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Abstract

In what way does sci-fi influence our technological evolution, with focus on Darko Suvin´s theory
regarding the many qualities of science fiction (Metamorphoses of Science Fiction) I analyze
technologies described in books and their impact on humanity. I lastly conclude that science
fiction can be seen as making headway for technological advances.

Resume
Projektet omhandler koblingen mellem teknologi og science fiction, hvordan der er en tendens til
at sci-fi kan vandre fra en abstrakt ide, til virkelighedsnær teknologi. Den undersøger ligeledes
science fictionens indvirkning på samfundet.
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Indledning

Science fiction har længe været anset for en niche genre, den er historisk set blevet latterliggjort
og er ikke blevet betragtet som ´rigtig´ litteratur på lige fod med andre genre. Dens
værdigrundlag er blevet forhånet og forkastet som ´nørdet´ og ´ligegyldig´ af de højere instanser
inden for litteratur og kultur, men noget tyder på at der er et opgør i vente med denne bedaget
og forudfattet holdning.

Science fiction er mere aktuelt end nogensinde tidligere, ved Donald Trumps indtrædelse som
præsident steg salget af George Orwells 1984 (som er kendetegnet ved en fremtidig kaotisk,
dystopisk verden) (de Freytas, 2017) 95 gange, og strøg dermed til tops på bedstsælger hylden,
det er ikke første gang at 1984 har fået en større opblomstring, under præsident Nixon og den
tilhørende Watergate skandale steg interessen også, da ligheden med Watergate og
overvågningssamfundet i 1984 er slående, det er dog ikke bare i udlandet at sci- fi nyder en
mindre renæssance, den har også fået en del litterær medvind på den hjemlige bane, hvor de to
seneste skud på stammen er Olga Ravn´s “De ansatte” og Jonas Eikas “Efter solen” som begge
har tiltrukket en relativ store læserskare, og været med til at sætte science fiction på det danske
landkort.

Science fictionens opvækkelse, skal måske ses i lyset af tidens tand, hvor vi ser indgreb i
personlig frihed, kontrol, fri vilje og outsourcing fra mennesker til teknologier etc. Denne
umyndiggørelse af et utal af folks levevilkår, er alle forhold som science fiktionen længe har
beskæftiget sig med. Det der er blevet taget for givet i de vestlige verdens retsstater, er ikke blot
en selvfølgelighed længere.

Her kan science fiction noget ganske specielt, det gransker i den radikaliserede
naturvidenskabelige dimension af en mulig fremtid, og spekulere i hvad denne mulige fremtid vil
betyde, og den har gang efter gang haft ret i en stor andel af sine forudsigelser.

Dens distancering og alligevel jordnære tilkobling til os ´bare ude i fremtiden´ skaber et stort
råderum for at udforske menneskets natur, deres egenskaber og deres relationer. Netop
relationer er interessant, for i kraft med at vi vedkender os i udpræget grad sekulariserede
samfund, hvor efterlader det så os som som subjektet uden et fælles forehavende af
underkastelse, som vi, som mennesker, på godt og ondt er tilknyttet.

Science fiction er måske en del af svaret, den afføder en ´teknologisk religion´ og her vil der
være en granskning i genrens potentiale, fra eskapistisk flugt, til naturvidenskabelig
ekstrapolation og dens tilkobling mellem teknologi og subjekt, hvordan genren som kunstnerisk
frirum gør op med dogmer, med dens afsæt fra- og forherligelse af, teknologi.
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Problemfelt

“A graphic representation of data abstracted from banks of every computer in the human
system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and
constellations of data. Like city lights, receding” og “a consensual hallucination experienced
daily by billions” (Gibson, 1984)

Sådan lyder det i William Gibsons “Neuromancer” når han beskriver Cyberspace, et begreb
patenteret af netop Gibson. Gibsons beskrivelse af cyberspace med dets komplekse
datastrømme, dataprocesser og indbyrdes forbundne computere, minder utroligt meget om
world wide web. Neuromancer blev udgivet i 1984, mens worlde wide web blevet opfundet af
Tim Berners- Lee i 1989, fem år efter. Der kan spekuleres i at internettet næppe havde taget
den form som det gjorde, hvis ikke det var for Gibsons abstrakte, visionære værk. Før den
udførlige tilblivelse af world wide web, lægger visionen om world wide web. Undren
afstedkommer problemet, og ikke den anden vej rundt.

Neuromancers case er næppe enestående, science fictionen indtager en ganske væsentlig
plads i vores teknologi historiske udvikling. Der er talrige eksempler på samme teknologiske
tilblivelser med afsæt i sci-fi genren.

Sci-fi tager udgangspunkt i naturvidenskaberne/teknologien som de ekstrapolerer og skaber
surreelle verdener eller universer. Disse tanker eller "opfindelser" som Sci-fi har frembragt, har
så vist sig at blive mere eller mindre virkelige. Kunstig intelligens er i dag virkeligt og højaktuelt,
ligesom kloning og skabelse af kunstige organer til mennesket er det, alle sammen
teknikker/teknologier der blev banet vej for i science fictionen. Teknologier der i skabelses
tidspunktet synes urealistiske, men som senere viser sig at kunne blive virkeliggjort.

Sci fi er ikke bare strøtanker om mulige teknologier, men omhandler også disse teknologiers
effekt på mennesket, den psykologiske effekt af evigt liv af stamcelle behandling, som i “Det
europæiske forår” af Kaspar Colling Nielsen, afføder fx dybe essentielle spørgsmål om livets
formål når der ingen ende er.

