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Theseusorden
När Theseus skepp behövde repareras, ersattes de trasiga delarna med nytt virke. Med tiden fallerade fler
och fler delar av det ursprungliga fartyget, och allt
mindre del av skeppet hade funnits där sedan det först
satte segel. Till slut hade varje del bytts ut. Är det
fortfarande samma skepp?
Theseusorden är en gruppering inom Enhetskyrkan
som tagit sitt namn från ovanstående paradox. Som
motsats till de biokonservativa ordnarna inom samma
kyrka, de som undviker både cybernetik och genetiska
förbättringar, ser Theseusorden det som ett heligt kall
att ständigt sträva efter självförbättring.
I likhet med Enhetskyrkan i stort anser de att Gud
skapat människan genom att skapa en värld där evolutionen är möjlig. Till skillnad från många anser de
däremot inte att människan – homo sapiens sapiens –
är kronan på det evolutionära verket. Gud, menar de,
lät människan utvecklas till en varelse med nyfikenhet
och en ständig vilja att utvecklas vidare och förbättra
sig. Människans skapelse, menar de, är en fortgående
process. Ännu har vi inte nått den punkt där vi är
Guds avbild.
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Stil
Något som kännetecknar ordens medlemmar är deras
ansiktsmasker. Masken är unik för varje medlem och
kan vara enkel eller komplex, stel eller rörlig, utsmyckad eller avskalat minimalistisk. Medlemmarna designar
sina masker själva och byter eller uppgraderar när de
tycker att det behövs. En del väljer att göra masken till
en del av sin permanenta krom när de ges möjlighet.
Det symboliserar att de klipper banden med det veka
köttet och den kropp de gavs vid födseln.
Ju längre en person varit medlem i Theseusorden,
desto mer synlig krom brukar hen samla på sig. Inom
orden finns inget utrymme för nostalgi kring det veka
köttet – det som kan uppgraderas bör också uppgraderas när tillfälle ges.
En del väljer efter en tid att röra sig bort från strikt
humanoida former. De nöjer sig inte med att lägga
till extra armar eller tentakler, utan gör större ingrepp
och kan till exempel likna stora spindlar, bläckfiskar
eller kentaurer. Ickehumanoida medlemmar syns sällan
utanför ordens egna utrymmen.
Ordensmedlemmar upplevs ofta som könlösa. Deras
masker, cybernetik och kläder signalerar nästan aldrig
något tydligt om kön, och ofta är det inte klart vilket
– om något – kön enskilda medlemmar identifierar
sig med.
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Organisation och finansiering
Orden består av sammanlagt omkring 40 000 medlemmar och är organiserad i celler om 10-15 medlemmar,
normalt uppdelade utifrån var de bor men de kan också
brytas upp och omformas om de behöver bli mer specialiserade för att kunna lösa en specifik uppgift. Vid
behov kan flera celler samarbeta under en "styrcell" i
större projekt.
Medlemmar kan själva ansöka om att bilda en cell,
men beslutet tas alltid av någon högre upp i organisationen.
Det finns ett inre råd av 64 ordensmästare som fattar
de övergripande besluten och ett mellanskikt av administrativa celler. De flesta medlemmar har aldrig träffat
