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til han får landkending; thi sådan blev 
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Første kapitel 
 

 

Auri, den lille blåhvide sol, steg op over de østlige bjerge. 

Samtidig dalede Maora, dens røde vældige tvilling, mod 

verdenshavet i vest. 

 Men en stund trak de to stjerner sære tvelys gennem 

atmosfærens svovl- og askeskyer. Over havet flammede 

gammelrosa og glødende bronze, mens purpurhvide foldekast 

strejfede østkystens milehøje vulkankæder, Nord-Strataras. 

 Sol-passaten strøg hen over øens gamle skove; træernes 

bløde stammer duvede dybt, og de sølvgrå kronblomster lånte 

hedere farve fra stjernernes duel: Flygtige vifter af kongeblåt 

og tåget cinnober. 

 Derpå sank den røde sol i oceanet, som kaldtes T’ai, 

Skødet. Centerstjernen Auri vandrede alene over Karafal, sin 

yderste planet. Dagens grå, skyggeløse dæmring slukkede 

alle andre farver. 

Skovene strakte sig som en hvidlig dis fra Strataras 

vulkankæder til de kullede åse ved den store flod, Bull River. 

Og floden slyngede sig langsomt videre over platingrå 

græsstepper, før den endte i den brede bugt på vestkysten, 

som nu i treogfirs år havde heddet Holy Bay. 

 De sølvblege blomsterskove kunne måske kaldes smukke, 

hvis man var oplagt til det. Men træernes evige, gummiagtige 

duven og svajen kunne også virke kvalmende, i al fald for 

fremmede øjne. Netop dette fænomen: Fremmedsynet, havde 
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i begyndelsen voldt kvaler. Det tog år, før ens hjerne fik 

opbygget et nyt referencesystem for uvante former og farver. 

 Bedstefædrene havde kaldt denne ubehagelige tilstand for 

”planet-søsyge”. Nogle forvandt den aldrig. De gik fra 

snøvsen i en slags permanent vildrede; døde til sidst. 

 Som alt andet liv på Karafal virkede skovene ”strakte”, 

vakkelvorne; præget af lavere tyngde, længere tid. Den 

lodrette stil dominerede alting, træer og skyer. Selv bjerge og 

bølger syntes for høje, for usikkert tunge foroven, lidt 

fordrukkent nær ved at snuble. 

 Træerne mindede om vældige græsstrå; de nejede dybt for 

vinden, udbrusende foroven i dunkelt sølvskinnende 

fontæner. Deres løv var som kniplinger af glimrende metal, 

vævet omkring den gigantiske kronblomst, der langsomt 

drejedes imod Auris blåhvide lysplet bag skydisen. 

 Ingen fugle sang i Karafals skovdyb. Men endnu fattigere 

virkede det totale fravær af grønt: klorofylets livsgrønne 

farve. I denne særlige verden havde livsformerne lært sig at 

omsætte tusmørkelyset til ilt og organisk stof uden hjælp af 

bladgrøntkornets muntre farvelade. 

 Men for de langtrejsende ved Holy Bay var sølvhvide 

skove og platinfarvede græssletter som et bestandigt efterår 

på en vindtør, ligefrem lidt senil planet. Man gik med en 

aldrig stillet længsel efter forår og grønne vange. 

 Og vrissede ligefrem når man hørte Karafal-skovenes 

erstatning for regulær fuglesang: Herrejemini! Pling og plang 

og bævrende brummen med kanten af en flyvefrynse! Man 

var såmænd ved at pibe med, som en månesyg hund! 

 Men de som ”sang” i denne morgens grålysning, kerede 

sig ikke om vagabonders fornemmelser. De røgtede deres 

dont. De var træblomst-bestøvere og skulle bare ligne, hvad 

de var … sejlende glasballoner, slatne påfuglefjer, tidseldun 
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og lodne spindelvæv. Eller noget andet. Arten kaldtes k’linis; 

det betød skælverne på denne verdens volapyk. Og skælve 

gjorde disse Disney’ske balloner og fjer; en lynhurtig sitren 

som forfrosne tanters sjaler: Det var kræets facon at flyve på! 

 Surrogat for nattergal og drossel … tandpine-piv. 

 Dog! Treogfirs år er et stykke tid; nok til at bibringe en 

lokal fuldemandsnatur en smule hjemlig fornuft: Fra de 

dinglende sølvskove ved Bull River hævede sig et væsen, der 

lignede en stor, tornet gren. Dets farve afveg skarpt fra alt det 

gråhvide: Sort som kul, midnatsmørke. 

 Og fremtoningen fløj regulært, med to par klare vinger i 

en lysende svirren. Tornede fangsakse lå foldet mod den 

spinkle forkrop. Hovedet var lille, spidst, med to store 

facetøjne, tre biøjne, samt en effektiv bidemund. 

Umiskendelig et eksemplar af arten mantidæ religiosa, 

knælerne; fremmed, for så vidt, under dobbeltstjernen, og i 

en veritabel kæmpeudgave. Men dog trøsterigt velkendt, den 

vilde rovlyst iberegnet. 

 Den sorte knæler var morgensulten og gik uforknyt i gang 

med at lære Karafals tegneserie-kræ jordisk levemåde. 

 Den landede elegant på en træblomst, der lignede en 

sølvhvid amfora, hvorover en sitrende glasballon svævede. 

Den smækkede en ædesaks ud, flængede bidder løs, smagte 

det hvidgrå blod, kylede det døende kræ fra sig, og for efter 

en sejlende påfuglefjer: Klip! Haps! Videre! De flaksede ned 

i laser på dens siksaklynende vej. 

 Men den sorte knælers grådighed krævede mere solid mad. 