Teknologi og sci-fi hænger unægteligt sammen, og her vil der kigges nærmere på deres
slægtskab, og slægtskabets betydning for det moderne menneske.
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Problemformulering

Hvordan har de fabulerende teknologiske elementer i science fiction været med til at præge
vores teknologi historiske udvikling. Herunder, hvilken indvirkning, den teknologiske udvikling
har på samfundet.

Arbejdsspørgsmål

-Hvordan kan sci-fi som genre, hjælpe os med forståelsen af os selv?

- Hvilken funktion har sci-fi i vores senmoderne samfund?

- Hvordan optræder teknologi i sci-fi, og hvordan genskaber den vores take på samfundet?

- Hvilke positive og negative tendenser kan teknologierne have på mennesket?

-Hvordan fungere processen fra en absurd sci-fi ide, til en anvendelse i det virkelige?

Semesterbinding

Denne rapport vil anvende discipliner indenfor semester dimensionerne på HumTek,
henholdsvis STS og TSA, samt den videnskabsteoretiske retning; postfænomenologi.

Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS):
STS omhandler samspillet mellem teknologier og mennesker, det er mestendels rodfæstet i den
humanvidenskabelige videnstradition, vinklingen på dette projekt er, at det er essentielt at,
denne rapport først og fremmest gør sig bestræbelser for, at dykke ned i, hvordan forholdet
mellem teknologi og sci-fi er sammenfiltret, hvordan medieringen gennem sci-fi bøger og film
fiktion) kan metastasere sig til den teknologiske udvikling (realitet), hvilke virkemidler der
muliggør denne vandring. Det vil drages på Darko Suvin´s teorier angående Sci-fi.

Teknologiske systemer og artefakter (TSA):
TSA, har afsæt i analysen ved teknologier. Det har at gøre med det holistiske teknologibegreb
med alt hvad det indbefatter, det beskæftiger sig med hvad teknologiers historiske udvikling og
identifikationen af teknologiske systemer, med fra denne forankring vil fokuset være på de
teknologiske systemer og artefakter som optræder i sci-fi.
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Videnskabsteori
PostFænomenologi og postfænomenlogi i sci-fi

Den fænomenologiske skole udgår fra den forståelsesmæssige indsamling af data, og den
empati og indførelse det kræver at behandle data. Et nøglebegreb inden for fænomenologien er
livsverden. (Olsen et al., 2021)

Livsverden omhandler hvordan fænomener fremtræder i vores bevidsthed, da vores bevidsthed
tilskriver meningen ud fra vores empiri. Fænomenologien påstår vi er kropsligt forankret, det er
ud fra vores krop at vores empiriske indsamlinger gøres, heri ligger afsættet for vores
erkendelse. Fænomener kan kun sættes under lup, hvis der først adresseres, hvordan
fænomenet udfolder sig for subjektet, hvilket kan være forskelligt fra individ til individ.
Mennesket er hovedaktør i fænomenets tolkning, hvilket også medføre, at det ud fra et første
persons perspektiv, at mennesket tilknytter den generelle observerbarheden af et givent
fænomen. (Olsen et al., 2021)

Fra fænomenologien udspringer postfænomenologien, den adskiller sig fra den klassiske
fænomenologi ved et skærpet fokus på den teknologiske mediator rolle, som teknologier har på
menneskets livsverden. (Verbeek & Rosenberger, 2015)

Teknologiske systemer og artefakter ændre radikalt vores livsverden, lige pludselig er det ikke
bare ud fra vores egne øjne at virkeligheden den optræder, Verbeek eksemplificere det ved at
nævne brillen som teknologiske mediator, den ændre direkte vores opfattelse af den sanselige
verden. Mediering foregår ved Verbeek ikke bare som en proces mellem subjektet og objektet,
der er derimod en gensidigt konstitueret relation. Det omhandler menneskets forforståelse af
verden ændres gennem artefakter og teknologiers mediering, mediering kan forstås som
bindeled mellem subjekt og objekt. (Verbeek & Rosenberger, 2015)

Mediering i sci-fi er i høj grad noget der spekuleres i ved i dets tilblivelse, der bliver opstillet
artefakter som en nært forestående virkelighed, som mennesket  bliver nødt til at forholde sig til.
Hvordan ændres vores livsverden ved benyttelse af fx. cybernetic enhancement og hvilken
indflydelse en mediator rolle som  big brother (overvågning)  på vores livsanskuelse.
Teknologier mediere vores hverdag, og dette gøres i en udpræget grad i sci-fi.

Det åbner op for en masse dilemmaer, for hvis der antages at mennesket naturlig gravitere mod
sandheden, og den sandhed der præsentere sig selv i fænomenet er medieret gennem
teknologi, fremstiller det da fænomenet mere eller mindre klart?
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Teori

Afgrænsning

Der er i rapporten bevidst ikke belyst alt science fictions ekstrapolation på vores teknologi
historie og teknologiens indvirkning på samfundet (dette ville være for omfattende) Der er i
stedet håndplukket nogle enkelte elementer fra sci-fi og generelle tendenser, som er vurderet
havende en særlig relevans på vores moderne samfund. Alt den litteratur som bliver brugt er
hård sci-fi (se afsnit om redegørelse af sci-fi) Der er desuden også et hovedfokus på
skønlitteratur og ikke så meget på andre medier.

