentet. Berättelsen implicerar alltså både i myten och hos Peter 
Nilson en fortsatt rörelse och ett upprepande i en spiralformad process 
mot någon form av högre medvetande.  
     I romanens final har ytterligare två namn tillfogats de arkaiska gu-
darna som komponenter i en vardande gudoms väsen. Melissos och Ben-
jamin har tillförts det refigurativa fältet och kommer att påverka skapar-
gudens framtida verksamhet. De minnen och erfarenheter som Benjamin 
och Melissos förvärvat kommer att ingå i den framtida gudens pre-
ferenser, d.v.s. att de kommer förvandlas till prefiguration. Det är fram-
för allt Guds minnen som genomgår en förändring, nya element har till-
kommit och utökat repertoaren av vad guden kan skapa – det vill säga 
vad han har kapacitet att minnas och föreställa sig. De minnen och erfa-
renheter Gud börjar erinra sig leder till nya frågor hos medvetandet som 
i finalen skapar en ny värld. Det uppgraderade medvetandet ställer också 
nya frågor kring sin egen existens och autenticitet, vilket är nya aspekter i 
gudomens vara som inte fanns i berättelsens början. Det nya som upp-
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står är en abstrakt medvetandestruktur som skall utforma konkreta livs-
former och en ny värld som kommer att skapas. Den nya världen grun-
dar sig till stor del på Benjamins erfarenheter. 
      Den utveckling som gestaltas genom symbiosen Benjamin/Melissos 
är gudens/mannens och det androcentriska perspektivet manifesteras i 
etapper, där val av berättartekniska komponenter bestämmer utveckling 
och resultat. Genom symbiosen mellan mannen och maskinen återetab-
leras den manliga kroppen som norm och kunskapsbas, vilket som be-
kant varit praxis under större delen av västerländsk kulturhistoria. Ska-
pandet av det framtida kosmiska medvetandet hos Nilson exkluderar 
kvinnors in- och medverkan på processerna, likaså kvinnokroppen som 
mental och fysisk erfarenhet. Många manliga erfarenheter försvinner 
också implicit, på grund av Benjamins många brister gällande mänsklig 
erfarenhet, men den manliga kroppen som fysisk manifestation förstärks 
genom samma berättartekniska förfarande. Gamla testamentets Logos/Gud 
har kompletterats med patriarkala minnen och det sker i Nilsons gestalt-
ning en återetablering av en traditionell androcentrisk ordning, i såväl 
mytisk och historisk tid som kommande tid.  
     Medvetandet som är Benjamin/Melissos/Gud förstärker samman-
taget en androcentrisk och patriarkal princip. Denna dominerar romanen 
och resulterar i att den komplicerade och tidskrävande process som ge-
staltas konserverar föregående föreställningar som norm i en ny värld. 
Medvetandets eller tankens befrielse från ”kroppens fängelse” som har 
varit en övergripande målsättning i den västerländska kulturhistorien, 
och som nämnts kan spåras tillbaka till gnosticismen, finns i bakgrunden 
för symbiosen. En treenighet bestående av de manliga och patriarkalt be-
stämda elementen Benjamin/Melissos/Gud (åter)etablerar symboliska 
konstanter som självklara och nödvändiga fenomen i denna utvecklings-
historia.  
     Den mytiska storhet som återetableras är i Nilsons skapelseberättelse 
Gud/Mannen: ”Även detta är något att minnas när ett världsallt har 
blivit skapat eller när en syndaflod har sjunkit undan: att man först och 
främst måste avla söner för att släktet skall leva. Man måste se till att 
människan överlever tiden”.94 Den prefigurativa modell som utgör grun-
den präglar även refigurationen av framtida symbioser och transfor-
mationer. Detta förstärker det patriarkala draget i romanens struktur. 
Vad som kan bli resultatet för läsaren av det återskapade arkaiska stoffet 
är till stor del en fråga om positioner i förhållande till de konfigurativa 
modeller som beskrivs. Det är fråga om hur författaren väljer att använ-
da sig av både det mytologiska och vetenskapliga materialet och hur läsa-
ren tolkar utifrån förförståelser och preferenser.  
     Det patriarkala och androcentriska synsättet har som bekant genom-
syrat västvärldens filosofiska och religiösa tradition och feministiska filo-
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sofer har ägnat stor möda åt att visa på vilka sätt detta har formulerats, 
vilka argument som lyfts fram för att ge fortsatt legitimitet åt tanke-
traditionen och vilka konsekvenser synsättet har för kvinnors livsutrym-
me. Filosofen Luce Irigaray diskuterar exempelvis genusproblematik 
med utgångspunkt i mytologiska och teologiska perspektiv och menar att 
religiösa och mytologiska bestämningar av ”Gud” har haft avgörande be-
tydelser för skapandet av identitet på symboliska och metaforiska ni-
våer.95 Hon menar att en genomgående brist på tillgång till kvinnliga gu-
domliga storheter har haft negativa konsekvenser för kvinnors identi-
tetsskapande processer. Motsvarande har den judisk-kristna guden haft 
avgörande betydelse på bekräftande och stärkande nivåer för skapandet 
av männens självbilder. Irigaray argumenterar för att kvinnor behöver en 
Gudinna skapad till sin egen avbild för att "establish her subjectivity or 
achieve a goal of her own. She lacks an ideal that would be her goal or 
path in becoming”.96 Ett resultat av den patriarkala guden är att både 
män och kvinnor ställt upp mannen som ideal och norm.97  
     En annan och mer sociologisk tolkning av detta finner vi hos Pierre 
Bourdieu som påpekar att symboliska konstanter har effekt på förestäl-
lningar och att dessa vidmakthåller patriarkala mönster. Han skriver att i 
”en värld där sexualitetens ordning inte konstitueras som sådan, utan 
könsskillnaderna förblir nersänkta i de motsättningar som organiserar 
kosmos i sin helhet, är de sexuella attributen och handlingarna överho-
pade av antropologiska och kosmologiska bestämningar. […] Könsupp-
delningen tycks ingå i ’tingens ordning’ – som man ibland säger om det 
som är normalt och naturligt – så till den grad att den är oundviklig: den 
finns, i objektiverat tillstånd”.98 Bourdieu skriver att den manliga ordnin-
gens styrka ”märks på att den inte behöver rättfärdigas: det androcen-
triska synsättet etableras som neutralt och behöver inte utsägas i legiti-
merande diskurser. Den sociala ordningen fungerar som en jättelik sym-
bolisk maskin som tenderar att stadfästa den manliga dominansen på vil-
ken den vilar”.99 Bourdieu påpekar vidare att det ”är uppenbart att det 
eviga, i historien, inte kan vara annat än produkten av ett historiskt arbe-
te för att föreviga”. 100 Han skriver att ”man måste rekonstruera det historis-
ka avhistoriseringsarbetets historia, eller om man så föredrar, historien om 
den oavlåtliga (re)produktion av den manliga dominansens objektiva och 
subjektiva strukturer som ständigt har ägt rum, så länge det funnits män 
och kvinnor”. Enligt Bourdieu pågår alltså en aktiv reproduktion av des-
sa föreställningar ”genom vilket den manliga ordningen oavbrutet har re-
producerats från en tidsålder till en annan”.101 Jag menar det är just rep-
roduktion av en patriarkal ordning som pågår i Arken. Det är en central 
tes i min tolkning av romanen.  
     Det mytiska grepp Nilson använder sig av ingår som jag ser det i en 
övergripande symbolisk kulturell process av att osynliggöra och förmin-
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ska kvinnors erfarenheter. Den kan i Nilsons fall vara fullständigt omed-
veten, men är likafullt, eller kanske just därför, viktig att lyfta fram.102 
Filosofen Patricia Jagentowicz Mills skriver i ”Memory and Myth: Wo-
man’s Time Reconceived” att ”[w]hat patriarchal myths reveal are rela-
tions between man and woman in which woman are defined in terms of 
male sexuality, male desire – defined for man, not for herself. They are 
stories of woman’s domination and selfalienation”.103 Hon understryker i 
sammanhanget det viktiga arbetet med att rekonstruera myter som hon 
menar är ett slags minne: “Memory is the mediation between the psycho-
logical and political spheres of life, and critical remembrance is the impe-
tus for woman’s liberation”.104 Vidare skriver hon: “As we reclaim our 
lives by re-creating a shared understanding of the world, we reclaim the 
memory of pain and possibility of myths that reach beyond the given 
socio-historic world. Here we find that understanding is not merely a 
function of the historical development of reason from myth to logos. Rat-
her woman’s memory is embedded in myths which remain alive and elu-
cidiate aspects of civilization that would otherwise remain unex-
plained”.105 

     Syndafallsmyten är central i sammanhanget och har använts som 
argument under hela kyrkans och filosofins historia för att anvisa kvin-
nor till underordnade roller. Den ursprungliga bristen på respekt för lo-
gos, som enligt myten var kvinnans synd, drevs vidare i filosofisk och 
teologisk tradition. Kvinnor har enligt tankemodellen som grundlades i 
de tidigaste myterna varit underlägsna när det gäller logik och rationalitet: 
Eva brast enligt den mytologiska tankefiguren i respekt för Logos som 
etablerades som en manlig egenskap. Detta gäller i Gamla testamentets för-
sta berättelse, där Gud kommunicerar direkt med Adam som är mallen 
och normen.106 Att reproducera androcentrism som tankemodell i mo-
derna berättelser är ett betydelsedigert och högst problematiskt  företag, 
på grund av de effekter tankemodellen har haft och fortfarande har på 
mänskligt liv och framtida relationer mellan människor. Konsekvensen 
har under hela historien blivit att kvinnan är en mindervärdig skapelse. I 
syndafallsmyten är kvinnan den aktiva parten som på grund av brist på 
respekt för Logos agerar och sätter i gång skeenden. Hon sätter sig över 
de ord som Gud har formulerat, orden som fastställer världens ordning. 
Syndafallet är mänsklighetens fall, men framför allt är det Evas och kvin-
nans fall. Religionsvetaren Kari Elisabeth Børresen fastslår: ”As a patri-
archally inculturated, monotheistic religion, Christianity excludes female-
ness at the divine level. It follows that women cannot be God-like qua 
females, with corresponding lack of human status, i.e. full religious capa-
city, qua woman”.107  
     Det är som jag ser det inte vare sig etiskt eller idémässigt oskyldigt att 
återinsätta den patriarkala guden ens på symboliska nivåer.108 Resultatet 
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av denna typ av återbruk av myter repeterar ofta en deterministisk histo-
riespiral. Myterna fungerar alltså som prefigurerande utvecklingsmodeller 
som i skönlitterära verk kan resultera i deterministiska händelseförlopp. 
Litteraturvetaren Roland Barthes formulerar svårigheter han ser i att an-
vända myter som strukturerande tematik och berättarteknik utifrån poli-
tiska preferenser. Barthes beskrivning av myters effekt visar på just de 
problem jag finner i Nilsons författarskap. Barthes säger att myten ”är ett 
avpolitiserat yttrande”.109 Mytens uppgift är enligt Barthes att tala om hur 
saker och ting är, vilket ”gör dem oskyldiga, förankrar dem i natur och 
evighet, ger dem en tydlighet som inte är resultat av en förklaring utan av 
ett konstaterande”.110 Han menar att man genom att övergå från ”histo-
rien till naturen gör myten en besparing: den förstör den sammansatta 
beskaffenheten i de mänskliga handlingarna och ger dem naturväsens en-
kelhet, den understryker all dialektik”.111 Barthes påpekar att myterna 
”organiserar en värld utan motsättningar eftersom den är utan djup, […] 
den grundlägger en lycklig klarhet: sakerna ser ut som om de ensamma 
betecknade något”.112  
 Nilson väljer att använda sig av mytens förenklade teknik som sym-
boler och vetenskapliga samt berättartekniska verktyg och genom detta 
återskapas en patriarkal ordning i hans verk. Det som iscensätts i Arken 
kan alltså ideologikritiskt förstås som en idog strävan att återinstallera 
mannen som Gud i symbolisk mening.  
     Återetablerade mytologiska och patriarkala mönster får konsekvenser 
för romanens fiktiva kvinnors framtida livsmöjligheter, då ingen rekon-
struktion av maktdimensioner etableras i texten. I Arken är det mellan 
två passager av minnen som berättelsens händelser utspelar sig: det är 
Guds första minne av den gamle mannen som ”gick bort för att avla en 
son åt sig” som repriseras i romanens avslutande del. I inledningen finns 
minnet som ett flyktigt omnämnande maskerat till myt. Mönstret av 
manlig pseudoalstring blir tydligare allt eftersom berättelsen avslöjar att 
kvinnor är umbärliga. De kvinnor som finns fungerar som mannens räd-
dare och möjligen som någon som väckt en ny tanke hos honom. Mas-
kerat till myt kan detta verka oproblematiskt, men när den patriarkala gu-
den dominerar intellektuella och mentala strukturer får det konsekvenser 
på flera plan – särskilt i genresammanhanget.  
     Modernisering av myter är ett viktigt berättartekniskt grepp, som i sf-
genren har viktiga funktioner för att visa på framsteg och/eller potentiell 
förändring. På grund av myternas och de mytologiska karaktärernas 
mentala plats i olika föreställningsvärldar kan det vara fruktbart att ta av-
stamp i arkaiskt material för att revidera och omformulera innebörden av 
det de representerar för att uppnå konstruktiva effekter. Samtidigt kan 
återberättade myter fungera som konserverande element – som hos Nil-
son.  
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     Ett resultat av symbiosen Melissos/Benjamin/Gud är att fysiska 
kroppar reduceras till den manliga kroppen och att stora delar av mänsk-
lig erfarenheter försvinner i idéernas sfärer. En samlad mänsklig kunskap 
sägs vara ackumulerad i den nya storhetens föreställningar, som enligt 
kompositionen upprepas i konkreta uttryck i en framtida sinnevärld. Nil-
son har valt ut vissa idéer och symboler från de abstrakta sfärerna och 
gett dessa konkret form i textens skeende. Jag menar dock att symbolers 
funktion aldrig är en helt oskyldig process utan det är tankekon-
struktioner man väljer för att vidmakthålla eller förändra befintliga struk-
turer. I det här fallet är det uppenbart för att bevara valda delar av histo-
riska företeelser i föreställningsvärlden.  
     Religionshistorikern Mary Daly skriver att patriarkatets roller och 
strukturer ”har utvecklats och vidmakthållits i enlighet med en artificiell 
polarisering av mänskliga egenskaper i de traditionella sexuella stereo-
typerna. Bilden av personen vid makten och den godtagna uppfattningen 
om ’hans’ roll har motsvarat den eviga manliga stereotypen”.113 Min för-
ståelse av den symbios som skrivs fram i Nilsons text sammanfaller med 
Dalys som skriver att ”[j]ag har redan låtit förstå att om Gud är man, så 
är mannen Gud. Den Gudomlige patriarken kastrerar kvinnor så länge 
han tillåts leva kvar i människors inbillning. Processen att skära bort den 
Högsta Fallosen kan knappast vara en rent ’rationell’ angelägenhet”.114 
Återetablering av Gud i symbolisk bemärkelse genom fantasi är att for-
mulera en evig konstant i medvetandet. Förstått på det sättet är Nilsons 
beskrivningar av mannen, fadern och guden komplicerade teman att för-
hålla sig till trots maskeringen i myternas värld. Här har det hittills gällt 
Arken, men det finns flera datafantasier i författarskapet. 

Angelica 

Nilsons roman Rymdväktaren inleds som vi såg i kapitel 6 med en in-
gående beskrivning av superkvantdatorn Angelica. I första delen av ro-
manen heter det: ”I klostret Klaradal, i en hög byggnad på västra sidan 
om klostergården, står en superkvantdator som munkarna kallar Ange-
lica. Låt mig säga på en gång att Angelica är en underbar dator. Hon fly-
ger liksom änglarna vart hon vill i universum. Hon är dessutom ett av de 
vackraste ting som vi människor skapat någonsin”.115 Det tekniska un-
derverket Angelica beskrivs som en feminin, transcendent gudavarelse; 
”hon” förbinds med urtiden, med sagorna och vidare med universums 
tid. Den vackra skapelsen, superkvantdatorn med det änglalika namnet, 
sägs stå på tolv pelare, vilket är ytterligare ett element i romanens inled-
ning som både är ytterst informationstätt och symbolladdat: ”Vad man 
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ser av henne är tolv väldiga pelare som kunde ha varit trädstammar i nå-
gon urtida sagoskog”.116 Talsymbolik spelar senare en stor roll i organisa-
tionen av berättelsen. Hennes pelare ”står på ett slags rotsystem som ty-
cks växa fram ur golvets sten, och de är gjutna i bärnstensgult glas så att 
man kan se djupt in i dem. Inne i glaset finns tusentals silvriga metallrör 
som påminner om orgelpipor”.117 I Angelicas funktioner som skildras i 
presentationen finns konkreta element som ”makrotubulerna”, ett novum 
som i sann sf-anda pekar mot såväl biologi som informationsteori och 
matematik. Datorns synliga delar är länkade neråt mot fundamentet hon 
står på, dessa sammanbinder ”henne” med jorden. ”Makrotubolerna” 
fortsätter ner under golvet, in i den oändliga tunneln som förbinder 
Angelica med all förfluten tid i universum. Man får reda på att ”hon” har 
ett slags gediget rotsystem som ”tycks växa fram ur golvets sten”.118 
Vidare skriver Nilson att mellan ”pelarna, högt uppe under takvalvet, 
syns hennes styrfält som ljusa interferensmönster mot valvets bruna sten. 
De svävar där som rökslöjor eller tunna cirrusmoln, och varje signal som 
når Angelica genom fälten blir synliga för några ögonblick som en liten, 
mörkröd låga”.119 Genom de synliga och djupare liggande makrotu-
bulerna har datorn således tillgång till kunskap som ligger djupt i histo-
riens minne och maskinen har uppenbarligen förmåga att omvandla in-
formationen till medveten kunskap eller föreställningar om världen.  
     Om läsaren har bläddrat längst bak i Rymdväktaren har hon funnit den 
kosmiska ordlistan som ämnar förklara vissa av romanens termer. Ord-
listan blir hos Peter Nilson en metatext som ställts utanför romanens 
skeenden på ett pseudovetenskapligt sätt men som ingår i berättelsens 
logik. Förklaringarna som finns i ordlistan är nämligen tänkta att fungera 
som klargörande när det gäller den fiktiva romanens terminologi. Samti-
digt förstärks läsarens känsla av främmandegörande i förhållande till de 
företeelser som listan avser att förklara. Nilson förklarar: 

Superkvantdator, en spekulativ utveckling av kvantdatorn (se detta ord). I en super-
kvantdator utnyttjar man de kvantmekaniska ’räkneprocesser’ som förekommer i na-
turen själv, i varje ting och i varje levande varelse. Angelica, som är en av huvud-
personerna i Rymdväktaren, utnyttjar förmodligen den s.k. Einstein-Podolski-Rosen-
paradoxen, som innebär att händelser inom kvantmekaniska system omedelbart kan 
’förnimmas’ i andra delar av systemet, även på mycket stora avstånd. För att hon 
även skall förnimma det förflutna krävs dock en mycket speciell form av rymdtunnel 
vars realitet berättaren inte kan garantera.120 

”Kvantdator” förklaras tidigare i den kosmiska ordlistan.121 Ordlistan en 
viktig del i romanens struktur genom att den fungerar både som en (iro-
nisk?) vink åt vetenskapliga texter och att den i vissa fall faktiskt fungerar 
som en förklarande ordlista så att romanens karaktär av ”vetenskaplig 
fiktion” förstärks. Författaren förstärker således på en och samma gång 
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”vetenskapligheten” så väl som fiktionen, genom att skapa ett rum i ro-
manerna där det blir tydligt att gränserna mellan dessa två poler är fly-
tande och till stor del beror på betraktarens position.  
     I den kosmiska ordlistan kan man läsa följande förklaring till en av 
datorns tekniska specialiteter: ”makrotubuler, ett hypotetiskt begrepp som 
anknyter till ’mikrotubulerna’, eller ’mikrotubuli, en del av stommen eller 
’skelettet’ som ger cellerna deras former. Enligt en mycket omtvistad 
hypotes av matematikern Roger Penrose fungerar de även som ett slags 
informationsbehandlare som i hjärnan skapar vårt medvetande. Se även 
hans bok Shadows of Mind (1994)”.122 Den biologiska kopplingen har bety-
delse och läsaren kan förstå de långsökta sambanden längre fram i roma-
nens och universums final då upplösning av cellernas former utgör slut-
fasen av ett komplicerat händelseförlopp.  
     I beskrivningen av Angelica introduceras även en ambivalens i förhål-
lande till vad som är ”vetenskap”, ”sanning”, och framför allt vad som är 
”tro” snarare än ”vetenskap”. Fundamentet superkvantdatorn står på är 
därmed både en fysiskt konkret konstruktion och en osynlig och abstrakt 
informationskälla. Till viss del är detta författarens gestaltning av ett 
hypotetiskt framtidsscenario. Som Nilson skriver i ordlistan är en del av 
datorns funktioner förankrade i faktisk vetenskap, om än inte på en nivå 
där konsensus har uppnåtts. Det mesta av superkvantdatorn är däremot 
osynligt: ”Allt annat hos Angelica är osynligt liksom Guds ande eller 
genomskinlig som rymden ovanför Klaradal”.123 Datorns uppbyggnad 
strävar uppåt och ”hennes styrfält […] svävar där som rökslöjor eller 
tunna cirrusmoln”.124 Konstruktionen övergår därmed verklig tekniks 
sedvanliga begränsningar och författaren slutför introduktionen av Ange-
lica med att antyda en omnipotent kapacitet. Alternativt kan detta vara 
ett sätt att införa ett ambivalent förhållningssätt till det tekniska under-
verket. Författaren framkallar i så fall genom den här formuleringen en 
misstanke hos läsaren om att datorns kapacitet kan reduceras till en fråga 
om användarens eller betraktarens ”tro”. Om det kan vara en fråga om 
tro i relation till huvudkaraktären har man redan här fått indikationer om 
tvetydiga förhållningssätt. Munkarna i klostret Klaradal får man utgå från 
är övertygade om sanningshalten och betydelsen av ”Guds ande”. Andra 
personer som skall vara aktörer i romanen kan ha andra förhållningssätt. 
Det är inte längre självklart att den omnipotenta superkvantdatorn, trots 
sin teknologiska grundstruktur, befinner sig utanför värderingarnas etiska 
område.  
     Datorn Angelica – som är ”ett av de vackraste ting som vi människor 
skapat någonsin” – har ett fysiskt fundament som i texten associeras till 
urtiden och sagorna och vidare med hela universums tid. Vidare sägs 
”hon” kunna flyga som änglarna, något som är ett abstrakt resultat av en 
total summa av tekniska och materiella funktioner. Trots sin fysiska loka-
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lisering i en konkret byggnad har hon uppenbarligen egenskaper som til-
låter henne att ”röra sig” genom tid och rum, på ett sätt som religiösa 
människor har förknippat med änglar. Hennes ”intellektuella” kapacitet 
överskrider materien och tiden; hon sägs vara förbunden med all för-
fluten tid i universum och trotsar därmed fysikens lagar. Angelicas namn 
knyter i sig dessutom an till Nilsons resonemang om Rilkes ängel, som 
jag diskuterat tidigare.  
     Längre fram i romanen får den änglalika associationen konkret bety-
delse för läsaren, men redan här antyds det övermänskliga med maski-
nen. Datorn förbinds redan i den första inledande presentationen med 
dessa övernaturliga varelser som enligt en lång tradition har förknippats 
med diktaren och varit en symbol för inspiration. Läsaren vet dock inte 
om Angelica är en ”förfärande ängel”, men enligt Rilkes dikt är ängeln 
”bortom stjärnorna” alltid hotande.125 Namnet antyder att datorn är ett 
ting som befinner sig mellan det mänskliga och gudomliga. Detta kan 
innebära att romanens dator också är ett verktyg, en vidareförmedlare av 
kunskap mellan de himmelska och jordiska nivåerna. Det förfärande med 
just Rilkes ängel är kanhända att man som människa eller diktare inte kan 
bestämma förmedlingens riktning. 
     I intertextuell bemärkelse sätter dessa egenskaper Angelica i för-
bindelse med ett omfattande megalitterärt fält som skapar många för-
väntningar gällande vad man kan vänta sig av just den här människo-
skapade teknikaliteten. Angelica har i likhet med miman i Aniara och sf-
litteraturens övriga superintelligenser en gemensam nämnare; de har 
samtliga en tendens att överskrida sina skapares kapacitet såväl som 
intentioner. Hos Martinson heter det: ”när miman väl tog form/blev hon 
den överlägsne och han själv/en underordnad storhet, en mimator./ 
Mimatorn dog, men miman lever kvar”.126 I det inledande skedet vet den 
initierade romanläsaren inte om datamaskinen Angelica i Nilsons berät-
telse är en Mima som Martinson gestaltade i Aniara, en HAL 9000 som 
vi finner i Arthur C. Clarkes roman 2001: a Space Odyssey eller om hon är 
en AC som vi finner i Isaac Asimovs I, Robot och andra av hans robot-
berättelser. Det man vet är att datorn kommer att ha en nyckelposition i 
berättelsen, vilket leder till att man förväntar sig att hon har förmåga att 
på grundval av samlad informationsmassa vid någon tidpunkt agera efter 
sina egna härledningar på sätt som de mänskliga aktörerna kanske inte 
önskar sig eller hoppas på.  
     Datateknologins utveckling samt hypoteser om dess framtida poten-
tial beskrivs i romanerna, från Ninnis och Dannys ungdom i Sverige 
under 1980-talet fram till 2080-talet i form av ett flertal faktiska och hy-
potetiska datagenerationer. I Projekt Nyagas framtida händelseförlopp är 
superkvantdatorer förverkligade och genom Angelicas ingripande skapar 
forskarna Gud i sinnevärlden. I framtidsvärlden har som framgått katol-
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ska kyrkan på ett nästan anakronistiskt sätt blivit den överordnade poli-
tiska, vetenskapliga och religiösa instansen och detta på världsomspän-
nande nivå. Flertalet av vetenskapsmännen som agerar i Projekt Nyaga är 
också katolska teologer och judiska rabbiner. Påven, som i den nya 
världsordningen är vetenskapssamhällets och den politiska och religiösa 
världens ledare, är matematiker, professor i teoretisk fysik samt teolog. 
Naturvetenskapliga forskare och teologer diskuterar i romanen oupp-
hörligen hur de skall förhålla sig till den utomvärldsliga makt som kon-
taktat Ninni och Danny genom datorn.  
     Påven Urban IX:s kansli består av teologer, matematiker och data-
programmerare som i fiktionen beslutar sig för att undersöka Guds exis-
tens genom att köra en datasimulering av Anselm av Canterburys ontolo-
giska Gudsbevis genom superkvantdatorerna. Det ontologiska Gudsbe-
viset är ett a priori argument som söker slå fast att Gud existerar med 
logisk nödvändighet. Anselms argument säger att Gud, som är det full-
komligaste väsendet som kan tänkas, måste existera i verkligheten och 
inte endast som föreställning i medvetandet. Att existera i verkligheten är 
att existera mer fullständigt än att bara existera som föreställning i med-
vetandet. Att existera mer är alltså fullkomligare än att existera mindre 
och av detta följer att Gud, det fullkomligaste väsendet, måste existera i 
verkligheten och inte bara i medvetandet.127 Beviset ”förfäktar att Gud 
om han inte fanns inte skulle vara det mest fullkomliga som kunde 
tänkas, något som strider mot Gudsbegreppets postulat att Gud är det 
mest fullkomliga som kan tänkas”.128 Utgångspunkten för argumentet är 
att det den mänskliga fantasin kan föreställa sig som existerande är eller 
blir verklighet.  
     Romanens forskare har kanske inte bevisat Guds existens, utan det 
framstår i Peter Nilsons sf-text snarare som att de har skapat (en) Gud 
med utgångspunkt i sina föreställningar om Gud. Föreställningen om 
Guds existens med utgångspunkt i Anselms postulat är i fiktionen basen 
för det monsterdataprogram som skrivs. Via Angelica och hennes mot-
svarighet i Vatikanen, datorn Cecilia, skickas datasignaler ut i kosmos. 
Forskarna vill undersöka möjligheten om Gud finns i den konkreta värl-
den och inte bara i föreställningsvärlden. Resultatet blir inte vad for-
skarna förväntat sig. De genomför ett experiment som få trodde skulle få 
konsekvenser, men datorrummet fylls med en fasansfull, högst påtaglig 
intighet som skulle ha kunnat vara en ”virtuell Gud”.129 Man kan läsa 
resultatet av datasimuleringen utifrån Rilkes beskrivningar i Das Stunden 
Buch: ”Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe? […] Ich bin dein Krug 
[…] Ich bin dein Trank […] Bin dein Gewand und dein Gewerbe […] 
Nach mir hast du kein Haus”.130 De skeenden som följer på data-
simuleringen och experimentet tyder på att forskarna i Nilsons roman 
faktiskt har gett Gud en verklighet att uppehålla sig i – både krus, dryck, 
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klädnad, näring och bostad. Därmed kan man säga att människors före-
ställningar om Gud är räddade från entropins förgängelse.  
     Superkvantdatorn Angelicas placering mellan människor och gudar 
sker på ett sätt här i enlighet med ett romantiskt diktarideal. Världsbilden 
är organisk och enhetlig enligt detta ideal, och författaren skapar med sin 
text länkar mellan ande och materia. Datorn har i Nilsons fantasi samma 
funktion och hennes roll är som förmedlare mellan mänskligt och över-
mänskligt. Angelica mottar, analyserar och vidareförmedlar berättelsen 
som Hohenlohe skriver in i hennes minnesbank. På grund av att hennes 
funktioner interagerar med energifälten i den fysiska världen konkreti-
seras de abstrakta orden i berättelsen och dessa i sig åstadkommer en 
förändrad verklighet.  
     Angelica framställs i Nilsons sf-berättelse huvudsakligen som ett 
arbetsredskap i religionens och vetenskapens tjänst. Det framkommer att 
Angelicas samlade minnes- och arbetskapacitet övergår de rent tekniska, 
konkreta och fysiska beståndsdelar som datorn är uppbyggd av. Tänkare 
i övrigt som utgår från mekanistiska och reduktionistiska grundförut-
sättningar respektive den starka AI-principen, föreställer sig att mänsk-
liga minnen och erfarenheter är långsamma och har lägre prestations-
förmåga än maskinerna.131 Improvisation och intuition är emellertid spe-
cifika mänskliga förmågor som lyfts fram av motståndare till den starka 
AI-principen. Det specifikt humana är komplicerade kognitiva förmågor 
som datorer är oförmögna att kopiera. Människor kan överskrida krop-
pens begränsningar genom ett antal förmågor som interagerar och blir 
något ”mer” än varje separat förmåga; tanke, fantasi, dröm, minne, er-
farenhet, intuition och känsla är delar som sammantagna bildar det som 
benämns ”medvetande” och som också formar individers unika person-
ligheter. Med tankens och fantasins hjälp kan också människor ”för-
flytta” sig och föreställa sig det som ännu inte är verklighet. På samma 
sätt kan man minnas det förflutna och återuppleva det som en gång 
skedde.  
     Angelicas samlade kapacitet sägs i Peter Nilsons spekulativa fantasi 
vara oändligt mycket större än summan av hennes partikulära bestånds-
delar. På så sätt har den här datorn uppnått en förmåga som liknar män-
niskans samtidigt som den också överskrider mänskliga förmågor. Nilson 
tycks alltså vara ”anhängare” av den starka AI-principen – i alla fall en av 
de mer fantasifulla och teknikpositiva författarna inom sf-genren. Sf-gen-
rens samtida berättelser om extremt kraftfulla datasystem beskriver van-
ligen dystopiska händelseförlopp och det är inom populärvetenskapliga 
texter vi under 1990-talet i övrigt finner utopierna och en okritisk hyl-
lning till teknikens potential. 
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Cecilia 