Den slog ned på en græsædende oi, en bleg, seks meter høj 

lokal styltegiraf. Dyret stavrede panisk af sted med den sorte 

dæmon på ryggen. Lunser saksedes ud af dens flanker; den 

brød sammen og forblødte langsomt. Men da var knæleren 

længst lynet videre, på rov i en fremmed og værgeløs fauna. 
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 Og der var andre, lige så grådige jægere: store gyldne 

hvepse. Kolonner af hærmyrer. Røde skorpioner. Og på 

sletterne glubske ”skyggeulve”, dobbelt så store som deres 

forfædre, de amerikanske prærieulve. Og der var vandrende 

ormereder af bittesmå, gule aspis-ørkenslanger … i alt en vel 

udvalgt buket af Jordens ørken- og steppearter. 

 Faktisk var et økologisk jordskælv i gang på øen Niiku; 

opuntia-kaktus, tjørn, hjelme åd sig ind i sølvskovene østfra 

som et skidengrønt udslæt, et filtret vildnis, der uden større 

besvær kvalte de leddeløse Karafal-vækster. 

 Øen var, kort sagt, ved at blive mere hjemlig. 

 

Den sorte knæler nærmede sig det tågegrå ocean, der omgav 

øerne med suveræn tomhed; krydsede Smiths Inlet, den 

sydlige af østkystens to dybe fjorde, opkaldt efter Joe Smith, 

en hjulbenet kvartindianer, der druknede sig her i kosmisk 

hjemve, og styrede op mod Holy Bay og Bull Rivers 

munding. 

 Herved kom den ind over halvøen, Star’s Point, en knudret 

odde mellem de to fjorde … mest skaldet klitland, hist og her 

tavlet af kolonisternes syge korn- og kartoffelagre. 

 I grunden var Star’s Point en af nordøens mindst 

tillokkende lokaliteter, skovløs, med sandede heder og 

grusbakker. Men formentlig havde denne næsten jordiske 

mådelighed lokket bedstefædrene til landing just her; så 

meget mere som en omskyllet halvø jo var en naturlig 

fæstning i det ukendte. 

 Men hvad knælerens ubevægelige juveløjne så, var kun et 

ændret jagtterræn med brugeligt bytte. Væsner bevægede sig 

ved huse og på marker. De virkede korte og kluntede efter al 

den karanske leddeløshed. 
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 Knæleren kurvede nordover mod floden, båret af den 

evige østenvind. Ned mod en isoleret landsby eller flække 

ved et kullet højdedrag nær flodbredden; bare en række 

småhuse med sølvgrå stenmure og tage af rør fra floden. 

Mellem husene var haver med velpassede blomsterbede: 

Klare røde, blå og gule farveklatter i denne grå 

dæmringsverden. 

 Stedet hed Jensen’s Landing, til minde om en vis, kluntet 

astromekaniker, der som den første betrådte Karafals jord, 

simpelt hen ved at skvatte nedad landgangsrampen just som 

skibschefen, Halgrim Magnusson, ytrede et par velvalgte ord. 

 Men efter såvel historiske taler som småfadæser melder 

hverdagen sig i en hvilken som helst verden. På en tørresnor 

baskede noget børnetøj, slidt og stoppet med garn i forkerte 

farver. En rusten vandkande lå væltet ved et bed 

flammefarvede morgenfruer. I et hus var en rude knaldet; en 

gul bold lå mellem glasskårene. 

 En lille skole med høje vinduer og en gynge på den 

grusede legeplads lå midt i landsbyen. På den grønmalede 

skoledør var en håndskrevet besked sat op med tegnestifter: 

Der er film på torsdag: ”Juleshopping i Chicago 2063.” 

 I klasseværelsets vindueskarm lå en bog med flossede 

hjørner: Askepot – en historie for børn. (Fra planeten 

Jorden). Nedskrevet af Angharad Glendover. 

 Men trods al dagligdag var der dog ét særligt ved Jensen’s 

Landing. Den lå i skyggen af en konservesdåse. 

 Dåsen lå på toppen af en bakke, Hope Hill, i hvis grus selv 

jordisk ukrudt trivedes kummerligt. Anskuet som suppedåse 

kunne den være affald fra giganters måltid: To hundrede 

meter lang, halvtreds i tværmål. Et stålfjeld, sammensvejset 

af umage plader med nogle få koøjer nær forenden og en 

knivsmal udblæserrevne i bagenden. 
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 En rampe af gamle planker førte ned fra en halvåben 

udgangsport; de var hulslidte, med mos i revnerne, som havde 

ingen i treogfirs år tænkt på en mere passende landgang. 

 Nær forenden, på en plade i hvis kant var præget: Port IV, 

iltdepot, St. Mars I, havde nogen med hastige sving 

sprøjtemalet skibets navn. Og den knaldrøde cadmium-

maling havde modstået såvel slibning af rumstøv som 

Karafals evige, fugtigvarme kuling: 

 OKEANOS var dåsen døbt, måske i et anfald af 

galgenhumor; Okeanos, gudernes ophav og verdenshavets 

hersker … 

 Men der var andet malet på den gamle marsiske lagerport: 

Et himmelblåt korsflag med en globe i grønt. Og under flaget 

en devise: MED GUDS HJÆLP! 

 Og vis à vis denne bøn, dette ængstede råb, en hastigt 

henkastet tilføjelse: - og lidt håndkraft! 

 Den sorte knælers facetøjne udså sig et angrebsmål. På 

rumskibshøjen sad tre skikkelser med udsigt over Holy Bay’s 

vindfurede vande til byen Harbour på den modsatte kyst. 

 Knæleren jog lynhurtigt ned mod Okeanos. Fangsaksene 

sitrede, rede til at gribe byttet. Men nogen dernede var endnu 

hurtigere. En sort tingest, der sindigt kom vandrende henad 

landsbyens ene smalle grusvej, gjorde en absolut ubesindig 

bevægelse. En tynd fosforblå laserstråle traf med største 

præcision det jagende kæmpeinsekt. Det opløstes i lodne 

askefnug. Kun en enkelt, glasklar vinge snurrede endnu i 

vinden, og havnede tæt ved de tre på højen. De så op, uden 

større forbavselse, som var dueller mellem robotter og 

flyvende gespenster noget dagligdags. 

 ”Hej, far!” 