Redegørelse for science fiction genren

Science fiction er et fremmedord og betyder omtrent noget i retning af videnskabs fiktion. Det er
i den store danske defineret som “litteratur eller film med en handling der opdigter en
fremtidsvision ofte ud fra den naturvidenskabelige eller teknologiske udvikling i forfatterens
samtid” (Stoltenberg, 2018)

Science fiction genren består oftest af fortællinger frembrudt af en undren. Den er karakteriseret
ved at omfavne nogle fantastiske elementer, som ikke nødvendigvis behøver at være
urealistiske. Den foregår ofte i en fremtid, hvor der er blevet foretaget en væsentligt
ekstrapolation, og samfundet derfor virker fremmedgjort. Universet udspringer ofte af en ny
tanke, en opfindelse eller en opdagelse. Fortællestilen i science fiction  er som regel en
udefrakommende betragter, en omnipotent fortæller som ikke er bundet til en karakter.
Derudover er scenarier som ofte udspiller sig i klassisk science fiction; kunstig intelligens,
transhumanisme og kybernetik. (Stoltenberg, 2018)

Utopier og dystopier bliver ligeledes ofte undersøgt i sci-fi. I dystopien bliver verdenen bragt i
dårligdom ofte forårsaget af en teknologisk opfindelse som har en negativ indvirkning på
samfundet, hvor utopier så er det diametralt modsatte. (Laurberg, 2001)

En interessant undergenre inden for sci-fi er den kontrafaktiske. Det kontrafaktiske  beskæftiger
sig med "hvad nu hvis" spørgsmålet, altså med en undren om, hvad der kunne være sket, hvis
det nu ikke lige udspillede sig, som det rent faktisk gjorde. Det udbygger en virkelighed som ikke
er ægte, men som ofte ikke ligger så langt væk fra vores egen. Vores nutid kunne snildt se
komplet anderledes ud. Vores historie er oftest sammensat af tilfældigheder, som kunne have
udfoldet sig anderledes fx livets tilblivelse og krigens sejrherrer.  Kontrafiktion tager
udgangspunkt i det virkelige og ofte blot fordrejer små detaljer i historien, for på den måde at
skabe en helt anden midte og slutning. Kontrafiktion  bygger i høj grad på det spekulative, på
den præsumtion at virkeligheden kunne have udspillet sig anderledes. (Laurberg, 2001)

I al science fiction skelnes der mellem blød- og hård science fiction. I hård science fiction, skal
fiktionen overholde de fremsatte naturlove, såsom Newtons love og Einsteins relativitetsteori.
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Hvis det skal være hård science fiction, skal fx. teleportation og  lyshastighed rejse umuliggøres,
da vores nuværende naturlove ikke tillader at det er muligt. I blød science fiction er der ingen
begrænsninger for den teknologiske udvikling og alt er muligt, det er mere lig fantasy, med
magiske elementer og uden hold i virkeligheden. (Nunnally, 2018)

Det er den hårde science fiction der er interessant, med det naturvidenskabelige verdensbillede
som udgangspunkt for historien skabes en genre, som ikke på samme måde som andre
litterære genrer, er i modstrid med virkeligheden, men med et afsæt i den naturfaglige
videnskabstradition. Dens spekulative design er altid teoretisk muligt.

Sci-fi fungere som springbræt ind i menneskets kognitive anatomi, det kan bruges til at udforske
menneskets natur, dets egenskaber og ikke mindst deres relation til teknologi og teknologiens
udvandringer. Det er denne fabulering, med afsæt i naturvidenskaberne til nytte virkelige
teknologier, der gør den yderst interessant.

Der skabes altså i science fictionen en verden som den vi lever i, den er på en og samme måde
genkendelig og fjern, her kan nærmest utallige ting lade sig gøre, eller måske nærmere
foregives at kunne lade sig gøre, denne verden er en form for tilflugtssted for læseren, og en
legeplads for forfatteren.

Men sci fi som genre er selvfølgelig vidtspændende og den udtrykker sig i alle genrer, så at tale
om hvad der gør sci-fi til sci-fi, er i og for sig underordnet, sci-fi  kan have nogle generelle træk,
som er gennemgående i dets universer, men at sige at lige præcis et bestemt genretræk gør
litteratur og medier til sci-fi, er umuligt.

Redegørelse for novum

I Hård science fiction er der desuden altid et novum. Novum er et begreb inden for science
fiction til at beskrive en banebrydende udvikling inden for "science" feltet, novum har altid sit
afsæt i plausibel naturvidenskab. Novum tager oftest udgangspunkt i tilgængelige teknologier
fra vores nutid, og spekulere så i hvordan fremtiden ser ud for disse teknologier. Fiktionen skal
være forankret i ´Sciencen´ (Suvin, 2016)
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Redegørelse for kobling mellem sci fi og teknologi ved Darko Suvin

Skønlitteratur har altid for mål at skabe underholdning, den skaber et univers som er indbildsk
og som læser kan benytte som flugt, et univers som er fiktivt, men som har en vigtig funktion
som eskapisme. Påstander er her, at sci-fi adskiller sig en anelse på denne front, da dens virke
ikke blot er et underholdende eskapistisk univers, men også en fordybelse over en fremtid og
dets betydning. Dette er Darko Suvins betragtning af science fictionens mange egenskaber.

Den ex jugoslaviske science fiction litterat, Darko Suvin, er en af de fremmeste science fiction
forskere, og her i teoriafsnittet vil i det i høj grad trækkes på hans anskuelser af sci-fi.