Superkvantdatorn Cecilia tilldelas av Peter Nilsons yttersta fiktiva män-
niskor det sista och avgörande uppdraget som slutgiltigt förändrar värl-
den. Förbindelser till katolsk tro och till musik etableras genom datorns 
namn Cecilia. Detta alluderar nämligen på ett helgon som levde i Rom, 
troligast under 400-talet och som sedan 1584 räknas som kyrkomusikens 
och orgelbyggarnas skyddshelgon.132 I Projekt Nyaga är Cecilia också ett 
rimligt inslag i berättarstrukturens logik, då Ninni och Danny bland allt 
annat också är orgelbyggare och kyrkomusiker. Det är datorn Cecilia 
som är med och avgör dramat Nilson berättar om, trots hennes undan-
skymda roll i förhållande till Angelica som är forskarnas och teologernas 
favoritdator. Stefano Hohenlohe säger att ”Cecilia är en liten och gam-
maldags dator jämfört med Angelica i Klaradal. Jag har aldrig vågat er-
känna för någon att jag inte tycker om henne”.133  
 Datorn ifråga är belägen djupt nere i en källare i en jordisk stad, i 
motsättning till Angelicas förnäma placering på en avancerad rymd-
station på månen. Hohenlohe klagar över att man inte kan se ”de ljus-
fyllda pelarna med hennes makrotubuler” där de befinner sig långt nere i 
jorden under Vatikanmuséerna. ”Observationsrummen är små, fönster-
lösa utrymmen spridda i olika byggnader över hela Vatikanen”, påpekar 
Hohenlohe, som med hjälp av Cecilia ger sig i kast med ett experiment 
”som kanske löser en kosmisk gåta”.134  
     Trots Cecilias undanskymda plats i berättelsens struktur – och trots 
hennes brist på skönhet – är det den här datorn som möjliggör och ge-
nomför det sista steget i det kosmiska projekt som kallas Nyaga. Datorn 
med namn från musikens skyddshelgon upplöser och sammanfogar 
nämligen till sist alla informationsstrukturer med resultatet att något full-
ständigt nytt uppstår.  
 Hohenlohe och hans forskarteam har upptäckt stora mängder ano-
malier i det genetiska material de har samlat under en sexårsperiod. Hy-
potesen är att den stora katastrofen som inleddes när Tinget upptäcktes i 
Ural ett sekel tidigare, och som läsaren minns aktiverades av Ninni och 
Danny, var en skenmanöver från kosmiska planerare för att dölja att vik-
tigare skeenden pågick. Genom genteknologisk forskning som bedrivs i 
romanens avslutande skede inser Hohenlohe och hans kolleger att allt 
genetiskt material har förändrats det senaste seklet. Forskarna i sf-roma-
nen matar in all genetisk information i Cecilias minne som har förmåga 
att överskrida de väggar som ”är inbyggda överallt i livets monster-
program”.135 Hohenlohe är medveten om att det är ett riskabelt experi-
ment han gett sig in i och har ansökt om och fått godkännande från på-
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ven för att testa det som är det sista vetenskapliga experiment en mäns-
klig individ kommer att göra i romanerna om Projekt Nyaga. 
     Superkvantdatorn ”kan inte skilja arter eller individer åt”, men hon 
kan ”foga alla informationssekvenser samman, liksom man kan laga en 
bok när den har fallit sönder”.136 Den sista berättaren registrerar och be-
skriver de förändringar som sker innan han själv uppgår i den nya exi-
stensen; något fullständigt nytt är alltså slutligen på väg att uppstå ur det 
kosmiska experimentet: ”Projekt Nyaga har styrt in den biologiska evolu-
tionen på ett nytt spår. Allt är planerat och vi låter ingen information gå 
till spillo. I det liv som myllrar på jorden nu, och här i ditt rymdskepp, 
finns all information som har samlats av människor och djur och död 
materia i alla tidsåldrar”.137 Ytterligare några av Nilsons karaktärer, prota-
gonisterna och de ”berättande” vetenskapsmännen har räddats från en-
tropins brutala utplånande. 
     I Projekt Nyaga förmedlas ett budskap om orsak och långsiktig verkan 
och berättaren som förmedlar den sista mänskliga individens tankar från 
gränslandet mellan det kända och okända är euforisk. I Nyagas absolut 
sista fas rapporterar nämligen den tidigare nämnde matematikern och 
rymdforskaren Aaron Callahan, den sista berättaren i romanerna. Han 
gör det från sitt rymdskepp till Mars-kolonin där han fångar upp de sista 
signalerna som tyder på att det fortfarande existerar mänskligt liv. Den 
genetiska process som startade med Hohenlohes dataprojekt når sin kul-
men och jorden är oigenkännlig från rymden. Astronauterna försöker ute 
i rymden skydda sig mot ”glasartade gröna kulor […]. Det kunde vara 
artificiella levande celler, konstruerade med någon otrolig och futuristisk 
nanoteknologi”.138 Framför berättarens ögon materialiserar sig Hohen-
lohe i rymdskeppets låsta hytt: ”Tre eller fyra minuter senare såg jag Ste-
fano Hohenlohe sitta strax innanför dörren till min hytt, på en stol som 
aldrig hade funnits där”.139 Partiklarna som en gång var Hohenlohe sam-
lar sig till en enhet under en kort stund för att framföra ett budskap: ”– 
Bli inte rädd, sade han, jag är inte här, jag existerar inte längre, så som du 
minns mig. Du ser en simulering som är ganska lik den varelse som var 
jag, i alla bemärkelser, även i min fysiska status. Antagligen skulle vi 
kunna skaka hand, men jag vill inte skrämma dig”.140 Hohenlohe för-
säkrar att allt finns kvar i form av minnesfragment på partikelnivå till 
följd av att all ”information” har fogats samman.141  
 Poängen med besöket är att förbereda den sista människan på det 
stora äventyr som väntar.142 Känslor av total gemenskap med andra vare-
lser, av övermänskliga insikter och total fysisk frihet genomsyrar bud-
skapet. Peter Nilson gestaltar här en slags galaktisk optimism, trots allt tal 
om entropi och absolut tomhet. Det kan också ses som en enveten skri-
var/skaparprocess för att motverka just entropin – en strävan att bevara 
delar av historien i ett framtida minne. 
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     Nerbrytningen av allt liv till minsta gemensamma nämnare är på 
många sätt en återgång till ett slags livets ursprungliga form, dock modi-
fierad efter miljontals år av symbioser och förändring, en ny grundform. 
De små gröna partiklarna som är slutresultatet av det kosmiska projektet 
liknar en urcell – som läsaren vet innehåller alla minnen och kunskaper 
från allt levande. Peter Nilson fantiserar alltså här om ett slags spegel-
vänd evolution där allt vi nu känner till förlorar sin karakteristiska fysiska 
form och återgår till en slags ursoppa.  
     Mikrobiologen Lynn Margulis skriver i ”Gaia Is a Tough Bitch” i The 
Third Culture: Beyond The Scientific Revolution om att livets ursprung inte är 
genetisk mutation. Det är i stället ur nya symbioser mellan mikroskopiska 
bakterier som nya konstellationer och därigenom nya arter uppstår. Hon 
skriver att hennes huvudsakliga offensiv har varit att påvisa ”how dif-
ferent bacteria form consortia that, under ecological pressures, associate 
and undergo metabolic and genetic change such that their tightly inte-
grated communities result in individuality at a more complex level of 
organization”.143 Det finns alltså biologer som är inne på tankegångar 
som Peter Nilson fantiserar om i sina sf-romaner. Det Margulis benäm-
ner “symbiogenesis” är i hennes forskning grunden för allt mer kom-
plexa arter och livsformer där människor är ett resultat, men som inte 
kan existera utan den mångfald som är ursprunget.144 Modern forskning 
har konstaterat att de koder som bestämmer olika livsformers konsti-
tution beror på ytterst små variationer av liknande beståndsdelar.145 Uni-
versum har enligt en sorts framställning i vetenskapliga termer en historia 
att berätta. Det är i så fall något som startar vid någon punkt, genom år-
miljarders expansion och förändring fram mot en kollaps och ett slags 
”död”. Den kosmiska berättelsen som mänskligt liv ingår i befinner sig 
också i ett skede där nya visioner tydligen börjar ersätta de föregående. 
På många sätt går det också att läsa Peter Nilsons Projekt Nyaga i ljuset av 
denna förståelse av världen och livet. 
     Romanens upplösning vore i fiktionen omöjlig utan superkvantdatorn 
Cecilias medverkan. Hon är en uttolkare och aktör som interagerar med 
kraftfält i världen utanför och omkring henne. Cecilias namn förbinder 
henne som nämnts med (orgel)musik och därigenom med den kosmiska 
musiken, i enlighet också med de resonemang Nilson för i populär-
vetenskapliga sammanhang, samt med de samtal hans forskare i roma-
nerna Projekt Nyaga för med varandra. Cecilias dragning mot kosmiska 
sammanhang, och hennes faktiska tolkning av den information Hohen-
lohe förser henne med, är därför rimlig i enlighet med hennes konsti-
tution och bestämning. Hon tilldelas i berättelsen inte samma prestige-
fyllda vördnad eller placering som Angelica, men har samma förmågor 
till både interaktion och påverkan av den fysiska världen.  
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     Det är alltså ”berättandet” som både har satt romanernas process i 
rörelse och fullföljt det hela. Utgången av det skeende som gestaltas är 
en upplösning av fysiska kroppar. Abstrakta företeelser i form av tankar, 
idéer, vetenskaplig och teknisk kunskap har i fiktionen och intrigen om-
vandlats till att bli konkreta, åskådliga strukturer bestående av organiska 
nanopartiklar. Angelica och Cecilia möjliggör transformationsprocessen 
genom att tolka och bearbeta olika delar av informationsmassan. Ange-
lica tar hand om berättandet, det abstrakta, orden som skrivs in i hennes 
minnesbank. Cecilia tar hand om de mer konkreta delarna i projektet. 
Hon analyserar genetiska koder från allt levande och för denna infor-
mation samman med övrig information.  
     I romanduon Projekt Nyaga ligger fokus på gestaltningen av männi-
skors svåra och långsamt vunna insikt i utomvärldsliga krafters oändligt 
långsiktiga planer. Det visar sig nämligen att arkitekterna, medvetandet 
bakom allt som sker i Nyaga, också är under tillblivelse; det är en evig-
hetsprocess av vardande, blivande, en ständig utveckling mot någon 
högre nivå. Resultatet blir att det befintliga transformeras och övergår till 
en annan fas i en styrd evolution. Projektet som kallas Nyaga är därmed 
ett kosmiskt iscensatt drama, där syftet är att förvandla universum ”till 
ett tänkande och kalkylerande minne som inte begränsas av tid och rum. 
En kosmisk superdator, eller rentav en levande hjärna”.146 Det är ett 
minst sagt komplicerat minnesarbete som pågår och därmed en pågå-
ende process av berättande: Berättarna återger minnen och erfarenheter 
genom tolkningar som påverkar världens och kosmos historia. Ett kos-
miskt medvetande uppnår allt högre nivåer av kunskap, större insikt och 
fastställer framtida målsättning för sitt vardande. Hegelianska scheman 
om historiens alltmer fullbordade ande ligger nära vilket jag återkommer 
till i nästa kapitel. 

Angelica-Cecilia/Ninni/Gud 

Treenigheten Angelica-Cecilia/Ninni/Gud skiljer sig på väsentliga pun-
kter från de treenigheter hos Peter Nilson som jag diskuterat tidigare. 
Genom feminint stipulerade konnotationer laddas denna abstrakta stor-
het med annan kunskap, abstraktionen får även andra konsekvenser för 
det kosmiska medvetande som uppstår. Forskarnas datorer blir kom-
municerande länkar mellan forskarna och utomvärldsliga medvetanden 
som söker kontakt och tar kontroll över skeenden i världen. Laddnin-
garna av konserverande konstanter som påpekades tidigare när det gäller 
symbiosen Benjamin/Melissos/Gud saknas. Här är det andra skeenden 
som poängteras av Nilson i romanduons final. Det är överhuvudtaget 
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aldrig tal om att mänskligheten skall leva vidare. Kontentan är snarare att 
mänskligheten för framtiden befrias från sina begränsande fysiska krop-
par. Nyfikenhet och kunskapssökande kommer att fortgå men i en kol-
lektiv och mer abstrakt medvetandestruktur. Med superkvantdatorerna 
Angelica, Cecilia och deras ”systrar” i Vatikanens tjänst verkar den opti-
mala nivån i teknikens utveckling ha nåtts och den katolska kyrkan avsät-
ter ansenliga resurser när det gäller både forskningstid och teknisk utrust-
ning för att försöka bevisa Guds existens. Man hoppas kunna upprätta 
kontakt med Gud via superkvantdatorerna.  
     Superdatorerna Angelica och Cecilia gestaltas som medvetanden som 
befinner sig mellan alla kända kunskaps- och erfarenhetsfält. Datorernas 
existens- och medvetandeform befinner sig i sf-romanernas positioner 
”mittemellan”, som hybrider mellan mänskligt och gudomligt och deras 
existens kan sägas utspela sig i det konfigurativa fältet. Datorernas verk-
samhet utspelar sig på alla sätt i ett slags metaforiskt ”tomt intet” och där 
uppstår omvälvande skeenden och ny kunskap. Nya medvetandeformer 
skapas, genuint ny kunskap emanerar ur processen och tidigare okända 
existensformer skapas. Nilson har på det sättet skapat mellanpositioner i 
sf-romanernas finaler som leder till en extrem kunskapsackumulering 
och ett viktigt mål har uppnåtts.  Sammansmältningar av tidigare ofören-
liga beståndsdelar är det överordnade planerade målet som är en logisk 
följd av det teleologiska perspektivet.  
     Projekt Nyaga är ett kosmiskt gen- och informationsteknologiskt pro-
jekt och i centrum för all uppmärksamhet befinner sig Ninni på ett indi-
rekt sätt i stormens öga. Både Angelica och Ninni blir abstrakta eller till 
och med andliga företeelser i berättelsen som befinner sig mellan män-
niska och Gud. Möjligheten att tolka treenigheten människa/maskin/ 
Gud genom att föra in konstanterna kvinna/maskin/Gud skall därför 
undersökas närmast.  
     I Rymdväktaren sägs det att en ”gammaldags dator kan bara räkna, den 
är en maskinslav som lyder universums matematiska lagar och aldrig frå-
gar efter vad den gör”.147 Angelicas och Cecilias konstitution skiljer sig 
från Melissos genom en ännu högre grad av interaktion med omvärlden. 
Samtidigt verkar dessa kraftfulla maskiner vara helt befriade från något 
som helst behov av individuell autenticitet. De har också helt andra roller 
att spela än Melissos som hungrar efter större kunskap. Super-
kvantdatorerna är förbundna med all tid i universum, kommande såväl 
som förgången. De är människoskapade maskiner men liknar Gud, en 
närvarande intelligens som agerar och kommunicerar direkt med ett fler-
tal mänskliga individer. Det kosmiska medvetandet varnar och försöker 
påverka mänskliga aktörer i Nilsons skapelseberättelse, på ett sätt som 
liknar gammaltestamentliga profeter som mottog budskap från Jahve för 
vidareförmedling till människorna. Medvetandet som kommunicerar 
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med protagonisterna förmår emellertid sällan framföra budskap som är 
begripliga för aktörerna.  
     De individuella krafter som i intrigen och slutändan åstadkommer 
transformationen är (manliga) berättare i samarbete med datorerna. Värl-
dens omvandling är ett nytt steg i evolutionen, ett språng till en okänd 
existens har åstadkommits. Ninni/Angelica-Cecila/Gud lyckas med ope-
rationen att hämta Danny, innan den sista fasen i projektet inleds där 
individuella karakteristika utplånas. Angelica och Cecilia liknas vid alls-
mäktiga gudar, men det är framför allt kombinationen vetenskapsman/ 
berättare/teknik som möjliggör romanens utveckling. Båda datorerna 
materialiserar nämligen på varsitt sätt Hohenlohes berättelse och för-
verkligar den.148 Datorernas uppgift är framför allt att delta i (om)skapan-
det av världen och det är just det Angelica gör. Angelica omtalas av män-
nen som använder datorn som ”hon”. Matematikerna, munkarna och ve-
tenskapsmännen går in till henne med stor respekt och det krävs nog-
granna förberedelser genom en viss ritual med bön och meditation. 
Superkvantdatorns rum är en helgedom som enbart besöks av manliga 
naturvetenskapliga forskare.  
     Kvinnliga principer tilldelas i Projekt Nyaga en helt annan roll än vad 
som är fallet i Arken. När det gäller bestämningar kring graden av auto-
nomi i datorn Angelica är detta inte helt klart. Det framgår av beskriv-
ningarna att det är en extrem mängd komponenter som förbundits med 
varandra för att åstadkomma datorns kapacitet. Angelica överskrider all 
nuvarande känd teknik på alla områden. Hennes agerande verkar vara väl 
avvägt i relation till konsekvenser och fungerar som ett slags skydd för 
mänskligheten. Det speciella med superkvantdatorerna är trots allt annat 
deras interaktion med omvärlden; de deltar i konkret bemärkelse i att 
omskapa den värld de befinner sig i. Angelica överblickar både historien, 
samtiden och framtiden i både kosmiska och partikulära perspektiv. Den 
tekniska företeelsen Angelica är ett konkret fysiskt föremål som är kon-
struerat för att utföra bestämda arbetsuppgifter. Hennes verkliga kapa-
citet är förmågan att sammanställa abstrakt information vilket ger använ-
darna möjligheter till ny insikt och vidgade kunskapsfält. En intertextuell 
utvikning kan förtydliga Nilsons litterära alternativ. 
     Finalen i Nilsons Projekt Nyaga är till förvillelse likt det hypotetiska 
projektet ”Galaxia” som finns beskrivet i Isaac Asimovs roman Foun-
dation and Earth från 1986. Galaxia är den grundläggande idén som ge-
staltas i den avslutande romanen till Asimovs internationella sf-klassiker 
Foundation som först kom ut 1951. En övergripande plan i Asimovs ro-
man är att man skulle kunna förvandla allt levande till en enda organism. 
En superorganism som består av människor, djur, växter och hela den 
organiska världen. I Asimovs roman genomförs inte projektet att rever-
sera evolutionen till en minsta gemensam nämnare, vilket bottnar i för-
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fattarens aleatoriska idéfundament, det vill säga att människan ensam är 
ansvarig för sin framtid. Foundation and Earth utmynnar istället i att hu-
vudkaraktärerna möter den kosmiska planeraren. Roboten Daneel, som 
är en av de mäktigaste artificiella intelligenserna i sf-världen och som är 
svår att skilja från ”Gud”, har dock moraliska förbehåll som håller ho-
nom tillbaka från att fullborda den totala symbiosen mellan arter. Ro-
boten som har experimenterat, påverkat och manövrerat utvecklingen på 
alla nivåer i samhällsstrukturen i det intergalaktiska systemet för att skapa 
ett perfekt universum för människor överlämnar det avgörande beslutet 
till människorna själva. Robotens framtidsvision är intellektuell och men-
tal gemenskap, att alla skall ”tänka tillsammans” och kommunicera på 
stora avstånd. I Asimovs framställning har mänskligt liv stort värde, och 
det är roboten som understryker hur viktigt det är att den som skall 
uppgå i den nya formen av gemenskap sätter värde på livet: ”De måste 
värdera livet, verkligen värdera det”.149  
 De förbehåll som hindrar processen i Asimovs berättelse finns däre-
mot inte i Projekt Nyaga, som bygger på ett teleologiskt idéfundament. 
Här ingår ändamålsenlighet och långsiktiga planer som i sf-visionen lig-
ger långt utanför människans kontroll. Därför genomförs transfor-
mationen utan hänsyn till mänskliga perspektiv och det gestaltas i Nil-
sons romaner som ett stort och viktigt steg vidare i kunskap och erfaren-
het. 
     Treenigheten Angelica-Cecilia/Ninni/Gud upprepar inte tidigare 
mönster, utan det är en skapelse av en fullständigt ny kosmisk ordning. 
Tankefiguren Maskinen/Människan/Guden får alltså en annan innebörd 
i Projekt Nyaga än den fick i Arken. Med tanke på den transformation 
som iscensätts i form av en biologisk och mikroskopisk symbios kan 
man tänka sig att det femininas funktioner, förutom den ”änglalika” mel-
lan Gud och människa, även sträcker sig till en mellanposition mellan 
människor och det jordiska biologiska livet som varit skild från mänsklig 
genealogi. Det är en transformation som vetter åt både det himmelska 
och jordiska och som startas genom datorernas uppluckring av gränser. 
Det är födelsen av en ny och gudaliknande existens om man vill som 
försiggått inom berättelsens ram. På det sättet är det en beskrivning av 
gudens allt större medvetande om sig själv. Detta verkställs genom den 
uppgraderade kosmiska existens som skapats, en ”kosmisk ursoppa” har 
genererats. Denna organiska form är förvandlad och har tillförts miljon-
tals år av genetisk evolution inom flora, fauna och mänskliga organis-
mer.150 De sista mänskliga individerna i världen konstaterar att de nya 
partiklarna granskade under ett optiskt mikroskop hade ”en oerhörd 
komplex inre struktur. De kunde vara artificiella levande celler, konstru-
erade med någon otrolig och futuristisk nanoteknologi”.151 Den tekniska 
utvecklingen i världen under hundratals år har därmed infogats i de mi-
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kroskopiska celler som myllrar ut i kosmos i form av ett nanoteknolo-
giskt underverk. 
     De mänskliga egenskaper som genomgående framhävs av Peter Nil-
son i romanerna är nyfikenhet och sökandet efter orsak och mening. Det 
kosmiska medvetandets drivande kraft som det formuleras är en del av 
ett kosmiskt experiment: ”Vi vill veta vad universum är för något. Varför 
tiden finns. Varför skapelsen pågår”.152 Den drivande kraften förvandlar 
”universums historia till ett medvetet planerat projekt, nästan från första 
början”. Det vill säga, de ingriper även retrospektivt och förändrar his-
torien och de prefigurerande ramverk människor använt sig av. När värl-
den förflyttas till ett yngre stjärnsystem förändras ”himlarna” på ett kon-
kret sätt och till oigenkännlighet. Resultatet är en mental hemlöshet för 
människorna som inte längre känner igen stjärnbilderna på himlen.  
     Berättaren i romanerna – och därmed också författaren Peter Nilson 
– har inte bara förverkligat föreställningen om Gud, utan har givit Gud 
en boning att existera i när hans föreställningar om Gud utplånas och 
försvinner från världen med honom. Guds namn står på forskarnas dag-
ordning och diskuteras vid flera tillfällen i romanerna och en rabbin fast-
slår att ”Gud talar som om han ännu inte existerade helt och fullt, som 
om hans existens hörde framtiden till”.153 Guds pågående tillblivelse av-
handlas på detta sätt av forskarna och Hohenlohes berättande genom 
Angelica utgör ett avgörande led i det som möjliggör Guds förverkli-
gande i världen. Allting är bevarat i det kosmiska medvetande som upp-
står och därigenom också föreställningar om Gud. 
     Berättelsen kan även tolkas som en formulering av entropi, som 
också direkt diskuteras i romantexten: vart tar kunskap vägen när indivi-
der dör? Försvinner deras förvärvade kunskap eller finns den kvar 
någonstans? Det är en dubbelbottnad katastrofberättelse. I essän i Rymd-
ljus skriver den populärvetenskaplige Nilson att man kanske kan ”skriva 
hela världshistorien som en katastrofernas historia, eller som en krönika 
om människors väntan på katastrofer. �…� Profetior om katastrofer och 
domedagar är ett outslitligt tema som förenar tidsåldrarna”.154 Under-
gången är ett av berättandets återkommande teman; ”archetypes of 
doom” kallar till exempel astronomen Marcelo Gleiser företeelsen.155 
Nilson fortsätter sedan som författare själv traditionen med berättelser 
om katastrof och entropi samtidigt som det med datateknikens hjälp i 
romanerna skapas nya förutsättningar för jordiska och kosmiska berät-
telser. I enlighet med en viss logik måste emellertid en värld gå under för 
att något nytt skall kunna bli till. Herman Hesse formulerade det på föl-
jande sätt: ”Fågeln kämpar sig ut ur ägget. Ägget är världen. Den som vill 
bli född, måste slå sönder en värld”.156 I Nilsons romaner är det således 
en evighetsprocess av vardande, blivande, en ständig utveckling mot 
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högre kunskaps- eller medvetandenivåer där det mänskliga livet som vi 
känner det är ett passerat stadium.   
     Transformationerna som sker i Projekt Nyaga kan enligt det här fram-
lagda resonemanget tolkas som att det är ett nytt steg i evolutionen som 
har uppnåtts. Den mänskliga arten kan sent omsider ha nått fram till ett 
högre utvecklingsskede där all kunskap är tillgänglig.157 Kropparna som 
ditintills har inskränkt mänskliga individers intellektuella potential är bor-
ta och det mänskliga intellektet har uppnått en större frihet än tidigare, 
där vare sig rummet eller tiden sätter gränser. En abstrakt medvetande-
struktur uppstår från treenigheten Angelica/Ninni/Gud, en evig exi-
stensform som kanske liknar stenarna de kosmiska ingenjörerna visade 
Ninni och Danny på ett tidigt stadium i första romanen. Människans 
medvetande i symbios med avancerade maskinintelligenser blir i slutet 
Gud och en ny värld uppstår, en feminint stipulerad treenighet som är en 
förödande och nyskapande kraft. 
     De tekniska apparaterna verkar sammantaget i Nilsons skönlitterära 
framställningar i första hand ha funktioner som ikoner och som repre-
sentationer för kunskapsteoretiska koncept. I vissa fall kan de också tol-
kas som allegoriska företeelser. I Projekt Nyaga ställs upprepade frågor 
om Guds konstitution; det sägs att om Gud finns så är han matematiker 
eller dataprogrammerare. Samtidigt som Nilson i sina sf-romaner gestal-
tar skönlitterära superdatorer diskuterar han aktuell forskning på områ-
det i ett antal essäer. Allegorier och metaforer från verklighetens datatek-
nologi glider in i språkets och litteraturens alla skrymslen och vrår.  
     Aktörerna i Rymdväktaren frågar sig om ”detta praktiskt taget [är] ett 
bevis för att universum bara är ett matematiskt projekt? Att det finns ett 
slags Programmerare som har satt igång alltsammans?158 De diskuterar i 
direkta ordalag det teleologiska Gudsbeviset som innebär att man med 
utgångspunkt i världens beskaffenhet sluter sig till existensen av en su-
perintelligent konstruktör eller designer. Argumentet bygger på att värl-
dens sinnrika uppbyggnad tyder på att det finns avsikter eller ända-
målsenlighet snarare än slump. Vidare finns en kosmisk variant av det te-
leologiska beviset som tolkar fysikaliska villkor för universums beskaf-
fenhet som bekräftelse eller indikationer på att det finns en bakom-
liggande planering. Diskussionen som Nilsons karaktärer i romanen äg-
nar sig åt kallas den participatoriska antropiska principen. Samtalen fort-
sätter från universum till gudsbevis – via matematik och musik – på ett 
sätt som påminner mig som läsare mycket om resonemangen i Nilsons 
essä ”Och så wart människan en lefwande själ. Om själen, materien och 
universum” i samlingen Solvindar.159 Universums tillfälliga karaktär fram-
hålls både fiktionen och i populärvetenskaplig form, det kunde ha varit 
så att universum inte existerade, därför måste det finnas ett skäl till att 
det existerar. Orsaken till universums existens kan bara grundas i något 
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större som existerar med nödvändighet, något som förklarar sig självt 
och detta är Gud.160  
 Arkens och Projekt Nyagas finaler är här exempel på symbioser mellan 
människa/maskin, gudalika medvetanden som (om)skapar världen – en 
slags utopi av en högre existens – eller en himmel om man vill använda 
termen.  
     Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson skriver i inledningen till Fantasin 
till makten att dystopin präglat det sena 1900-talets och 2000-talets skön-
litterära framtidsvisioner.161 Trots Ambjörnssons korrekta iakttagelse rö-
rande sf-genren är utopierna välbehållna i samtiden men de finns inte i 
sf-genren utan i snarare i populärvetenskapliga framställningar av ”post-
humana” förhållanden.162 Utopierna är där ofta författade av s.k. trans-
humanister som argumenterar för att den nuvarande människan med 
nödvändighet kommer att genomgå dramatiska förändringar.163 I deras 
vidlyftiga hypoteser och framtidsdrömmar har gränserna mellan fakta 
och fiktion luckrats upp. Föreställningar om datorns kapacitet och po-
tential har exemeplvis redan från början varit nära förbundna med andra 
företeelser än de som snävt rör datateknologi.164 Temat om den med-
vetna maskinen har varierats på en lång rad olika sätt genom litteratur-
historien. Symbioserna mellan AI och människa framställs dessutom i 
ökande takt i populärvetenskapliga framställningar, i vår tid också förfat-
tade av forskare som befinner sig i forskningens frontlinjer.  
 Det finns emellertid en diskrepans i grundsynen när det gäller män-
niska, kropp och medvetande inom AI-forskning. Den fysiska kroppens 
underordnade betydelse till tanken eller intellektet finns i såväl Nilsons 
fiktiva framställningar som i argumentationen från förespråkare för den 
starka AI-principen. 
     Det är sammanfattningsvis hos Peter Nilson både ett sökande efter 
Gud och prövningar av föreställningar om gud(ar) som iscensätts genom 
hans gestaltningar av de mäktiga maskinerna. Det är olika vägar att skapa 
mening i tillvaron via allt djupare kunskap som upptar Nilson, i samtal, 
populärvetenskap och skönlitterär gestaltning. Det är hos honom en livs-
lång och ständig process av förklaring och förståelse, frågor och ny insikt 
som leder kunskapssökandet vidare. Filosofen Stephen R. L. Clarke me-
nar att i vår samtid är evigt liv ett centralt tema som delas av sf-författare 
och filosofer och han undersöker själv i How to live forever: Science fiction and 
philosophy ett stort antal sf-romaner från 1930-talet och fram till 1990-
talet.165 Clarke menar att science fiction ”like philosophy, is a way of ex-
ploring our condition”.166 Som datateknologen E. W. Dijkstra säger 
handlar datavetenskap ”no more about computers than astronomy is 
about telescopes. Science is not about tools. […] It is about how we use 
them and what we find out when we do”.167 Historikern och författaren 
Farah Mendelsohn skriver för sin del i “Religion and science fiction”: 
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”The desire for transcendence contains within it a contempt for the 
merely human [...]. Uploading, the digitizing of human personalities, has 
been a popular solution to the longevity debate for some time, but 
inevitably provokes a debate about the nature of the soul and of the 
individual”.168  
 Hos Peter Nilson är det genom kombinationen människa/maskin/ 
Gud som ett slags ”punkt omega” uppnås och människan blir Gud – 
eller (åter)upprättar den brustna kontakten med Gud.169  
     Nilsons författarskap skiljer sig därigenom fundamentalt från den lit-
terära tradition som beskrivit maskinerna som människans fiender. 
Maskinerna i Nilsons fiktioner utformas som materialiserade, verksamma 
representationer av abstrakta och/eller teoretiska föreställningar om en 
skapande Gud, i kombination med en hypotetisk förväntning på fram-
tidens tekniska utveckling. Idéhistorikern Mattias Persson påpekar att när 
det gäller ”heliga maskiner” hos Nilson ger den ”mytskapande aktiviteten 
[…] sig bland annat till känna i de vittgående förhoppningar trans-
humanismen knyter till datortekniken. […] Ansatsen har även bäring på 
det sena 1900-talets bilder av datorn vilket Projekt Nyagas heliga maskiner 
fullgott demonstrerar”.170 Att skapa en allsmäktig maskin framställs av 
flera sf-författare som likvärdigt med att skapa Gud eller att skapa en 
länk till Guds tankar och minnen. Evigt liv är nära förbundet med före-
ställningar om Gud eller gudar och återkommer i varierade former under 
större delen av sf-genrens historia.  
 I en spekulation kring framtidens datorer skriver Nilson i den andan i 
essän i Rymdljus: ”Den Yttersta Maskinen kunde vara ett slags dator (eller 
levande hjärna) som rymmer all kunskap en art har samlat under miljoner 
år. Den skulle kunna vara evolutionens höjdpunkt: en hjärna som vet allt 
om universum. Där möts återigen den religiösa och den vetenskapliga 
spekulationen. Är den allvetande också allsmäktig? Är den allvetande 
också Gud?” 171  
     En gemensam nämnare för Arken och Projekt Nyaga som jag i ana-
lysen frilagt är att det pågår medvetandegörande processer på mänskliga 
och kosmiska nivåer. I Projekt Nyaga sker den slutliga transformationen 
på ett ögonblick. Det kosmiska medvetandet består då av allt existerande 
organiskt och biologiskt material som snabbt omvandlas och återgår till 
en slags grundform, en form av urmateria som består av ”stjärnstoft” där 
allt är uppbyggt av byggstenar från universums första början. Det är 
däremot inte fråga om samma ursprungliga material utan ett stoft som 
genomgått miljontals år av evolution och därmed förändrats till något 
som - åtminstone delvis - är nytt i universum. Många komponenter har 
tillförts från allt levande på jorden. Konsekvensen blir i fiktionen att allt 
levande, inklusive mänskligheten, antingen blir Gud eller uppgår i något 
som liknar Gud. Det är symbioser mellan företeelser som startar som 
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skilda existensformer och utgör symbiotiska existenser som på många 
sätt är ett slags ”uppgradering” av föregående former som är romanernas 
essens.  
 Ur tranformationerna uppstår enligt Peter Nilsons skapelseberättelser 
nya världsordningar som omfattar allt liv som existerar. Det antyds att 
den nya skapelsens ambition är att expandera vidare ut i kosmos. An-
svaret för händelseförloppet i Peter Nilsons romaner är därmed konse-
kvent förlagt till instanser långt utanför människans kontroll, vilket ger 
forskarna ansvarfrihet. Det är i detta läge hög tid att dra samman trå-
darna och ge en syntes av författarens grundidéer.   
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9. Prefigurativa modeller 
Mot bakgrund av mina textanalyser vill jag som avslutning i avhand-
lingen ta upp och diskutera några vidgande perspektiv på Peter Nilsons 
författarskap och gärning. Jag dröjer först åter något vid processmodeller 
som utgår från Paul Ricœurs figurationsbegrepp. Sedan tar jag upp Nil-
sons anknytning till den uråldriga diskussionen om idéernas ställning i 
världen respektive etiska aspekter på problemet med forskarnas ansvar. 
Avrundningen av studien innefattar därefter några problematiseringar – 
både om behovet av olika perspektiv på en gärning av Peter Nilsons kali-
ber och om frågan hur man kan se på Nilson som en glaspärlespelare 
som saknar kanske det viktigaste perspektivet i Herman Hesses roman.  
     En grundtanke i Kvinnan som ville ha barn med döden, Arken och Projekt 
Nyaga är som påvisats att karaktärerna genom återkopplingsmekanismer 
till det välkända eliminerar det okända. Gemensamt för berättelserna är 
att mönster från de prefigurativa och refigurativa fälten följer med in i 
det konfigurativa och nyskapande området och påverkar det som skulle 
kunna ge upphov till nya erfarenheter och ny kunskap. I Arken är som vi 
sett mötet med Melissos den viktigaste erfarenheten som till slut åstad-
kommer en verksam spricka mellan konfiguration och refiguration hos 
protagonisten Benjamin. Samtalen med Melissos får till stånd en avgö-
rande öppning, en splittring i hans medvetande och förståelse av världen. 
Detta är i romanen den händelse som startar en process som ger möjlig-
het för att ny förståelse kan uppstå. När Benjamin slutligen beger sig in 
till kammaren där Melissos centrala datasystem är placerad och lägger sig 
till ro finns möjligheter för nya insikter. Han överlämnar sig till det okän-
da med resultatet att hans individuella medvetande utplånas och att hans 
kropp och minnen uppgår i ett annat medvetande. Det definitiva resul-
tatet är att hans erfarenheter bevaras på grund av att han slutligen uppger 
kravet på autenticitet och släpper dödsångesten.  
 Benjamin upplever alltså frid i kammaren som både är ett tomt intet 
och centret i Melissos. För Benjamin är detta något främmande och han 
erkänner Melissos fullt ut som något artfrämmande där hans egna pre-
ferenser inte är till hjälp. Benjamin erfar till sist en slags försoning där 
han befinner sig i balans och finner frid.  
     I Arken utgör myter som demonstrerats en avgörande prefigurerande 
del i det berättartekniska stoff författaren valt att använda. Det är speg-
lingar av människans förflutna som i romanen om Benjamin får som re-
sultat att Zenons resa blir en upprepning av den mytologiska resa Noa 
gjorde med arken. Myter kan på det sättet begränsa människans verklig-
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hetsuppfattning och förmåga att tillägna sig ny kunskap. Som berättelse 
återskapas nämligen en föreställning om tillvaron som knappast kan till-
skrivas generellt mänskligt värde.  
 Peter Kemp påpekar att det är ”som oftest allerede talt (af andre eller 
af os selv) om det, vi taler om. Der er med andre ord allerede skabt teks-
ter om det meste af det, vi ønsker at vide noget om og forstå. Vi kan da 
ikke erkende noget uden at læse disse tekster, dvs. vi  må ’utlægge’ dem. 
Sproget, som ’fortolker verden’, må selv fortolkes”.1 Som Kemp skriver 
är det ”allerede skabt tekster om det meste”. Det är alltså ingen skapelse 
ur tomma intet som pågår ens när Peter Nilson skapar sin fiktion, utan 
myters aktivering innebär ett återskapande av befintligt material genom 
särskilda litterära framställningar, vilka sker genom omformuleringar och 
tolkningar av språk, symboler och sammanställningar av händelser, ut-
valda och sammanställda av ett subjektivt berättande perspektiv med ett 
medvetet syfte.  
     När Benjamin slutligen accepterar Melissos som något väsensskilt 
från sig själv och sina prefigurativa preferenser, och genom att han går in 
i denna annorlunda inneslutenhet med hela sitt medvetande, befinner 
han sig slutligen i en totalt ny situation. Detta till skillnad från hans tidi-
gare långa existens som har utspelat sig i ett tillstånd av uppror, för-
nekelse och konstant utanförskap. Benjamins utanförskap rör det egna 
jaget i relation till omvärlden och fullbordan i Benjamins tillvaro är ett 
resultat av beslutet att överlämna sig till Melissos. Detta att han ”ger upp 
sig själv” resulterar också i att han ”finner sig själv”. Slutligen befinner 
Benjamin sig alltså i ett tillstånd av ”vara-i” – som i Martin Heideggers 
betydelse innefattar ”det tidsliga sättet att vara-i-världen”. Därmed 
framstår ”omsorgen, denna grundstruktur i det vara som vi är, som om-
besörjade”, med Paul Ricœurs beskrivning av Heideggers begrepp ”vara-
i-tiden”.2 När Benjamin upplever en samtidighet med tingen och varat 
och uppger sin rädsla och till sist med hela sin varelse befinner sig i tom-
heten och accepterar den, det vill säga ”mister sig själv”, då uppstår för-
soning, stillhet och ny erfarenhet.  
     Peter Nilsons karaktärer i Projekt Nyaga uppnår på ett liknande sätt en 
transcendent utveckling när de förmår ”uppge sig själva” och bli en del i 
en övergripande struktur, när de förmår ge avkall på sin partikulära sub-
jektivitet och integritet. Resultatet blir att protagonisterna till sist uppgår i 
ett kosmiskt sammanhang och en gemenskap med andra medvetande-
former som existerar i universum. Detta sker då det uppstår en samtidig-
het i skeende och berättande. Den sista berättarens röst talar nämligen 
under det att romanens upplösning närmar sig och då han uppgår i det 
han berättar avslutas romansviten på följande sätt: ”Inte förrän då 
märkte jag hur de gröna kulorna myllrade överallt. De rörde sig över min 
kropp som små, glasartade insekter. Jag tog några i handen och kände 
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värmen från dem. De levde som jag själv. När de sjönk genom huden 
visste jag redan vad som väntade mig, och jag förstod plötsligt vad han 
hade menat”.3 Ordet, berättandet och skeendet uppgår i samma före-
teelse och där uppstår insikt. Trots karaktärernas ambivalenta reaktioner 
på det främmande, det okända, upplever samtliga till sist en slags 
”sinnesfrid”. De förändrade mentala tillstånd som gestaltas är i form av 
transcendens och och detta sker genom att karaktärerna uppger sina 
individuella jag och uppgår i medvetandetillstånd av gudomlig art. 