 Den mindste af de tre, en næppe seksårig knægt, snappede 

vingen og svingede den som et skrøbeligt sværd: ”Nummer 
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seks har skådt en flyver! Se mig: Jeg har en sabel! Nu ka’ jeg 

komme med dig, far, og hugge ho’det af dævlene på Taiaku!” 

 ”Krig er ikke for børn … ” Tarai Vaez de Torres gned 

langsomt den krumme næse, en fjern spansk søfarer 

velsignede afkommet efter hans tahitiske stammor med: 

”Knap nok for os andre!” 

Hans brune øjne mønstrede sønnerne, halvt stolt, halvt 

bekymret. De var begge lyshårede og blåøjede efter deres 

mor, Laila, hvis bedstefædre var finske datateknikere i den 

første Okeanos-besætning … end ikke hans egen spansk-

polynesiske tud var gået i arv. Lignede Antti og Kiala ægte 

jordboere? 

 Han så atter nøje på dem, fordi han måske aldrig skulle se 

dem mere: ægte jordbobørn? Næppe! Hans sønner var tredje 

generation på Karafal; de bar allerede visse præg af den nye 

verdens lavere tyngde, grå lys og noget afvigende biokemi … 

smalle, opløbne, blegede. Og hvad med deres børn igen? Hvis 

der endnu da fandtes jordboere på Karafal? For selv om 

Thorod og Cody holdt nok så mange brandtaler om jordartens 

kampkraft, kunne det unægtelig udlægges som fallitspilleres 

praleri! 

 ”Og husk, drenge,” formanede han lidt tøvende, fordi det 

næsten var kætteri, ”at vi ikke bør kalde karanerne for 

’djævle’. Dette er deres verden. Og faktisk er de jo ikke 

djævelske, vel? Snarere ligesom os … omtrent … ” 

 ”Dævle!” Kiala rev i niårig overstadighed knælerens vinge 

fra sin lillebror. ”Huii! Hugge dævleho’der af! For de er 

dævle! Det si’r ældste Cody, når han kommer over og snakker 

om Gud i skolen. Med hove og gedeøjne, ikke?” 

 Han mødte farens blik, og sluttede spagt: ”Ja, for Cody 

si’r, at Vorherre bedre kan li’ os fra Jorden end gededævle!” 
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 Tarai tav. Det hele var kommet så akavet. Han havde kun 

denne sidste morgen til at fortælle sine sønner den historie, 

hans far engang havde fortalt ham: Sandheden? Ikke bare 

Codys taborske vækkelsespræk? – Selv om man vel måtte 

vedgå, at der skulle en Codys tro og en Thorod Magnussons 

heltedille til at erobre en verden med små tretten hundrede 

mand … de hjemmelavede kanoner og Okeanos-teknikerne 

iberegnet! 

 Sandhed? Ønskedrømme? Hvem kendte mere sandheden 

om en forsvundet art og en død planet, tre hundrede lysår og 

fire århundreder borte? Der var vel kun nogle gamle film, 

nogle uklare data i Isokronen, plus udvandede fabler, farvet 

af nostalgisk hjemve? Var det ikke såre menneskeligt at trøste 

sig med snak om, at ”hove” var ringere end ”fødder”? At rødt 

menneskeblod var kosteligere end den hvidgrå karanske 

kropssaft? 

 Bare selvforsvar, i grunden, når en håndfuld hjemløse 

stred for at overleve blandt denne øs dæmoner? Hvor 

nævenyttigt man end selv havde fremmanet dem ved at udstrø 

medbragte jordiske livsformer i en fremmed natur! 

 ”Drenge!” sagde han omsider, noget sikrere. ”Se, hvem 

der kommer herop! Hove og gedeøjne, hvabehar? Men en 

dævel?” 

 Drengene kikkede på den kommende. ”Hnaj!” sagde Antti 

forbavset. ”Det er da bare Ioli!” 

 ”Ja – ?” Tarai ventede pædagogisk. 

 ”Men far!” Kiala sænkede forarget sablen. ”Iola bor jo hos 

os! Og han laver eddergo’e rørfløjter til Antti og mig! Og 

faster Ninian si’r, han ku’ være værre! … Når de går tur om 

aftenen og holder i hånd … gør de nemlig!” 

 Hans øjne var blå som en længst glemt nordisk 

sommerhimmel. ”Ioli er ikke no’n dævel, tvob majet!” 
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 Han vovede en af de karelske drøjheder, hvormed hans 

mor undertiden gav efter for tungsindet, der var en af eksilets 

plager. Men faren tav stadig, trods provokationen. 

 ”T’looi – ven!” 

 Aoli standsede med en leddeløs svajen. Og de vidste, han 

havde opfattet hvert ord og tankestump med sin arts 

irriterende fintmærkethed. Men han lo afbødende til 

drengene: 

 ”Pas på, min ven Kiala! Hvis taborianeren Cody hører dig 

bande så slemt, vil han tænke flere, ehh … uvenlige tanker 

om Jensen’s Landing. Og om familien Torres!” 

 ”Jamen …!” Kiala ruskede forarget i karanerens ben: ”Det 

var bare … jeg ville al’så hugge ho’det af gededævlene på 

Taiaku med min nye sabel! Så spurgte far, om vi osse ville 

hugge ho’det af dig. Men vi ville ikke! Kun af dævlene! Fordi 

de har onde gedeøjne! Men du er vores t'looi!” 

 Han så appellerende op i Iolis øjne: Luegyldne flader, hvis 

mangel på pupil virkede underligt blindt. Et øjeblik fastholdt 

barnets blå blik karanerens luende stirren, og ingen af dem 

undredes over fremmedheden, der gabede imellem dem. 

 Ioli skottede til Tarai. Hans hånd med de syv tynde, 

modstillede fingre hvilede på Kialas skulder. Tarai så væk. 

Som ofte før krøb en stjålen uvilje i ham. Måske ved synet af 

denne ikke-menneskelige hånd på drengens skulder. En vens 

hånd? Trods alt var Ioli en fuldstændig ikke-jordisk skabning. 