Korrelation mellem science fiction og teknologi, beskriver Suvin således: “Science fiction er
baseret på ekstrapolation af de variable og fremtidsbærende elementer i de empirske
omgivelser” han skriver ydermere  at det danner en “ filosofisk basis for moderne videnskab”
vekselvirkningen mellem det på den ene side fabulerende elementer i sci fi, og på den anden
side, faste videnskabsteoretiske afsæt, skaber grobund for nye teknologiske innovationer.
(Suvin, 2016)

Han navngiver science fictionen,  “Den kognitive fremmedgørelses litteratur” med det mener han
de kneb, den artistiske teknik, gode sci fi forfatter benytter til at præsenterer centrale
problemstillinger i vores samfund, men på en underfundig og anderledes måde. Det skaber et
ideunivers der fremmedgør, men i fremmedgørelsen lægger også et andet perspektiv, et
perspektiv som ikke ser problemer i absolutter, men mere et afrundet holistisk syn. Det er
afstandtagen for perspektivets skyld. Han benyttet ordet “Orstranie” som er af russisk
oprindelse, til at beskrive denne kvalitet. På den måde bliver sci-fi lidt en analogi. (Suvin, 2016)

Han nævner også at science fiction har et “forfladigelses” element i sig, det tager kulturelle
fænomener, tendenser, diskurser og kan ved hjælp af sit fremtidsunivers,  forsimple debatten til
at udstille den i, som oftest, absurditet. Derfor mener han, er den antropologiske vinkling på
sci-fi spændende. Science fictions metodologi forholder sig oftest ironisk eller sarkastisk ved
disse paradigmer, denne afstandtagen hjælper til at sætte det på spids og se det med en vis
“ostranenie” (Suvin, 2016)

Han mener ligeledes at genren kan anspore læsere til en naturfaglig profession, i det dens  “let
fordøjelige teknologisk variabler” introducerer læseren til dets ofte beskrevne interesseområder
som fx. Rumfart og kybernetik med i god hård science fiction, et fagligt afsæt. (Suvin, 2016)

Han mener også at den naturvidenskaben forlængst har indhentet den litterære
forestillingsevne, derfor vil sci-fi med tiden blive ubevandret, som eksempel kan der bruges
hvordan vi som mennesker har svært ved at begribe, for ikke at sige umuligt, fænomener som
mørkt stof, mørk engergi, streng-teorier, flere dimensioner osv. (Lewis, 2016)  det kan være
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svært for os at begribe at verden hænger sammen på den måde, udviklingen inden for
naturvidenskab er nået et bristepunktet, virkeligheden trumfer forestillingsevnen. (Suvin, 2016)

Suvin har ikke meget tilovers for den litterære genre eventyr, da eventyret indstiftet en verden
alene ud fra ønskets og troens kraft, dette mener han ringeagter den i sådan en grad, at den
ikke er besæftigelsesværdig. Sci-fi har en anden trædesten, da det aldrig kan undslippe de
“empiriske lovmæssigheder”. Blød sci-fi ligestiller han med eventyr. Han mener at genren begår
“kreativt selvmord”, når den omhandler det der i redegørelsen af sci-fi, kaldes blød science
fiction. (Suvin, 2016)

I forhold til mennesket som optræder i science fiction, mener han at science fictions ståsted er
ganske unikt, det videreudvikler mange epistemologiske spørgsmål. I stedet for at være optaget
af mennesket og verden, er det optaget af “hvilket menneske og hvilken verden” han mener
odontologien er på et slags metaniveau, og at det “afsløre det uforanderliges illsion” (Suvin,
2016)

Analyse

Det eksemplariske ved valgte værker.

De værker som er valgt I analysen, er valgt ud fra det princip, at de fremstår som klare
eksempler på den teknologiske udvikling afstedkommet fra sci-fi, og de er repræsenterer for et
letforståeligt take på teknologier, som er ført ud i livet og deres komplikationer for vores samtid.

Sci-fi betydning for eftertiden kan deles op i to spor, det ene er den håndgribelige teknologiske
del, hvor der mere eller mindre er slået op med kridtsnor, hvordan en teknologi er beskrevet i
sci-fi til den er blevet en realitet. Det andet spor er paradigmeskifter, hvor teknologiers indførsel
har indflydelse på menneskeheden og danner nye ideer som medføre landskridninger,
paradigmeskift eller en ændret forståelse af diskurser. Dette skel er gjort for at lettere
differentiere årsagssammenhængen mellem den rene teknologiske ansporing og den diskursive
ansporing. Den teknologiske er henholdsvis Verne og Kubrick/Clarke og den diskursive ved
Huxley og Orwell.
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Den teknologiske udvikling ved Jules Verne

Jules Vernes “From the earth to the moon” fra 1865 fortæller historien omkring nogle gruppe
ingeniører, pudsigt nok i Florida, hvor cape Canaveral også skød Apollo 11 ud i 1969, som
bygger en massiv kanon, “The Colombiad”, der er 270 m lang og vejende 68,040 tons til at
skyde deres rumfartøj, “Columbia”, ud af jordens kredsløb og op til månen. Historiens novum er
denne rejse. (Verne, 1865)

Jules verne beskriver meget møjsommeligt den
teknologi som muliggør en rejse til månen, hans
beregninger i bogen går blandt andet på
kanonens kraft.