Datamaskiner, berättandet och kosmos/Gud 

Hos Peter Nilson fungerar som jag diskuterat datorn/maskinen som det 
överbryggande instrumentet mellan teknik och litteratur/berättande och 
mellan människa och övermänskligt. Det upprättas många viktiga förbin-
delser mellan de allsmäktiga maskinerna och det skrivna ordet både i 
essäer och romaner. Resonemangen kan gälla befintlig litteratur såväl 
som Nilsons fiktiva gestalters författarprocesser samt den egna skrivpro-
cessen och jag skall diskutera ytterligare några aspekter av detta. I av-
slutningen av kapitlet ”Superrymdens barn” i Stjärnvägar finns samtliga 
komponenter, boken, berättandet och maskinen, samlade i ett resone-
mang: ”Jag har skrivit en bok, och i all hemlighet har jag byggt en tids-
maskin. Nu är även maskinen färdig. Min gamle kollega H. G. Wells 
skickade mig ritningarna”.4 Både boken och maskinen är alltså verktyg 
som möjliggör författarens rörelser i tiden. Han skriver att de ”sista 
kapitlen blir en hälsning från tidens ände, bortom alla år och tideräk-
ningar och katastrofer, när man inte längre behöver skriva några kos-
miska böcker”.  
 Kraftfulla datorer är som påvisats huvudaktörer som i fiktionen 
möjliggör förverkligandet av medvetandegörande processer hos kos-
mos/Gud. Med hjälp av dem kan vetenskapliga hypoteser och teorier 
förverkligas i världen. Abstrakta idéer antar materiell form och (om)-
skapar berättelsernas värld.  
     Datamaskinerna i Arken och Projekt Nyaga belyser flera av moderni-
tetens föreställningar om framtida resultat av vetenskaplig forskning. Nil-
son var mycket entusiastisk inför datorns möjligheter och diskuterar den 
nya teknikens potential i ett flertal essäer utifrån olika perspektiv.5 I 
Rymdljus skriver Nilson om matematikern Tiplers teorier: ”Tipler vill tro, 
liksom Alan Turing, att vår hjärna fungerar som en dator. Vårt själsliv 
och hela vår personlighet är i så fall ’program’, oändligt komplicerat men 
ändå besläktat med vår tids datorprogram. En människas program skulle 
kunna fungera i någon helt annan dator än hjärnan och människo-



316 
 

kroppen”.6 Han spekulerar vidare: ”Man skulle också kunna rekonstruera 
en människa, hela hennes personlighet, hennes minnen och hela hennes 
öde genom att skriva ner detta program som konstituerar henne. Om 
programmet bevarades skulle andra varelser, långt efter vår tid, kunna 
aktivera det och uppväcka oss från de döda”. Hos Nilson ges datorerna 
framför allt uppdraget att bevara minnen av allt som levat och all kun-
skap som samlats i historien.  
 Den världsomvälvande skaparprocess som superkvantdatorerna i 
Nilsons sf-romaner åstadkommer resulterar i en ny kosmisk ordning. 
Det är en ”ny himmel och en ny jord” i apokalyptisk mening. Den gamla 
jorden är utplånad och dess mångfald av liv och ”erfarenheter” samlade 
av tusentals arter ändrar form, för att ingå i de partiklar som sprider sig 
för att fortsätta kunskapssökandet.  
     I Rymdljus talar Peter Nilson vidare om entropi och information och 
diskuterar ett pessimistiskt och ett optimistisk perspektiv. Frågan gäller 
huruvida det är mening eller avsaknad av mening bakom evolutionens 
förlopp. Han diskuterar i sammanhanget paleontologen Teilhard de 
Chardin, som enligt Nilson är ”den största bland utvecklingsoptimister”.7 
de Chardin ”tänkte sig att evolutionen bär hän mot en Punkt Omega 
som är Gud. […] Evolutionen är inte slut förrän den har skapat odöd-
lighet och fullkomning”. Resonemanget fortsätter vidare till sf-litteratu-
ren och Stanislaw Lem och Arthur C. Clarke som enligt Nilson beskriver 
hur evolutionen fortsätter och snart ”lämnar människan bakom sig”.8 
Som Nilson skriver: ”Drömmen om utveckling – i ordets verkliga me-
ning – är egentligen urgammal. Den skymtar i forntida litteratur, i berät-
telserna om människor som drömmer om odödlighet. Med list, kunskap 
eller tur kan en människa bli Gud”.9  I Nilsons romaner är maskinerna 
alltså redskap för att förverkliga den gamla drömmen. 
     Litteraturvetaren Johan Svedjedal påpekar i Den sista boken att maski-
ner i skönlitteraturen traditionellt sett ofta har representerat tvång och 
ställts i motsats till mänsklig kreativitet och frihet.10 Han frågar hur länge 
det dröjer ”innan datorn blir litterärt osynlig? När sjunker den undan till 
en teknisk andrarangsplats i litteraturen, till något lika vardagligt som 
elektriciteten, telefonen och bilen?”11 Nya tekniska företeelser startar 
mentala processer som enligt hans framställning prövas i litteraturen från 
olika hypotetiska håll, en form av konsekvensanalys. Precis som Svedje-
dal skriver börjar ”varje uppfinning med att väcka förundran (kanske 
också skräck), men slutar som rekvisita – knappt synlig i sin grå vardag-
lighet”.12 Datateknologins användningsområden och snabbt ökande po-
tential har långt ifrån nått en avslutad nivå och medför att Svedjedals frå-
ga än så länge är omöjlig att svara på. Författare har fortfarande alldeles 
för många goda frågor att ställa till den snabbt föränderliga tekniken och 
dess många möjliga konsekvenser för mänskligheten.13  
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 Det är dock anmärkningsvärt att Svedjedal inte nämner Peter Nilsons 
romaner i sin diskussion om skönlitterära skildringar av teknik i svensk 
litteratur. Svedjedals framställning verkar i själva verket implicera att sf-
genren räknas bort från kategorin skönlitteratur. Han skriver att ”kons-
tens syfte är variationer och nyskapelser – medan tekniken gärna knyts 
till automatisering, rutin och upprepning. Och när motsättningen väl är 
tänkt på det sättet, tjänar det knappast något till att påpeka att teknik har 
starka inslag av innovation, slump och frihetskraft. Litteratur står mot 
teknik”.14 Peter Nilsons romaner gestaltar motsatsen till de litterära 
exempel som Svedjedal nämner. Framställningen i Den sista boken kan på 
det sättet vara ett exempel på motsättningen mellan ”de två kulturerna”, 
att den humanistiske teoretikern är osäker på var den naturvetenskapliga 
författaren hör hemma, om hans skönlitteratur kan räknas in bland de 
väsentliga bidragen i samtidens kulturella diskurs.  
 De kraftfulla maskiner som gestaltas av Nilson representerar alltså en 
skönlitterär gestaltning som skiljer sig från det som Svedjedal, med viss 
rätt, påstår är det vanliga. I romanerna av Peter Nilsons hand samman-
fogas och samverkar berättande och teknik. Resultaten av processerna 
som uppstår ur de nya allianserna är att omvälvande skeenden äger rum 
och nya former av ”berättelser” uppstår. I Nilsons romaner är datorerna 
långt från osynliga, utan de är snarare de verkliga huvudkaraktärerna som 
både agerar och driver berättelserna framåt. De tekniska apparaterna 
intresserar också författaren långt mer än de mänskliga aktörerna.  
 Maskinintelligenserna Melissos i Arken och Angelica i Projekt Nyaga är 
till slut romanernas faktiska protagonister och infogar sig i sf-genrens 
framställning av artificiella intelligenser med övermänsklig logisk för-
måga och minneskapacitet. Vi kan också säga att protagonisterna slut-
ligen uppgår i idéernas sfär. Platons idévärld är ständigt närvarande i 
Peter Nilson framställningar och populärvetenskapliga essäer. Jag skall 
därför också diskutera det platonska draget i Nilsons litteratur närmare. 

Platons leende 

I Arkens framställning av Zenon och skeppets spegelbild i rymden gestal-
tar texten rätt konkret en tanke ur Platons föreställning om idé- och 
sinnevärld.15 Rymdskeppet hinner ikapp ett odefinierat objekt som går i 
en parallell bana med Zenon.16 När Zenon glider förbi det okända rymd-
skeppet upplöser sig det som visar sig vara en spegelbild av Zenon i rym-
dens tomhet till Ingenting. Som det verkar är detta upplösande till Intet 
ett resultat av att människorna i skeppet upptäcker eller kommer till in-
sikt om spegelbildens overklighet. När insikten om detta blir klar förs-
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vinner nämligen det illusoriska skeppet. Idén om tiden – om ”skeppet” 
som genom tidens karaktär kommer ikapp sig självt – förverkligad i en 
fysisk materiell verklighet påverkar den ursprungliga transcendenta, eviga 
idén. Rymdskeppet framför dem är en idé som funnits i universum län-
gre än Zenon funnits som ett konkret existerande ting. Har Zenon hun-
nit ikapp sig själv sett ur ett tidsperspektiv? Eller är det snarare så att de 
har hunnit ikapp den ursprungliga idén som funnits hos människan och 
som därför finns som ett minne i universum?  
 Det finns i Arken också en underbart vacker stad som uppenbarar sig 
i universum. Detta är en idé som överhuvudtaget inte har någon mot-
svarighet i den värld rymdresenärerna kommer från. Den glittrande värl-
den av kristall som de passerar, ett fyrkantigt klot, har kanske sin motsva-
righet i ett annat universum och tillhör en annan idévärld med andra frå-
gor och föreställningar.17 Denna värld och dess idéer kan vara en proto-
typ så annorlunda och obegriplig att den inte finns ens som en idé i rese-
närernas föreställningsvärld. Det underliga och genomgående temat – 
från det valda perspektivet i romantexten – är att den fyrkantiga himla-
kroppen bara registreras i förbigående. Erfarenheten är så främmande att 
vare sig rädsla eller förvåning uppstår. Resenärerna klarar inte av att han-
tera det fullständigt obegripliga och upptäckten av den okända världen 
passerar därför utan större uppmärksamhet i den nilsonska texten.  
     Forskarna i Projekt Nyaga får – som det redan klarlagts i analysen – 
reda på att det som skett har ingått i ett kosmiskt projekt; deras inverkan 
har varit att starta ofrånkomliga processer. Något av det sista som sägs i 
Nyaga är att allt ”är planerat och vi låter ingen information gå till spil-
lo”.18 Det som skett är på sätt och vis att existerande kunskap har över-
förts från idévärlden till sinnevärlden. Platon föreställde sig att idéerna, 
alltings ursprung, fanns ”hos Gudarna”. Ny kunskap är därmed att av-
täcka redan existerande kunskap och överföra den till sinnevärlden.19 
 Peter Nilson har själv skrivit fram denna tolkning av Platons tanke i 
Hem till jorden. I den fiktiva Projekt Nyaga suckar Ninni över att hon hade 
glömt att testa Platon. Hon säger: ”Det är något som inte stämmer […]. 
Herregud, jag tänkte ju en gång testa Platon […] Varför har vi inte gjort 
det ? […] om samma mönster finns överallt måste man kunna se dem 
överallt…”20  
 I Stjärnvägar formulerar han i essän ”Platons leende” en filosofisk och 
matematisk fråga, som kontinuerligt diskuteras i Rymdväktaren av det fik-
tiva forskarteamet på Agnanäs. Nilson ställer i essän frågan om matema-
tiken finns ”därute, i tingens egen ordning? Är universum en enorm da-
tor, sysselsatt genom alla årmiljarder med att räkna fram världshistorien? 
Frågan är inte så naiv som den kanske verkar för den som aldrig sysslat 
med matematik. Vi vet fortfarande inte var matematiken finns – om det 
är vi som skapar den, eller om vi upptäcker något som redan existerar i 
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tillvaron”.21 Tankemodellen med det prefigurerades dominans får konse-
kvenser även när det gäller etiskt ansvar för resultat av vetenskaplig 
forskning och när det gäller den mänskliga ansvarsbörda som gestaltas i 
romanerna.   
     Det Nilson benämner ”Platons leende” anas lite varstans i hans tän-
kande och fantasi och ett platonskt synsätt är explicit formulerat och ge-
staltat i framför allt Rymdväktaren. Forskarna ställer där exempelvis vid 
upprepade tillfällen frågan om vad musik egentligen är: ”Är det univer-
sums innersta ordning som vi lyssnar till i musiken? Är det Guds tan-
kar?”22 Nilson delar faktiskt en platonsk grundhållning med många mate-
matiker. Matematikern Paul Bernays skriver att ”[t]his brief summary will 
suffice to characterize platonism and its applications to mathematics. 
This application is so widespread that it is not an exaggeration to say that 
Platonism reigns today in mathematics”.23 Matematikern Roger Penrose 

hävdar också att det är svårt att vara matematiker utan att i någon be-
märkelse vara platoniker, och han skriver att “my direct personal im-
presssion is that the considerable majority of working mathematicians 
are at least ‘weak’ Platonists - which is quite enough”.24  
 Omsatt till skönlitteratur av Peter Nilsons slag kan konkretiseringen 
av en platonsk grundsyn få helt andra konsekvenser än när det gäller att 
formulera matematiska hypoteser och resultat; jag har frilagt inslag av de-
terminism och bland annat föreställningar om forskarens totala ansvars-
frihet trots att han/hon medverkar till en världs undergång. Jag ser alltså 
etiska svårigheter i Nilsons framställning av vetenskapligt arbete när det 
gäller forskarnas ansvar och konsekvenserna av arbetet de bedriver. När 
forskarna som initierar transformationsprocesssen som lägger den värld 
de kände öde får de veta att de varit del i ett kosmiskt projekt och de 
fråntas därmed hos Nilson allt moraliskt ansvar för konsekvenserna av 
den forskning de bedrivit.  
     Trovärdigheten försvinner alltså till dels från berättelsen om Projekt 
Nyaga då matematiken med maskinernas hjälp förändrar den fysiska värl-
den på sätt som inte är vetenskapligt möjliga eller berättartekniskt tro-
värdiga. Författaren Nilson använder sig här av just den ”licentia poe-
tica” som han själv i sin analys av Aniara menar är omöjlig då sf-genren 
kräver vetenskaplig exakthet: ”ingen licentia poetica kan forma om uni-
versum och rubba naturlagarna”.25 Nilson kritiserar själv de som genom 
att sammanföra helt logiskt och vetenskapligt oförenliga komponenter 
skapar skeenden som antas påverka aktörernas värld.26 I Projekt Nyaga 
iscensätts händelser där matematiska dataprogram påverkar tingens ma-
teriella status. Matematiska modeller och simuleringar tar fysisk form och 
förändrar den fiktiva verklighetens rums- och tidsdimensioner. Detta är 
en extrapolering av hypoteser som inte är logiska, inte ens i den fiktiva 
vetenskapliga världen. Trots att framställningen är en skönlitterär fantasi, 
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bygger förståelsen av fiktionen på överenskommelser mellan författaren 
och läsaren om en slags berättelsens logik.  
 I Projekt Nyaga har läsaren sedan länge accepterat att det är en sf-
roman hon läser. Det innebär att även författaren har ingått ett ”avtal” 
som gäller (hypotetisk) vetenskaplig trovärdighet. Uppmärksamheten rik-
tas emellertid mot matematiska strukturer och modeller som genom ett 
slags ”trolleritrick” lättvindigt omvandlas till materiella gestalter och fysi-
kaliska förlopp i aktörernas värld.27 Med hjälp av matematik kan man 
trots allt beskriva kosmologiska fenomen på korrekta och objektivt san-
na sätt, i motsättning till språkliga framställningar av samma företeelser 
som alltid i någon mening bär prägel av språkets subjektivitet. Men man 
kan inte påverka de konkreta fenomenens status med hjälp av siffer-
kombinationer eller förändringar i siffrors värde. Matematik och data-
modeller/datasimuleringar erbjuder objektiva beskrivningar av hur den 
fysiska världen är konstituerad, men kan strängt taget inte relatera till an-
nat än andra matematiska tal eller interagera med andra datasimuleringar.  
 Matematikern Paul Benacerraf skriver att tal och matematiska formler 
kan karakterisera abstrakta strukturer och beskriva materiella objekt. När 
det kommer till verklighetens sfärer med förbindelser och relationella 
förhållanden mellan fysiska objekt och mänskliga aktörer blir analogier 
mellan matematik och världen snabbt inadekvata. Benacerraf skriver att 
“there is no more reason to identify individual numbers with any one 
particular object with any other (not already known to be numbers)”.28 
John D. Barrow poängterar också i The Book of Nothing att frestelsen att 
ersätta fysisk verklighet med matematik lätt drar för långt. Han anser att 
“getting real existence out of pure logic is too much of a conjuring 
trick”.29 
     En möjlig texttolkning är att Projekt Nyaga handlar om en komplicerad 
datasimulering. Om det är så att hela skeendet som utspelar sig i roma-
nerna är en datasimulering och att allt sker inom den ramen, då förän-
dras naturligtvis betingelserna för mitt påstående att författaren blandar 
oförenliga kategorier. Antagandet implicerar också andra typer av fråge-
ställningar. Om vi antar att hela romanprojektets fiktiva skeenden ut-
spelar sig i en simulerad verklighet är det fullt rimligt att datorerna på-
verkar den värld aktörerna befinner sig i. Då är Ninni och Danny skick-
liga ”hackers” som manipulerar det kosmiska dataprogrammet. Vidare 
kan man tänka sig att Ninni fortsätter ett steg längre än Danny och 
lyckas komma in i Guds databas och interferera (Nilsons term) med själ-
va huvudprogrammet. Då har vi helt klart kommit in på övertolk-
ningarnas område vad gäller Projekt Nyaga – till och med på sf-litteratu-
rens område där ”allt” tycks möjligt.  



