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Insekternas litteraturhistoria, del 16.
Getingar i cyberrymden - William
Gibsons vision av den nära framtiden

GÖRAN SJÖBERG & ANDERS NILSSON

Wintermute och boet. Skräck-visionen av
de nyfödda getinga-rna, biologins maskin-
gevär som en tidsförkortad film. Men var
det inte mer likt zaibatsuna, eller Yakuza,
bon med cybernetiska minnen, enorma or-
ganismer med sitt DNA kodat i kisel?

William Gibson är en lång amerikan, bosatt i
Kanada, och hyllad som en av dagens abso-
lut viktigaste författare. Hans första roman
”Neuromancer” (1984; på svenska 1987,
Norstedts förlag, översättning Hans Lind-
qvist) slog ned som en bomb i science-fic-
tion-världen och utgjorde startpunkten för en
ny litterär genre, cyberpunken. Den är redan
en etablerad klassiker långt utanför SF-
kännarnas kammare. ”Neuromancer” gav en
bild av en skrämmande men fascinerande
värld som med utvecklingen av IT och bio-
teknik för varje dag blir mindre fiktion och
mera detaljerad förutsägelse.

Några av huvudpersonerna i boken är en
död lärare som existerar i form av en tanke
på ett read-only-minne i en dator och en troll-
karl med skrämmande holografiska visioner,
ledda av ett tillfälligt restaurerat krigsvrak
styrd av ett inmonterat chips. (I Gibsons
böcker är det märkligt nog de mesta artifi-
ciella ”personerna” som är de tydligast skild-
rade karaktärerna – eventuella ”vanliga”
människor kan vara väldigt endimensionella.)

Det mest skrämmande i ”Neuromancer” är
dock förvånande nog riktiga getingar – som
förekommer i en scen med flickan Molly –
med plantat av konstgjorda ögon och rak-
knivar på fingrarna och cyberrymdsdetektiven
Case:

Drömmen, minnet, rullades upp med
monotonin hos en oredigerad sim-stimtejp.
Han hade tillbringat en månad under sin
femtonde sommar på femte våningen på
ett hotell med veckouthyrning, tillsam-
mans med en flicka som hette Marlene.
Hissen hade inte fungerat de senaste tio
åren. I kokvrån, där det var stopp i vasken,
myllrade kackerlackor över det gråaktiga
porslinet när man slog på ljuset. Han låg
med Marlene på en randig madrass utan
lakan.

Han hade missat den första getingen, när
den byggde sitt papperstunna gråa hus på
den flagnande färgen i fönsterkarmen, men
snart var boet en knytnävsstor klump av
fibrer. Insekter for ut och in för att jaga i
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gränden nedanför, likt små helikoptrar som
surrade runt det ruttnande innehållet i
sopcontainrarna.

De hade druckit ett dussin öl var, den
eftermiddagen när en geting stack Mar-
lene. ”Döda dom jävlarna”, sa hon med
ögonen matta av ilska och av den stilla-
stående värmen i rummet, ”bränn upp
dom.” Berusad rotade Case i den unkna
garderoben efter Rollos drake. Rollo var
Marlenes tidigare och, misstänkte Case,
fortfarande sporadiske – pojkvän, en
enorm knutte från Frisco med en blond
blixt inblekt i sin mörka snagg. Draken var
en Frisco-eldkastare, en pryl som såg ut
som en kraftig batterilampa med vridbar
reflektor. Case kollade batterierna, skakade
den för att se efter att det fanns tillräckligt
med bränsle, och gick fram till det öppna
fönstret. Getingsvärmen började surra.

Luften i Sprawl var död, stillastående.
En geting for ut ur boet och surrade runt
Cases huvud. Case tryckte på tändknap-
pen, räknade till tre, och fyrade av. Bräns-
let, uppumpat till 7 kilos tryck, sprutade
förbi den vitglödgade spiralen. En fem
meters tunga av lysande eld, boet förkolna-
des, föll. Tvärsöver gränden jublade nå-
gon.

”Skit!” Marlene bakom honom, sva-
jande. ”Idiot! Du brände inte upp dom. Du
bara blåste loss det. Dom kommer upp här
och dödar oss!” Hennes röst skar i hans
nerver, och han föreställde sig henne
omvärvd av lågor, hennes blekta hår frä-
sande i en speciell grön nyans.