“I find that a projectile endowed with an initial
velocity of 12,000 yards per second, and aimed at
the moon, must necessarily reach it”

Kanonen er lidt et ´wild shot´ den mængde G-kraft
ville pulverisere et menneske, men som det kan
ses ved hans beregninger, som bogen er fuld af,
er de relativt tæt på moderne beregninger. Mange
andre af hans forudsigelser synes også at holde
stik, han beskriver blandt andet rumfartøjet
bestående mest af aluminium, som det også er i
dag og prisen på rejsen til månen, som han
estimerede til at være 5,446,675 dollar, hvad der
svarer til cirka 12,1 billioner med inflation i 1969
og dermed ikke så langt fra apollo 8´s 14,4
billioner. (Astronautix, n.d.) Der er også det
faktum at handlingen udspiller sig i Florida, det
skal dog ligge hen i det uvisse om Verne havde
en forståelses for at raketter der bliver udsendt
tættere på ækvator, får et ekstra skub fra jordens
rotation, og om der var derfor hans udgangspunkt for novellen er Florida. (Why Are Rockets
Launched From Areas Near The Equator?, 2021)

Vernes bog skal ses ud fra sin videnskabelige samtid, i 1860´erne, årtiet hvor bogen blev
skrevet, var der ikke nogen forforståelse for ‘space travel’, alt skulle udtænkes fra bunden.
Bogen forudser månelandingen, 104 år før det hændte.

Skriftlige publikationer om rejsen til månen var før Vernes tid nærmest eksklusivt begrænset til
fantasien. Verne var næppe den første der tænkte at tage til månen, men han var blandt de
første til at gribe det videnskabeligt an. (Liulevicius, 2020) Der kan spekuleres i hvad der har
inspireret ham til tanken. For at Science Fiction kan blive til, må det som Suvin siger tage
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udgangspunkt i noget science først, for så senere at få påklistret fiktionen. Verne må have taget
udgangspunkt i fx hvad der var teknisk muligt, han vidste at månen var til da Galileo Galilei i
1610 for første gang drejede et telescope mod den. Til hans beregninger er afsættet newtons
matematik. (Van Helden & Galilei, 1998) Han vidste desuden at Montgolfier brødrene i 1783
opfandt hydrogen ballonen, der markerede menneskets første opstigning fra landjorden til
himmeleget via teknologi, før det var den længste distance et menneske kunne komme væk fra
jorden begrænset til dets fysik, hvor højt der kunne hoppes (Rodriguez, 2018). Altså havde han
nu sin ´Science´ base. Månen var blevet afmystificeret og objektiviseret for matematikken, og
hvis mennesket kunne flyve i balloner, hvad forhindrede dem så i at finde på et fartøj der kunne
få dem til månen. Det teknologiske avancement står aldrig stille og senere nye opdagelser i
videnskaben har båret Verne videre, Verne har så igen fiktionaliseret videnskaben, som så
senere hen igen er blevet ´science´, en evigheds cirkel.

Nogle af de ideer som Verne udfærdiger er gjort uden fortilfælde og skal ses i det lys, Verne
ekstrapolere videnskaben via science fiction. Verne er en katalysator inden for sci-fi, især ud fra
det teknologiske og sociologiske fundament han udsprang fra.

Jules Verne beskriver ikke bare den teknologiske metode til en mulig rejse til månen, men
opstiller også den besættelse som overkommer kapløbet til månen, dog uden den politiske
kontekst. Kapløbet i historien er båret af en udforskende trang. Historien har ligesom Suvin
argumenterer for, i den grad været med til at danne ramme for en interesse for rumforskning, og
formodentligt ansporet mange forskerspirer til denne livsvej. Verne har muligvis ansporet
rumkapløbet.

Neil armstrong tilskriver også Jules Verne som en inspirationskilde, i hans refleksioner på vej
tilbage fra månen.

“A hundred years ago, Jules Verne wrote a book about a voyage to the Moon. His spaceship,
Columbia, took off from Florida and landed in the Pacific Ocean after completing a trip to the
Moon. It seems appropriate to us to share with you some of the reflections of the crew as the
modern-day Columbia completes its rendezvous with the planet Earth and the same Pacific
Ocean tomorrow."

Så når spørgsmålet stilles; hvornår begyndte mennesker at rejse til månen, er svaret ikke
nødvendigvis i 1969 da Apollo 11 landede på månens overflade, de gjorde det lang tid forinden,
i deres tanke.

Den teknologiske udvikling ved Stanley Kubrick og Arthur C. Clarke

2001: A Space Odyssey er et episodisk opbygget værk, med Kubrick i instruktørstolen og
Clarke som manuskriptforfatter skabte de et revolutionerede værk i 1968 (bogen og filmen er
lavet parallelt af hinanden) som foruden sin banebrydende billedside, frembragte et utal af
visioner for fremtiden. Værket har et mangeartet handlingsforløb, men den dominerede er en
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stribe astronauters kamp på liv og død mod Hal 9000, der er en supercomputer med kunstig
intelligens. (Clarke)

Billedside i A Space Odyssey byder blandt andet på sterile rumstationer, et væld af teknologiske
apparater, video konference skærme, intergalaktisk rejse osv. Specielt dens vision for skærme
har senere tiltrukket sig en del opmærksomhed.