 

321 
 

Forskarnas ansvar 

Frågorna som ställs i Projekt Nyagas final är i hög grad mänskliga frågor 
och möjligen mest västerländskt formulerade. Det är ett traditionellt syn-
sätt som går ut på att söka större insikt som formuleras av Peter Nilson, 
trots den suggestiva befrielsen från fysiska kroppar. Det är också den lätt 
igenkända västerländska människans imperialistiska tanketradition som 
är en av de första målsättningar som yttras av det nya medvetandet: ” – 
Att vi måste sprida oss över universum och förvandla det till ett tänka-
nde och kalkylerande minne som inte begränsas av tid och rum”.30 Sf-
genren är som idélitteratur en god utgångspunkt för att formulera och 
pröva etiska hypoteser. Tankexperimenten gör det möjligt att pröva en 
vetenskapsetik för det moderna teknologiska samhället.  
     Ett sätt att belysa de fiktiva forskarnas samtal och resultatet av deras 
beslut är att ta utgångspunkt i Hans Jonas argumentation i Ansvarets prin-
cip.31 Jonas argumenterar som jag nämnde i kapitel 1 för att skön-
litteratur, och i synnerhet sf-litteratur, är hållbara utgångspunkter även 
för diskussioner om hypotetiska resultat av vetenskapligt arbete.32 Hans 
Jonas skriver att på grund av att våra samhällen blir allt mer komplexa 
och att den tekniska utvecklingen snabbt expanderar blir det allt svårare 
för människor att ha överblick.33 I de nya teknologierna finns potential 
att i grunden förändra/förstöra den ekologiska världen, och även män-
niskan som art betraktad står inför nya och svåra val av tidigare okänd 
dignitet.34 De nya teknologiska möjligheterna ställer människor inför frå-
gor som man aldrig förr har haft anledning att tänka kring. De yttersta 
konsekvenserna av nya möjligheter/hot finns fortfarande till största 
delen på idé- och hypotesnivå. Hans Jonas anser därför att det därmed 
också är i tankeexperiment och hypotetiska antaganden man måste ta av-
stamp för att tänka etiskt kring dessa möjliga förändrade villkor.35 
     Peter Nilsons Projekt Nyaga tillhandahåller just hypotetiska exempel på 
sådana möjliga förhållningssätt och konsekvenser som Hans Jonas talar 
om. Uttolkningen kan skapa grunder för konstruktiva samtal om agera-
nde när det gäller vetenskapligt arbete i en diskutabel situation. Hans Jo-
nas huvudargument är att man inte får satsa andras intressen i sina egna 
vad eller vågspel.36 Han menar att det aldrig kan försvaras att ”Männi-
skans” existens blir en insats i någras spel.37 Uttalanden som formuleras i 
romanerna blir mot den etiska bakgrunden möjliga att diskutera som po-
stulat med en fiktiv sanningshalt, eller som moraliskt exempel på en 
vetenskaplig positionering och dess särskilda effekt.  
     Protagonisten Ninni påstår i romandiskussionerna vid upprepade till-
fällen att i ”vetenskapen måste vi söka oss vidare” och menar att kun-
skap ”kan vara farlig, men den kan aldrig någonsin vara ond”.38 Hände-



322 
 

lseförloppet i romanerna tillhandahåller en konsekvensbeskrivning av 
forskarnas vägval och det är därför möjligt att utvärdera resultatet. Nin-
nis uttalande är en värdeutsaga som läsaren inte nödvändigtvis behöver 
dela och den är inte hållbar enligt resonemanget i Ansvarets princip. Man 
kan hålla med Ninni om att vetenskapen i sig inte är ond, men ändå 
tycka att vetenskapliga handlingar eller vägval kan få dåliga resultat om-
satta till verklighet. Ninni vägrar låta möjligheten att uppnå större kun-
skap slippa ur händerna och argumenterar för att det ”finns något i uni-
versum som vet mer än vi, och det vore väl det mest dåraktiga vi män-
niskor har gjort att bryta den kontakten”.39 Resultatet som kan uppnås är 
något helt nytt i universums historia men det leder samtidigt till att män-
skligheten utplånas. I romanen framställs detta som en ofrånkomlig ut-
veckling och forskarna är utan skuld på grund av det teleologiska funda-
ment romanerna vilar på. 
     I Projekt Nyaga agerar en forskargrupp som består av matematiker, 
dataexperter, teologer och musiker som strävar efter att lösa föregivet 
vetenskapliga problem. De till synes olösliga problem som uppstår utma-
nar dock deras förmåga att finna rimliga förklaringar och begripliga sam-
band. De okända företeelser och främmande existensformer de måste 
förhålla sig till utmanar deras vetande och fantasi till bristningsgränsen. 
Protagonisterna utsätts för påfrestande skeenden där det krävs att de 
agerar med utgångspunkt i sin förförståelse, de måste tolka händelser 
och försöka åstadkomma nyfigureringar. En diskussion om hur de skall 
fortsätta forskningen, eller om de bör fortsätta överhuvudtaget uppstår 
på Agnanäs. Forskarna är fullt medvetna om att den forskningsaktivitet 
de sysslar med kan påverka världen på oönskade sätt.  
     Tre av kollegerna i forskarteamet bedömer att det är dags att avsluta 
arbetet de påbörjat: ”- Ni borde låta bli, invände Grant. Du och Danny 
har ställt till med nog elände redan. Ninni hade tårar i ögonen när hon 
svarade. - Härifrån finns det ingen väg tillbaka, det vet du lika väl som 
jag. I vetenskapen måste vi söka oss vidare, varför skulle vi annars finnas 
till? ”40 Två i teamet har problem med det de arbetar med och försöker 
vara en motvikt mot Ninni och Danny, men de andras röster väger lätt i 
diskussionerna. Det är Ninni och Danny som valts ut av de kosmiska 
ingenjörerna och det är de två som har de ekonomiska och tekniska 
resurserna. Ninni försvarar envist ett fortsatt kunskapssökande och säg-
er: 

Kunskap kan vara farlig, men den kan aldrig någonsin vara ond. Här finns något i 
universum som vet mer än vi, och det vore väl det mest dåraktiga vi människor har 
gjort att bryta den kontakten. Tauber lade handen på hennes axel.  
- Ninni, jag skämtar inte nu. Hur vet du att det inte är Fan själv som sitter i er dator? 
Om vi fantiserar om Gud måste vi väl också fantisera om Djävulen?  
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- Visst, det kan vara som du säger, kanske är det Djävulen. Eller Mefistofeles som 
lurade Faust. Men jag vägrar tro att ens den kunskap som Djävulen kan ha är någon 
ond kunskap. Till och med Faust hamnade ju till sist i himlen.  
- Måtte du ha rätt, suckade Grant. Om du har fel lär inga böner i världen kunna 
hjälpa oss…41 

Resultatet av de filosoferande forskarnas strävanden har fram till det 
citerade samtalet varit katastrofalt för en hel värld. Miljarder människor 
blir statister och läsaren befinner sig i en situation där protagonisternas 
värderingar framstår som omoraliska.  
     Detta är en berättarstrategi hos Peter Nilson som också flera läsare 
och recensenter funnit problematisk med romansviten. Christian Swalan-
der skriver i Vår Lösen – de ”tusenden som dör i katastroferna förefaller 
rent statistiska. Det är inte utan att man saknar en ilning av ångest och 
försoning från Doris dalar”.42 Mänskligt lidande och miljontals männis-
kors död noteras bara i förbigående av romanens aktörer, samtidigt som 
de själva lever i överflöd. Är det möjligt att förstå romanerna som ett in-
lägg i Nilsons tidigare belagda brobyggande mellan ”de två kulturerna”, 
den naturvetenskapliga och estetiska? Flera anmälare ansåg att roma-
nerna motverkade just det syftet och att gestaltningen importerar fejden 
igen snarare än att motverka den.  
     I romanerna är det inte klart om skeendet som beskrivs kan förstås 
som ett utopiskt eller dystopiskt framtidsscenario. Undergångarna är led i 
kosmiska evolutionskedjor som ger upphov till nya världar och ur ruiner-
na växer nya berättelser fram. Transformationen där mänskligheten för-
svinner från jordens yta beskrivs som ett nytt steg i en ofrånkomlig evo-
lution. Framför allt kan man förstå det som en expansion av mänsklig 
kunskapsnivå och förmåga till att förstå övergripande strukturer i kos-
mos. Människor placeras i romanerna in i ett kosmiskt sammanhang och 
uppgår i en transcendent gemenskap med alla andra livsformer på nano-
partikulär nivå. Det som tyder på att det är en utopisk upplösning som 
beskrivs är huvudkaraktärernas fortsatta existens och eviga liv i paradiset. 
Det övergripande målet, som skulle kunna kallas ”det goda” i romaner-
na, är en ständig kunskapsackumulering utan hänsyn till konsekvenserna 
för mänskligheten. Världens och människolivets förgänglighet framhävs 
och läsaren kan som filosofen Bertrand Russel ställa frågan om det goda 
måste ”vara evigt för att vi skall tillerkänna det värde, eller förtjänar det 
att sökas, även om världsalltet obevekligen går mot sitt slut”.43  
     Gestaltningen av vetenskapligt arbete och den beskrivning som ges av 
forskarna i Projekt Nyaga är på det sättet komplicerad. Kan det vara Nil-
sons sätt att nitiskt beskriva vetenskapens oförmåga att hantera den allt 
kraftfullare teknologin som finns till deras förfogande och/eller det 
orimliga i att enskilda personer får alldeles för stort ansvar? Ninnis ut-
talande kan tolkas som en filosofisk utgångspunkt. Protagonisterna, de 
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genialiska forskarna i Projekt Nyaga, är verksamma som påverkare av sin 
värld. Frågor om rätt och fel i relation till vetenskaplig forskning lyfts 
emellertid från de mänskliga aktörernas axlar och det är i slutändan 
maskinerna och det kosmiska medvetandet som bär ansvaret. Data-
maskinernas agerande inleds visserligen av de mänskliga aktörerna, men 
efterhand övergår maskinernas agerande till nivåer som är oåtkomliga för 
fiktionens aktörer. Den teleologiska utgångspunkten medför ett determi-
nistiskt händelseförlopp och vetenskapsmännen är oskyldiga till sin 
världs undergång.  
 Det sista som sker i Nyaga är att de symbiotiska partiklarna som fram-
kommit ur processen formulerar en kollektiv målsättning: De planerar 
att sprida sig i universum för att omforma det. Det nyskapade med-
vetandet vill expandera sin kunskap men även sitt revir, det är en mycket 
bekant imperialistisk plan som skisseras. Nilsons perspektiv på allt detta 
är dock knappast kritiskt i någon entydig mening. 
     Bilden som framträder i Projekt Nyaga av vetenskap och forskares ans-
var är komplicerad ur vetenskapsetiskt perspektiv. Med tanke på en ut-
talad vilja från flera av sf-genrens företrädare att ta ett slags vetenskapligt 
moraliskt ansvar, menar jag att det även i en litteraturtolkning finns skäl 
att undersöka de värderingar romanfigurerna utrustats med. De disku-
terar vetenskaplig etik och moral och agerar på mänsklighetens vägnar 
utan att själva drabbas direkt av det som sker. Efter den globala katastrof 
som inträffat efter deras kontakt med och aktiverande av ”Tinget” i Ural 
har de förskansat sig på släktgården med vetenskapliga problem som är 
av globalt och kosmiskt intresse. De har aktiverat en rymdtunnel och 
både släppt ut och in ”något” i världen med förödande resultatet för 
mänskligheten. I världen omkring forskarna pågår miljökatastrofer, krig, 
massvandringar, svält, energibrist, ekonomiskt och politiskt kaos som 
resultat av deras arbete. Kommunikation i form av  radio, TV, dagspress 
och Internet är sönderslagen. Nationella och globala ekonomiska system 
har kollapsat tillsammans med regeringar, religioner, vetenskapssamhället 
och övriga politiska strukturer. Asien, Afrika samt större delen av USA 
är utplånade.  
 Samtidigt poängteras det att vetenskapsmännen som startade ske-
endet ”levde så isolerade på Agnanäs att de knappt märkte det kaos som 
härjade i världen”.44 I händelserna står alltså forskarna utanför sam-
hälleliga infrastrukturer av alla slag och påverkas aldrig i direkt mening av 
konsekvenserna av sitt agerande utan de är trygga, mätta och friska 
oavsett katastroftillståndet som råder i världen omkring dem. Tack vare 
sin ekonomiska situation har de haft möjlighet att planera för kata-
stroferna och lägga upp reservlager och har byggt så starka skydd kring 
sin dator att inte heller den påverkas nämnvärt när i stort sett all övrig 
teknik i världen förstörs.  
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     De är i romanen oroliga för att bli anklagade för de katastrofala 
händelser som utspelar sig men lider inte med mänskligheten. Sent i livet 
säger exempelvis Lorentzen till Hohenlohe att ”du kan anklaga mig för 
allt möjligt, att jag bara levat för vetenskapen, att jag aldrig har brytt mig 
ett dyft om mänskligheten”.45 Lorentzen har kanhända inte ansett sig ha 
något ansvar för ”mänskligheten” och hans förklaring eller försvar för 
sitt handlande är att han har ”sett ting som övergår [hans] förstånd”.  
     Utvecklingsförloppet i Projekt Nyaga gestaltas alltså som oundvikligt 
och genomgripande skeenden rättfärdigas som predestinerade av högre 
makter. Enligt Jonas är det första moraliska imperativet att ”det skall fin-
nas en mänsklighet”.46 Hans argumentation går ut på att visa att det är 
”människans idé, som i och med att den säger oss varför människor bör 
finnas också säger oss hur de bör vara”.47 Utifrån denna ontologiska idé 
om människan som företeelse går han vidare till det han menar är ett 
kategoriskt och inte ett hypotetiskt imperativ och skriver att ”[a]lltså är 
Nej-et till ickevarat – och först och främst till människans ickevara – för 
ögonblicket och tillsvidare det första varmed en nödlägesetik för den 
hotade framtiden måste omsätta Ja-et till varat, som för människan av 
tingens helhet blir en plikt”.48 Detta är det allt överskuggande ansvar som 
ligger på människor i vår tid, menar Jonas. Nu levande människor har 
inte moralisk rättighet att vare sig utplåna levande människor eller omöj-
liggöra för framtida människor att finnas till. Han menar som moral-
filosof att det är vår skyldighet att främja både nu levande och framtida 
människors existensmöjligheter. Det fiktiva forskningsteamet borde med 
hänsyn till det forskningsetiska resonemanget alltså ha tagit råd av Grant 
och Tauber och avslutat forskningen.  
     Forskningsprojektet i Projekt Nyaga innebär möten med det främmade 
i alla bemärkelser – de befinner sig i ett mellanrum. Forskarna befinner 
sig i ett slags tomt intet i sin arbetssituation: det finns nämligen inga pre-
figurativa mönster som kan vägleda dem och deras refigurativa modeller 
är oanvändbara. De kan bara handla med utgångspunkt i sin egen för-
måga eller oförmåga att bemöta det okända. Romanfiguren Engelman 
väljer exemeplvis att tolka det okända i relation till det han känner: ”Hur 
vet du att det inte är Fan själv som sitter i er dator? Om vi fantiserar om 
Gud måste vi väl också fantisera om Djävulen?” Genom den manövern 
tar han bort olikheterna i det främmande och härleder det till något han, 
som är skolad i judisk mystik, menar sig känna igen. Nilsons eventuella 
kritik mot vetenskapliga ideal formuleras alltså mindre explicit och i den 
mån den framförs är det snarare i indirekt form, men det går dock att 
tolka det vetenskapliga arbete som gestaltas i romanerna som kritik av 
tidigare och föråldrade vetenskapsideal.  
     Gestaltningar av forsknings- och kunskapssökande projekt i roma-
nerna iscensätter sammantaget konflikter mellan vetenskapliga och ideo-
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logiska paradigm som kan förstås som kommentarer till både huma-
nistisk och naturvetenskaplig forskning. Det är motstridande ”budskap” 
som kan utläsas ur texterna och ett förhållningssätt som övervägts av 
mig under uttolkningen av Nilsons texter är som framgått att försöka 
tolka romanerna Arken, Rymdväktaren och Nyaga som ironiska gestal-
tningar av patriarkat, och människans kunskapssträvan. En ironisk 
tolkning hade möjligen dämpat den genusteoretiska läsarten något. Det 
är däremot svårt att motivera och driva en sådan tes då vare sig jag som 
avhandlingsförfattare eller någon av alla recensenter som skrivit om 
romanerna överhuvudtaget finner att ironi är ett karakteristiskt drag i 
författarskapet. Det finns smärre ironiska inslag i framtidsromanerna, 
men det är snarare symboliskt groteska och mytiska drag som kan sägas 
känneteckna vissa av Nilsons berättelser. Där det finns tendenser för re-
produktion av befintliga maktstrukturer är det därför viktigt att lyfta 
fram dessa och granska dem – även om de befinner sig på symboliska 
nivåer. 

En fråga om perspektiv 

Det har i min diskussion av Peter Nilsons gärning som populärveten-
skaplig skribent och som skönlitterär författare inom sf-genren framgått 
att hans impulser och konstnärliga mönster har hämtats från ett mycket 
brett – ja, ytterst omfattande – spektrum av idéer och vetenskaps-
områden. Just bredden och det många gånger eklektiska draget i hans 
hantering av uppslag från historia, filosofi och vetenskap öppnar förstås 
också för kritik. Hans mängd av perspektiv behöver dessutom många 
gånger matchas med mångfaldiga ingångar i analysen. Den ”naturveten-
skaplige berättarens” perspektiv är helt enkelt inte oproblematiskt. Och i 
grunden är inte heller positioner med vetenskapliga förtecken neutrala, 
åtminstone inte från aspekter som historia, kön, makt, kultur eller etni-
citet. Kritiken av vetenskapens grunder har ju också under 1900-talets 
senare del och i vår tid trappats upp, vilket har lagts till den insikt om 
vetenskaplighetens orsäkerhet med utgångspunkt från betraktarens posi-
tion som också Peter Nilson var medveten om.49 
     Dessutom har jag frilagt det teleologiska inslaget som karakteriserar 
Nilsons romaner, vilket förstås är en vidare problematik. Det teleolo-
giska implicerar nämligen en tanke om ändamålsenlighet och hos Nilson 
har detta som påvisats fungerat bestämmande för de litterära karak-
tärernas handlingsutrymme. Det har jag för min del diskuterat som ett 
konfigurativt schema, med utgångspunkt i Paul Ricœurs idéer. Hela tiden 
finner vi alltså hos Nilson en mänsklig ofrihet vad gäller grundläggande 
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val, vilket betyder att handlingsutrymmet för protagonisterna gång efter 
annan gestaltas som förutbestämt av pre- och refigurativa modeller. 
Gång på gång finner vi också att det mytologiska material som Peter Nil-
son laborerar med skönlitterärt binder honom, eller uttryckt på ett annat 
sätt – minnen, myter och referensramar blir grundtoner i hans litterära 
kompositioner och därmed aktualiserade som hämmande prefigurativa 
erfarenheter. Jag behöver mot den bakgrunden också problematisera 
vilka perspektiv vi behöver för att komma till tals med Nilsons bärande 
idéer.  
     Kultursociologen Pierre Bourdieu skriver i Praktiskt förnuft: Bidrag till 
en handlingsteori att alla ”projekt som syftar till att utveckla det mänskliga 
tänkandet och som inte tar hänsyn till att förnuftet är historiskt för-
ankrat, utan förutsätter att det räcker med förnuftets kraft och med 
rationell bevisföring för att främja förnuftets sak, och alla projekt som 
inte uppmanar till politisk kamp för att försöka ge förnuftet och friheten 
de i egentlig mening politiska verktyg som krävs för att de skall för-
verkligas i historien, förblir fångade i den skolastiska villfarelsen”.50 Det 
är enligt detta synsätt alltid en fråga om perspektiv på såväl historien som 
nutiden, och en viktig fråga som aktualiseras är vilka världsbilder som 
presenteras och vilka av dessa alternativa världsbilder man som läsare ac-
cepterar. Nilsons litteratur har sitt ursprung i en västerländsk tanke-
tradition och historia och det är västerländska, manliga, heterosexuella 
och ”vita” perspektiv som framförs trots att ”mänskligheten” globalt sett 
sägs påverkas. Evolutionära kausalkedjor fastslås här av Nilson, med 
hjälp av myter eller genom att hänvisa till utvalda historiska skeenden.  
     Nilson är medveten om att upplevelser och förståelse av verkligheten 
formas av föreställningar som vidareförmedlas. Han skriver att vår 
världsbild inte är hämtad ”ute i universum: den växte fram ur vår egen 
förmåga att fantisera. Tack vare denna skapande fantasi kan vi tolka 
’minnena’ i naturen och förstå vad som har hänt med universum”.51 Det 
är också uppenbart att han har en tro på ordets skapande förmåga, 
diktaren som kan skapa verkligheten. Han skriver att i böckerna bevaras 
kunskap, ”det lilla som kan bli bevarat av mänsklig erfarenhet, livs-
visdom, kunskap och tankemöda, medan generation efter generation för-
svinner i mullen”.52 Nilsons författarskap präglas alltså sammantaget av 
en romantisk och holistisk diktarvision som också återkommer i hans ge-
staltning av teknik, vetenskap och estetik.  
     I Stjärnvägar poängterar Nilson till exempel att universum är ”ett tom-
rum där människan lever på ett stoftkorn. Men detta är inte hela san-
ningen. Varje människa liksom varje stjärna och vintergata är en länk i en 
kedja av händelser som går tillbaka till universums skapelse. Du är en del 
av en kosmisk historia, av en skapelseprocess som pågår genom årmil-
jarder: men utan det historiska perspektivet kan du aldrig fatta det”.53 I 
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Nilsons romaner gestaltas stora förändringar. I Arken har genomgri-
pande förändringar i förutsättningarna inträffat när Gud i romanens av-
slutning skapar en värld. Det är emellertid en dekonstruerad gudomlig 
storhet som agerar i Arken. Gud i Nilsons roman är definitivt inte god 
som det antas i en kristen tradition, inte heller ond, utan helt enkelt 
okunnig. En Gud som brister i kunskap ingår inte i den kristna teologin 
men finns på många andra håll. Exempelvis är ett tema i tavlorna som 
utgör Gilgamesheposet just gudarnas bristande överblick, osämja, intrige-
rande och slumpartade agerande. Nilsons romansvit Projekt Nyaga visar 
hur radikalt förändrade tekniska och mentala förutsättningar nödvän-
digtvis resulterar i devalueringar av tidigare överenskommelser när det 
gäller förståelsen av verkligheten.  
     Framtidsperspektivet är alltid närvarande i Nilsons författarskap och 
författaren påpekar ofta att framtiden bygger på det förflutna. I Arken 
var det främst androcentrism och eurocentrism som blev ett allt mer do-
minerande tankeproblem. Androcentrism betyder att det manliga utgör 
centrum och norm och att det kvinnliga är det som är annorlunda och 
avvikande. Eurocentrism betyder på motsvarande sätt att det är ett euro-
peiskt perspektiv som befinner sig i centrum – som norm. I Nilsons fall 
dominerar alltså ett europeiskt perspektiv och västvärldens historia och 
normer lyfts upp som universella företeelser, som giltiga på generella 
mänskliga nivåer.  
 Litteraturvetaren Lisbeth Larsson omtalar den här typen romaner 
som ”de stora förtryckande Berättelserna (där kvinnor alltid ute-
slutits)”.54 Vetenskapsteoretikern Donna Haraway omnämner universal-
teorier och berättelser med universella anspråk som ”kannibalistiska”.55 
Hon menar att de ”äter andra” med sina stora perspektiv, abstraktioner 
och generaliseringar och benämner berättarstrategin för ”the God-
trick”.56 Hos Nilson manifesterar sig detta i Arken – romanens slutfas där 
det är förlegade europeiska normer och värderingar som uppgår i ”Gud” 
eller i det nya medvetande som skapar nya världar. Det är alltid hos Peter 
Nilson ”stora” berättelser med ett slags anspråk på att gestalta allmän-
giltiga mänskliga värden. 
     Fantasier om tekniska underverk hör nära samman med moder-
niteten. Idéhistorikern Sven-Erik Liedman skriver i I skuggan av framtiden 
om ”modernitetens trolldomsglans”.57 Detta är ett träffsäkert uttryck när 
det gäller sf-litteraturen under 1950-talet. Liedman uppmärksammar för 
sin del också hur förhoppningar knutna till den moderna teknologins ut-
veckling har förändrats inom sf-litteraturen. Han bedömer att teknik-
optimismen har minskat och säger att den ”framtid som man för femtio 
eller hundra år sedan drog växlar på och satte sin lit till rymde mer än 
naturvetenskapliga mirakler och teknologiska underverk. Den innehöll 
också möjligheter för en politisk utveckling som skulle frigöra männi-
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skors resurser, en ny etisk mognad som skulle revolutionera deras inbör-
des relationer och en konst som skulle öppna nya världar för dem”.58 
Följdfrågan för Liedman är om det är ”tecken på närsynthet om man i 
dag inte kan upptäcka mycket av denna Verzauberung inför människans 
rent mänskliga möjligheter”.59 Den närsynthet Liedman talar om kan 
också vara ett nytt slags pessimism, då man finner människan skyldig till 
status quo och detta gestaltas i sf-genren genom att skriva ut människan ur 
den framtida jordiska historien: Människan har inga framtidsmöjligheter 
utan sin ekologiska miljö. Svaret på Liedmans fråga kan därför finnas i 
den (post)moderna tidsålderns mentala tillstånd.  
     Samtidigt är det så att modernitetens trolldomsglans faktiskt inte har 
försvunnit utan den har flyttat från genren sf-litteratur till delar av den 
populärvetenskapliga litteraturen.60 Ofta blir de senare framställningarna 
rent fiktionella på grund av svårigheter som uppstår när man försöker 
beskriva framtiden ur hypotetiska teknologiska och/eller kosmologiska 
perspektiv. Populärvetenskaplig litteratur som under senare tid diskuterar 
exempelvis artificiella intelligenser spänner över ett brett fält av farhågor 
och förhoppningar på samma sätt som sf-genrens fiktioner. Fram-
ställningar som förespråkar en expansion av teknikerna, karaktäriseras 
emellertid av ett ensidigt ”monotänkande” och man bör som läsare på-
minna sig om frågor som gäller maktstrukturer och vilka det är som talar. 
Förespråkare för den starka AI-principen beskriver framtidsscenarier 
som från mångas horisont är osolidariska.  
 Den tidigare åberopade Ray Kurzweils ståndpunkt är exempelvis att 
han ser “the freeing of the human mind from its severe physical 
limitations of scope and duration as the necessary next step in evolution. 
Evolution, in my view, represents the purpose of life. That is, the 
purpose of life – and of our lives is to evolve. [...] Thus the freeing of our 
thinking from the severe limitations of its biological form may be regar-
ded as an essential spiritual quest”.61 Förespråkare för dessa s.k. trans-
humana idéerna lever dock i, och talar utifrån, de härskandes ekono-
miska och politiska maktposition. De behärskade har inte tillgång till de 
hos transhumanister och posthumanister efterfrågade resurserna när det 
gäller att påverka utvecklingen. Kärnfysikern och människorättsaktivisten 
Vandana Shiva skriver mot detta i Monocultures of the Mind: ”The know-
ledge and power nexus is inherent in the dominant system because, as a 
conceptual framework, it is associated with a set of values based on po-
wer which emerged with the rise of commercial capitalism. It generates 
inequalities and domination by the way such knowledge is generated and 
structured, the way it is legitimated and alternatives are delegitimised, and 
by the way in which such knowledge transforms nature and society”.62 
Shiva skriver vidare att “[p]ower is also built into the perspective which 
views the dominant system not as a globalised local tradition, but as a 
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universal tradition, inherently superior to local systems. However, the 
dominant system is also the product of a particular culture”.63 I denna 
diskussion finns det alltså en klart etisk dimension liksom en estetisk. 
Peter Kemp skriver om detta i Det oersättliga att hans ”tes är att grundvalen 
för etiken återfinns i konsten, särskilt i berättelsen, som belyser det goda livet 
på ett åskådligt, relevant och närvarande sätt”.64  
     En orsak till att det är viktigt att diskutera dessa större frågor är att 
problemen som människor står inför har blivit mer akuta i vår samtid. 
De uppgifter som skall lösas är av oerhörd dignitet och handlar om män-
sklig existens och värdighet på fundamentala plan och med hänsyn till 
långsiktiga perspektiv. Människor som innehar makt på ekonomiska, po-
litiska och vetenskapliga nivåer har i samtiden möjlighet att ta beslut för 
stora delar av mänskligheten, med avgörande konsekvenser för framtida 
generationer. När det inte råder någon konsensus om värdegrunder upp-
levs därför situationen som akut för många. Det verkar nämligen också 
svårt att finna goda handlingsmotiverande argument när nu människan 
är ensam i ett ödsligt kosmos – kanske på grund av att ”it takes a long 
time to learn to live without God”.65  
 Filosofen Luce Irigaray noterar något förvånat en samtida dragning i 
tidens tankeklimat bort från logikens klarhet, som William Blake syftar 
på när han apropå en helt annan tidsålder skrev att ”For intellectual War 
The war of swords departed now The dark Religions are departed & 
sweet Science reigns”.66 Irigaray ser alltså för sin del en tendens i sam-
tiden som går mot mysticism och irrationalitet, en flykt från nutid och 
framtid, från såväl sociala som fysiska och intellektuella begränsningar 
med hjälp av tekniska möjligheter.67 Irigaray beskriver samtiden som en 
“curious epoch in which ‘cold’ hypertechnicity goes hand in hand with 
rustic magical passions, with a rather worrying irrationality. With medi-
cine, and all its resources, being called in to help. And religion as 
such?”68 Hon oroar sig över hur irrationella föreställningar överförs till 
andra kunskapsområden och frågar: “Shouldn’t we be seeing, in this cri-
sis of the dispossession of reason, signs of mutation of an era in culture? 
An incentive to work towards the elaboration of a new discourse, espe-
cially in relations to microcosmos and macrocosmos? Between the uni-
verse and us, but also in us and between us, another world must be 
thought”.69  
     Flera samtida filosofer försöker råda bot på svårigheten med idé-
mässigt etiskt tomrum genom att argumentera för solidaritet och med-
mänsklighet som etiska bryggor, som tvingande skäl för etiskt handlande 
i en sekulariserad värld. Hans-Georg Gadamer uttrycker i det samman-
hanget en försiktig optimism och talar om ”återupptäckten av solida-
riteter”.70 Han formulerar förhoppningar om att även en ”nödtvungen 
solidaritet kan återupptäcka andra solidariteter”. En önskan om att soli-
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daritet ”skulle kunna ingå i ett mänsklighetens framtidssamhälle” då 
”solidaritet är den avgörande betingelsen och grunden för allt samhäl-
leligt förnuft”.  
     En annan tysk filosof, Jürgen Habermas, diskuterar ett akut behov av 
en etik som klarar av de stora kraven på individer och samhälle i Den 
mänskliga naturens framtid: På väg mot en liberal eugenik? (2003). Han talar om 
det tomrum som uppstått i och med att vetenskapen har övertagit reli-
gionernas och metafysikens plats som värdegrund. Det finns helt enkelt 
ingen tillgänglig och självklar modell att tillgå, det han benämner en 
”frälsningsväg”.71  
 Normativ filosofi ägnar sig åt rättvisefrågor enligt Habermas och inte 
längre åt konsekvenser av vetenskaplig forskning.72 Den stora svårighe-
ten med att formulera skäl som kan vara handlingsmotiverande i argu-
mentation kring vetenskapsetiska dilemman har lett till att filosofer väd-
jar till människors förnuft och förmåga till konsekvensanalyser. Haber-
mas understyker att människor känner sig maktlösa inför de stora makt-
strukturer som omger dem. Konsekvensetik och existentialistisk filosofi 
förmår inte längre tillhandahålla enhälliga argument för handlingsmoti-
vation och Habermas talar om ”motiverad återhållsamhet” som ett för-
hållningssätt för samtiden.73  
     Bengt Kristensson Uggla argumenterar på ett liknande sätt för tillit 
som en väg att lösa de många problemkomplex man står inför i Slaget om 
verkligheten. Han påpekar att människor är hänvisade till att lita på va-
randra och vad det betyder att vi ”alltid delar våra liv med andra”.74 Han 
skriver att i ”slutändan kan man inte undgå att slaget om verkligheten 
blir en kamp om människobilden, eftersom våra föreställningar om verk-
ligheten alltid hänger samman med vilka antaganden vi gör om män-
niskan”.75 Uggla skissar i det han benämner en ”fenomenologisk skiss 
över tillitens fundamentala strukturer” på tillit, solidaritet och förnuft 
som handlingsmotiverande krafter för att komma fram till etiska beslut i 
samtiden.  
     Den djupaste kommunikationen består ”inte i utbyte av information 
utan i bekräftelse av den andres existens, i värdesättning av den andre”, 
skriver Peter Kemp.76 Uggla skriver i Slaget om verkligheten att vetenskaps-
mäns framställningar kanske är de enda som människor kan enas om att 
ha förtroende för i globaliseringens tidevarv.77 Man antar i så fall att fors-
kares framställningar är så ”neutrala” som möjligt. Min tro är dock att 
man också där upptäcker att det är betraktarens, tolkarens eller berät-
tarens blick som avgör vad som är relevant att fokusera i olika samman-
hang. Thomas Hylland Eriksen påpekar också att historieskrivningen 
präglas av både selektiva och ideologiska faktorer.78 Han menar att myter 
fungerar som meningsbärande och ordningsskapande strukturer. Det 