I gränden, med draken i hand, närmade
han sig det sotiga boet. Det hade gått sön-
der och öppnat sig. Svedda getingar hop-
pade och vred sig på asfalten.

Han såg vad skalet av grått papper hade
gömt.

Fasa. Den spiralformade barnfabriken,
kläckningscellernas stegvis förskjutna ter-
rasser, de oföddas blinda käkar som rörde
sig oupphörligt, den ordnade utvecklingen
från ägg till larv, nästan-geting, geting. I
hans inre ägde ett slags fotografering med
tidsförkortning rum, så att föremålet fram-
stod som den biologiska motsvarigheten
tilI ett maskingevär, avskyvärt i sin per-
fektion. Fiende. Han tryckte av, men
glömde att slå på tändningen, och bensin
väste ut över det svallande, krälande livet
vid hans fötter.

När han sen slog på tändningen explo-
derade det med en smäll och tog ett av hans
ögonbryn med sig. Fem våningar över ho-
nom, från det öppna fönstret, hörde han
Marlenes skratt.

Han vaknade med ett intryck av ljus som
bleknade bort, men rummet var mörkt.
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Efterbilder, bloss på näthinnan. Himlen ut-
anför antydde att en inspelad gryning nal-
kades. Det hördes inga röster nu, bara
bruset av vatten långt nedanför Inter-
continentals fasad.

I drömmen, just innan han hade dränkt
boet i bensin, hade han sett Tessier-
Ashpools firmamärke T-A prydligt tryckt
i relief på dess sida, som om getingarna
själva hade format det där.

I Gibsons helt teknologiska värld förekom-
mer äkta natur endast som en form av stör-
ning, något som inte borde finnas där och
verkar därför skrämmande och paradoxalt
”onaturligt”. Getingarna är här också en sym-
bol för den klonade makthavarklanen Tessier-
Ashpool.

Ytterligare två titlar – Count Zero (1986)
och Mona Lisa Overdrive (1988) – ingår i den
första av Gibsons trilogier där han befolkar
och utforskar cyberrymden, cyberspace, ett
begrepp han skapat och som nu är en reali-
tet för en ny generation.

Cyberrymden är en metafor som tillå-ter
oss att förstå detta utrymme där vi sedan
andra världskriget gjort så många saker
som vi tänker på som civilisation. Det är i
cyberrymden som vi gör våra bank-
ärenden, ja det är faktiskt där som våra
pengar finns idag eftersom allt sköts med
elektronisk överföring. Det är där som
aktiehandeln försiggår….Så jag tror att ef-
tersom så mycket av det vi gör sker digi-
talt och elektriskt, är det användbart att ha
ett uttryck som låter allt detta vara en del
av territoriet. Jag tror det gör det enklare
att visualisera vad vi gör med dom sa-
kerna.” Intervju gjord av Dan Josefsson,
Rapport, november 1994 (översättning
GS). (1)

Den värld vi lever i dag formas av två visio-
ner beskrivna av två märkliga kvinnor i
samma kulturella gruppering i England på
1800-talet. Det är Mary Shelleys biologiska
sciencefictionroman  Frankensteins monster
och dataprogrammeringen, uppfunnen av
Ada Lovelace, född Byron. Dessa visioner
kan sägas förenas i Gibsons romaner.

Mary Shelley förutsåg klarsynt de mora-
liska konflikterna inbyggda i den teknologiska
utvecklingen och drev dessa till sin spets i
litterär form (1). Hon levde i den industriella
revolutionens tidevarv med en snabb tekno-
logisk utvecklingstakt. Gibson gör sammale-
des men där gäller det den informations-
teknologiska utvecklingen.

Den andra trilogin, som fokuserar på super-
kändisfenomenet i mediaåldern innehåller ro-
manerna ”Virtual Light” (1994), ”Idoru” (1996)
och ”All Tomorrow’s Parties” (1999). En idoru
(japanska för idol) är en virtuell dator-
genererad person med artificiell intelligens.
En sådan AI med namnet Rei Toi har formen
av en vacker japansk kvinna. Superstjärnan
Rez i den dyrkade popgruppen Lo/Rez har i
”Idoru ” (på svenska 1997, Norstedts förlag,



112 Insekternas litteraturhistoria 16

översättare: Molle Kamnert)” fattat det till sy-
nes bisarra beslutet att gifta sig med henne
och detta startar ett antal händelsekedjor som
löper samman i ett våldsamt klimax.