I August 2011 indgav Samsung et sagsanlæg mod Apple, de mente at de havde kopieret deres
design til deres Ipad fra A Space Odyssey. (Westaway, 2011)

På et tidspunkt sidder astronauten, Bowmen, og kigger på en skærm, den er i værket døbt en
“Newspad” den ligner til forveksling en moderne tablet, Bowmen sidder og ´scroller´ i sin
“Newspad” som ville “conjure up the world's major electronic papers” (Clarke, 1968) Han sidder
aktivt og laver et ´swipe´ for at få en ny side frem. Samsung udlægger deres søgsmål således:

'As with the design claimed by [Apple's] D'889 Patent, the tablet disclosed in the clip has an
overall rectangular shape with a dominant display screen, narrow borders, a predominately flat
front surface, a flat back surface, and a thin form factor.'

Der er lidt en prekær sag, hvad Samsung essentielt siger er, at Apples patent er ugyldigt, da det
er tyvstjålet, eller ihvertfald inspireret af, A Space Odyssey. Sagen er prekær, fordi hvornår kan
det siges at fiktionen former teknologien, eller teknologien former fiktion (ligesom i Jules Verne´s
case)

Der kan advokeres for intertekstualitet fra Samsungs side, de mener at ligheden simpelthen er
for slående til at den ikke er taget direkte fra A Space Odyssey.

Apple kan måske mene at alt i sidste ende er intertekstualitet, da alt må have sit afsæt i noget
før eksisterende, ideer trækkes ikke ud af den tynde luft, men ud fra den før eksisterende tynde
luft.

Med afsæt i Suvin´s “ostranenie”, kan det også siges at teknologien optræder for at give ny
indsigt i noget præeksisterende, der præsenteres en ny teknologi i A Space Odyssey, i dette
tilfælde en tablet, som på skabelses tidspunktet ikke på samme måde var forestillet før, det
skaber et fremtidsperspektiv ved at tage udgangspunkt i noget allerede eksisterende, en
skærm, som det så ekstrapolere til en tablet med dets tilhørende funktioner. Der er ikke tale om
ide tyveri, men snarere ide videreudvikling.

Begge virksomheder har en pointe, men Suvin´s mener ikke at verden er opdelt i absolutter ved
teknologisk udvikling, novum her, “Newspad”, har som Suvin i hans afhandling, afsæt i det
teknologiske mulige og foregriber dens udvikling. Den teknologiske udviklings linje synes at
være indirekte formet af science fictionen i også dette tilfælde.
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Indvirkningen på samfundet ved Brave New World og 1984

Noget af det som sci-fi kan, er også dens evne til at sætte samfudstendensenser på spids, det
er et glimrende middel til et kig ind i vores indre, og de tendenser som tegner sig i vores samtid.
Tematikkerne  i George Orwell's 1984, Aldous Huxley's, Brave New World er utrolig meget lig
hinanden. De omhandler begge dystopier, hvor dystopien er frembragt af teknologisk
´fremskridt´ eller måske snarere en teknologisk bjørnetjeneste.

Værkerne er en slet skjult kritik af tendenser som tegner sig i deres samtid. I 1984´s og Brave
New Worlds tilfælde var det frygten for en fremtid med totalitære regimer, som set i fx.
Nazi-Tyskland. De har også begge et fælles fjendebillede, i afvigere af samfundets normer. I
fortællingerne afstedkommer forringelsen af frihed teknologiske ´fremskridt´

Aldous Huxley's Brave New World

I Brave New World, beskrives kobling mellem samfund/kultur og videnskab/teknologi således: ”It
isn't only art that's incompatible with happiness; it's also science. Science is dangerous; we
have to keep it most carefully chained and muzzled”. I den dystopiske verden hvor borgerne
nyder Soma (En form for lykkepille) i lange baner, bliver pylret om i en sådan grad at de
forglemmer alt negativt og bliver opdelt i dominans hierarkierne alpha, beta og epsilon efter at
være udklækket i reagensglas. Udviklingen inden for videnskab er nået til bristepunktet i bogen,
og mere nyskabelse vil kun give en forringet livskvalitet og hvem vil frivilligt træde af
hedonismens forførende trædemølle.  (Huxley, 1932)

I Brave New World er der ikke den samme korrelation mellem videnskab og samfund som vi har
i dag, videnskaben foragtes og bliver anset som farlig, heller leve i lykkelig uvidenhed;
ignorance is a bliss. Vi er (heldigvis) ikke nået det punkt endnu, vi ser endnu ikke helt den
samme modvillige stopklods for udvikling som vi bevidner i Brave New World, men tendenserne
er der.

Når Huxley beskriver den mundkurv videnskaben skal fæstnes, kan det ses ud fra den
teknologiforskrækkelse vi i dag bevidner. I dag står ved tærsklen til en ´opbruddets tidsalder´.
Der er en stigende tendens til at lande opretter sekulære fundamenter og derved adskiller
religion fra staten. Desuden er der er et utal af befolkningen som bliver hægtet af ved
omstillingen til det senmoderne samfund. Der er mange af den opfattelse af teknologi ikke
nødvendigvis er livsforbedrende. Blandt andet er der i en opmåling fra “The Harris Poll” en
udlægning af at 7 ud af 10 amerikaner, det mener at teknologi er blevet for meget en distraktion
i vores samfund. Der synes at være en teknologiforskrækkelse  (The Harris Poll, 2015)

Personifikation af uvildigheden for teknologisk forandring ses allerklarest i John the savage fra
Brave new world, som lever i en boble, både bogstaveligt talt og i overført betydning i bogen.
John lever uden for teknologi ræset, i en afsidesliggende del af verden. Han er kommet til
verden på naturlig vis og nyder ej heller soma. John er så deliussionet med hvad teknologien
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har afstedkommet, at han begår selvmord. Inden hans bortgang bekender sit desillusioneret syn
på den fagre nye verden. “But I don’t want comfort. I want God, I want poetry, I want real
danger, I want freedom, I want goodness. I want sin” (Huxley, 1932) Afhængigheden af
teknologi blev altså hans undergang, han er ikke i stand til at akklimatisere sin naturalistiske
verden (teknologi uafhængige verden) med den civiliserede verden (teknologiafhængige
verden).