332 
 

rimliga i min egen hållning förstärks: det blir tydligt att myterna kan an-
vändas för att oskyldiggöra historiska skeenden.79  
     Givet min övertygelse att även skönlitterärt stoff kan ge material till 
denna diskussion vill jag åter dra in Paul Ricœur i diskussionen. Han 
poängterar starkt hur viktig utsägelsepositionen är, att det är av stor vikt 
att notera ”vem som talar” för att kunna härleda syften och den specifika 
kontext som positionerar uttalanden.80 Det finns intentioner bakom 
berättelserna, fiktiva såväl som ”faktiska”, som styr utformandet av den 
särskilda väv av interaktioner man väljer.81 Ricœur framhåller att det 
finns historiserande element i litteraturen på liknande sätt som det finns 
fiktionselement i historieskrivandet. Han skriver: “We expect history to 
have a certain objectivity which is proper to it. […] But who is to tell us 
what this specific objectivity is?”82 Peter Kemp poängterar en annan 
aspekt på intentionen, att ”valet av teknik är ett val av samhälle” och i sf-
litteratur åskådliggörs möjliga konsekvenser av aktuell forskning. Sf-
litteraturen visar även att det finns många sätt att tänka kring vad ”fram-
steg” är.  
     Oupphörlig teknisk utveckling innebär ett accelererande behov av 
energi, vilket medför ökat utnyttjande av naturens resurser, och en syn 
på världen som en outsinlig resurs för fortsatt exploatering. En alternativ 
möjlighet är att man uppfattar världen som en rik men ändlig och oum-
bärlig källa för mångfaldiga levnadsformer och att man därför väljer 
andra tekniska och vetenskapliga lösningar med utgångspunkt i etiska 
överväganden. Vandana Shiva sätter viktiga frågetecken kring den själv-
klarhet med vilken många vetenskapsmän tillåter sig att tala för ”mänsk-
ligheten”, frågetecken som jag finner rimliga att applicera även på det 
skönlitterära materialet där vetenskaplig verksamhet och framtida trans-
formation befinner sig i fokus.  
 Sf-genren har - trots kvinnors inflytelserika insats på arenan de senas-
te decennierna – historiskt sett varit genomsyrad av ett patriarkaliskt 
tänkande. Blicken på världen och den grundläggande inställningen som 
uppdagas när man som jag närläser texterna bottnar i gamla maktstruk-
turer. Sf är en litterär genre som traditionellt sett har producerats i indu-
strialismens och kapitalismens högborgar.83  
     Projekt Nyagas kollektiva kosmiska minne leder till att kunskaper och 
insikter fulländas: Människor kommer äntligen att få svar på tillvarons 
gåtor. Detta är ett fantasieggände nytt steg i evolutionen och kunskaps-
nivån ökar genom de olika tranformationsprocesserna. Från ett läsar-
perspektiv kan emellertid ett framtidsscenario av kollektiva medvetanden 
på en ”kosmisk partikelnivå” framstå som en skräckinjagande utveckling. 
På samma gång som intellektuella, konstnärliga och vetenskapliga geniers 
kunskaper blir allmängods, får man i en kollektiv existensform obegrän-
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sad tillgång till diktatorers och massmördares uppfinningsrikedom – 
samt offrens samlade erfarenhets- och känsloregister.  
 Nilsons litterära framställningar tar inte hänsyn till att mänsklighetens 
samlade erfarenhets- och kunskapsmassa också innehåller fruktansvärda 
lidanden och ohyggliga gärningar. I en kollektiv tillvaro får alla obegrän-
sad tillgång också till dessa erfarenheter. Den andra och tredje trosarti-
keln i kristet tänkande, om omsorgen om andra, finns exempelvis inte 
som alternativ. Däremot finns människans möjlighet att närma sig och 
förstå det främmande och uppnå tillstånd av frid, där ett slags försoning 
uppstår i romanernas upplösningar hos Peter Nilson.  
     Jag har tidigare demonstrerat hur Nilson utvecklar Glaspärlespelets sam-
manfogande av kunskapskategorier i essän ”Platons leende”.84 Resone-
manget går där via myter, kaosteori och skönlitteraturens klassiker till 
Nilsons egen skrivprocess. Avslutningen är en övergång där författaren 
samlar upp trådarna i ett kapitel han kallar ”Tidsmaskinen”: 

Skulle det vara annorlunda om vi visste mer om universum? Om vi hade förstått vad 
som fattas i vår världsbild? Vetenskapen har lärt oss att vi är släkt med allt levande på 
jorden. Materien i våra kroppar, i luften vi andas, i mylla och växtlighet som har 
kommit utifrån universum, från stjärnor som fanns för länge sedan. Själva jorden är 
byggd av stjärnstoft, den är ett litet rymdskepp som bär oss hän genom Vintergatan, 
en liten stund i tiden. Världen blev trots allt en liten smula annorlunda tack vare 
vetenskapen, vi förstår bättre vårt sammanhang med tingen och historien. Men sam-
tidigt gjorde den oss små och betydelselösa i ett ofantligt, likgiltigt och egentligen helt 
obegripligt universum. Vi ser tydligare än någonsin att vår existens är tillfällig och 
bräcklig, bland miljarder vintergator i rymdöknarna, i ett stjärnmyller som inga siffror 
kan beskriva.85 

Peter Nilsons avsikt verkar helt klart vara att förmedla insikter från 
vetenskapshistorien i populärvetenskapliga texter. Skall samma process 
lyckas i skönlitterära framställningar krävs det emellertid att författaren 
går på djupet i mänsklig kunskap och erfarenhet, relationer, förenar kän-
slor, kroppsliga erfarenheter och sensationer och sätter in detta i socio-
politiska kontexter. Genom en konsekvent abstraktion av mänskligt liv 
och erfarenheter försvåras emellertid läsarens möjlighet till identifikation 
med karaktärernas beslut och således med de händelser och finaler som 
gestaltas. Abstraktionen verkar däremot ha ett syfte i författarskapet och 
jag skall närmast diskutera detta. 

Människan: mellan myllan och stjärnorna 

Arkens final är att ett symbiotiskt medvetande uppstår som består av det 
läsaren kan förstå som det samlade arvet från mänsklighetens hela tid. 
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Slutsumman av den långa medvetandeprocessen som mänskligheten har 
genomgått samlas i den arkaiska gestalten Benjamin och maskinen Melis-
sos. Tillsammans utgör dessa ett gudalikt medvetande vars första hand-
ling är att upprepa en tanke som formulerats i Friedrich Hegels filosofi. 
Det nyskapade medvetandet första tanke är: ”...och han kunde inte förstå 
hur något som inte finns kan veta av att det inte existerar”.86  
 Hegel talar om ”världsanden” som i hans filosofi är en evig existens, 
en ”allmän ande”, som ”över huvud taget inte dör […] den måste kom-
ma dithän att tänka sig själv”.87 Hegel utvecklade i sin filosofi tanken om 
”världsanden”, vars mål var att uppnå ett allt högre (själv)medvetande.88 
Han skriver: ”Dess högsta verksamhet är tänkande, och sålunda är den i 
högsta verksamhet verksam för att fatta sig själv”.89 Det är enligt Hegels 
syn på historien en process av universellt medvetandegörande som är det 
övergripande målet och meningen med tillvaron. Värderingar som uttryc-
ks är svårtolkade men jag befarar att vi hamnar hos Hegel när det gäller 
de värderingar uttalandet implicerar.90  
 En risk med ett hegelianskt tänkande är att mänskligt lidande blir 
ointressant på grund av att allt tjänar att uppnå ett ”högre” ändamål. 
Människan och hennes lidande blir ett medel för ”världsanden” att upp-
nå sitt överordnade mål. Det är en process av rening och transcendens 
som inte har som mål att ge människan kunskap, utan det är en vinning 
som finns långt utanför hennes sfär som är slutmålet. I det perspektivet 
är individers och folkgruppers erfarenheter av underordnad betydelse, 
dessa utgör en ”förändringens kategori”, ett medel för att uppnå det 
övergripande målet, säger Hegel.91 Nationers och individers erfarenheter 
består av ständiga cykler av liv och död, som för Hegel är nödvändiga 
steg i en större process av allt större insikt vars mål är en övergripande 
utveckling av Guds medvetande och Guds kunskap om sig själv.  
     Den av Nilson beundrade Hesse formulerar också en hegelianskt in-
spirerad tanke om en process av föreställningars och idéers förverkligan-
de. Hesse skriver i Glaspärlespelet att det är ett ”lekande och allvarligt strä-
vande hän mot det fullkomliga, det rena varat, den restlöst uppfyllda 
verkligheten. […] en väg från vardande till vara, från möjlighet till verk-
lighet”.92 Det förefaller högst logiskt att Nilson iscensätter en utveck-
lingsprocess i enlighet med detta slag av ett hegelianskt tänkande, då 
också Hegel är en syntetiserande tänkare. Hegel skriver om förnuftet i 
historien: ”Historien är utvecklingen av Guds natur i ett särskilt, bestämt 
element, därför kan här ingenting annat än en bestämd kunskap vara till 
fyllest eller äga rum. Det måste äntligen vara på tiden att förstå även den-
na rika produktion av det skapande förnuftet, vilket utgör världshisto-
rien. – Vår kunskap går ut på att vinna den insikten, att det av den eviga 
visheten åsyftade har kommit fram på den i världen verksamma andens 
mark lika väl som på naturens”.93 Hegel fortsätter: ”Världshistorien är 
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framställningen av den Gudomliga, absoluta processen hos anden i dess 
högsta gestalter, är denna gradering, genom vilken den uppnår sin san-
ning, självmedvetande om sig själv. […] Det dagas i den, den finner hu-
vudpunkter, slutligen kommer den till fullt medvetande”.94 I föredraget 
”Hegels filosofi och dess efterverkningar till i dag”, säger Hans-Georg 
Gadamer utredande att ”Hegel eftersträvade en sista syntes av natur och 
historia, natur och samhälle, i ett stort filosofiskt tankesystem […] ett 
mycket gammalt anspråk framträdde, nämligen det grekiska anspråket på 
att tänka varats ’logos’”.95 Gadamer säger vidare i föredraget ”Om det 
filosofiska i vetenskaperna och filosofins vetenskaplighet” att det gre-
kiska ”τιμιωτατα τα αστρα”, som betyder ”det högsta är stjärnorna”, är en 
god utgångspunkt för att förstå Hegels filosofi.96 Gadamer skriver att det 
är ”en orubblig måttstock med vilken det grekiska tänkandet mäter män-
niskans ställning i kosmos. Det låter främmande för oss att inte männis-
kan, utan stjärnorna, skulle representera det ärevördigaste av allt som exi-
sterar”.97 Tankegången och schemat hos Peter Nilson påminner starkt 
både om det arkaiska tänkandet och Friedrich Hegels historie- och män-
niskosyn.  
 Ninni och Danny konfronteras med detta tänkande i en av sina ut-
flykter i kosmos. I kapitel 6 diskuterade jag detta utifrån deras rädsla för 
det okända och obegripliga. Här skall vi se att detta också är ett exempel 
på den uråldriga tanken att stjärnorna är det ”ärovördigaste av allt som 
existerar”:   

Vi föreslår ett byte, fortsatte rösten. Dessa klot utgör den mest fulländade existensform som är 
känd i det ni kallar multiversum. Byt ut era liv mot kunskapen som finns i dessa Ting, så behöver 
ni inte överraskas av döden. 

- Vad menar du? utbrast Ninni. 
Det finns kunskap gömda i dessa Ting, och det är mer värt än era flyktiga liv. Ni försvinner 

in i dem och finns där intill tidens ände. När världen går under kan er existens fortsätta i ett annat 
universum. Det enda ni går miste om är ert organiska liv, som inte kommer att vara länge.98 

Ninnis rädsla övervinns om vi skall förstå det fortsatta skeendet. Läsaren 
kan förstå det som att hon vid någon tidpunkt väljer att lämna det 
kroppsliga, jordiska livet för att existera i en okroppslig och odödlig form 
bland ”stjärnorna” om man så vill. Döden övervinns för Ninni och Dan-
ny och även entropin bekämpas inom romanernas ram – ”allt” vetande 
sägs finnas bevarat i det kosmiska medvetandet. 
     Tiden, minnet, glömskan och döden befinner sig i Nilsons koncentre-
rade berättarfokus och genom symbioser mellan människan/maskinen 
övervinns tiden, döden och glömskan. ”Tid” som både en abstrakt, filo-
sofisk term och som en rent praktisk företeelse, har definierats som ett 
linjärt skeende där ”utvecklingen” ständigt går ”framåt” och är en histo-
risk variabel som förutsätter aktion, ofta kamp och strid.  
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 Genom våra europeiska mytiska och religiösa traditioner är det dö-
den, den sista ytterligheten i livet, som har varit i fokus som förutsättning 
och antagits vara vår drivkraft istället för födelsen, den första 
ytterligheten av livet. Tiden, Kronos, som förtär sina barn är ett myto-
logiskt grundelement som klassificerar tiden som manlig. Martin Hei-
degger argumenterar i Sein und Zeit för att det är medvetenheten om dö-
den som gör oss till autentiska individer.99 Filosofen Frieda Johles For-
man vänder i Taking Our Time: Feminist Perspectives on Temporality på Hei-
deggers grundförutsättning. Hon frågar om det går att feminisera tiden 
genom att utgå från ett synsätt där man ser sig som autentiska individer 
som fokuserar på födelsen istället för döden.100 Forman argumenterar för 
att det är stor skillnad när man använder det hon benämner ett livs-
perspektiv istället för ett dödsperspektiv. De olika utgångspunkterna re-
sulterar i olikheter i vad som inkluderas eller exkluderas som väsentligt i 
berättelser om mänskligt liv.101  
     Transcendens och abstraktion berättat utifrån ett teleologiskt funda-
ment, som i Peter Nilsons romaner, är ett av författaren valt perspektiv. 
Myternas tunga plats i detta berättande är vidare en strategi berättaren 
drar nytta av för att en viss berättelse skall formuleras. Myternas styrka 
och svaghet är just som ett kollektivt mänskligt arv. Genom de-
konstruktion är myterna en stor tillgång som kan åskådliggöra företeelser 
i världen vi önskar förändra. När de reproduceras fungerar de, som jag 
påpekat, som konserverande element.  
 Religionshistorikern Mary Daly anser att just myterna om manlig-
het/gudomlighet och drömmen om transcendens måste förvandlas så att 
”denna förvrängning av människans strävan efter transcendens förlorar 
sin trovärdighet”.102 Hon benämner detta en ”kollektiv inbillning” som 
det är möjligt och önskvärt att förändra.  
 Immanens och konkretion utifrån ett aleatoriskt idéfundament är en 
annan möjlighet och jag skall närmast undersöka en framtidsvision där 
det senaste alternativet aktualiseras. Det är återigen teman i Herman 
Hesses framtidsroman som lyfts fram och det är den sida av romanen 
som Nilson av någon anledning inte fann intressant att diskutera. 

Glaspärlespelarens utopi – vetenskapsmannens dystopi? 

Inledningsvis visade jag hur Peter Nilson menar att glaspärlespelet leder 
in till ”medelpunkten av vår kunskap”.103 Jag skall återvända till Glaspärle-
spelet och utopin om den universella kunskapsformen och söka en för-
klaring till varför Nilsons framtidsromaner kan vara besvärliga element i 
hans brobyggarprojekt. Förklaringen till svårigheterna jag funnit kanske 
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finns i Nilsons idealiserade läsning av det utopiska i Glaspärlespelet, visi-
onen om den nya kunskapsformen.  
     I den senare delen av Hesses roman är det andra faktorer än utopin 
och idealism som upptar utrymmet. Joseph Knecht upprörs nämligen allt 
mer av spelarnas världsfrånvändhet. Spelet kräver en avskildhet från värl-
den utanför den vetenskapliga elitistiska klosterlika orden och detta blir 
ett allt större ideologiskt och personligt tankeproblem för romanens 
huvudkaraktär. Den vetenskapliga och estetiska symbios man utvecklat 
framställs allt mer som en utopi där en utvald skara hänger sig åt spelet.  
Motsättningen mellan idén och förverkligandet gestaltas hos Hesse ge-
nom två romankaraktärer som efter lång tid återser varandra. Det är spe-
lets ”magister ludi”, spelmästaren Joseph Knechts levnadsöde som ger 
uttryck för den fullkomliga spelarstrategin. Han har nått så högt man kan 
och lever en intellektuellt stimulerande tillvaro utan krav från världen 
utanför spelstaden. I bokens mitt tar ett kontrasterande förhållningssätt 
utrymmet i texten, och detta representeras av Knechts ungdomsvän och 
ideologiske trätobroder Plinio Designiori. Designiori lever sedan länge i 
världen utanför spelbyn och livet kräver helt andra insatser från honom. 
Båda männens ambition har under livet varit att genom olika tillväga-
gångssätt uppnå symbioser mellan ”de två världarna” på det personliga 
planet och i sina professionella verksamheter. 
     Plinio Designiori äntrar scenen igen när de båda männen befinner sig 
i medelåldern och en dialog startar. De samtalar om hur deras strategier 
har lyckats och vilka pris de har betalat för sina framgångar. För båda 
männens del resulterar samtalen i genomgripande förändringar och revi-
deringar av det tidigare livsvalet. Joseph Knecht genomgår en radikal 
process av uppror mot att spelarna inte deltar i världens konkreta bestyr 
och han lämnar spelarsamhället för att söka kunskap utanför munk-
samfundet. Joseph Knecht tar ett drastiskt beslut och överger sin posi-
tion och hela sitt gamla liv som ledare i Kastalien. Nilson poängterar i sin 
läsning att glaspärlespelet leder till medelpunkten av vår kunskap, men i 
romanens slut formulerar Knecht det som han har kommit fram till är 
”medelpunkten” på ett radikalt annorlunda sätt. Detta är i hans sista fas i 
uppbrottstiden och han säger:  

”Uppvaknandet” tycktes inte gälla sanningen och insikten, utan verkligheten, dess 
existens och upplevelsen av den. Vid uppvaknandet trängde man inte närmare tin-
gens kärna eller sanningen, utan man fattade, fullgjorde eller underkastades endast 
det egna jagets reaktion inför ögonblickets situation, upptäckte inga lagar, utan endast 
beslut, man nådde inte världens utan sin egen medelpunkt. Därför var också det man 
upplevde så egendomligt svårt att berätta, delge och formulera; meddelanden från 
denna domän av livet tycktes ligga utanför språkets uppgifter. 104 
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Den sista delen av sitt liv vill han leva som lärare utanför den isolerade, 
trygga och bekväma tillvaron i den skyddade provinsen Kastalien. Desig-
niori återfinner under samma tid i livet genom en motsvarande och om-
prövande tankeprocess glaspärlespelets kraft. Han erövrar spelet på nytt 
som ett läkande verktyg och uppnår harmoni i sitt liv. Knecht har å sin 
sida beslutat sig för att leva en anspråkslös och undanskymd tillvaro och 
skall börja arbeta som mentor åt Designioris son, efter att han lämnat 
spelprovinsen för gott. Knecht drunknar redan första dagen i en fjällsjö 
och hinner inte uträtta något efter sitt upproriska beslut att förändra 
inriktningen på sitt liv. Knechts kropp är otränad av ett stillasittande och 
uteslutande intellektuellt liv, vilket verkar vara orsaken till hans död. Som 
en drivhusväxt, som inte hinner eller klarar av att acklimatisera sig till till-
varon utanför växthuset, dör han.  
     Upplösningen i romanen är oväntad. Det verkar som om Nilson i sin 
fascination över den ena sidan av romanens idé väljer att bortse från 
komplikationerna och komplexiteten i Hesses verk och han betonar bara 
den ena sidan. Knechts utveckling som människa, kroppens och ”verk-
lighetens” krav faller utanför. Glaspärlespelarvisionens utopi och den 
kritik Knecht framför mot spelets världsfrånvändhet negligeras i Nilsons 
analyser och utopin kvarstår utan den balanserande motsats som gestal-
tas av Hesse genom konfrontationen mellan Designiori och Knecht. När 
Knecht inför sin föreståndare försöker formulera skälen till att han har 
för avsikt att återlämna sigillet och nycklarna, de fysiska attribut som 
bekräftar hans ställning, är det verkligheten och helheten i kroppslig be-
märkelse som poängteras. Förbindelserna till världen saknas och Knecht 
säger att trots spelets förtrollning och sin storslagna och högkultiverade 
anda befinner spelaren sig i en ”sfär av högmodig ensamhet, isolerad 
från livet och mänskligheten i sin helhet”.105 Joseph Knecht insåg att han 
inte bara var ”kastalier, utan även människa, att världen, hela världen 
angick mig och gjorde anspråk på att jag skulle leva med i den”.106 I Glas-
pärlespelet initieras således en dramatisk konfrontation mellan idé och 
verklighet. Glaspärlespelet kräver till slut en närvaro i samhällets kon-
kreta verklighet av sin protagonist.  
     Arkens och Projekt Nyagas karaktärer går däremot genom sina berät-
telser som ”kastalier”, och de uppnår aldrig insikt om världen utanför 
den egna sfären eller forskarvärlden, inget av verkligheten, dess lidande 
och motsägelsefullhet angår dem. De konfronterar inte sina romanvari-
ationer av kritikern Designiori utan fortsätter på det som framställs som 
en förutbestämd och inslagen väg. Benjamin, Ninni och Danny inte bara 
stannar kvar i ”spelet” utan samtliga försvinner allt längre in i abstrakta 
visioner och fjärmar sig allt mer från det konkreta livet i den omedelbara 
närheten.  
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     Nilsons glaspärlespelarvision fungerar väl i essäform och populär-
vetenskapliga framställningar, där sammanhang mellan kunskapsfält och 
historiska och vetenskapliga utvecklingslinjer framgår tydligt genom hans 
kunniga beskrivningar. För att få möjlighet att diskutera de mer proble-
matiska slutsatser man kan härleda ur romanernas gestaltade händelser 
har jag som framgått i mina analyser valt ett antal motsträviga läsar-
strategier. Det finns helt enkelt ingen anledning att, med litteraturvetaren 
Sylvia Moloys formulering med sin tolkning, göra ”det fragmentariska 
helt”.107 Risken med att använda symboliskt eller allegoriskt inriktade 
tolkningsverktyg när det gäller Nilsons berättelser är att man inte kom-
mer åt det som är mest intressant att diskutera i hans framtida hypote-
tiska världar. Om texterna läses ”medhårs” tolkas lätt egenskaper och 
processer som symboliska representationer snarare än värdeladdade 
framställningar som emanerar från ett författande subjekts perspektiv. I 
det fragmentariska och splittrade finns däremot en intressant estetisk be-
tydelsefullhet som speglar, förvränger, belyser och förklarar den moder-
na människans existentiella premisser. I det samtal läsaren inbjuds till 
genom texterna kan nya frågor och insikter om dessa betingelser uppstå.  
     Genusteoretiska perspektiv har haft stor betydelse för mina vägval i 
analysarbetet. Det är av särskilt intresse med tanke på Nilsons nästan en-
könade brobyggande mellan ”de två kulturerna”, där ståndpunkten man 
väljer att inta är av avgörande betydelse för hur man förklarar och förstår 
företeelser i världen. Vetenskapsfilosofen Sandra Harding skriver helt 
krasst: ”Science is […] western, bourgeois and masculine projects”.108 
Hon framhåller att “neither God nor tradition is privileged with the same 
credibility as scientific rationality in modern cultures […]. The project 
that science’s sacredness makes taboo is the examination of science in 
just the ways any other institution or set of social practises can be exa-
mined“.109 Fysikern och vetenskapsfilosofen Evelyn Fox Keller poäng-
terar att “Science has been produced by a particular sub-set of the 
human race, that is, almost entirely by white, middle class males”.110 
Keller menar att för “the founding fathers of modern science, the reli-
ance of gender was explicit; they sought a philosophy that deserved to be 
called ’masculine’, that could be distinguished from its ineffective pre-
decessors by its ‘virile’ powers, its capacity to bind Nature to man’s ser-
vice and make her his slave”. I tillägg till detta framträder globala rätt-
visefrågor, för Keller liksom för mig och som diskuteras i relation till ve-
tenskapens historiska bakgrund.  
 Kärnfysikern och miljörättsaktivisten Vandana Shiva menar att 
“[m]odern science is projected as a universal, value-free system of know-
ledge, which has displaced all other belief and knowledge systems by its 
universality and value neutrality, and by the logic of its method to arrive 
at objective claims about nature”.111 Shiva påpekar vidare att det nuvara-
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nde tänkandet bottnar i ett specifikt vetenskapligt klimat och framförs av 
individer med särskilda intressen: ”Yet the dominant stream of modern 
science, the reductionist or mechanical paradigm, is a particular response 
of a particular group of people. It is a specific project of western man 
which came into being during the fifteenth and seventeenth centuries as 
the much-acclaimed Scientific Revolution”.112 Systemet bygger på att den 
patriarkala traditionen upprätthålls och kräver fortsatt legitimitet. Shiva 
betonar att feministiska forskare under senare år har börjat hävda ”that 
the dominant science system emerged as a liberating force not for huma-
nity as a whole (though it legitimized itself in terms of universal better-
ment of the species), but as a masculine and patriarchal project which 
necessarily entailed the subjugation of both nature and women”.113  
     Nilsons litterära projekt har i stort sett uteslutit det feminina från kos-
mos och dess framtid. Detta handlar alltså också om universalistiska as-
pekter. Immanuel Wallerstein poängterar i Europeisk universalism hur ”de 
mäktigas universalism har varit en partiell och förvanskad universa-
lism”114, något han ”kallar för en ‘europeisk universalism’, som ledare 
och intellektuella i den paneuropeiska världen har använt för att främja 
intressena hos det dominerande skiktet i det moderna världssystemet”.115 
Wallerstein beskriver hur Europas makter sedan 1500-talet urskuldat sina 
interventioner i världen genom att hänvisa till begrepp som utveckling, 
civilisation och framsteg. Den outtalade premissen har varit att idéerna är 
universella, fastställda i någonting som ofta benämnts ”naturrätten”. 
Wallerstein visar att dessa föreställningar emellertid långtifrån är globala, 
utan att de har sitt ursprung i en europeisk kontext där de fungerat som 
retoriska vapen i maktens händer. Han argumenterar för att den ”utma-
ning som möter oss i dag är hur man skall kunna röra sig bortom den eu-
ropeiska universalismen – detta perversa försvar av den rådande värld-
sordningen – mot någonting som är mycket svårare att uppnå: en uni-
versell universalism som vägrar att dela in den sociala verkligheten i 
essentialistiska kategorier”.116 Wallerstein skriver att man skall vara vak-
sam ”på bedrägliga universalismer som inte bara döljer maktstrukturer 
utan också bidrar till att vidmakthålla och konservera existerande ojäm-
likheter”.117 Det är alltså många kritiska röster som påpekar att vetenskap 
inte är värdeneutral eller objektiv.  
     Det är i Peter Nilsons berättelse Projekt Nyaga ”information” som 
sprids, i flera led och på många nivåer, som slutligen resulterar i sf-roma-
nernas upplösning. En ny slags tomhet har uppstått, en relativ tomhet, 
men likafullt ett mellanrum mellan föregående och kommande tillstånd. 
Allt liv på planeten jorden påverkas och går samma öde till mötes. Det är 
posthumana tillstånd i termens mest konkreta bemärkelse som gestaltas: 
en tid efter människan. Forskningsprojektet Nyaga kan – möjligen – tol-
kas som ett varnande eller pessimistiskt exempel på hur universum föro-
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renas av information. De kosmiska budbärarna varnar ju vid flera tillfäl-
len de fiktiva forskarna för att ställa felaktiga frågor och påminner dem 
om att ”information inte kan försvinna”. Informationen som sprids ut i 
universum utan censur eller någon form av kontroll  är ett viktigt tema i 
Projekt Nyaga. Danny konstaterar uppgivet att även om människor känner 
till entropins lagar har de inte dragit konsekvenserna av sitt vetande. De 
kosmiska budbärarna kritiserar forskarna i direkta ordalag: ”Två av er här 
inne upptäckte för några år sedan att information kan skapas ur tomma 
intet. Ni beter er fortfarande som om ni trodde att den kan försvinna i 
tomma intet. Och ändå vet ni att den aldrig kan försvinna”.118 Ninni och 
Danny konstaterar att de inte insett vad som pågått: ”Vi har blivit påmin-
da om att information inte kan förstöras, svarade Danny. Vi visste det 
redan, men vi tycks inte ha tänkt på konsekvenserna. Jag begriper inte att 
vi har kunnat glömma det”.119 Forskarna i sf-romanen har inte förstått 
innebörden av sin kunskap och resultatet är förödande samtidigt som en 
ny värld uppstår ur krisen.  
     Nyagas final kan ur det senast anförda perspektivet tolkas som en dys-
topisk framställning av informationssamhället. I de tomheter som ska-
pats i romanerna har världar gått under och nya konstellationer uppstått. 
I det tidigare tomma intet har kunskapskapital från skilda tider och ve-
tenskapliga områden sammanfogats. Slutresultatet är en återgång till ett 
bakteriellt stadium där nya symbioser kommer att uppstå och därigenom 
nya variationer av liv, för att tänka vidare i den tidigare åberopade bio-
logen Lynn Margulis termer.  
     Medvetenhet om världens faktiska situation formuleras även av Peter 
Nilson i intervjuer i dagstidningar eller i tidningsartiklar. Särskilt i interv-
jun med Lillian Öhrström uttrycker Nilson ängslan över världens utveck-
ling. Han säger att trycket på ”människor i andra delar av världen hård-
nar. Befolkningsökningen, säger han, påverkar allt som händer på vår 
jord. - Vi förstör jorden genom att vi finns. Vi förstör en hektar mylla i 
sekunden genom att bebyggelsen växer. Jorden eroderar och myllan blå-
ser i väg. Regnskogen förstörs. Korallerna i havet förstörs av det moder-
na fisket”.120 I hans fiktiva gestaltningar av konsekvenser av informa-
tionsöversvämning i vår tidsålder är det kanske på samma sätt en meta-
forisk bild som visar hans syn på det enorma flödet av signaler som obe-
tänksamt eller oavsiktigt skickas ut i rymderna. Som Nilson gestaltar 
detta kan spridning av information slå tillbaka, och kanske likt de pilar 
som skickas ut i litterära rymder i slutändan drabba skytten. På det sättet 
är skeenden i Arken och Projekt Nyaga tankeexperiment där det framgår 
att tillförsel av ny information och förändringar av kunskap påverkar och 
förändrar processerna för att aldrig återgå till sin ursprungliga form.  
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10. Berättelser ur tomma intet 
Benjamin hörde inte på, han satt och tänkte på tomma intet. 
 Denna tyngd, tänkte han, den är ju inte skapad av materia som tyngden på jorden. 
Den skapas av att rymdstaden vrider sig. Den vrider sig i tomma intet, av detta uppstår 
en tyngd som man inte kan skilja från tyngden på jordens yta. Tomrummet kan skapa 
även detta när man vrider sig i det. Man blir häpen av att tänka på sådant. 
 - Det största av alla underverk är dock tomma intet, sade Benjamin plötsligt, och 
följeslagaren tystnade och blev förvirrad och kunde inte förstå vad gamlingen talade om. 