I bokens inledning har huvudpersonen
Laney kallats till Tokyo av Rez’ agenter, för
ett hemligt uppdrag. Laney har den unika
egenskapen att kunna se vändpunkter,
”noder”, i personers mentala tillstånd och
historiens utveckling, genom att hastigt
skanna igenom enorma mängder data.
(Gibson medger att Laneys nod-finnande är
en sorts liknelse för hans egen kreations-
process (2).) Laneys förmåga beror på att
han som barn utsattes för experiment med
drogen 5-SB.

En vecka senare stod han i Tokyo och såg
sitt eget ansikte i en guldådrad hisspegel
under en trevåningsfärd i det våldsamt ano-
nyma O My Golly-huset. Där han släpptes
in på Death Cube K, en bar som tydligen
hade Franz Kafka som tema.

Klev ur hissen ut i ett avlångt utrymme
som i syraetsad metall uppgavs heta The
Metamorphosis. Där tjänstemän i vita
skjortor hade tagit av sig kavajerna, lossat
de mörka slipsarna och slagit sig ned vid
en bardisk av konstfärdigt korroderat stål
för att dricka, och stolarna de satt på hade
höga ryggar gjutna av någon brun och
kitinlik kåda. Insektsmandibler krökte sig
lielika över de drickandes huvuden.

Han gick vidare i den brunaktiga belys-
ningen omgiven av mumlande samtal. Han
kunde ingen japanska. Väggarna, ojämnt
transparenta, hade ett återkommande
mönster av täckvingar och buktande bak-
kroppar vars spretiga bruna extremiteter
var hopfällda med jämna mellanrum. Han
ökade takten och styrde mot en spiral-
trappa där stegen liknade blankbruna
ryggsköldar.

Ryska fnask följde honom med blicken

från borden mittemot baren, tomma och
dockaktiga i den kackerlackiga belys-
ningen. Överallt fanns Natashorna: horor
ditforslade från Vladivostok av Kombina-
tet. Rutinmässig plastikkirurgi gav dem en
stel löpandebandssnygghet. Slaviska
Barbiedockor. Med ett enkelt ingrepp satte
man in ett spårningsimplantat för dock-
skötarnas skull.

Här är insekterna inte ens verkliga, utan in-
går bara i inredningen som en litterär refe-
rens till Kafkas ”Förvandlingen”. Känslan är
snarast samma som man får i schweizaren
H R Gigers bilder.

Gibsons prosa är sprängfylld med denna
sorts mer eller mindre uppenbara vinkar till
litteratur, konst, musik, populärkultur, histo-
ria och politik (3). Han lånar friskt från alla
upptänkliga källor, men har å sin sida skapat
helt nya referensramar för vår tids litteratur
och film – helt bortsett från att teknikerna är
fullt sysselsatta med att förverkliga den värld
han skissat upp.

Men Gibson skulle inte vara Gibson om
han inte också hyllade teknikens hittills



Göran Sjöberg & Anders Nilsson      113

största landvinning. I ”Idoru” ser Laney plöts-
ligt framför sig, när han söker igenom infor-
mation om popstjärnan Rez, instruktionerna
för renoveringen av fem 4-meters kakelugnar
i en våning i Stockholm!

Noter
1. Technology and its dangerous effects on
nature and human life as perceived in Mary
Shelley’s Frankenstein and William
Gibson’s Neuromancer. Orlin Damyanov.
http://www.geocities.com/Paris/5972/
Gibson.html
2. ”Det finns bitar av den bokstavliga framti-
den här, om du vet hur du skall söka efter
dem. Men jag kan inte säga hur det går till,
det är en helt orationell process.” Intervju
gjord av Anthony Johnston, Spike Maga-
zine, 1999. http:www.spikemagazine.com/
0899williamgibson.htm
3. Intervju gjord av Mike Rogers oktober
1993. http://www.georgetown.edu/irvinemj/
english016/gibson/gibson2.int

Författarnas adresser:
Goran.Sjoberg@info.slu.se
Kvartsvägen 82, 907 41 Umeå
Anders.Nilsson@bmg.umu.se
Mullsjö 258, 914 90 Nordmaling
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