Fattede nogen virkelig et sådant væsens følelser? 

 Han blev kortåndet. Sveden sivede fra hans armhuler. Han 

vidste godt, han var påvirket af angsten i den truede koloni på 

Star’s Point, men det hjalp ikke. I et kvalmende sekund så han 

sin søn omfavnet af et umenneskeligt dyr. 

 Og unægtelig: Ioli lignede det, han var: En fremtoning fra 

det ukendte. Aliens. Formet af planeten Karafals lavere 
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tyngde og lidt anderledes biokemi, samt af strålingen fra en 

Gb-sol, der befandt sig nogle millioner år højere oppe på 

hovedseriens livs-interval. 

 Og dog var det mærkeligste ved karanerne ikke deres 

umenneskelighed, men at de lignede mennesker så 

forbavsende! 

 Ganske vist havde de langtrejsende fra Jorden næsten intet 

erfaret om de stjerner, Okeanos jog forbi, eftersom næsten-

lyshastighed er lig grå tomhed. Men i rejsens sidste fase 

havde skibets computer, Isokronen, dog givet visse output om 

et ret ordinært dobbeltstjernesystem forude, hvor en rød 

underkæmpe kredsede om en blåhvid Gb-dværg: Systemet 

besad mange ligheder med solens lille planetfamilie. To 

kloder lå i gunstig afstand fra Gb-centerstjernen. Deres 

aksehældning og grundstoffordeling var næsten jordisk. 

Deres lysspektre tydede på liv, baseret på kulstofatomet. 

 Vel! Man landede selvfølgelig, eftersom det var et 

veritabelt lykketræf at ramle på en brugelig havn efter så 

desperat en sejlads gennem tomheden. 

 Og at en Gb-stjerne på nogenlunde det rigtige alderstrin 

besad planeter med et brugeligt miljø, var kun hvad Jordens 

forne astrobiologer havde beregnet teoretisk. Omend man 

naturligvis ikke ventede at myten om menneskets ædle 

ensomhed i en velvillig Skabers hånd skulle lide skade i 

Karafals afsides urtegård. Man drak ikke dus med blævrende 

monstre, vel! 

 Måske var det derfor, den ellers ret fornuftige Tarai svedte 

af uvilje denne skønne morgen ved at se sin søn i en ikke-

jordisk hånd. Men dog umiskendelig en hånd! 

 Selv efter tre år som husven og udsendt stipendiat, var Ioli 

ikke et menneske, hvor troskyldigt så børnene, ja, selv 
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lillesøsteren, lod sig besnære af en ældre, og derfor 

formodentlig mere velopdragen art! 

 Omend det måtte indrømmes, at udviklingens universelle 

logik havde forsynet den karanske fætter med det 

nødvendigste – to arme, to ben, to øjne. Ja, såmænd endog to 

hjerter! 

 Alligevel måtte man, selv med den mest fætterlige 

velvilje, kalde ham en noget sjusket udgave af Guds billede. 

 Hvad Tarais såre menneskelige øjne så, var en piskeagtig 

tynd, sølvgrå nisse; en lemmedasker, hvis albuer og knæ 

bestod af elastiske hinder à la harmonika. Noget, der vel gav 

fyren stor bevægelighed, men også fik ham til at ”flyde” og 

sjangle som i kronisk fuldskab. Kolonisternes foretrukne 

gloser i den anledning var ”blævrenisse!” og ”gummiged!” 

 Men om en karaner just var grim måtte være en smagssag. 

Snarere … løjerlig? En farveløs albino, hvidgrå lige til 

blodets kulør, med dunet-hvidligt hår på et kranium så smalt 

som en økse? Og øjnene, hm … sjælens spejl? Kunne der 

være noget så udsøgt som ”sjæl” bag ved to store runde, gule 

stykker vinduesglas, uden pupil, uden iris eller bare 

øjenvipper? 

 Akkurat som farvede solbriller … man anede ikke hvad 

fyren funderede på, bagved: Mummespil! 

 Næsen var sådan set ikke værst; noget henefter en dunet 

kaninhale. Men munden … øv! En læbeløs revne med små 

grå tænder og en tunge som en hvid brod: Gud ved, om selv 

en karansk tøs kunne li’ at kysse den tudseflab? Den sag 

havde Jordens mænd ofte drøftet, da det dæmrede, at 

udviklingen også på Karafal fandt tosomhed brugelig i 

forplantningen. 
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 Men først når man kom nederst på en karaner, forstod man, 

hvorfor selv taborianernes milde bibellæser, ældste David 

Cody, prækede om bukkens mærke og djævelens afkom … 

 Karafals herskerart syntes snarere udviklet fra slettedyr 

end fra aber. Deres fødder var umiskendeligt hove, med en 

rund, hornet forfod og en lang hæl, der sjældent rørte jorden. 

De løb som gazeller, i en svævende fjedren, der lod de 

gumpetunge kolonister langt bagud. 

 Og det var så den forbrødring. 

 Selv efter treogfirs år på Karafal kunne man ikke anse de 

bukkefodede gedefætre for ligemænd. Så meget mere som det 

så ud til, at disse lokalkendte springfyre bondefangede ens 

nyankomne bedstefædre nok så skammeligt! 

 Hvorfor ellers den mistænkelige villighed, hvormed 

gummifyrene evakuerede deres små bopladser til Taiaku, 

sydøen, dengang Okeanos landede på Niikus vestkyst? 

 Var de skræmte? Måske. Eller storsindede? Næppe! De 

forsvandt bare, som smurte lyn i deres antikverede svævefly, 

sydpå over Turastrædet. Væk fra suppedasen! 

 Bedstefædrene troede jo i den første tid, at de havde fået 

et paradis foræret: Nordøen var omtrent så stor som Schweiz 

og virkede helt frodig og fredelig uden farlige rovdyr. Og 

altså gik man trøstigt i gang med at sætte lidt jordisk facon på 

arealet ved hjælp af økse og ild samt medbragt frø og 

dyresæd. Men så var det, at brod og gifttand sneg sig frem fra 

øens blege skygger. Tilværelsen blev gradvis problematisk. 