                                                          Peter Nilson, Arken1  

Begynnelser och cykliska skeenden där slutet också är inledningen till en 
ny start karaktäriserar Nilsons romaner och det är där jag sökt svar på 
mina viktigaste frågor. I Göteborgs-Posten beskriver Nilson själv 1995 sitt 
perspektiv på världen och det mänskliga livet, i artikeln ”Vem skriver 
vårarnas historia?” Hans framställningssätt är som alltid från två pers-
pektiv: ”Vår jord är ett litet stoftkorn i rymden och människan är ett 
kryp som snart ligger i graven. Men jorden är också en sällsam plats med 
vårdofter och svällande knoppar och fåglar som i hektisk brådska bygger 
bon åt sig”.2 Avslutningsfrågan han ställer är: ”Vad är stort och vad är 
smått i oändligheten?” I Nilsons texter pågår ständiga konfrontationer 
mellan det stora och lilla, mellan det okända och kända, mellan det man 
tror sig förstå och det man inte kan förstå. Ole Hessler skrev i Dagens 
Nyheters nekrolog över Peter Nilson att ”[b]land snillen som spekulerar 
var Peter Nilson den hyperinformerade sagoberättaren”. Hessler beskri-
ver hur Nilson ”lutade sig ut över oerhörda avgrunder, vände sig om 
mot oss och berättade vad han såg med ett slags knivskarpt saktmod. 
Gud lutade sig ut från andra hållet, lika förundrad han, ibland möttes 
deras blickar och Peter Nilson kunde då rapportera om att Gud ibland är 
en kvantfysisk flipperspelare, ibland tärningsspelare klädd i frack, men 
egentligen är småländsk urmakare - låt vara att uret saknar urverk. Häp-
nadsväckande nog går det ändå”.3  
 Peter Nilsons essäsamlingar förklarar, redovisar och förmedlar kun-
skap, nya perspektiv, samtidigt som nya frågeställningar formuleras. I 
skönlitteraturen konkretiserar han samma teman, genom att karaktärer 
konfronteras med specifika situationer där deras strävan efter att förstå 
sin värld, finna någon mening med livet och lämna något bestående efter 
sig ges form. Romanerna som har undersökts i avhandlingen gestaltar 
möten med oförklarliga fenomen och visar hur svårt det kan vara för 
aktörer med mänskliga preferenser att förhålla sig till det fullständigt 



348 
 

okända och att orientera sig i världen, när kunskapshorisonter vidgas och 
förändras radikalt.  
     I Arken formulerar Ahasverus tomhetens gåta på följande sätt: ”Det 
egendomliga med Gud, sade Ahasverus, det är ju att man inte märker 
honom. Han håller sig undan. Och du skall veta att det är något mäktigt 
över denna frånvaro: just för den skull att han försummar mig tvingar 
han mig att tänka på honom. Han gör inte slut på mig. Ingenting alls gör 
han”.4 Ahasverus uttrycker sitt missnöje och konstaterar till slut: ”Jag 
tror även att han är lik tomma intet. Tomheter kan ibland vara mycket 
påträngande”. Karaktärerna rör sig i tomheter av flera slag och Gud 
grunnar kanske mest av alla över tomheterna. I samlingen Avgrundsbok 
spekulerar Nilson åter över detta: ”Men är inte alla tomrum identiska? Är 
inte tomma intet ett och detsamma var det än visar sig? Där den oskrivna 
boken står finns också tomrummet efter de fullkomliga världar som Gud 
aldrig skapade, och där finns kanske även tomrummet efter honom själv, 
om det är sant att han redan i begynnelsen insåg att ingenting skulle vara 
vunnet med att han existerade”.5 Den författare/vetenskapsman som be-
rättar på det sätt Nilson gjorde är inte ute efter att ge några avslutade för-
klaringar eller absoluta svar på de tankedilemman som aktiveras. Ett 
övergripande syfte hos Peter Nilson verkar snarare vara att öppna upp 
intellektuella dörrar eller åtminstone peka på alternativa riktningar. Han 
visar på ovanliga men möjliga färdrutter och manar till ett fortsatt kun-
skapssökande.  
     Den som i sin tur, som jag ger mig in i analyser av litteraturen, är på 
ett liknande sätt också främst intresserad av att undersöka vad som kan 
finnas bakom dörrarna som öppnats, av att finna nya öppningar för mitt 
tänkande och att låta mig överraskas av det okända i främmande och 
svårgenomtränglig terräng.  
     Peter Nilson var, på det sätt jag förstår det, en hermeneutiker i sin 
skrivande verksamhet och i alla fall i enlighet med Paul Ricœurs tänke-
sätt. Med det menar jag att hans författarskap genomsyrades av en håll-
ning som vanligen förknippas med den hermeneutiska tolkningstraditi-
onen. Nilson var författare och vetenskapsman som genom sin karakteri-
stiska och dubbelbottnade ståndpunkt på en och samma gång försökte 
”legitimera och begränsa anspråken hos mängden av de olika teorier och 
perspektiv som utvecklats i samtiden”, som Kristensson Uggla formu-
lerar det i sin beskrivning av Paul Ricœurs hermeneutiska projekt.6 Her-
meneutiken tar då ”formen av en ’tolkningarnas konflikt’ där olika per-
spektiv, förstådda just som tolkningar, på ett konfliktfyllt sätt bryts mot 
varandra”. Förhållningssättet är som Kristensson Uggla påpekar ”[a]lltid 
kritiskt, men aldrig utan att noga lyssna på motpartens bästa argument. 
Alltid konfliktfyllt i syfte att utveckla en bättre förståelse”. Beskrivningen 
sammanfattar som jag ser det på ett gott sätt också Nilsons författar-
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ambitioner och vad han lyckades åstadkomma. Med vetenskapligt och 
skönlitterärt språk sammanförde Nilson perspektiv som ofta är vitt åtski-
lda i kulturell kunskapsförmedling. Han vidareförmedlade nya kombina-
tioner av kunskap som kan (åter)användas och omformuleras av andra 
ifrågasättande och spekulerande människor.  
     Teman som jag diskuterat i avhandlingen utmynnar i ett antal avgö-
rande skillnader i författarens utsägelseposition och den kritiska förstå-
elseposition jag beslutat att inta. Enligt den hermeneutiska modell Hans-
Georg Gadamer i Friedrich Schleiermachers efterföljd förordar är det 
tolkarens uppgift att gå in i materialet och göra det till sitt eget: att göra 
det främmande bekant.7 De kosmiska rums- och tidsperspektiv Peter 
Nilson arbetar med och gestaltar kan emellertid vara nog så överväldi-
gande för läsaren. Den inkännande hermeneutiska strategin och därmed 
”medhårsläsningen” kan vara förledande i sin argumentation för en stor 
följsamhet i mötet med texter. Om jag på det sättet går in i Nilsons be-
rättelser, enligt den följsamhetsmodell Gadamer beskriver, riskerar jag att 
genusstrukturer och maktmodeller förblir osynliga. Det motsägelsefulla 
som ”skaver” (hos en läsare med andra synpunkter på vad som är ”ut-
veckling”, ”framsteg”, önskvärd framtid osv) och som kan ge upphov till 
ny kunskap kan helt enkelt bli otillgängligt i en följsam läsarposition. 
Därför har jag försökt låta det främmande förbli främmande och efter-
strävat att tolka romanernas händelser och idéer med hänsyn till det mot-
stånd som uppstått.  
     De stora vinsterna i mötet med berättarstrukturer, teman och karak-
tärsgestaltningar i Peter Nilsons romaner finns framför allt i samman-
stötningarna mellan vetenskap och humaniora, men också i gestaltningar 
av manligt och kvinnligt där jag funnit en omedvetenhet om berättar-
tekniska konsekvenser. För att kunna analysera hans framtidsromaner 
har jag därför försökt placera mig som en slags främling utanför texten, 
låtit den förbli ”främmande”, representerande det för mig okända, för att 
få syn på svårigheter i de berättartekniska mönster och teman som Nil-
son valt att använda sig av. Jag har använt mig av en tydlig motsträvig-
hetsstrategi, eftersom jag menar att man måste göra både och, både vara 
följsam och motsträvig. Jag har därför sökt balansera genom tolkningar 
som går in i texterna i enlighet med det hermeneutiska mönstret, sam-
tidigt som jag försökt ställt mig utanför som en främling. Jag har efter-
strävat att främmandegöra det kända, för att ha möjlighet att granska de 
mer komplicerade positioner som finns i texterna. Det kända i det här 
fallet är romanernas mytiska material där jag försökt synliggöra vad det är 
som trots allt iscensätts i författarens påstådda tomma intet. Jag menar 
nämligen att det är i texternas motsägelsefullhet och svårtolkade områ-
den som både läsarens utmaning och möjlighet till större insikt och för-
ståelse befinner sig.  
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 Val av strategier för förståelse ingår också i vågspelet som Nilson gav 
sig in i som författare och popularisator av vetenskap. Det är ett samtal 
över tids- och vetenskapsgränser som initieras och han knyter an till det-
ta i relation till många tänkare från vitt skilda tider. I Nilsons fiktiva sam-
tal med filosofen Zenon i Mitt i labyrinten konstaterar han att något ”för-
bjuder mig (tyvärr) att disputera med Zenon. Hans argument når fram till 
mig, men mina når inte honom. Vana och maktlöshet får mig att accep-
tera detta som något självklart. Tiden är genomskinlig bara åt ena hål-
let”.8 Längre fram i samma essä skriver han att tiden ”rinner i väg och be-
rättar ingenting om sig själv. Tack vare tiden kan jag skriva ner frågorna, 
men den är pinsamt tyst och oåtkomlig när jag trevar efter svaren. Eller 
tar jag miste? Här finns ju, tätt intill mig, en ironisk Fader Tid som lätt 
och villigt avslöjar den stora hemligheten: att gåtorna kring tiden helt en-
kelt är tidlösa”.9 Detsamma gäller för oss andra i det pågående samtalet 
med frånvarande författares texter. 
     Jag kan på liknande sätt som Nilson skriver om sörja att läsarens 
kommunikation bara fungerar i en riktning. Mitt här och nu kan Nilson 
inte protestera mot, för som han skriver i samtalet med Zenon: ”Zenon 
må protestera, men något har uppenbarligen hänt. Och något fortsätter 
att hända”. Tiden går obönhörligt i sin måhända enda möjliga riktning, 
men de viktiga samtalen fortsätter.   
     Avhandlingen är resultatet av en process i linje med den hermeneu-
tiska cirkelns sammanstötningar mellan förklaring och förståelse och 
mellan olika vetenskapliga paradigm som Nilson aktiverar och för sam-
man. Det är en konfrontation mellan litteratur som är författarens av-
slutade skaparprocess och tolkarens nyskapande läsprocess. Läsaren som 
också återskapar litteraturen genom sin bearbetning i rörelsen mellan för-
klaring och förståelse. De konfrontationer som jag redovisat är följder av 
beslut i positionering och värderingar där flera är relaterade till genus. 
Mänskliga horisonter och erfarenheter skiljer sig åt och det är grundor-
saken till att vi berättar för varandra och tar del av varandras berättelser. 
Det grundar sig i viljan att förklara och förstå varandra över de gränser 
som personliga erfarenheter sätter.  
     Som sammanfattning av mitt eget arbete och min brottning med Nil-
sons författarskap är ett av Peter Kemps uttalanden om sin läromästare 
Ricœur passande. I Världsmedborgaren: Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 
århundradet går Kemp i polemik mot Ricœur och skriver sedan följande: 
”Kritik av mästaren är emellertid det bästa man kan ge honom i utbyte 
mot vad man lärt sig av honom”.10 Den kritik som framförs i analyserna 
är uttryck för en djup tacksamhet till den intellektuella resa mötet med 
Nilsons texter gett upphov till. De kritiska analyserna är resultat av en 
större tankemöda än förbehållslös beundran hade fordrat.  
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     Böcker som sådana framställs av Peter Nilson både som meningsfulla 
verktyg för kunskapsförmedling och som meningslösa tomheter. De fak-
tiskt skrivna böckerna bedrar oss på grund av sin meningslöshet, men 
framför allt är det de oskrivna böckerna som genom en frånvarande när-
varo gäckar människan. ”Men varje bok är ett stycke av universum. Kan-
ske gömmer den mellan raderna och i papperets fibrer allt vi kan veta om 
universum. Den har lyfts fram ur en verklighet av enkla och förunderliga 
ting, elektroner och atomkärnor och vackert ordnade kraftfält som spän-
ner upp tillvaron, ända till de yttersta vintergatorna och ut i intigheten 
bortom dem”. 11 Sen ställer Nilson frågan till läsaren: ”Men vad är det för 
en verklighet när du ser närmare efter? Vad är det för en avgrund över 
vilken denna bok – och du själv – just nu svävar? Jag kan inte göra annat 
än att ställa frågan. Men faktum är att du svävar över en avgrund. Mör-
kret, tomrummet och den stora intigheten gömmer sig på närmare håll 
än du anar. Och vad vore du annars? Allt som fortfarande håller dig 
uppe är kanske avgrunden under dig”.12 Min kommentar är att Nilsons 
texter balanserar mellan existentiella avgrunder samtidigt som tanke-
experiment iscensätts där läsaren hamnar mitt i samtidens teknologiska 
debatt och därmed uppstår behov av samtal och analys.  
     Peter Nilsons artikel ”Människan i universum” i Göteborgs-Posten foku-
serar på energiförsörjningsproblem på global nivå.13 Resonemanget be-
finner sig mellan fiktion och verklighet och han skriver att gruvdrift på 
”månen skulle kanske lösa våra energiproblem, och månens helium skul-
le räcka i många hundra år. Om det tar slut finns nästan omätliga mäng-
der på längre håll, i atmosfärerna kring jätteplaneterna”. En förhoppning 
formuleras om att framtidens teknik kanske kan lösa de problem mänsk-
ligheten ställs inför. Slutraderna utmynnar i att Nilson gör ”en påminnel-
se om hur liten och bräcklig jorden har blivit – att vi kan bli tvungna att 
söka oss ut i rymden bara för att kunna överleva här nere. Att se ut i 
oändligheten, tvärs genom tid och rum, har blivit både mer fascinerande 
och mer oroande med åren”. Min synpunkt på detta är att för de som 
inte ser det som en solidarisk, ekonomisk eller miljömässig lösning att 
”söka oss ut i rymden” måste samtalen om vetenskap och värderingar 
fortsätta, men med utgångspunkt i jordiska perspektiv och baserade på 
lojalitet med existerande och potentiella framtida levande varelser. Det är 
värdefullt att studera jorden utifrån kosmos för att förstå att den är vårt 
enda hem. Min synpunkt till den onåbare Peter Nilson är att genom att 
inse jordens bräcklighet har man möjlighet att dra förnuftiga slutsatser, 
baserade på solidaritet med livet på jorden i ett större perspektiv, i vårt 
här och nu likväl som med omtanke om framtiden.14 
     En god beskrivning av Nilsons berättarperspektiv finns slutligen i 
hans samling Solvindar. Han citerar där de första raderna ur William Bla-
kes dikt Auguries of Innocence: ”To see a World in a Grain of Sand/and 
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Heaven in a Wild Flower,/Hold Infinity in the palm of your hand/And 
Eternity in an hour”.15 En av orsakerna till min första fascination över 
essäerna var just Nilsons förmåga att se ”världen i ett sandkorn” och 
”himlen i en blomma”. Hans skicklighet i att beskriva och berätta om 
oändligheten och evigheten, trots allt förenad med en förankring i män-
niskans värld av erfarenheter, gjorde essäerna till milstolpar i mitt eget 
kunskapssökande. Perspektiven hos Nilson är svindlande och människan 
blir ofta oändligt liten samtidigt som han ibland (mellan)landar på jorden 
och berättar om individers konkreta öden under vitt skilda tidsepoker.  
 Den mänskliga verkligheten är trots överväldigande perspektiv i fo-
kus och våra grundläggande frågor till livet aktualiseras. Existentiella frå-
gor formuleras hos Peter Nilson från flera viktiga perspektiv och för den 
som, likt avhandlingens författare, intresserar sig för de mer eller mindre 
omöjliga frågorna i tillvaron är Nilsons beskrivningar både inspirerande 
och utmanande att ta del av. Han har förmått genom sin karakteristiska 
berättarstil på ett inspirerande – och provocerande – sätt stimulera mig 
som läsare till ett fortsatt kunskapssökande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

353 
 

                                                             
1 Nilson, Arken, s. 227-228. 
2 Nilson, ”Vem skriver vårarnas historia?”, Göteborgs-Posten 1995-04-23. 
3 ”Peter Nilson är död”, Ole Hessler i Dagens Nyheter, 1998-03-10. 
4 Nilson, Arken, s. 243. 
5 Nilson, Avgrundsbok, s. 98. 
6 Bengt Kristensson Uggla, Det är mänskligt att tolka, Om Paul Ricœurs livsverk efter 
filosofens död. ”Under Strecket” i Svenska Dagbladet 2005-05-25. 
7 Se även Camilla Brudin Borg, ”Genren och undantaget betraktat genom Søren 
Kierkegaards Gjentagelsen”,Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv/Genres and 
Their Problems: Theoretical and Historical Perspectives, Beata Agrell & Ingela Nilsson, red., 
Daidalos (Göteborg/Uddevalla 2003), s. 331-336. Se Marcia Sá Cavalcante Schuback, 
Lovtal till intet, ”Mellan det egna och det främmande” s. 37-53, samt ”Världens 
metamorfos i människan”, särskilt s. 60-61. Se även Hans-Georg Gadamer, Förnuftet i 
vetenskapens tidsålder, översättning av Thomas Olsson, Daidalos (Uddevalla 1989), s. 72-81. 
8 Nilson, Mitt i labyrinten, s. 62. 
9 Ibid., s. 64. 
10 Peter Kemp, Världsmedborgaren: Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet, s. 178. 
11 Nilson, Avgrundsbok, s. 225. 
12 Ibid., s. 226. 
13 Nilson, ”Människan i universum”, Göteborgs-Posten 1995-12-10. 
14 Peter Kemp, Det Oersättliga: En teknologietik, s. 295.  
15 Nilson, Solvindar, s. 234.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



348



 

355 
 

Summary 

The Glass Bead Player: New Worlds, Ethics and Androcentrism 
in Peter Nilson’s Science Fiction Novels 

 
This thesis focuses on Peter Nilson’s (1937–1998) science fiction texts. 
The primary texts are the novels The Ark (Arken 1982), The Adventure 
(Äventyret 1989), The Space Guard (Rymdväktaren 1995), Nyaga (1996) and 
the short story “The Woman Who Wanted a Child With Death” (Kvinnan 
som ville ha barn med döden), published in the anthology Book of the Abyss 
(Avgrundsbok 1987).1 The analyses focus on how narrative themes and 
structures in these novels are related to science and on situating Nilson’s 
work in relation to the literary tradition of science fiction (SF). Nilson 
was an established astronomer when his first novel was published 1979 
and the reception of his work illustrates how he joins “the two worlds” 
of the natural sciences and the humanities. His authority as a scientist has 
often been taken into consideration in the evaluation of his aesthetic 
work, and his symbolic capital has been transferred from one field of 
knowledge to another. Of particular importance to the analyses are the 
authorial strategies he used when building bridges between the natural 
sciences and the humanities. The competent scientist as an author is a 
fitting description of Peter Nilson himself as well as of the protagonists 
in his novels. 
 The title of my thesis, The Glass Bead Player, derives from Herman 
Hesse’s novel The Glass Bead Game. The fundamental idea of the novel is 
that in the future, scientists and artists will successfully have created a 
common language which can express all kinds of human knowledge. 
Nilson repeatedly returned to and discussed this idea in several essays 
and also tried to envision it in his novels. In Hesse’s novel, the 
protagonists exchange ideas on and develop scientific knowledge and are 
also involved in developments of art, history, music, and literature. The 
combination of science and the humanities fascinated Nilson and there 
are several Glass Bead Players in his own novels. Moreover, it is 
appropriate to call Nilson himself a Glass Bead Player, given that he 
combined his work in the field of astronomy, writing scholarly as well as 
popular essays, with fiction writing (novels and short stories).  

                                                             
1 The translations of Nilson's titles are mine. 
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 Nilson frequently described how his literary works seemingly 
originated from “the void,” and the motif of emptiness is central in the 
examined texts. On the one hand, characters are often situated in a 
mental or physical “void”, for example in situations where their actual 
knowledge are of no use to them On the other hand, Nilson uses myths 
and archetypes which similarly contain images of emptiness. I discuss 
what this allegedly empty space represents in Nilson’s work, taking as my 
point of departure the idea that a void is never completely empty even 
though it might seem so. My readings show how the use of myths and 
archetypes activate obsolete religious ideas and gender models, and how 
a narrative point of departure that aspires to explain everything combines 
the astronomer’s worldview with a humanist perspective in these 
existential narratives. 
 My study shows how the future worlds as they are created by the 
author draw on narrative elements from religious and scientific myths, 
archaic narrative models, and what kind of impact such elements have on 
new ideas about the human condition, on gender structures and ideas 
concerning the responsibility human beings have for their actions.  
 One of Nilson’s main themes is what I call the Logos vision, which 
draws on the Judeo-Christian idea that the word of God created our 
reality. In a similar manner, the author plays God by creating his own 
worlds through his narratives. The Logos vision is perhaps one of the 
single most significant metaphors of all Western myths and in Nilson’s 
fictions it has great implications for the ability to imagine future 
possibilities and new directions. At the same time, it is a metaphor which 
is not entirely unproblematic from a gender perspective, and I discuss 
some implications of the heritage of patriarchal myths as they manifest 
themselves in Nilson’s futuristic worlds. The creative power of words, 
God as creator of our world and hence the author as a creator of his 
fictive worlds are often linked together in his novels. Moreover, Nilson’s 
protagonists are authors who create new worlds to their own liking. 
These creator characters are predominantly powerful men, who also 
create eternal life for themselves. This may seem unproblematic but 
given that one of the SF genre’s basic premises is an exploration of 
possible new worlds and beings, it is somewhat surprising to see that 
patriarchal structures are reestablished and that female characters are 
figuratively silenced and deprived of a space to live and act as whole 
characters. Instead, they are reduced to stereotypes such as Madonnas 
and Dead Mothers in Nilson’s novels.  
 Theories about and analyses of SF literature tend to concentrate on 
how the authors represent new technology, and texts have often been 
categorized according to their level of either optimism or pessimism in 
descriptions of technology in futuristically imagined societies. Utopias 
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and dystopias derived from these categorizations are often appropriate in 
discussions about older science fiction literature. I find that in modern 
texts reasons for a dystopic or utopic outcome are not to be found in 
depictions of technology. Rather, these texts depict either a view of 
humankind as totally alone in universe, thereby responsible for its own 
destiny, or a view incorporating superior, nonhuman beings. The first 
perspective is referred to in the thesis as an “aleatoric” worldview. 
Regardless of whether it is a question of active choice or pure 
coincidence, of skill or luck, humans alone are responsible for whatever 
consequences their actions may have. The second perspective is referred 
to as “teleological.” The existence of superior forces, god-like beings 
from other worlds, which interfere with life on Earth are central to this 
type of narrative. In a teleological narrative, humankind is not 
responsible for disasters that may result from scientific work since what 
happened was meant to be. Humans are not necessarily eradicated but 
may rise to a higher level of consciousness or continue in other 
dimensions or forms. The teleological perspective is favoured in Nilson’s 
SF novels.  
 Although technology plays an important role in many SF texts, the 
genre is intensely preoccupied with ideas about human life, its meaning 
and purpose, and other existential questions. SF is often labelled “a 
literature of ideas” which indicates that the genre provides good models 
of thought concerning science and ethics as well as provoking and 
challenging ideas about the human condition. SF literature is by tradition 
didactic and many writers and creators working within the genre have 
played important roles in ethical and social debates of their time. In my 
interpretations of Nilson’s novels, I therefore take into account the 
genre’s sociohistorical function and discuss political and gendered 
contexts as well as issues of moral philosophy evoked by the texts.  
 SF is an expression of a ”Zeitgeist” and, as technology and science 
are very much involved at all levels of contemporary culture and society, 
the effects of science on human lives and societies have increased. Texts 
are sources of knowledge and Nilson’s narratives are discussed in 
relation to the scientific climate of his time with a special focus on the 
protagonists’ choices concerning scientific work. Given that SF is 
characterized by hypothetic thought experiments, it is well suited as a 
basis for ethical debates about consequences of scientific research. My 
discussions of ethical and scientific dilemmas evoked by Nilson’s novels 
are based on the theories of philosopher Hans Jonas (The Imperative of 
Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age, 1984) and of 
historian and theologist Peter Kemp (The Irreplaceable: An Ethics of 
Technology, 1991). 
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 In Nilson’s work, social and political realism compete with his 
incorporation of myths and archetypes which may effectively describe 
various scientific and epistemological developments. Myths can illustrate 
how ideas connect human beings through time and space and pinpoint 
some general human conditions. In my analyses of male and female 
characters in Nilson’s work, however, the effect of the incorporation of 
myths is an emphasis on differences that separate and segregate rather 
than on universal traits that may unite characters. When mythological 
structures are maintained in the narrative, possibilities and opportunities 
for men and women differ a great deal. Men are constantly elevated to 
transcendent and spiritual levels and eternal life, while women, just as 
consistently, are diminished to immanence and extinction. 
 The realm in-between different fields of knowledge and experience is 
where Nilson’s activity as a writer of both popular science and literature 
is situated, and it is also a narrative element of his fiction, particularly 
salient in the use of mythological features. The spaces in-between the 
known and the unknown – the archaic knowledge and the new, futuristic 
worlds – determine the protagonists’ destinies and the outcome of the 
story. The characters’ capacity to choose is often dictated by 
conservative patterns which are described as natural and therefore 
impossible to change, leaving the human condition unchanged 
throughout history and in the future.  
 I use philosopher Paul Ricœur’s theories about prefiguration, refiguration 
and configuration to talk about these phenomena. Myths and other kinds 
of familiar knowledge, as well as lived experiences, belong to the realm 
of prefiguration which determines what kind of refigurations are 
accessible to the protagonists when confronted with new scenarios, with 
the unknown. The refigurative realm is characterized by interpretation; 
this is where the characters have the possibility of gaining new insights. 
Configuration brings structure to the interpretive and analytical 
processes, in the form of narratives; descriptions and stories of 
experiences, ideas and other elements having contributed to the new 
insights. Configuration is, then, the new story which is possible to tell if 
the protagonists are able to think and choose in new, previously 
impossible ways. 
 The empty void that Nilson thematizes in his fictions (and theorizes 
in his essays) exists in the space between the known and the unknown 
and that is the realm where new knowledge can emerge. 
 Another important theme in Nilson’s fictions is that of powerful 
machines and fusions between machine and human consciousness. I 
track these figures through the tradition of SF-literature and read them in 
relation to modern science and technology. Furthermore, I problematize 
the man-machine fusions in Nilson’s work using gender theories as 
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analytical tools. The recurring protagonist in Nilson’s novels is a male 
“wizard” who is a combination of scientist, mathematician and author. 
The Ark, for example, depicts how a divine consciousness emerges from 
the mind of a male character through human history and technological 
development. The final event is when this man and technology fuse 
together and a new being, clearly reminiscent of God, emerges. 
 In his essays, Nilson presents, explains and transmits knowledge and 
new perspectives, while formulating new questions. In his fictional texts, 
he returns to similar themes by confronting characters with specific 
situations which elucidate their efforts to understand their world, to find 
a meaning in existence, and to leave something permanent behind. The 
analysed works portray encounters with inexplicable phenomena and 
illustrate the difficulties for human agents to relate to the unknown, and 
to orient themselves in a world whose epistemological horizons radically 
expand and change.  
 Through narrative structure, themes and characterisations, Peter 
Nilson’s narratives create encounters between the natural sciences and 
the humanities, but also between representations of masculinity and 
femininity which repeat archaic structures in a way that I find somewhat 
problematic in their gender blindness. The encounters create productive 
tensions. On the one hand, these arise between different characters’ 
views on concepts such as progress, good science or ideal futures. On 
the other hand, possible tensions may arise also between the readers’ 
worldviews and those emanating from the SF literature. These tensions, 
created by and in Nilson’s fictions, are the starting points for new 
knowledge. 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



360 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

361 
 

Litteratur: 
Adams, Fred & Laughlin, Greg, Universums fem åldrar, en inblick i evighetens 
 fysik, översättning av Hans-Uno Bengtsson, Prisma (Stockholm,  
 2001) 
Agrell, Beata & Nilsson, Ingela, red., Genrer och genreproblem: teoretiska och  
 historiska perspektiv, Daidalos (Göteborg/Uddevalla, 2003) 
Aischylos, Orestien, översättning Emil Zilliacus, Studentlitteratur (Lund,  
 1994) 
Aldiss, Brian & Wingrove, David, Trillion Year Spree: The History of Science  
 Fiction, House of Stratus (North Yorkshire UK, 1986) 
Allen, Dick, red., Science Fiction: The Future, Harcourt Brace (New York,  
 1971)  
Ambjörnsson, Ronny, Fantasin till makten. Utopiska idéer i västerlandet under  
 fem hundra år, Ordfront förlag (Stockholm, 2004) 
 Människors undran: Antiken, Natur och Kultur (Stockholm, 1997) 
 Tankens pilgrimer: Medeltiden, Natur och Kultur (Stockholm, 2003) 
Amis, Kingsley, New Maps of Hell: A Survey of Science Fiction, Harcourt,  
 Barce and Company (New York, 1960) 
Anderberg, Thomas, Guds moral, Nya Doxa (Falun, 1997) 
Anselm, Jonas, Förnuftetsbrytpunkt: Om teknikkritiken i P. C. Jersilds  
 författarskap, diss., Bonniers (Stockholm, 1990)  
 Anselm, Jonas, (red), Skall vetenskapen rädda oss? Symposion  
 (Stockholm, 1996) 
Apokryferna till Gamla Testamentet, Svenska Bibelsällskapet 1986 års  
 översättning, Proprius förlag (Stockholm, 1987) 
Aristoteles; Poetiken, översättning av Jan Stolpe, Anamma (Göteborg,  
 1994) 
Aristoteles, On the Generations of Animals, Book II, Kessinger Publishing  
 (Montana, 2004) 
Armstrong, Karen, Historien om Gud, översättning Inger Johansson,  
 Bokförlaget Forum (Stockholm, 1995)  
Asimov, Isaac, De andra robotarna, Delta Fiction (Vänersborg, 1979)  
 Den segrande Stiftelsen, Natur och Kultur (Stockholm, 1994)  
 Hari Seldon och Stiftelsen, Natur och Kultur (Stockholm, 1987)  
 I, Robot, Signet Books (New York, 1956)  
 Katastrof! 15 vägar till vår undergång, Ordfront (Stockholm, 1982) 
 Nine tomorrows, Bentham Books (New York, 1960) 
 Preludium till Stiftelsen, Natur och Kultur (Stockholm, 1986)  
 Robotdrömmar 1, Legenda (Stockholm, 1989)  
 Robotdrömmar 2, Legenda (Stockholm, 1990)  
 Stiftelsen, Natur och Kultur (Stockholm, 1994)  



362 
 

 Stiftelsen och Imperiet, Natur och Kultur (Stockholm, 1994)  
 Stiftelsen och tiden, Natur och Kultur (Stockholm, 1998)  
 Stiftelsen och jorden, Natur och Kultur (Stockholm, 2000) 
Bachtin, Michail, Det dialogiska ordet, övers. Johan Öberg, Anthropos  