en ordensmästare.
De flesta medlemmar lever vanliga liv i arkologins
myller. De sympatiserar med ordens grundläggande
principer och delar dess tro, men arbetar inte åt orden
och missionerar inte.
Orden erbjuder utbildningar i cybernetik, medicin
och annat åt den som vill engagera sig mer. Det finns
också möjlighet att uppgradera sig med ny skarv och
krom i ordens regi. Medlemmar erbjuds möjlighet att
betala sina uppgraderingar genom att utföra arbete åt
orden; utomstående förväntas betala i reda krediter.
En del av ordens arbetande medlemmar missionerar
i slummen, där de erbjuder enklare ingrepp, underhåll
av fallerande cybernetik och grundläggande medicinsk
hjälp till folk som behöver – i utbyte mot att de lyssnar
en stund på ordens propaganda.
Andra hyrs ut som cyberdocs och konsulter till megaföretag, till privatpersoner eller rentav till kriminella
gäng. Detta ger orden en betydande inkomstkälla som
kompletterar de donationer de får in från sina medlemmar.
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Medlemmar
Broder 56 är en cyberdoc som arbetar för ordens räkning i Sigmatecs slumområden. Hans praktik är liten
och dess inre ett gytter av begagnad krom och skarv,
verktyg, torkat blod och smuts. Hans kunder är fattiga
och desperata, men vet att 56 sällan eller aldrig nekar
en patient. Det går rykten om att han planterar hemliga
mikrofoner i sina patienter och sedan lyssnar av det de
spelat in nästa gång patienterna kommer in. Han klär
sig generellt i klassisk munkkåpa och hans keramiska
mask föreställer ett leende mansansikte.
Karin Arnell var ursprungligen en vanlig frilansare,
men efter en serie lyckade uppdrag för ordens räkning
lyckades hon skaffa sig ett permanent kontrakt hos
dem. Nu reser hon runt i arkologin och söker efter
information i deras tjänst. Ofta tar hennes uppdrag
henne till arkologins smutsigare och riskfyllda områden, och dess mest oberäkneliga och farliga innevånare.
Hon är inte fullf jädrad ordensmedlem och bär därför
inte mask. Hennes hår är mörkt och kortklippt och
hon föredrar praktiska kläder men anpassar sig efter
uppdragens krav.
Syster Alma Wynter kallas ibland "inkvisitorn" av
elaka tungor. Hon är en av ordens interna problemlösare – hon letar efter infiltratörer, löser konflikter mellan
celler och hindrar alltför ambitiösa medlemmar från att
förstöra ordens arbete i sin strävan efter att berika sig
själva. Sedan flera år är hon helt och hållet cybernetisk
bortsett från hjärna och en del av ryggraden och hennes
mask är silverfärgad och blank.
Rakno var en av ordens mest upphöjda och kunniga medlemmar innan han tappade tron och gav sig
iväg. Idag är han en avfälling som lever på att sälja
ordens hemligheter och teknologi till högstbjudande
– han håller sig dold och flyttar ofta för att undvika
att problemlösare som Alma Wynter hittar honom.
Som hans självvalda namn antyder är han spindellik i
sitt utseende; hans bröstkorg, armar och huvud sitter
monterade på en stor cybernetisk spindelkropp. Han
bär fortfarande sin vita keramiska mask; den saknar
näsa och har åtta ögon.