Gaven forvandledes til noget i retning af en tikkende bombe 

… faktisk en beskidt måde at fuppe hæderlige flygtninge, der 

anmodede om asyl! 

 Tarai sukkede. Ligefrem elske de lokale plattenslagere 

gjorde ingen jordbo mere! Han skævede ud over Holy Bay. 

Fra højen var vid udsigt til koloniens hovedby, Harbour, ovre 
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på Star’s Point. De tretten tunge kanonbåde lå til ankers på 

reden, næsten færdigudrustede, med røde sejl, skudklare 

piecer og kommandoflaget kækt vajende på Thorods 

chefskib, Valiant. 

 Snarest efter næste sol-springflod ville flåden stå ud på 

Karafals ukendte ocean, sydpå mod Taiaku; en erobrerfærd, 

hvis dristighed utvivlsomt sagde sparto til enhver bedrift på 

en glemt planet kaldet Jorden … 

 Drengene pludrede stadig enfoldigt løs med den 

bukkefodede karaner. På tide, de lærte en smule om livets 

alvor. 

 ”Kom herhen, knægte!” sagde han vrantent. De adlød, 

forundret over hans barskhed. Men også Ioli svajede 

nærmere. 

 ”… min ven Tarai! Ætling af de stjernerejsende og 

havfarerne fra øen Tahiti … ” 

 Tarai tav muggent. Han var lidt træt af den formfulde 

karanske omstændelighed. Og hvor godt Ioli end havde lært 

mondo-engelsk, jordboernes kragemål, generede hans tynde, 

metalliske stemme ens øren en hel del. Desuden var han gået 

herop i Okeanos’ skygge for at tale alene med sine sønner på 

sin sidste orlov. 

 Han strøg fraværende ned over sin kluntede kampuniform. 

I grunden var Ioli vel nu at regne for krigsfange og burde 

holde sig ude af syne? Stemningen var ret anspændt, selv i en 

afsides tekniker-landsby som Jensen’s Landing. Men han 

sagde ingenting. Man kunne ikke leve tre år sammen med en 

beleven nisse som Ioli uden at påvirkes af hans smilende 

levemåde, de muntre glimt i hans luegyldne øjne. Ingen i 

Tarais hus anså Ioli for en bukkefodet djævel. Mindst da 

børnene, som han gerne fortalte karanske krøniker af 

vidunderlig usandsynlighed! 
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 Selv Ninian, som havde arvet sin japanske bedstemor, 

Murasakis, blide skyhed, var frygtløs overfor Ioli … 

 ”… jeg gik til stjerneskibets høj denne morgen … ” Ioli 

tøvede med sin arts gamle pli; men da han efter tre år som 

traktat-stipendiat i Tarais hus havde tilegnet sig en del af de 

fremmedes forbløffende håndfaste vitalitet, ignorerede han 

sin vært og læremesters muthed: ”… fordi du nu har besluttet 

at fortælle dine sønner om forfædrenes tapre rejse fra Jorden 

til Karafal! Tillad mig at lytte! At undre og beundre … ” 

 ”Du er kvik, hva’?” Tarai afskar brat hans belevne 

snakkeri. Han havde ikke fortalt nogen, at han netop denne 

morgen ville opfylde pligten til at fortælle sine sønner om 

fortidens skam og stolthed. Men naturligvis vidste Ioli det via 

sin arts løjerlige evne til at ”opsuge” tanker og stemninger. 

Noget, som gjorde de fleste jordboere utrygge; fraset Tarai og 

hans familie, der med tiden havde vænnet sig til det. Lidt for 

godt, måske? 

 Han trak skuldrene op. ”Jeg har jo fortalt dig om det skøre 

trip, dengang! Det her bli’r kun en skipperhistorie. Jeg mente 

jo, der var tid nok til at fortælle knægtene, hvad min far 

fortalte mig. Nu er der kun en morgenstund.” 

 ”… araua n'maaoi Atalef eo!” Ioli slog over i det 

snirklede, metalklingende karanske sprog, der var så fuldt af 

billeder og dunkle undertoner, at meget få jordboere forstod 

det. Tarai klarede det såvidt, hjulpet af sit polynesiske blod 

og sin mormors billedrige gæliske sange. Ninian var 

dygtigere end han. Men lillesøster smilede kun og tav. 

 Iola havde sagt: ”Skyggen (Atalef) venter dybt i havet!” 

Men da Atalef var et legendarisk søuhyre, hvorom karanernes 

frygt for planetens mægtige hav, T’ai, Skødet, samlede sig, 

mente han måske snarere: ”Ingen undslipper fortidens 

skygger”? Hvad pokker mente fyren i grunden? 
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 ”Antti og Kiala!” startede han resolut og valgte at overse 

karaneren, der stille satte sig på sin tynde bag. ”Jeg vil nu 

fortælle jer en historie, som I engang skal fortælle videre til 

jeres børn! Ganske som min far, Niuli, fortalte mig den efter 

at have hørt den af sin far igen. Han, som hed Koari Vaez de 

Torres, og var den største af alle havfarere fra den jordiske ø, 

Tahiti, nemlig jeres oldefar, som førte Okeanos på den lange 

rejse mellem stjernerne.” 

 Han talte sig varm, smilede endog. For var han ikke selv 

af havfarernes blod med en aldrig tiende udve mod fjerne 

oceaner, ukendte øer? ”Den rejse var et vældigt vovestykke, 

drenge, men vi måtte forsøge den! Som de polynesiske 

søfolk, Jordens største opdagelsesrejsende, engang sagde: 

Søfareren må sejle til han får landkending, eller havet 

opsluger ham; thi sådan blev det bestemt ved altings 

begyndelse!” 

 Hans brune øjne blev fjerne. Han så forbi dem, mod 

synsrande ingen kunne nå. Hans mundvige blev vege, men 

den dristige høgenæse ludede stædigt ovenover; arvet 

uforandret, trods koloniens raceblanding, fra den spanske 

søhane, Louis Vaez de Torres, som i 1605 gik i land på Tahiti 

og skænkede sin sæd til Wanaara, datter af en havfarer fra 

Tatiaroa. 