Den teknologiske mediering er, jævnfør post fænomenologien, hverken god eller dårlig.
Teknologien er et redskab som mennesket kan bruge, teknologien er menneskets forlængende
arm og den har både medbragt dårligdomme og væsentlig bedring. Den teknologiske mediering
er båret frem af en gensidig konstituering.

Fagre ny verden har et spændende take på teknologi ræset, den spekulere i den effekt som den
teknologiske udvikling har af betydning på sigt, og den tegner et billed af en teknologisk
udvikling der vil forværre vores levevilkår, på sigt vil videreudvikling være en usund vane, der
ikke kan fralægges. Bogen er skrevet i 1932, og har en skræmmende indsigt i vores nutidige
teknologiforskrækkelse.

George Orwell's 1984

1984 foregår ligeledes i en dystopisk setting, den tager udgangspunkt i en kontrafaktisk
virkelighed (se redegørelse) hvor Amerika og England har slået sig sammen for at danne den
nye stat ´Oceania´. ´Oceania´ er et kontrol/overvågningssamfund af værste skuffe, styret af Big
Brother og Kontrolleret af de fire ministerier, ministeriet for sandhed-, kærlighed.- og rigdom-  og
til sidst håndhævet af tankepolitiet. (Orwell, 1949)

Orwells fremtidsdystopi drager inspiration fra stalinisme og nazisme. Ministeriet for sandhed,
som i virkeligheden beskæftiger sig med historieforfalskning og censur (Hvilket også er tilfældet
for de andre ministerier, det diametralt modsatte)  Findes også i en udstrækning i vores
nuværende epoke, den teknologiske udvikling muliggør at historieforfalskningen
frihedsberøvelsen etc, bliver ubesværet.

Orwell har skabt sit eget univers, I hans appendix for 1984 er en vedtagelse af baggrunden for
Oceania, men værkets juvel er snarere nogle begreber som har formet eftertiden, blandt dem er
Dobbelttænkning og Gruppetænkning.

Dobbelttænkning er et begreb Orwell bruger til at beskrive, det at have 2 modstridende
holdninger, men hvor det ikke kan ses at de er modstridende, en form for kognitiv dissonans.

Dobbelt tænkningen kan så medføre til gruppetænkning, som Orwell også står som fader af,
hvor en gruppe af mennesker når frem til en irrationel beslutning, på grund af behovet for
harmoni er større end behovet for at komme frem til den rigtige beslutning. ‘
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Orwellsk er taget ud fra Orwells værker, som oftest omhandlede korrumperet politik i en absurd
grad, definitionen beskriver en handling, situation, tilstand eller idé som mindsker den
personlige frihed. De førnævnte begreber er blandt andet Orwellsk fordi, de medfører en samlet
forringelse af et samfund, hvis de benyttes af personer med magt. (Jordison, 2014)

I vores samtid, som er præget af demagoger som Trump, som kan sige den ene usandhed efter
den anden, benytter sig af nogle af de samme kneb som Big Brother. Med hans ankomst blev
“Fake News” et fænomen som blev allesteds kendt, antaller af gange Trump er kommet med
selvmodsigende indslag eller bare direkte usandheder er svimlende højt (Ye et al., 2017)

Trump bruger direkte nogle af de orwellske kneb, Trumps nysprog retorik bliver drejet over på
medier som i stedet er dem der producere fake news mod ham, retorikken bliver svært at finde
rundt i, med dens begrænset grammatik, lave  ordforråd og forsimpling af sproget. Fake news
bliver altså anvendt som dobbelttænkning, hvor det både kan bruges mod Trump og for Trump.

Et andet eksempel er i Kina hvor det muslimske mindretal; uighurerne, bliver masseovervåget
via CCTV kameraer, som benytter ansigtsgenkendelse algoritmer meget à la det vi ser i 1984
med  “Big Brother is watching you”. Den forgriber altså den kriminalitet de muligvis vil begå, via
deres tankeforbrydelse (Det at de ikke efterlever det kommuniske statsapparat dyder), og bliver
interneret af tankepolitiet (De kinesiske myndigheder) (Mozur, 2019)

Orwells bog kan ses som en advarsel mod blindt at følge magthaverne, magthaverne er dem
der også har midlerne til teknologien, og med teknologien har de magten. Den fungere som
tragisk illustration af hvad der bekommer verden, uden friheden til at tænke for sig selv, som det
skrives i bogen “Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the
past”.

Overvågningssamfundet i 1984 er beskrevet meget lig det det er i dag, han beskriver en
tendens som han så ekstrapolere i en sådan grad, at tendenserne bliver udstillet i alt deres
absurditet. (De forskellige ministerier, nysprog, afhøringsteknikke osv) Meget lig Suvin´s
beskrivelser. På den måde bliver der sat fokus på overvågningssamfundet problematikker, langt
forinden der kan realiseres rent praktisk.