5

Theseusorden

Platser
Perithoustemplet är ordens stora ansikte utåt. Tio
våningar av bönerum, serverhallar och operationsrum
– det är hit välbeställda företagsledare tar sig när de
behöver ordens expertis och det är här de troende samlas för att be och utbyta kunskaper. Templet är centralt
beläget i Omnis rikare och mer exklusiva områden och
är öppet för allmänheten.
Minotauren finns inte på några kartor eller ritningar.
De flesta medlemmar vet inte ens om den existerar
eller om den bara är ett rykte. Det sägs att den består
av lager på lager av labyrintiska korridorer. Det sägs
att den ligger mitt i Panopticon. Eller i en nollsektor, kanske rentav i Frizonen. Kanske finns det flera
Minotaurer. Det går många rykten om vad som dväljs i
dess inre, men de vanligaste brukar handla om att det
är där orden utför experiment som Koalitionen skulle
invända mot – till exempel att använda radiovågor för
att koppla samman flera människors medvetanden eller
att tämja Grönskans vilda mutationer så att de kan
användas för att förbättra människor.

Målsättningar
Theseusordens strävan efter förbättring tar sig olika
uttryck hos varje medlem, men den övergripande trenden just nu är att se uploading (se sidoruta) som nästa
stora mål. Det betyder att ordens medlemmar ständigt
jagar efter ledtrådar och forskning som skulle kunna
föra dem närmare målet och att en betydande del av organisationens resurser går till forskning om uploading.
Det går ett antal rykten om att orden kidnappar
människor och utsätter dem för smärtsamma eller dödliga experiment, men ordens äldste har med bestämdhet
förnekat att det ligger något i dem.
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Hederskultur
Ordens fokus på utveckling och självförbättring bortom
människans biologiska begränsningar är kärnan i dess
hederskultur. Smärta ses som en prövning och det talas
ofta om stålbad och renande eld som markerar pånytt
födelse. Varje förändring medför smärta – smärtan
försvinner med tiden, men förändringen består.
Till skillnad från många andra grupper inom Enhetskyrkan är orden inte heller konservativ i sina värderingar.
Att hålla fast vid det gamla ses som ett tecken på att
man inte är redo att nå upplysning eller göra det som
krävs för att nå nästa steg. Många försöker aktivt bryta
alla gamla band och mediterar för att hitta sina förut
fattade meningar och vanor i syfte att kunna bryta dem
om och när det behövs.
Känslomässiga band väger lätt, och det anses skamligt att hålla fast vid materiella ting eller relationer om
de hindrar vidare utveckling.

Instabilitet
Det finns tre huvudsakliga hot mot Theseusordens
stabilitet:

• Om det upptäcks att ordensmedlemmar utför plåg-

samma experiment på ofrivilliga så finns det en
påtaglig risk att ordens inkomstkällor skulle sina.
Färre skulle ansluta sig och många megaföretag
skulle dra sig för att samarbeta med dem.
• Det finns medlemmar som inte alls håller med om
att ordens nuvarande inriktning är den bästa. De
förordar istället genmodifikation och bioteknologi
som en väg framåt. Än så länge är konflikten mellan dessa och ordens styrande råd huvudsakligen
akademisk, men vem vet?
• Rakno och andra avfällingar är en ständig källa till
oro och osäkerhet. Hur mycket vet de? Vilka är de
villiga att sälja information till?
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Äventyrsuppslag
Via en mellanhand anlitas rollpersonerna av orden för
att stjäla data från ett företag som säger sig vara nära
att lyckas med uploading. Det visar sig senare att datan
är värdelös och att företaget farit med osanning.
Via inofficiella kanaler erbjuds rollpersonerna reda
E-kreds i utbyte mot att de hittar en försöksperson
som någon inom orden vill testa en ny procedur på.
Försökspersonen behöver inte vara frivillig.
Syster Alma Wynter anlitar rollpersonerna för att
diskret hindra några ordensmedlemmar från att stjäla
cybernetiska kroppsdelar från ett av megaföretaget
Ifrits lager.
Rollpersonerna anlitas av orden för att undersöka ett
fall där en person påstås ha lyckats ladda upp sig. Det
visar sig vara en bluff med målet att slippa betala skatt.
En grupp oroliga föräldrar har samlat ihop pengar
för att anlita rollpersonerna. De vill att de ska hitta
deras försvunna ungdomar. Det visar sig att ungdomarna kidnappats till ett av ordens hemliga laboratorier.

Uploading
Uploading är när en människas medvetande läses av
och omvandlas till elektriska signaler och kod i en
dator. Människans "jag" digitaliseras och kan därefter
antingen fortsätta "köras" i datorn eller placeras i en
ny kropp.
När Grönskan slog till och tvingade in mänskligheten
i arkologierna avbröts all forskning om uploading.
Ingen i Stad Ett har tillgång till fungerande uploadingteknik. Givet datorsystemens osäkerhet är det få som är
villiga att lägga pengar och resurser på att forska om
saken; de flesta menar att ett uppladdat medvetande
löper större risk att infekteras av Grönskan än ett som
befinner sig i en vanlig hjärna.
Om det skulle vara möjligt att ladda upp ett medvetande återstår fortfarande många frågor: vad händer
med personen som blivit scannad? Vem är den "riktiga"
personen när hens medvetande finns i två eller flera
uppsättningar? Om man stänger av en maskin som
innehåller ett uppladdat medvetande, är det då att betrakta som mord?
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