 Han glemte, at han for nærværende sad på en grushøj 

under et strandet skib, i en verden så fjern at man kunne kalde 

den nowhere, intetsteds. 

 

”… Det hændte en dag for længe siden: Den 17. august år 

2104 på planeten Jorden; en lille og ret ung verden ved en 

stjerne kaldet Solen. Og hvis ikke Karafals skyer spærrede 

udsynet, ville vi stadig kunne skimte menneskenes sol som 
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en lysprik på den nordlige horisont. Så kort rejste de dengang. 

Og så langt … ” 

 Han lyttede lidt til bølgerne, der mumlede mod Holy Bay’s 

kyst efter tyve tusind miles uhindret løb. Skævede til den 

evige skyhimmel, hvor stjernen Auri kun var en lysning, fulgt 

af en anden, blegere lysplet: Achaifa, ”spinderen”, Karafals 

søsterplanet. 

 ”… Om denne stjerne, Solen, kredser adskillige glohede 

eller bundfrosne planeter. Kun på Jordens naboklode trives 

visse primitive livsformer. Det er Mars, en luftløs 

tundraplanet. Her havde menneskene dengang oprettet en 

udpost, hvor nogle hundrede forskere forsøgte at omplante 

hårdføre jordiske livsformer til en ny verden. For på Jorden 

levede mange milliarder mennesker. De savnede plads og 

føde. Mars var deres eneste håb om forøget livsrum. 

 Derfor holdt forskerne og teknikerne ud i kuppelbyen ved 

Mars’ ækvator under de strenge forhold i en luft- og vandløs 

verden. Igen og igen udplantede de hårdføre ørkenvækster og 

-dyr, avlet af frø og sæd, som sendtes op med fragtfærger fra 

Jorden. 

 Der var omkring fem hundrede mennesker på Mars, ja, 

også børn, fordi man sendte hele familier derop. En families 

sammenhold får nemlig mennesker til at arbejde og tåle mere! 

Af samme grund var der mange medlemmer af en vis sekt af 

gammel-kristne, taborianerne, på Mars; de troede fast på, at 

Gud elskede menneskene og havde skabt alverden for deres 

skyld. Derfor var de modige og flittige og gode til 

rumforskning. Ja, mange taborianere meldte sig frivilligt til 

det hårde Mars-arbejde, idet de regnede det for en kristenpligt 

at nå stjernerne. For havde Gud ikke sagt: ’Gå ud og gør alle 

folkeslag til mine disciple!’? 
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 Dette må huskes for at fatte, hvad der skete på Mars 17. 

august, år 2104! Den dag da Jorden, eller rettere: 

menneskeheden, gik under. Hvoraf katastrofen kom, vides 

ikke sikkert. De sidste transmissioner fra Jorden var præget 

af forvirring og panik. Men i TV sås glimt af byer, hvor folk 

faldt om i kvælning. Derfor mener vore biologer, at ulykken 

skyldtes noget, forskerne længe havde advaret imod: En 

såkaldt klima-kollaps, fremkaldt af de enorme mængder 

energi, Jordens kraftmaskiner havde frembragt i kampen for 

at skaffe stadig mere føde, flere industrivarer. Uden at ænse 

den naturlov som siger, at energiens sum er konstant … 

Jordens have og atmosfære blev stadig varmere. Og til sidst 

nåedes en kritisk tærskel, en kollaps. Jordens store 

vandkredsløb forstyrredes. Skove, alt planteliv, visnede i den 

tørre hede. Hvorefter luftens indhold af ilt faldt til 

kvælningsgrænsen, Jorden blev, så at sige, marsificeret. Den 

dyrkbare jord blev tundra og ørken. 

 Og den 17. august tav Jorden. Astronomerne på Mars så i 

deres teleskoper dens lys slukkes. Havene blev mørke som 

mudderpøle, måske i en slags forrådnelse. Kontinenterne blev 

gule og grå. Jordens levende ansigt blev til et dødningefjæs. 

Ingen på Mars kunne se det uden at græde. 

 Men tårer hjalp jo ikke den ensomme kuppelby på Mars. 

For nok var enkelte ørkenplanter begyndt at spire i tundraen; 

de kunne måske engang forsyne Mars med en ilt-atmosfære 

… om en million år. Men de fem hundrede mænd, kvinder og 

børn var døden vis! De vidste det, skønt kuplernes 

hydrohaver endnu skaffede dem ilt og føde, og en avanceret 

brint-reaktor energi, vand og lys, via molekyleombytning i 

grundstofferne. 

 Nogle år kunne de nok overleve. Derpå ville der indtræde 

atrofi, ”træthedsdød”, i deres lille lukkede verden, fordi 
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samspillet mellem moderverdenens millioner af livsformer 

savnedes. De ville omkomme i en ophobning af spildgifte. 

 De var fortabte. Men de var mennesker. Selv når alt er tabt, 

kæmper mennesket videre og fornægter håbløsheden. Og 

hvis Gud tier, beder vi des mere brændende! 

 Og vær sikre på, at taborianerne i Marsstation I bad! Deres 

leder, som kaldtes ældste, var dengang en vis hydrogartner, 

Jacob Cody; en lille venlig mand, der gik og snakkede med 

sine planter. Men i ulykken blev Jacob en kæmpe! 

 Han samlede alle taborianerne i et drivhus, gennem hvis 

glas man så stjernerne vandre over de døde ørkener. Og i tre 

døgn knælede mænd, kvinder og børn mellem Jacobs 

plantebede. De bad, uden frygt eller træthed. Og de bad ikke 

Gud om hjælp, kun om styrke til at adlyde Hans vilje! Jacob 

ledede deres bøn. Det lyste i ham som fra en ild. 