Når der vedtages en ny sandhed i 1984 , gøres det ikke nødvendigvis ud fra validitet eller det
korresponderer mest nært med virkelighed, sandheden er i fortællingen bestemt ud fra hvad
ministeriet mener, siger den at 2+2=5 bliver det den ubestridelige sandhed. Altså omhandler det
også at evig gyldighed er umuligt, vores koncept for sandhed kan ikke direkte kobles på
eviggyldighed, alligevel siger vi at ting er sande eller falske hele tiden. På samme måde ser vi
det teknokratiske Kina bestemme hvad befolkningen skal mene, og hvad der er sandheden.
(Miliband & Economy, 2021)
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Sammenfatning

Når Suvin beskriver mennesket og verden, er det optaget af “Hvilket menneske og hvilken
verden” i stedet for vores nuværende menneske og verden. I fortællingerne er verden vores
verden, men med et tvist, og mennesket og også lig os, men med et helt andet værdisæt. De to
bøger er en refleksion over teknologiens magt og mediering og deres samspil med mennesket.

Præmissen for hver af de to bøger er en teknologiforskrækkelse, det er teknologi mediet der
muliggør den propaganda og virkelighedsfornægtelse sandhedsministeriet pumper ud i lind
strøm, det er lykkepillerne, Soma, som distancere mennesket fra sig selv- de beskriver hvordan
menneskets individualitet i kraft med teknologien fremskridt vil formindskes, det bliver mere en
gruppeidentitet der påtages.

Hård science fiction vil med tiden manifestere sig, måske ikke helt som forudset, men relativt
tæt på. Science fiction er på den måde den første indsigt i en teknologis effekter på mennesket,
elementerne fra den fiktive verden, værede prominente i den virkelige verden. På den måde kan
1984 og Brave New World starte etiske diskussioner, gøre op med paradigmer, og ændre
diskurser. Det skaber en masse fundamentale spørgsmål til hvad der kommer efter, og hvad vi
mister ved teknologien, de to bøger filosofere over fremtidige problemstillinger, og deres indsigt
lægger nært op af vores nuværende problemstillinger ved teknologi.

Perspektivering

Star wars behøver nærmest ingen introduktion, men den handler kort og godt om kampen
mellem det gode (Jedi) og det onde (Sith), de to absolutter er repræsentanter for hver deres
take på styre, en separatistisk form ved sith ordenen og republikansk ved jedi ordenen.

Star wars er blevet set og i dets forlængende univers, læst, som en allegori over de store
verdensreligioner. Der er en del elementer der går igen, og den har endda skabt sin helt egen
religiøse bevægelse, Jediismen. Star wars er ganske vist blød science fiction, det har ikke
meget hold i virkeligheden, men den har alligevel inspireret til oprettelsen af en ny religion.

Identifikationen med de gode, jedi ridderne, er kernen i jediismen. Den har en tro på kraftens
eksistens (som er en slags telekinetisk chakra) som omgiver alle levende ting.

Ved en opmåling i 2001 opgav omtrent 1% af England og Wales befolkning deres religiøse
overbevisning som “Jedi Knight”  (Davidsen, 2011)
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At Star Wars er udgangspunktet for en religion vider en del om science fictions tiltrækningskraft.
Star Wars udfylder et tomrum, i kraft af at folk frakender sig de etablerede religioner og stater
bliver mere og mere adskilt fra troen ved sekularisering, søger de nye græsrodsbevægelser.
Science Fictionen i Star Wars er som tidligere nævnt spækket med religiøse motiver, så det er
nemt at se hvor tilflugten kommer fra, ydermere er Star Wars så stor et så stort pop kulturelt
fænomen at det nærmest som John Lennon sagde om Beatles, er “More popular than jesus”

Konklusion

Det kan være besværligt at eftervise at science fiction historier, har ledt til virkelighedsnær
teknologi. Med de cases der er blevet undersøgt, synes der at være en indirekte parallel mellem
fiktionen og realiteten, mellem teknologien og science fictionen. Sci-fi har haft en indflydelse på
senere teknologis beskaffenhed, og deres originalitet har ansporet forskning i nye felter. ,

Det er umuligt at direkte kreditere science fiction for tilblivelsen af funktionelle teknologier, der er
ikke muligt at sige, at efter Tim Berners-Lee har læst “Neuromancer” direkte er blevet inspireret
til at skabe internettet.  Korrelationen mellem science fiction og teknologi historisk udvikling er
uadskillelige, men en videnskabsmand kreditere næppe en science fiction forfatter for hans
indflydelse eller bidrag.

Enhver ´ny´ ide er i en eller anden udstrækning tænkt før, innovationen i teknologi består i
videreudviklingen af præeksisterende teknologi, kunstig intelligens er baseret på computere
som så igen kommer fra elektroniske datastrømme osv. Intertekstualitet er umuligt at komme
uden om, en original ide findes slet og ret ikke.

Science fiction er det første spæde skridt til teknologi, den tillader forskeren/forfatteren udbygge
fiktion og gøre den til virkelighed. Fiktionen er udgangspunktet for enhver teori.

I forhold til teknologiens indvirkning på mennesket, vil tiden vise om vi bevæger os tættere og
tættere på Orwellske tilstande. Der er som beskrevet i analysen tendenser, men de har
selvfølge været der tidligere, der kan i hvert fald konkluderes, at teknologien fra science
fiktionen har en indflydelse på vores levevej, så meget endda at en af verdens mest kendte
astronauter taler om den på sin rejse tilbage fra månen. Science fiction forfattere er ikke
profeter, men de kan ekstrapolere deres samtid og gisne om en mulig fremtid.
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