(Göteborg, 1988) 
Baggesen, Søren, Natur/videnskap/fortælling: Om science fiction som  
 civilisationskritik, Odense Universitetsforlag (Odense, 1993) 
Baldick, Robert, red., Pages from the Goncourt Journal, Oxford University  
 Press (London och New York, 1962).  
Beakley, B. & Ludlow, P., red., Philosophy of Mind: Classical  
 Problems/Contemporary Issues, Massachusetts Institute of Technology 
 (Cambridge, 1978) 
Barr, Marleen S., Feminist Fabulation: Space/Postmodern Fiction, University  
 of Iowa Press (Iowa City, 1992) 
Barrow, John D., The Book of Nothing. Vacuums, Voids, and the Latest Ideas  
 about the Origins of The Universe, Pantheon Books (New York, 2000) 
Barthes, Roland, Kritiska essäer, Bo Cavefors Förlag (Uddevalla, 1967) 
 Litteraturens nollpunkt, Bo Cavefors Förlag (Uddevalla, 1966) 
 Från verk till text, Bo Cavefors Förlag (Uddevalla, 1968) 
 Mytologier, Bo Cavefors Förlag (Uddevalla, 1970) 
Baxter, John, Science Fiction in the Cinema, The International Film Guide  
 Series, (London/New York, 1979)  
Bear, Greg, Blood Music, Arbor House (Great Britain, 1985) 
Benacerraf, Paul & Putnam, Hilary, (red), Philosophy of mathematics. Selected  
 readings, Cambridge University Press (Cambridge, 1994) 
Bell, David & Kennedy, Barbara M., The Cybercultures Reader, Routledge  
 (London/New York, 2000) 
Berman, Marshall, Allt som är fast förflyktigas:. Modernism och modernitet, 
 översättning Gunnar Sandin, Arkiv Förlag (Lund, 1987) 
Berseth Nilsen, Romøren & Tønnessen, Wiland, Att möta texten.  
 Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv, Studentlitteratur (Lund,  
 1998) 
Bibelen, Det Norske Bibelselskaps Forlag (Oslo, 1978) 
Bibeln, Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag (Stockholm, 1973) 
Blad ur Montaignes essäer. Urval och översättning och inledning av G.  
 Åman-Nilsson, Geber (Stockholm, 1923)  
Blomqvist, Agneta and Lars-Erik, Vem är vem i svensk litteratur, Prisma  
 (Stockholm, 1999)  
Boden, Margaret A., (red), The Philosophy of Artificial Intelligence, Oxford  
 University Press (Oxford/New York, 1990) 
Bonnevier, Jenny, Estranging Cognition: Feminist Science Fiction and the Borders  
 of Reason, diss., Uppsala universitet (Uppsala, 2005)  
 



 

363 
 

Booker, Christopher, The seven basic plots: Why we tell stories, Continuum  
 (London/New York, 2004) 
Borges, Jorge Luis, Biblioteket i Babel, översättning av Sun Axelsson, red.  
 Marina Torres, Albert Bonniers Förlag (Stockholm, 1963), 
 Tigrarnas Guld, svensk tolkning av Marina Torres och Arthur 
 Lundkvist, Coeckelbeghs (Stockholm, 1975) 
 Järnmyntet, tolkningar av Lasse Söderberg, FIB:s lyrikklubb  
 (Stockholm, 1987)  
Bourdieu, Pierre, Den manliga dominansen, Daidalos (Göteborg, 1999) 
 Konstens regler, Brutus Östlings Förlag (Stockholm, 2000) 
 Praktiskt förnuft: Bidrag till en handlingsteori, Daidalos (Göteborg,  
 1999) 
Bova, Dr. Ben, Immortality: How Science is Extending Your Lifespan – and  
 Changing the World, Avon Books (New York, 1998) 
Boye, Karin, Kallocain, Esselte studium (Stockholm, 1979) 
Bradbury, Ray, Den illustrerade mannen, översättning av Torsten  
 Blomkvist, Norstedt (Stockholm, 1961) 
Brin, David, Ground Zero: Fred Gambino, Paper Tiger (London, 2001)  
Brockman, John, red., The Third Culture: Beyond the scientific  
 revolution, Touchstone (New York, 1996) 
 The New Humanists: Science at the edge, A Barnes and Nobel Book (USA,  
 2003) 
Brooks, Rodney A., Flesh and Machines: How Robots Will Change Us,  
 Pantheon Books (New York, 2002)  
Bråkenhielm, Carl Reinhold & Pettersson, Torsten, red., Modernitetens  
 ansikten: Livsåskådningar i nordisk 1900-tals litteratur, Nya Doxa  
 (Stockholm, 2001) 
Bråkenhielm, Carl-Reinhold, Grenholm, Carl-Henrik, Koskinen,  
 Lennart, Thorsén, Håkan, red., Aktuella livsåskådningar, del 2: Feminism,  
 ekosofi, livsåskådningsperspektiv i psykologin och naturvetenskapen, Nya Doxa  
 (Stockholm, 1991) 
Bråkenhielm, Carl Reinhold & Pettersson, Torsten, Att fånga världen i ord,  
 Norma (Malmö, 2003) 
Burke, Séan, The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in  
 Barthes, Foucault and Derrida, Edinburgh University Press (Edinburgh,  
 1998) 
Butler, Octavia, Lilith’s Brood, Warnes Books (New York, 2000)  
Børresen, Kari Elisabeth, (red), The Image of Good. Gender models in Judaeo- 
 Christian Tradition, Solum Forlag A/S (Oslo, 1995)  
Cage, John, Lectures and Writings by John Cage. Silence, Wesleyan University  
 Press (Connecticut, 1961/1973) 
Čapek, Karel, R.U.R., Penguin Books (UK, 2004) 
Capra, Fritjof, Fysikens Tao, Daidalos (Göteborg, 1982)  



364 
 

Carroll, Joseph, Evolution and Literary Theory, University of Missouri Press  
 (Colombia/Missouri, 1995) 
Cavalcante Schuback, Marcia Sá, Lovtal till intet: Essäer om filosofisk  
 hermeneutik, Logos nr 5, Pathos, Glänta produktion (Munkedal, 2006)  
Resnick, Daniel P., Literacy in historical perspectives, Library of Congress 
 (Washington, 1983) 
Clarke, Arthur C., 2001, Ett rymdäventyr (1968), svensk översättning av  
 Roland Adlerberth, Prisma (Stockholm, 1981)  
 2010, andra rymdodyssén, (1982), svensk översättning av Roland  
 Adlerberth, Prisma (Stockholm, 1983) 
 2061, tredje rymdodyssén, (1985), svensk översättning av Roland  
 Adlerberth, Prisma (Malmö, 1998)  
 3001, den sista resan, (1996), svensk översättning av Ylva Spångberg,  
 Prisma (Falun, 1998) 

Greetings, Carbon-based Bipeds!, St. Martin’s Press (New York/London,  
2000) 

 Rendezvous with Rama, Orbit (UK, 1973) 
Clarke, Arthur C. & Lee, Gentry, Rama II, Orbit (UK, 1984) 
 Garden of Rama, Orbit (UK, 1990)  
 Rama Reveiled, Orbit (UK, 1994) 
Clark, Stephen R. L., How to Live Forever: Science Fiction and Philosophy,  
 Routledge (London/New York, 1995)  
Clunies Ross, Margaret, Hedniska ekon: Myt och samhälle i fornnordisk  
 litteratur, översättning Suzanne Almqvist, Anthropos (Uddevalla,  
 1998) 
Coggins, R. J. & Houlden, J. L., (red), A Dictionary of Biblical Interpretation  
 SCM Press (London, 1990) 
Cole, K. C., Universum och tekoppen: den sköna matematiken, översättning  
 Kristin Dahl och Svante Hansson, Svenska Förlaget (Stockholm,  
 1999) 
Cook, David A., A History of Narrative Film, W. W. Northon & Company  
 (New York, 1990). 
Cooper, Jean C., Symboler, Bokförlaget Forum (Stockholm, 1983) 
Cooper, David E, World Philosophies: An Historical Introduction, Blackwell  
 Publishing Oxford (Oxford UK & Cambridge USA, 1998) 
Cranny-Francis, Anne, Feminist Fiction: Feminist Uses of Generic Fiction,  
 Polity Press (Cambridge, 1990) 
Crick, Julia & Wahlsham, Alexandra (red), The uses of script and print, 1300  
 - 1700, Cambridge University Press (Cambridge, UK 2004) 
Damasio, Antonio, Descartes misstag: Känsla, förnuft och den mänskliga  
 hjärnan, översättning av Per Rundgren, Natur och Kultur (Stockholm,  
 (1994)  
 



 

365 
 

Danielsson, Ulf, Stjärnor och äpplen som faller. En bok om upptäckter och  
 märkvärdigheter i universum, Bonnier (Stockholm, 2003) 
Davies, Robert Con and Schleifer, Ronald (red), Contemporary Literary  
 Criticism: Litarary and Cultural Studies, White Plains, Longman (New  
 York/London, 1994) 
Den Svenska Litteraturen, red. Lars Lönnroth, Sven Delblanc och Sverker  
 Göransson, Albert Bonniers Förlag AB (Stockholm, 1999) 
Det babyloniska skapelseeposet enūma eliš, översättning och förklaring av  
 Alfred Haldar, Almqvist & Wiksell (Uppsala, 1952) 
Descartes, Réne, Valda skrifter, översättning av Konrad Marc-Wogau,  
 Natur och Kultur (Stockholm, 1990) 
Disch, Thomas A., The Dreams our Stuff is Made of: How Science Fiction  
 Conquered the World, Touchstone (New York, 1998) 
Den Svenska Litteraturen, Del VI: Medieålderns litteratur 1950 – 1985, Lars  
 Lönnroth & Sverker Göranson, red,. Bonnier Alba (Stockholm, 1990) 
Eco, Umberto, Tankar om litteratur, Brombergs Bokförlag (Falun, 2004) 
 Rosens namn, sv. övers. E. Alexanderson, Bromberg (Stockholm, 1983) 
Ekbom, Torsten, Experimentfälten: Visionärer, nyskapare och sökare från tre  
 sekler, Albert Bonniers Förlag (Uddevalla, 2000)  
Eldelin, Emma, ”De två kulturerna" flyttar hemifrån: C. P. Snows begrepp i  
 svensk idédebatt 1959-2005, Carlsson (Stockholm, 2006), 
Erdman, David V. & Golding, William, red., The Complete Poetry & Prose  
 of William Blake, Anchor Books (Sydney, 2008) 
Eriksen, Thomas Hylland, Historia, myt, identitet, översättning av Steve  
 Sem-Sandberg, Bonnier Alba (Stockholm, 1996)  
Eriksson, Gunnar & Svensson, Lena, Vetenskapen i underlandet: Två studier  
 av populärvetenskap, Norstedt (Stockholm, 1986).  
Entzenberg, Claes & Hansson, Cecilia, (red), Modern litteraturteori: Från  
 rysk formalism till dekonstruktion. Del. 2, Studentlitteratur (Lund, 1993)  
Escher, Maurits Cornelis, Konst och matematik, Rabén & Sjögren  
 (Stockholm, 1968)  
Firth, Roderick, Philosophy and Phenomenological Research 12 (3):317-345  
 Brown University, (Rhode Island, USA, 1952) 
Fleming, Linda, Science Fiction Studies 4, 13: vol. 4 (3), DePauw University,  
 Indiana (USA, 1977) 
Forman, Frieda Johles & Sowton, Caoran, Taking Our Time: Feminist  
 Perspectives on Temporality, Pergamon Press (Oxford/New York, 1989) 
Forster, E. M., Aspects of the Novel, London, Pelican Books  
 (Harmondsworth, 1962) 
Frye, Northrop, The Great Code: The Bible and Literature, Collected Works of  
 Northrop Frye, Routledge and Kegan Paul PLC (London, 1982) 
Fukuyama, Francis, The End of History and the Last Man, The Free Press  
 (New York/Oxford/ Singapore/Sidney, 1992) 



366 
 

Gadamer, Hans-Georg, Sanning och metod: I urval, översättning Arne  
 Melberg, Daidalos (Uddevalla, 1997) 
Gadamer, Hans-Georg, Förnuftet i vetenskapens tidsålder, översättning  
 Thomas Olsson, Daidalos (Uddevalla, 1989)  
Garreau, Joel, Radical Evolution: The Promise and Peril of Enhancing Our  
 Minds, Our Bodies — and What It Means to Be Human, Doubleday (New  
 York, 2005) 
Garry, Ann & Pearsall, Marilyn (red), Women, knowledge, and Reality:  
 Explorations in feminist philosophy, Routledge (New York and London,  
 1998) 
Gilgamesheposet: Han som såg djupet. Natur och kultur (Stockholm, 2001) 
Gillespie, Michael Patrick, The Aesthetics of Caos, University Press of  
 Florida, (Gainesville, 2003) 
Gilman, Charlotte Perkins, His Religion and Hers: A Study of the Faith of our  
 Fathers  and the Work of our Mothers, AltaMira Press(Oxford, 1976) 
Gleiser, Marcelo, The Prophet and the Astronomer: A Scientific Journey to the  
 End of Time, W. W. Northon & Company (New York, 2003) 
Goethe, J. W. Von, Faust del II, Natur & Kultur (Stockholm, 1999) 
Godhe, Michael & Ramsten, Jonas, red., Möjliga världar – tekniken,  
 vetenskapen och science fiction, Carlssons Bokförlag (Stockholm, 2010)  
Godhe, Michael, Morgondagens experter: Tekniken, ungdomen och framsteget i  
 populärvetenskap och science fiction i Sverige under det långa 1950-talet, diss., 
 Carlssons Bokförlag (Stockholm, 2003) 
Griffin, Jasper, Homer, Oxford U.P. (Oxford, 1980) 
Guin, Ursula K. Le, The left hand of darkness, Berkley Publishing Group,  
 (London, 1969)  
Guin, Ursula K. Le, Birthday of the world: And other stories, Harper Collins  
 Publisher (USA, 2002)  
Gustavsson, Anita, Lilith, Adams första hustru, Lindblad (Stockholm, 1980) 
Habermas, Jürgen, Den mänskliga naturen framtid: På väg mot en liberal  
 eugenik? Daidalos (Göteborg, 2003)  
Hall, Tord, Vår tids stjärnsång: En naturvetenskaplig studie omkring Harry  
 Martinsons Aniara, Bonnier (Stockholm, 1958) 
Hall, Tord, Naturvetenskap och poesi: Victor Rydberg. August Strindberg. Harry  
 Martinson, Bonnier (Stockholm, 1981) 
Hainsworth, John Bryan, The Idea of Epic, University of California  
 Press, Berkeley (California, 1991) 
Haraway, Donna, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature,  
 Routledge (New York ,1991)  
Hardin, Russel, red., Ethics: Symposium on Morality and Literature, Vol. 98,  
 January 1988, nr. 2, The University of Chicago Press (USA, 1988) 
Harding, Sandra, The Science Question in Feminism, Cornell University Press
 (Ithaca, 1986) 



 

367 
 

Hassler, Donald M. and Wilcox, Clyde, (red.), Political Science fiction,  
 University of South Carolina Press (USA, 1996) 
Hayles, N. Katherine, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in  
 Cybernetics, Literature, and Informatics, The University of Chicago Press  
 (Chicago, 1999) 
Chaos Bound: Orderly Disorder in Contemporary Literature and Science, Cornell  
 University Press (Itaka and London, 1990) 
Hawking, Stephen, Universum i ett nötskal, svensk översättning Hans-Uno  
 Bengtsson, Prisma Bokförlag (Stockholm, 2002) 
 Kosmos – en kort historik, svensk översättning Tönis Tönisson, Prisma  
 Bokförlag (Stockholm, 1997)  
Hawkins, Harriett, Strange Attractors. Literature, culture and chaos theory,  
 Prentice Hall/Harvester Wheatsheaf (New York/London, 1995) 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Förnuftet i historien, översättning av O.  
 Möller, Daidalos (Uddevalla, 1987). 
Heurling, Bo, red., Författaren själv: ett biografiskt lexikon av och om 1189  
 samtida svenska författare, Wiken (Höganäs, 1993) 
Hesse, Herman, Glaspärlespelet, översättning av Nils Holmberg, dikterna  
 tolkade av Irma Nordvang, Bonnier (Stockholm, 1998) 
 Siddharta: en indisk berättelse, översättning av Nils Holmberg, Bonnier  
     (Stockholm, 1999) 
     Demian: berättelsen om Emil Sinclairs ungdom, översättning av Maja  
     Mikander, Aldus/Bonnier (Stockholm, 1971)  
Hofstadter, Douglas R., Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid, Basic  
 Books Inc., (New York, 1979) 
Holmberg, John-Henri, Inre landskap och yttre rymd. Del 1 – science fictionens  
 historia från H. G. Wells till Brian Aldiss, Bibliotekstjänst (Lund, 2002) 
 Inre landskap och yttre rymd. Del 2 – science fictionens historia från J. G.   
 Ballard till Gene Wolfe, Bibliotekstjänst (Lund, 2002) 
Holmqvist, Bosse, Individens tidsålder är förbi: Några nerslag i femtiotalets  
 människosyn, Symposion (Stockholm, 2004) 
Homeros, Iliaden, översättning Ingvar Björkeson, Natur och Kultur  
 (Stockholm, 1999).  
Horatius, Ars Poetica, utg. av Erik Gamby, Bokgillet (Uppsala, 1960)  
Hughes, James: Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the  
 Redesigning of the Future, Westwiew Press (Cambridge, 2004) 
Human cloning and human dignity: Report of the President’s Council, förord av  
 Leon R. Kass, Public Affairs, (New York, 2003) 
Hume, David, Om religion: religionsfilosofiska skrifter i urval, översättning av  
 Joachim Retzlaff och Jan Landgren, fackgranskning av Thomas  
 Anderberg, Nya Doxa (Nora, 1992)  
Hägg, Göran, Världens litteraturhistoria, Wahlström & Widstrand  
 (Stockholm, 2000) 



368 
 

Hägg, Tomas, Den antika romanen, Carmina (Stockholm, 1980) 
Ifrah, Georges, From One to Zero, Viking (New York, 1985)  
 Räknekonstens kulturhistoria: Från forntiden till dataåldern, del I & II,  
 översättning av Bengt Ellenberger, Wahlström & Widstrand  
 (Stockholm, 2002) 
Ingvarsson, Jonas, En besynnerlig gemenskap: Teknologiska gestalter i svensk  
 prosa 1965-1970, diss., Daidalos (Göteborg, 2003) 
Jakobson, Lars, Larsmo, Ola, Sem-Sandberg, Steve, Stjärnfall: Om SF,  
 Bonnier Essä (Falun, 2003) 
James, Edward and Mendlesohn, Farah, red., The Cambridge Companion to  
 Science Fiction, Cambridge University Press, (Cambridge,  2003) 
Jardine, Alice A., Gynesis: Configurations of Woman and Modernity, Cornell  
 University Press (Ithaca, 1985) 
Jensen, Carsten, Jag har hört ett stjärnskott, översättning, Ann-Mari Seeberg,  
 DN, (Stockholm 1998) 
Johannesson, Olof, (pseud. för Hannes Alvén), Sagan om den stora  
 datamaskinen: En vision, Albert Bonniers Förlag (Stockholm, 1966) 
Johansson, Anders, Avhandling i litteraturvetenskap, diss., Glänta  
 produktion (Göteborg, 2003) 
Johnson, Steven, Interface Culture. How New Technology Transforms the Way  
 We Create and Communicate, Harper (San Francisco, 2000) 
Jonas, Hans, Ansvarets princip: Utkast till en etik för den teknologiska  
 civilisationen, Daidalos (Göteborg, 1994) 
 The Imperative of Responsibility: In Search of Ethics for the Technological Age,  
 The University of Chicago Press  (Chicago, 1979)  
 The Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology, Studies in  
 Phenomenology and Existential Philosophy, Northwestern University  
 Press (Chicago, 1979)  
Jonsson, Kjell, Harmoni eller konflikt – förhållandet vetenskap-religion,  
 Carlssons (Stockholm, 1999) 
Jung, Carl, Aspects of the Feminine, Princeton University Press (Princeton,  
 1982)  
Kant, Immanuel, Kritik av det rena förnuftet, översättning av Jeanette Emt,  
 fackgranskning av Markku Leppsäkoski, Thales (Stockholm, 2004) 
Kass, Leon R., Human cloning and human dignity: Report of the President’s  
 Counsil, förord av Leon R. Kass, Public Affairs (New York, 2003) 
Kass, Leon R., Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenges for  
 Bioetics, Encounter Books (San Fransisco, 2002) 
Keller, Evelyn F., Reflections on Gender and Science, Yale University Press  
 (New Haven, 1985) 
Kemp, Peter, Det Oersättliga: En teknologietik, Symposion (Stockholm,  
 1991) 
 Språk och existens, Symposion (Stockholm, 1979) 



 

369 
 

 Emanuel Lévinas: En introduktion, Daidalos (Göteborg, 1992) 
     Världsmedborgaren: Politisk och pedagogisk filosofi för det 21 århundradet,  
 Daidalos (Göteborg, 2005) 
Kennedy, X. J. & Gioia, Dana, Literature: An Introduction to Fiction, Poetry,  
 Drama and Writing, Pearsson/Longman (New York, 2007) 
Kleist, Jürgen & Butterfield, Bruce A., (red), Mythology From Ancient to Post  
 – Modern, Peter Lang (New York, San Francisco, Bern, Frankfurt am  
 Main, Berlin, Wien, (Paris, 1992) 
Klemke, E. D., ed., The Meaning of Life, Oxford University Press (New  
 York, 1981)  
Kolakowski, Leszek, Den himmelska nyckeln: "Uppbyggliga berättelser ur den  
 heliga historien samlade till råd och varnagel" (1964). Svensk översättning  
 från polska av Lennart Larsson, Bokförlaget A (Stockholm, 1991) 
Koranen, översättning av K. V. Zetterstén, Bonniers (Stockholm, 1996)  
Kramer, Samuel Noah and Wolkstein, Diane, Inanna, Queen of Heaven and  
 Earth: Her Stories and Hymns from Sumer, Harper & Row (New York,  
 1983) 
Krailsheimer, Alban, Pascal, Oxford University Press, (Oxford, 1980) 
Krige, John & Pestre, Dominique (red): Science in the Twentieth Century,  
 Routledge (New York, 1997) 
Kristeva, Julia, Stabat Mater, Natur och kultur (Stockholm, 1995) 
Kumar, Krishan, Utopia and Anti-Utopia in Modern Times, Basil Blackwell  
 Inc. (Oxford, 1987) 
Kurzweil, Ray, Are We Spiritual Machines: Ray Kurzweil vs. The Critics of  
 Strong A.I. Discovery Institute (Washington, 2002) 
 The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence,  
 Discovery Inst.  (Washington, 2000) 
 Fantastic Voyage: Live long Enough to live Forever Rodale Inc.  
 (Washington, 2004) 
 The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, Penguin Group  
 (New York, 2005) 
Lagerkvist, Pär, Aftonland, Bonnier (Stockholm, 1953) 
 I stället för tro. Dikter, Bonnier (Stockholm, 1991) 
 Ahasverus död, Bonnier (Stockholm, 1960) 
Lambourne, R., Shallis, M., & Shortland, M., Close Encounters? Science and  
 science fiction, Adam Hilder (Bristol and New York, 1990)  
Larsson, Lisbeth, Feminismer, Studentlitteratur  (Lund, 1996) 
Larsson, Lisbeth & Esseveld, Johanna, red. Kvinnopolitiska nyckeltexter,  
 Studentlitteratur (Stockholm, 1996) 
Lem, Stanislaw, Solaris, översättning av Johan Malm, Brombergs Förlag  
 AB (Stockholm, 2002) 
Levin, George and Rauch, Alan, One Culture: Essays is science and literature,  
 University of Wisconsin Press (Wisconsin, 1987) 



370 
 

Lessing, Doris, Canopus i Argo. Ur Arkiven. Re. Koloni 5. Shikasta. Personliga  
 Psykologiska Historiska Dokument i samband med besök av Johor, Trevi  
 Förlag (Stockholm, 1979) 
Lewis, C. S., Uflykt från tyst planet, översättning Karin Hartman och Erik  
 Egberg, Libris (Stockholm, 1992) 
 Perelandra, översättning Gunnar Gällmo, Libris (Stockholm, 1992)  
 Vredens tid, översättning Gunnar Gällmo,  Libris (Stockholm, 1993)  
Liedman, Sven-Erik, I skuggan av framtiden: Modernitetens idéhistoria, Albert  
 Bonniers Förlag (Viborg, 2003) 
Linder, Erik Hjalmar På jakt efter verkligheten, Natur och Kultur  
 (Stockholm, 1986) 
Lindeskog, Claes Och Thesleff, Holger, Platon Skrifter i Svensk tolkning  
 första delen, Doxa (Lund, 1984) 
Platon Skrifter i Svensk tolkning fjärde delen, Doxa (Lund, 1985). 
Litteraturens världshistoria: Del II Medeltiden, Nordstedts (Stockholm, 1991) 
Litteraturens Världshistoria: Del V Upplysningstiden Nordstedts (Stockholm,  
 1991) 
Lloyd, Genevieve, The Man of Reason: 'Male' & 'Female' in Western  
 Philosophy, Routledge (London, 1995)  
Locke, John, The Second Treatise of Civil Government i Two Treatises of  
 Government, Thomas I. Cook, red.,  Haffner Press (New York, 1947) 
Lovén, Svante, Also Make the Heavens: Virtual Realities in Science Fiction,  
 Avdelningen för Litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga  
 Institutionen i Uppsala (Uppsala, 2010) 
Lucy, Niall, red., Postmodern Literary Theory. An Anthology, Blackwell  
 Publishers (Oxford, 2000) 
Lundwall, Sam J., Stora robotboken: Berättelser om och med robotar, Sam J.  
 Lundwall Fakta och Fantasi AB (Lund, 1991) 
Lychnos Årsbok för idé och lärdomshistoria, Avdelningen för  
 vetenskapshistoria, (Uppsala, 2004) 
Marc-Wougau, Konrad, Filosofin genom tiderna: 1600-talet och 1700-talet,  
 Bokförlaget Thales (Stockholm, 1976) 
 Filosofin genom tiderna, 1900-talet, Bokförlaget Thales (Stockholm, 1976) 
Manyard Smith, John, The Theory of Evolution, Cambridge University Press  
 (Cambridge, 1993) 
Martinson, Harry, Aniara, Bonnier (Stockholm, 1997) 
May, Rollo, Ropet efter myten: Om den moderna tidens mytologi, Rabén &  
 Sjögren (Avesta, 1992) 
McAdams, Dan P., The Stories We Live By: Personal Myths and the Making of  
 the Self, The Guilford Press (New York-London, 1993)  
M. C. Escher: Konst och matematik, översättning av Thomas Hård af  
 Segerstad, Rabén & Sjögren (Stockholm, 1968) 
McLeish, John, Matematikens kulturhistoria, Forum (Stockholm, 1996) 



 

371 
 

Mellard, James, The Exploded Form: The Modernist Novel in America,  
 University Press of  Illinois Press (Baltimore, 1980) 
Meyers, Diana Tietjens, (red), Feminist Social Thought: A Reader,  
 Routledge (New York and London, 1997) 
Millican, Peter & Clark, Andy, (red), The Legacy of Alan Turing: Machine and  
 Thought, volume I, Clarendon Press (Oxford/New York, 1996)  
 The Legacy of Alan Turing: Connectionism, Conception, and Folk Psychology,  
 volume II, Clarendon Press (Oxford/New York, 1996)  
Milton, John, Det förlorade paradiset, Översättning Frans G. Bengtsson,  
 Natur och Kultur (Stockholm, 1961) 
Minsky, Marvin, The Society of Mind, Simon & Schuster (New York, 1986)  
Moravec, Hans, Mind Children: The Future of Robot and Human Intelligence,  
 Harvard University Press (Cambridge, 1990) 
 Robot: Mere Machine to Transcendent Mind, Oxford University Press  
 (Washington, 1999) 
Morson, Gary Saul & Emerson, Caryl, Michail Bachtin. Creations of  
 Prosaics, Stanford Univ. Press (London, 1990) 
Murray, Janet H., Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in  
 Cyberspace, Mass., MIT Press (Cambridge, 1999) 
Musiklexikon del 2 1946-1947, AB Kulturhistoriska Förlagen (Göteborg,  
 1982) 
Määtte, Jerry, Raketsommar: Science fiction i Sverige 1950-1968 diss.,  
 Ellerström (Lund, 2006) 
Mårtensson, Bertil, Detta är verkligheten, Kindbergs Förlag (Jönköping,  
 1980) 
Naam, Ramez, More than Human: Embracing the Promise of Biological  
 Enhancement, Broadway Books(New York, London, 2005) 
Nahin, Paul J., Time machines: Time Travel in Physics, Metaphysics, and Science  
 Fiction, University of New Hampshire (New York, 1993)  
New Literary History, Vol 7, No. 3, 403-491, The Johns Hopkins  
 University Press (Baltimore, 1976)  
Nietzsche, Friedrich, Den glada vetenskapen, Bokförlaget Korpen  
 (Göteborg, 1987) 
Nilson, Peter, Arken: berättelsen om en färd till tidens ände, Norstedts Förlag  
 (Stockholm, 1982) 
 Avgrundsbok, Norstedts Förlag (Stockholm, 1987) 
 Den gamla byn: en berättelse om mark och människor, Norstedts Förlag 
 (Stockholm, 1997) 
 Främmande världar: liv i kosmos, Rabén & Sjögren (Stockholm,1980) 
 Guldspiken, Norstedts Förlag (Stockholm, 1985) 
 Hem till jorden, Norstedts Förlag (Stockholm, 1994) 
  
 



372 
 

 Himlavalvets sällsamheter: En resa genom myter och historia. Stjärnbildernas  
 historia från nuet och ner i forntiden, Rabén & Sjögren (Stockholm,  
 1977)  
 Ljuden från kosmos, postumt, inledning och kommentarer av Bengt  
     Emil Johnson, red., Norstedts Förlag (Stockholm, 2000) 
 Lysande stjärnor, Bonnier (Stockholm, 1970)  
 Messias med träbenet och andra berättelser, Norstedts Förlag (Stockholm,  
     1990) 
 Mitt i labyrinten: essäer och fantasier, Norstedts Förlag (Stockholm, 1983) 
 Nyaga, Norstedts Förlag (Stockholm, 1996) 
 Rymdljus: En bok om katastrofer och underverk, Norstedts Förlag  
 (Stockholm, 1992) 
 Rymdväktaren, Norstedts Förlag (Stockholm, 1995) 
 Solvindar: En bok om rymd och människor, Norstedts Förlag (Stockholm,  
 1993) 
 Stjärnvägar: En bok om kosmos, Norstedts Förlag (Stockholm, 1991) 
 Trollkarlen, Nordstedts Förlag (Stockholm, 1979) 
 Äventyret, Norstedts Förlag (Stockholm, 1989) 

Upptäckten av universum: essäer om människor och världsbilder, Rabén &  
Sjögren (Stockholm, 1975) 