 Og til sidst søgte alle i Station I ind i hydrohaven. For hvad 

nyttede nu forskernes viden, teknikernes dygtighed? De var 

alle skibbrudne, millioner af mile fra land … 

 Den tredje aften, da Mars’ kolde sol sank bag slukte 

kæmpevulkaner, talte Jacob, og hans stemme var uden frygt. 

 Han sagde, at Gud ikke havde ført denne sidste håndfuld 

ud af Sodoma, for at de skulle afvente døden på Mars, 

ligesom umælende dyr i en fælde. For derude i evigheden 

ventede jo ti tusind verdener, og de var alle Skaberens værk! 

Og ældste Jacob Cody bad alle følge ham til en stjerne. Og 

tro! 

 Kun én råbte, at dette var en sværmers grille, en rent 

umulig idioti! Han hed Halgrim Magnusson og var 

Marsprojektets officielle leder; en høj, blåøjet islænding, der 

ofte talte om sine sagaforfædre. 

 Bare ikke den dag. Han sagde, som rigtigt var, at 

astronomerne via laser- og radio-teleskoper havde undersøgt 
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diverse planetsystemer helt ud i halvtreds lysårs afstand, og 

at der ikke i denne radius fandtes nogen verden, hvis 

spektrum viste spor af ilt, klorofyl eller andre livstegn! 

 Men Jacob smilede bare og sagde, at Guds hænder rakte 

længere end halvtreds lysår: De fandt nok en havn. Et sted. 

 Halgrim lo, men det var af fortvivlelse: Nonsens! De 

havde jo ikke engang et skib til stellar sejlads! Bare nogle 

udslidte dronerumfærger, brugt i den fjernstyrede 

forsyningstjeneste fra Jorden. Kunne man plaske over 

uendeligheden i den slags konservesdåser? Galaksen målte 

200.000 lysår i diameter, og Solen lå som et støvkorn i dens 

rand! Uden sikker kurs mod en ret nær stjerne var det blå 

idioti blot at fable om stjernerejser! 

 Men Jacob, Guds lille gartner, svarede roligt den 

fortvivlede chef: Et stjerneskib lod sig vel bygge! Havde 

Noah ikke bygget sin ark på Guds bud? Og med hensyn til en 

kurs, behøvede man blot tro som et sennepskorn, så ville Gud 

lede dem sikkert gennem tider og afstande! 

 Halgrim Magnusson rystede på hovedet. Han var forsker 

og anså tro og håb for hjernespind. Men alle de andre råbte, 

at de hellere ville følge Jacob Cody på en rejse ud i tomheden, 

end leve dødsdømte i tyve år på Mars! 

 

De sled som gale i fire år for at gøre det umulige. 

 Og de havde trods alt et par fordele: Mars-holdet var – 

naturligvis – sammensat af dygtige forskere og teknikere. Og 

der fandtes på Station I en avanceret krystocomputer, 

Isokronen, en såkaldt halvtænker, som selvstændigt kunne 

klare indviklede processer samt udføre en mængde praktisk 

arbejde via et antal fjernstyrede robotter. Endelig var der 

stationens brintplasmareaktor, hvis magnetstyrede, tyngdefri 

kraftfelt frembragte de mærkelige neutrinoer, som uden 
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masse og ladning er bærere af selve tyngdekraften. Denne 

reaktors funktionstid er årtusinder. 

 Alligevel kunne de selvfølgelig ikke bygge et nyt 

stellarskib; dertil havde de hverken metaller eller teknik. 

 Den eneste mulighed var de tre gamle drone-rumfærger; 

egentlig kun mægtige ståltanke, sendt til Mars fra Jorden pr. 

fjernstyring, og drevet af ret små, kemiske raketter. 

 De sammensvejsede disse tre stykker brugt emballage til 

en cylinder, to hundrede meter lang, og halvtreds i diameter. 

Agterude indbyggede de neutrino-reaktoren, som Station I’s 

kernefysikere modificerede til en dobbeltfunktion: Dels at 

udsende en neutrinodrivstråle med en effekt på henved 2 G; 

og dels at udvide det tyngdefri magnetkraftfelt til at omfatte 

hele skibet og reducere dets masse til en brøkdel. Kun da 

kunne passagererne udholde den enorme acceleration, der 

krævedes for at øge farten til den pseudo-lyshastighed, som 

kunne overvinde tidens barriere og afstandenes ufattelighed. 

 Til sidst flyttede de Jacob Codys frodige hydrohaver 

ombord. Kun de grønne planter formåede at producere ilt og 

føde samt bortrense skibets affaldsgifte i de ukendte tidsrum, 

rejsen ville vare. Deres eneste chance lå formodentlig i 

Einsteins gamle tidsparadoks: ”Når hastigheden nærmer sig 

lysets, nærmer tiden sig nul!” 

 Og hver morgen, før de gik til arbejdet, knælede Jacob og 

hans taborianere; de bad om styrke og mod. For i det marsiske 

gry over de livløse ørkener sås den lysprik som var deres tabte 

verden. De vidste, de var hjemløse som mennesker aldrig før 

havde været … 

 Men omsider kom den dag, hvor de gik ind i stjernearken. 

De medbragte frø og dybfrossen sæd af alle planter og dyr, 

som de havde prøvet at udplante i marsørkenen. 
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 Kort før starten gav min egen farfar, astronomen Koari, 

skibet et navn, Okeanos, som er det oldgræske navn på 

verdenshavets gud. Måske ville han dermed vise, at han 

nedstammede fra spanske og tahitiske søfarere, der forhen 

modigt drog ud over havene på skrøbelige skibe. 

 Tæt ved navnet malede Jacob Cody Tabors mærke, det 

himmelblå korsflag med en grøn globe; og underneden skrev 

han: MED GUDS HJÆLP! 

 Og da Koari, som alle andre sømænd, vidste, at der på 

havet også er brug for sømandsskab, greb han sprøjtedåsen 

og tilføjede: og lidt håndkraft! 

 Halgrim Magnusson var skibets officielle kaptajn, skønt 

han stadig syntes noget modfalden. Men af gavn var Jacob 

fører, fordi han stolede på Gud. 