Tanke och tro, Den bästa och enda av alla världar? Till Georg Landberg, Doxa  
 (Lund, 1977) 
Nolte, Ulrike, Schwedische ’Social Fiction’: Die Zukunftsphantasien moderner  
 Klassiker der Literature von Karin Boye bis Lars Gustafsson, Monsenstein  
 und Vannerdat (München, 2002)  
Nordisk Kvinnolitteraturhistoria I, , Wiken (Höganäs, 1993-2000) 
Norton Anthology of English Literature. Fifth edition, vl. 2, W. W. Northon &  
 Company, (New York/London, 1986)   
Nussbaum, N. Martha C., Upheavals of Thought: The Intelligence of Emotions,  
 Cambridge University Press (Cambridge, 2001) 
 “Narrative Emotions: Becketts Genealogy of Love”, i Ethics: Symposium on  
 Morality and Literature, Vol. 98, January 1988, nr. 2, red. Russel Hardin,  
 The University of  Chicago Press (Chicago, 1988)  
 Känslans skärpa, tankens inlevelse: essäer om etik och politik, Symposion  
 (Stockholm, 2000) 
 Love’s Knowledge: Essays of Philosophy and Literature, Oxford University  
 Press (Oxford, 1990) 
Olsson, Anders, Läsningar av Intet, Albert Bonniers Förlag (Stockholm,  
 2000) 
Ousby, Ian, red., The Cambridge Guide to Literature in English, Guild  
 Publishing (London, 1988) 
Ovidius, Metamorfoser, Natur och kultur (Stockholm, 1961) 
 



 

373 
 

Parrinder, Patric, (red), Learning from Other Worlds: Estrangement, Cognition  
 and the Politcs of Science Fiction and Utopia, Liverpool University Press  
 (Liverpool, 2000) 
Penrose, Roger, The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds, and  
 The Laws of Physics, Oxford University Press (Oxford,1989) 
 Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness  
 Oxford Univ. Press (Oxford, 1994)  
Persson, Anders, ”Försonarn vid sitt bröst, en stjärnkrönt Qvinna.” Jungfru och  
 moderstematiken hos C. J. L. Almqvist och P. D. A. Atterbom, Diss. Norma  
 Förlag (Skellefteå, 1998) 
Perkowitz, Sidney, Digital People: From Bionic Humans to Androids, Joseph  
 Henry Press (Washington, 2005) 
Peterfreund, Stuart, (red), Literature and Science. Theory & Practice,  
 Northeastern University Press (Boston, 1990)  
Pettersson, Anders, Verbal Art: A Philosophy of Literature and Literary  
 Experience, McGill-Queen’s University Press (Montreal, 2001)  
Piltz, Anders, Det gråtande djuret: Människans mångtydighet i europeisk  
 tradition, Norma bokförlag (Skellefteå, 1998)  
 Mellan ängel och best. Människans värdighet och gåta i Europeisk tradition,  
 Arthos & Norma bokförlag (Skellefteå, 2002)  
Platon, Staten, i svenska tolkning av Claes Lindskog, kommenterad av  
 Holger Thesleff , Nya Doxa (Nora, 1993) 
Plinius, C. Secundus, Naturalis Historia. Bok VII. Scripti Tychopoli  
 Holsatorum a. d. X. Kal. Apr. MDCCCLXVII (Lipsiae,  
 Teubner, 1856) 
Plotnitsky, Arkady, The Knowable and the Unknowable: Modern Science,  
 Nonclassical Thought, and the “Two Cultures”, The University of Michigan  
 Press (USA,  2002) 
Popper, Karl, Objective Knowledge: A Realistic View of Logic, Physics, and  
 History, Clarendon Press (Gloucester, 1966)  
Poetiska världar: 33 studier tillägnade Bengt Landgren, Brutus Östlings  
 Bokförlag/Symposion (Stockholm, 2002) 
Raine, Kathleen, Stone and Flower, Nicholson and Watson (London, 1934) 
 Living in Time, Editions Poetry (London, 1946) 
Religionslexikonet, Forum (Stockholm, 1997) 
Rawls, John, A Theory of Justice, Harward College (Harward, 1971) 
Reilly, Robert, red., The Transcendent Adventure: Studies of Religion in Science  
 Fiction and Fantasy, CT:Greenwood Press (Westport, 1984)  
Resnick, Daniel P., Literacy in historical perspectives, Library of Congress  
 (Washington, 1983)  
Ricœur, Paul, Från text till handling, red. Peter Kemp och Bengt  
 Kristensson, översättning Margareta Fatton och Bengt Kristensson,  
 Brutus Östlings Bokförlag/Symposion (Stockholm, 1988) 



374 
 

 History and Truth, Northwestern University Press (Evanston, 1965) 
 Time and Narrative 1, The University of Chicago Press (Chicago, 1984)  
 Time and Narrative 2, The University of Chicago Press (Chicago, 1985)  
 Time and Narrative 3, The University of Chicago Press (Chicago, 1988)  
  Minne, historia, glömska, Daidalos (Göteborg, 2005)  
Rilke, Rainer Maria, Duinoelegierna, tolkat av Erik Lindegren, Albert  
 Bonniers Förlag, (Stockholm, 1998) 
Rilke, Rainer Maria, Das Stunden-Buch. Timmarnas Bok. Rainer Maria Rilkes  
 poesi i tolkning av Lars-Erik Lindberg, Edition Diadorim (Göteborg,  
 2005)  
Radcliff Richards, Janet, Human Nature after Darwin: A Philosophical  
 Introduction, Routledge  (London/New York, 2000)  
Rothschild, Joan, The Dream of the Perfect Child, Indiana University Press  
 (Bloomington, 2005) 
Rousseau, Jean-Jaques, Om samhällsfördraget eller Statsrättens grundsatser,  
 Bonnier (Stockholm, 1919)  
Russ, Joanna, To Write like a Woman: Essays in Feminism and Science Fiction,  
 Indiana University Press (Bloomington, 1996)  
Russell, Bertrand, Västerlandets filosofi, Natur och Kultur (Stockholm,  
 1994) 
Russo, Lucio, The Forgotten Revolution: How Science Was Born in 300 BC and  
 Why it Had to Be Reborn, Springer Verlag (Heidelberg, 2004) 
Ryle, Gilbert, The Concept of Mind, Hutchinson (London, 1975) 
Samlaren: Tidsskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, årg. 129, Svenska  
 litteratursällskapet (Stockholm, 2008) 
Samuel, Raphael & Thompson, (red), The Myths We Live By, Routledge  
 (London/New York, 1990) 
Sartre, Jean – Paul, Varat och Intet: I urval, Korpen (Stockholm, 1983) 
Schneider, Michael & Gersting, Judith, Invitation to Computer Science,  
 Cengage Learning (Boston, 2012)  
Seed, David, (red), Anticipations: Essays on Early Science Fiction and its  
 Precursors, Liverpool University Press (Liverpool, 1995) 
Seed, David, (red), A Companion to Science Fiction, Blackwell Publishing  
 (Cambridge, 2004) 
Shapin, Steven, Den vetenskapliga revolutionen, översättning Joachim  
 Retzlaff, Symposion (Stockholm, 2000) 
Shelly, Mary, Frankenstein, or the modern Prometheus, Atlantic (Stockholm,   
 1979)  
Shiva,Vandana, Staying Alive: women, ecology and development (London, 1988) 
 Monocultures of the Mind, Zed Books (London, 1993) 
Shiva,Vandana & Maria Mies (red), Ecofeminism, Zed Books (London, 
 1993) 
 



 

375 
 

Silver, Lee M., Remaking Eden: How Genetic Engineering and Cloning Will  
 Transform the American Family, Avon Books (New York, 1998) 
Simonsuuri, Kirsti, Gudar och människor: De grekiska myterna i vår tankevärld,  
 översättning Camilla Frostell, Prisma (Stockholm, 1999) 
Skönhet men jämväl förnuft. Festskrift till Sverker Göransson, red., Anna  
 Forssberg Malm, Mats Jansson, Nicklas Schiöler, Svenska  
 litteratursällskapet (Stockholm, 2001) 
Smith, Adam,  The Theory of Moral Sentiments (1–2, 1759), red. D.D. 
 Raphael and A.L. Macfie, Clarendon Press, (Oxford, 1976) 
Smith, Michael, The Moral Problem, Philosophical Theory, Blackwell  
 Publishers Inc. (Malden, 1994)  
Snow, C. P., The Two Cultures, Cambridge University Press (Cambridge,  
 1993) 
Sollors, Werner, (red), The Return of Thematic Criticism, Harvard University  
 Press (Cambridge, 1993) 
Sorokin, Vladimir, Blått fett, Nordstedts (Stockholm, 2001) 
Spengler, Oswald, Människan och tekniken, bidrag till en livsfilosofi,  
 översättning Kerstin Måås, Hugo Gebers Förlag (Stockholm, 1931) 
Steinsland, Gro, Eros och död i norrøne myter, Universitetsforlaget (Oslo,  
 1997) 
Stock, Gregory, Redesigning Humans: Our Inevitable Genetic Future,  
 Houthton Mifflin Company (USA, 2002) 
Stockwell, Peter, Poetics of Science fiction, Longman (Harlow, 2000) 
Strehle, Susan, Fiction in the Quantum Universe, University of North  
 Carolina Press (London, 1992) 
Suvin, Darko, Metamorphoses of science fiction : on the poetics and history of a  
 literary genre, College English, Vol. 34, No. 3 Dec., (New Haven, 1979) 
Svedjedal, Johan, Den sista boken, Wahlström & Widstrand (Stockholm,  
 2001) 
 Literary Web : Literature And Publishing In The Age Of Digital Production,  
 Kungliga Biblioteket (Stockholm, 2000) 
Sörlin, Sverker, Europas idéhistoria 1492-1918. Världens ordning, Natur och  
 Kultur (Stockholm, 2004) 
Tideström, Gunnar, Ombord på Aniara, Aldus (Stockholm, 1975) 
Tidskrift för Litteraturvetenskap nr 3-4, Föreningen för utgivandet av  
 Tidskrift för litteraturvetenskap (Lund, 2009) 
Tralau, Johan, Människoskymning: Främlingskap, frihet – och Hegels problem  
 hos Karl Marx och Ernest Jünger, Brutus Östlings Förlag/Symposion  
 (Stockholm, 2002) 
Tuana, Nancy, The Less Noble Sex. Scientific, Religious and Philosophical  
 Conceptions of Woman’s Nature, Indiana University Press (Bloomington,  
 1993) 
 



376 
 

 Woman and the History of Philosophy, Paragon House Publisher  
 (New York, 1992) 
Turney, John, Frankenstein’s footsteps, Yale University Press (New Haven  
 and London, 2000) 
Tyson, Neil deGrasse & Goldsmith, Donald, Origins: Fourteen Billion  
 Years of Cosmic Evolution, W. W. Northon & Company Inc. (New  
 York, 2004) 
Uggla, Bengt Kristensson, Slaget om verkligheten. Filosofi – omvärldsanalys –  
 tolkning, Symposion (Stockholm, 2002)  
von Seth, Carl Magnus, red., Våglängder: 33 poeter väljer en dikt, Bra  
 Bok/Bra Lyrik (Höganäs, 1987)  
Wallerstein, Immanuel, Europeisk universalism: Maktens retorik, översättning  
 av Oskar Söderlind, TankeKraft Förlag (Stockholm, 2006)  
 The Essential Wallerstein, ”Introduction”, The New Press (New York,  
 2000) 
Watt, Ian, The rise of the novel, Chatto and Windus Ltd. (London, 1957) 
Wells, H. G., War of the Worlds, Penguin books (Harmondsworth, 1946) 
Weyler, Swante, (red.), Hur jag blev författare, Norstedts Förlag  
 (Stockholm, 1996)  
Williams, Tad, Otherland: City of Golden Shadow, Orbit Books (London,  
 1997)  
 Otherland: River of Blue Fire, Orbit Books (London, 1999)  
 Otherland: Mountain of Black Glas Orbit Books (London, 2001)  
 Otherland: Sea of Silver Light Orbit Books (London, 2002)  
Wyer, Mary & Barbercheck, Mary & Giesman, Donna & Örün Östürk,  
 Hatice & Wayne, Marta, (red), Women, Science, and Technology: A Reader  
 in Feminist Science Studies, Routledge (New York/London, 2001) 
Yeffeth, Glenn, (red), Taking the Red Pill: Science Philosophy and Religion in  
 “The Matrix”, BenBella Books (Dallas, 2003) 
Öhman, Anders, Populärlitteratur: De populära genrernas estetik och historia,  
 Studentlitteratur (Lund, 2002) 
Åman-Nilsson, Gustav, Blad ur Montaignes essäer, Urval och översättning  
 samt inledning, Geber (Stockholm, 1923) 

 

 



 

377 
 

Tidningar, tidskrifter, webbadresser, filmer, övrigt: 

Aftonbladet, 1982-08-16 
- 1995-09-04 
- 1996-08-05. 
Allt om böcker, 1995: 4 
Arbetet, 1979-08-13 
- 1982-08-16 
Barometern, 1982-08-16 
Bonniers Litterära Magasin, 1995 
Dagens Nyheter, 1979-08-13 
- 1993-01-02 
- 1994-10-22  
- 1995-09-04 
- 2005-12-04.  
Expressen 1996-08-05. 
Foreign Policy, September-October 2004 
Göteborgs-Tidningen, 1979-08-13 
Göteborgs-Posten, 1995-12-10. 
- 1995-04-23 
- 1995-09-04,  
- 1996-08-05 
Human IT 3/2002 
Helsingborgs Dagblad 1995-09-04 
- 1996-09-22.  
Illustrerad Vetenskap, nr. 7, 2003 
Lychnos Årsbok för idé och lärdomshistoria, 2004 
Mind 59:236    
Mono nr. 2 1996 
New York Times, 24 Januari, 2003 
Nerikes Allehanda 1997-11-04  
Nova 10/11 2007.  
O Magazine, December 2003 
Philosophy and Phenomenological Research: A Quarterly Journal. Volume XII, 
September 1951 – June 1952. (New York 1975). 
Res Publica 1987:9 
- 1999:45 
Scientific American, Juni 1959 
Science Fiction Studies 6, volume 2, part 2,  
Smålandsposten, 1982-09-12 
Svenska Dagbladet, 1982-08-16 
- 1995-09-04 



378 
 

- 1996-09-02. 
- 1997-07-27 
- 1998-03-11 
- 2005-05-25. 
Sydsvenska Dagbladet,1979-08-13 
- 1995-09-04 
The Atlantic Monthly, July 1945, Volume 176, No. 1 
Uppsala Nya Tidning, 1998-09-18 
Vår lösen, 1996:1 
Washington Post Staff Writer. Sunday, February 1, 2004 
Östgötakorrespondenten, 1982-08-16 
http://www.acc.umu.se  
www.anthropic-principle.com 
http://antwrp.gsfc.nasa.gov   
http://www.pbs.org  
http://americanart.si.edu 
http://web.archive.org 
http://www.authorsden.com  
http://www.britannica.com  
http://ccat.sas.upenn.edu   
http://www.christiananswers.net 
 http://www.come-and- hear.com  
http://www.csvov.umu.se  
http://www.depauw.edu 
http://drawsketch.about.com   
http://www.newcastle.edu.au   
http://www.earlyaviators.com  
http://www.edge.org   
http://ebbs.english.vt.edu  
http://www.efanzines.com  
http://www.ethoschannel.com   
www.extropy.org 
http://www.post-gazette.com 
http://www.giant.net.au  
http://gnosis.org   
http://greatsfandsf.com  
http://www.gutenberg.org  
http://www.gyldendal.no  
www.hedweb.com 
www.harvard.edu  
http://www.historyplace.com  
http://home.comcast.net   
http://www.ibiblio.org 



 

379 
 

www.impact.arc.nasa.gov.  
www.incipientposthuman.com 
http://www.islamicproductions.com/Swedish  
http://www.knoxvillewritersguild.org  
http://kvinnoforum.org    
http://www.lilith666.com  
http://www.mathacademy.com 
http://www.marxist.com  
http://www.maxmore.com 
http://measuredhs.com   
http://web.mit.edu  
www.mitrania.se Utskrift 2003-12-06. 
http://www.modernamuseet.se 
http://www.nada.kth.se Artikeln publicerat 1999-08-21.  
http://www.ne.se  
http://www.nga.gov  
http://news.bbc.co.uk   
http://www.news.cornell.edu 
www.nickbostrom.com  
http://www.nndb.com    
http://nobelprize.org  
http://nollfem.se Utskrift 2003-12-06. 
http://www.online-literature.com  
http://oregonstate.edu  
http://www.pbs.org  
http://plato.stanford.edu  
www.transhumanism.org  
http://www.nyu.edu  
http://oregonstate.edu   
http://www.panorstedt.se  
http://park.org  
www.psyche.com   
http://runeberg.org 
http://www.sarahsarchangels.com   
www.spaceguarduk.com   
www.theosophy.org    
www1.tpgi.com.au       
http://www.themodernword.com  
http://www.ufo.se  
http://www.umu.se   
http://www.washingtonpost.com   
http://www.yale.edu 

 



380 
 

Personregister: 

Adams, Fred, s. 260  
Aischylos, s. 196 
Aldiss, Brian, s. 19, 64, 82 
Ambjörnsson, Ronny, s. 82, 83, 246, 303, 311 
Amis, Kingsley, s. 24, 47 
Anshelm, Jonas, s. 18   
Aristoteles, s. 125, 311 
Armstrong, Karen, s. 143, 153, 195, 196 
Artificiell intelligens, s. 214, 264 
Asimov, Isaac, s. 31, 45, 63, 64, 185, 269, 291, 299, 300, 307, 311   
Bachtin, Michail, s. 82, 184, 199  
Baggesen, Søren, s. 18, 30, 48, 53, 55, 82, 185, 199 
Barrow, John D., s. 38, 48, 144, 251, 253, 259, 260, 320, 343  
Barthes, Roland, s. 122, 142, 174, 198, 287, 310 
Benacerraf, Paul , s. 320, 342, 343. 
Benhabib, Seyla, s. 168, 197  
Berman, Marshall, s. 82 
Bierce, Ambrose, s. 263, 306  
Blake, William, s. 330, 344, 351 
Boden, Margareth A., s. 306 307 
Bonnevier, Jenny, s. 18  
Borges, Jorge Luis, s. 15, 48, 95, 107, 108, 117, 155, 156, 192, 194, 195,  
 200, 255, 346 
Bourdieu, Pierre, s. 48, 59, 83, 124, 142, 285, 309 
Bova, Ben, s. 344 
Brin, David,  s. 29, 48 
Brockman, John, s. 77, 78, 79, 85 
Bromander, Lennart, s. 60, 83  
Brooks, Rodney A., s. 344. 
Brown, Fredric, s. 268, 269, 307 
Bråkenhielm, Carl Reinhold, s. 15, 85  
Bush, Vannevar, s. 307 
Butler, Octavia, s. 46 
Butor, Michael, s. 28 
Butterfield, Bruce A. , s 311  
Børresen, Kari Elisabeth, s. 144, 286, 310 
Cage, John, s. 250, 259 
Čapek, Karel, s. 306 
Carroll, Joseph, s. 264, 306 
Carubia Glorie, Josephine, s. 27, 47  



 

381 
 

Cavalcante Schuback, Marcia Sá, s. 22, 45, 46, 113, 118, 257, 260, 353  
Clark, Andy, s. 308 
Clarke, Arthur C. s. 31, 63, 64, 75, 160, 185, 194, 209, 217, 231, 245, 246,  
 247 
Clarke, Stephen R. L., s. 264, 303, 306, 312 
Clunies Ross, Margaret, s. 168, 196, 197 
Cole, K. C., s. 138, 145 
Cooper, Jean C., s. 196  
Crick, Julia, s. 117 
Daly, Mary, s. 125, 142, 288, 310, 336, 345 
Danielsson, Ulf, s. 62, 83 
Descartes, Réne, s. 197  
Dick, Philip K., s. 263.   
Dijkstra, E. W., s. 303 
Disch, Thomas A. , s. 82 
Eco, Umberto, s. 21, 32, 45, 48 
Ekbom, Torsten, s. 259  
Eldelin, Emma, s. 17  
Elvius, Tord, s. 45, 60, 76, 83, 85  
Entzberg, Claes, s. 114 
Eriksson, Gunnar, s. 85 
Escher, Maurits Cornelis, s. 108, 117 
Firth, Roderick, s. 199  
Fleming, Linda, s. 56, 83 
Forman, Frieda Johles, s. 310, 332, 336, 345 
Forster, E. M. , s. 185 
Frankel, Göran, s. 63, 65, 83  
Frye, Northrop, s. 152, 153, 193 
Gabriol, Salomon ibn, s. 140, 145 
Gadamer, Hans-Georg, s. 23, 36, 330, 335, 344, 345, 349, 353 
Garreau, Joel, s. 306 
Garry, Ann, s. 49, 197, 309, 344, 346  
Gellerfelt, Mats, s. 61, 63, 83  
Gernsbach, Hugo, s. 56 
Gillespie, Michael Patrick, s. 29 
Gilman, Charlotte Perkins, s. 182, 199 
Gleiser, Marcelo, s. 301, 311 
Godhe, Michael, s. 17, 18  
Goethe, J. W. Von, s. 62, 167, 181, 182, 199  
Goldsmith, Donald, s. 260 
Goncourt, Edmond & Jules, s. 54 
Guin, Ursula K. Le, s. 18, 54  
Gunnarsson, Björn, s. 68, 84 



382 
 

Gustafsson, Lars, s. 65, 66, 67, 84 
Hall, Tord, s.49, 280, 281, 309   
Hansson, Cecilia, s. 114 
Harding, Sandra, s. 41, 49, 339, 343, 346 
Hassler, Donald M., s. 47, 194  
Hayles, N. Katherine, s. 259, 312 
Hedenström, Erika M., s. 65, 84 
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, s. 126, 142, 334, 335, 345 
Heidegger, Martin, s. 136, 144, 314, 345  
Hesse, Herman, s. 11, 12, 13, 70, 95, 98, 99, 100, 115, 175, 301, 311, 313,  
 334, 336, 337, 338, 345, 346  
Hessler, Ole, s. 13, 45, 347, 353 
Hillerdal, Gunnar, s. 61, 83  
Holmberg, John-Henri, s. 17, 18, 45, 56, 62, 82, 83, 210, 245 
Holmqvist, Bosse, s. 84, 276, 308  
Houlden, J. L. , s. 307 
Hughes, James, s. 306, 344 
Hume, David, s. 189, 199 
Huxley, Aldous, s. 34 
Hylland, Thomas, s. 331, 345 
Hägg, Göran, s. 28, 47 
Ifrah, Georges, s. 253, 254, 260, 265 
Ingvarsson, Jonas, s. 18, 279, 309 
Irigaray, Luce, s. 123, 197, 285, 309, 330, 344 
James, Edward, s. 83 
Jardine, Alice A. , s. 124, 142, 345 
Jenkins, Henry, s. 26  
Jensen, Carsten, s. 7, 45 
Johansson, Anders, s. 23, 46, 346 
Johns, Jasper, s. 250, 259 
Johnson, Bengt Emil, s. 16, 67, 68, 69, 84 
Johnson, Steven, s. 242, 248 
Jonas, Hans, s. 22, 33, 34, 45, 48, 321, 325, 343 
Kant, Immanuel, s. 39, 199 
Kass, Leon R. , s. 265, 306, 307 
Keller, Evelyn F. , s. 41, 49, 339, 343, 346 
Kemp, Peter, s. 22, 32, 34, 44, 45, 48, 247, 264, 265, 266, 306, 314, 330,  
 331, 332, 342, 344, 350, 353 
Kennedy, Barbara M. , s. 199 
Kleist, Jürgen, s. 311  
Krige, John, s. 47 
Kristeva, Julia, s. 170, 196, 197, 229, 247 
Kurzweil, Ray, s. 270, 277, 306, 307, 329, 344 



 

383 
 

Lagerkvist, Pär, s. 95, 97, 155, 156, 159, 191, 194, 195  
Lagerlöf , Karl-Erik, s. 60, 83 
Larsson, Lisbeth, s. 142, 310, 328, 343, 345,  
Larsson, Nisse, s. 48, 61, 83  
Laughlin, Greg, s. 260 
Leibniz, Gottfried Wilhemn von, s. 136  
Lem, Stanislaw, s. 64 
Liedman, Sven-Erik, s. 60, 83, 328, 329, 343 
Lindegren, Erik, s. 196  
Ljungquist, Sarah, s. 18 
Lloyd, Genevieve, s. 41, 49, 125, 142, 197, 309, 310 
Locke, John, s. 167, 196, 197  
Lundberg, Johan, s. 45, 49, 68, 84, 308, 309  
Lundwall, Sam J. , s. 55, 82, 306, 307  
Lukianos, s. 54  
Margulis, Lynn, s. 296, 311 
Martinson, Harry, s. 60, 61, 66, 72, 95, 116, 127, 143, 156, 160, 195, 210,  
 236, 240, 242, 243, 247, 248, 277, 278, 280, 290, 291, 308, 309,  
 310, 342 
Mellard, James, s. 29, 47 
Mendlesohn, Farah, s. 56, 83 
Meyers, Diana Tietjens, s. 197 
Millican, Peter, s. 308 
Milton, John, s. 166, 196 
Minsky, Marvin, s. 306 
Moravec, Hans, s. 51, 270, 275, 277, 306, 308 
Mårtensson, Bertil, s. 306 
Määttä, Jerry, s. 18, 56, 71, 82, 209, 245, 308 
Naam, Ramez, s. 344 
Nahin, Paul J., s. 154, 194 
Nietzsche, Friedrich, s. 121, 142, 254, 260, 281 
Nilsson, Lennart, s. 195 
Nishida, Kitarõ, s. 39, 49, 131, 143 
Niven, Paul J. , s. 306 
Nordström, Kjell, s. 61, 83  
Nussbaum, Martha C. , s. 21, 22, 27, 45, 47 
Olsson, Anders, s. 281, 309   
Palmqvist, Bertil, s. 59, 83 
Pearsall, Marilyn, s. 49, 197, 309, 344, 346 
Penrose, Roger, s. 78, 79, 85, 117, 265, 277, 290, 306, 308, 311, 319, 342 
Persson, Anders, s. 183, 199 
Persson, Mattias, s. 17, 304, 312 
Pestre, Dominique, s. 47 



384 
 

Peterfrund, Stuart, s. 47 
Pettersson, Anders, s. 96, 114 
Piltz, Anders, s. 235, 247 
Platon, s. 126, 142, 147, 153, 167, 189, 191, 203, 204, 223, 246, 247, 254,  
 257, 260, 272, 317, 318, 319, 333, 342, 343 
Pohl, Frederik, s. 26, 47 
Putnam, Hilary, s. 22, 46, 342 
Rauschenberg, Robert, s. 250, 259  
Rawls, John, s. 168, 197 
Reinhardt, Ad, s. 259   
Resnick, Daniel P. , s. 117 
Ricœur, Paul, s. 36, 37, 44, 45, 48, 49, 101, 121, 122, 140, 142, 145, 171,  
 172, 176, 197, 252, 260, 313, 314, 326, 332, 342, 345 
Rilke, Rainer Maria, s. 102, 103, 104, 109, 111, 115, 116, 117, 240, 248,  
 291, 292, 310  
Ringgren, Magnus, s. 61, 83, 84, 280 
Rousseau, Jean-Jaques, s. 167, 168, 197 
Russ, Joanna, s. 18, 25, 47, 52, 53, 82, 119, 142, 147, 185, 194, 195, 199 
Russell, Bertrand, s. 343 
Ryle, Gilbert, s. 246, 308 
Rånlund, Sven, s. 64, 83  
Sartre, Jean – Paul, s. 115 
Schleiermacher, Friedrich, s. 349 
Seed, David, s. 47, 48, 52, 82, 83, 199 
Seppa, Allan, s. 63, 83 
Shelley, Mary, s. 55, 82, 306 
Shiva,Vandana, s. 42, 49, 329, 332, 339, 340, 344, 346 
Silver, Lee M. , s. 344  
Simon,  Herbert A., s. 276, 308 
Simonsuuri, Kirsti, s. 80, 85, 198 
Skantze, Alexander, s. 66, 84 
Skillius, Enar, s. 61, 83 
Smith,  Adam, s. 167, 196 
Smith, Michael, s. 187, 199 
Snow, C. P. , s. 17, 28, 78, 84, 85 
Sollors, Werner, s. 260 
Spengler, Oswald, s. 32, 99, 230, 247  
Steinmüller, Karlheinz, s. 28, 47 
Stockwell, Peter, s. 30, 47, 48 
Strömberg, Ragnar, s. 59, 83  
Suvin, Darko, s. 29, 207, 245 
Svedjedal, Johan, s. 278, 309, 316, 317, 342 
Svensson, Lena, s. 85 



 

385 
 

Swahn, Clas, s. 98  
Swalander, Christian, s. 323, 343 
Thente, Jonas, s. 65, 66, 67, 83, 84 
Tideström, Gunnar, s. 309 
Tuana, Nancy, s. 41, 49, 123, 126, 142, 143, 309, 310 
Turing, Alan, s. 263, 272, 273, 275, 276, 278, 306, 307, 308, 315  
Turney, John, s. 82 
Tyson, Neil deGrasse, s. 260 
Uggla, Bengt Kristensson, s. 44, 121, 142, 331, 344, 345, 348, 353 
Wallerstein, Immanuel, s. 43, 49, 57, 83, 86, 220, 246, 340, 346 
Wallin, Nils A., s. 225 
Wahlsham, Alexandra, s. 117 
Wells, H. G. , s. 30, 56, 217, 315,  
Weyler, Swante, s. 16, 84, 114 
Wiesel, Elie, s. 192, 193, 200 
Wilcox, Clyde, s. 27, 47, 194 
Williams, Anna, s. 18  
Williams, Tad, s. 46, 342 
Wingrove, David, s. 82 
Wittgenstein, Ludwig, s. 136 
Wolmark, Jenny, s. 199 
Zola, Emile, s. 38  
Öhman, Anders, s. 18, 48 
Öhrström, Lillian, s. 62, 83, 341, 346 



Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet, 901 87 Umeå
www.kultmed.umu.se ISBN: 978-91-7459-568-0

Glaspärlespelaren
Boken du håller i din hand belyser och diskuterar delar 
av vetenskapsmannen och författaren Peter Nilsons 
(1937– 1998) författarskap. Nilson positionerade sig i 
sitt skrivande i gränsområdet mellan naturvetenskap och 
humaniora, som författare till populärvetenskapliga och 
skönlitterära texter. En betydelsefull drivkraft i Nilsons 
samlade författarskap var att staka ut vägar mellan 
naturvetenskap, konst och humaniora. Avhandlingens 
titel härrör från Herman Hesses roman Glaspärlespelet. 
Nilson var som brobyggare mellan olika kulturella och 
vetenskapliga fält djupt fascinerad av tanken på det 
gemensamma uttryckssätt vetenskap och estetik hade 
lyckats utveckla som detta gestaltas i Hesses roman.
 Nilsons berättartekniska och tematiska vägval gestaltar 
en syn på människans plats i världen, på berättandet och 
vetenskapen som det är viktigt att fortsätta att diskutera. 
Avhandlingen är en granskning av perspektiv som för-
medlas i hans science fictionromaner. Här diskuteras  
naturvetenskapsmannens och författarens motiv och 
teman – som det visar sig till stor del hämtades ur myter-
nas värld. I Glaspärlespelaren analyseras och problematise-
ras Peter Nilsons science fictionromaner från vetenskaps-
etiska och genusteoretiska perspektiv samt i relation till 
science fictiongenren.

Britt Johanne Farstad 
är litteraturvetare och 
undervisar i litteratur-
vetenskap, makt och kön, 
etik och didaktik vid Umeå 
universitet och Högskolan 
i Gävle. Detta är hennes 
doktorsavhandling. 