 Men den eneste, som vidste en smule om 

stjernenavigation, var astronomen Koari. 

 Da neutrinofeltet havde reduceret skibets tyngde 

tilstrækkeligt, steg Okeanos lydløst op fra marsørkenen. Og 

vel ude i rummet slyngede neutrinostrålen fartøjet bort fra 

solsystemet med en hast, ingen før havde oplevet. Alligevel 

følte de næppe accelerationen, fordi også deres kroppe var 

næsten helt berøvet tyngde og masse. 

 I grunden blev de, opfattet med øjne fra normalrummet, 

som skygger og drivende røg. For også tiden mistede de … 

 Ifølge skibets ure accelererede Okeanos i henved to år. 

Koari havde programmeret Isokronen til at holde kurs mod 

en klynge klare G-stjerner i Fiskens tegn, omkring 300 lysår 

borte. Men selv han drømte ikke om, at de kunne overskride 

sådanne afgrunde af tid og rum. Dog! Isokronen kendte ikke 

til drømme; med sine sensorer spejdede den uophørlig mod 

uendeligheden, efter fjerne solsystemer hvor mennesket 

kunne leve. Og i dens indre lå alle Jordens tal og data gemt. 
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 På rejsens andet år nåede Okeanos den højest mulige 

hastighed i et fysisk univers … ganske tæt ved lysets. Da var 

det, som gik rum og stjerner under. De fór ind i tidens 

underlige grænseland, neutrum, et gråt og tomt intetsteds. 

 Vel udmålte skibets kronometre stadig tiden i jordiske 

timer og minutter. Men Isokronens stjernepejlere viste, at 

skibstiden nu kun var en illusion, en lygtemand i evighedens 

tåger. Einsteins paradoks bekræftedes: ”Når hastigheden 

nærmer sig lysets, nærmer tiden sig nul … ” 

Det er næppe muligt at beskrive, hvad de fem hundrede 

flygtninge udholdt under denne sære rejse. Vel gav reaktoren 

lys og varme. Og vel fik Jacobs dygtige gartnerhænder 

hydrohaverne til at yde ilt og føde nok til overlevelse. Men 

som tiden gik … hvis den gik … blev deres lille lukkede 

verden ”træt”. Spildgiftene ophobedes langsomt. Og desuden 

led de meget under pladsmanglen og ensformigheden. En del 

døde. Men der fødtes også børn. Kun taborianerne bevarede 

sindsroen og humøret. De bad ofte og tvivlede aldrig på, at 

skibet var i Guds varetægt, som en fugl i en venlig hånd … 

 Og måske havde de ret? 

 For når man i blinde gennemkrydser et rum, hvori 

stjernerne kun er uhyre afsides støvkorn, er chancen for at 

finde planeter af jordtype forsvindende små. Vel registrerede 

Isokronen adskillige gange en stjernes nærhed, og næsten 

enhver stjerne har planeter. Men ikke en eneste planet besad 

den hårfine balance mellem kemiske og økologiske faktorer, 

hvori jordelivet alene kan bestå. 

 At Isokronens sensorer alligevel til sidst opfangede et 

sådant livsspektrum, forbavsede forskerne. Men ikke Jacob, 

for hvem usandsynligheder var småting og troen alt. 
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 Okeanos sagtnede langsomt sin fart gennem tidens blygrå 

intethed. Det varede et par år før de atter gled tilbage i 

normalrummet og ved stjernepejling kunne måle tid og sted. 

 Og forskerne havde svært ved at fatte resultatet: Målt i 

normaltid havde rejsen varet godt tre hundrede år, skønt 

skibets kronometre kun sagde: Otte år! 

 Den gennemrejste afstand syntes at være nær ved 300 

lysår. 

 Forskerne rystede på deres kloge hoveder: Hvordan fatte 

tal som sagde, at de nu befandt sig i det 25. århundrede, skønt 

de vitterligt var født i det 21.! 

 Men mennesker, der har set den sikre død i øjnene, 

bekymrer sig ikke længe om tidens relativitet. Håbet skinnede 

forude: En klar, blåhvid dværgstjerne, der dansede menuet 

med en døende rød ”underkæmpe”. Og dværgen var en 

relativt ung Gb-stjerne, meget lig Solen! 

 Spektrale målinger viste, at der på dværgstjernens to 

planeter herskede temperaturer, hvor liv var muligt. Tættere 

ved afsløredes det, at den inderste planet kun var en 

slaggeørken uden tegn på planteliv. Men den yderste planet 

syntes selve håbets havn! 

 Den var noget mindre end jorden, med lavere tyngdefelt. 

Den roterede med et døgn på tredive timer. Og dens bane var 

noget slynget, påvirket af de to stjerner og den store, nære 

naboplanet. Men den havde atmosfære af jordlignende type, 

med kvælstof, ilt, argon, vanddamp og kuldioxyd, hvilket 

tydede på et udviklet biologisk livssystem. 

 Okeanos gik ind i kredsløb. Planeten var omgivet af 

ubrudte skylag, men infra- og radarmålinger afslørede den 

som en subtropisk havplanet med ringe aksehældning og 

svagt markerede årstider. Landmassen var uanselig: Kun en 

langstrakt dobbeltø adskilt af et 400 km bredt stræde. Den 
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nordlige ø var omtrent af størrelse som Schweiz, den sydlige 

lidt større end Italien. 

 Langs begge øers østkyst løb en mægtig vulkansk 

bjergkæde. Der var floder og skove. Og på øernes vestlige 

kystsletter fandtes græssletter og dybt indskårne fjorde. 

 Alt i alt – liv af jordtypen syntes at kunne klare sig her. 

Jacob og hans taborianere sang triumferende takkesalmer. 

Forskerne diskuterede lidt mere nøgternt den nye verdens 

bio-termiske værdier: Enkelte tal tydede på tilstedeværelse af 

højere animalsk liv. Ja, en inframåling syntes endog at afsløre 

større beboelser, byer, på sydøen … intelligent liv? 

 Skylaget hindrede brug af skibets teleskoper. Forskerne 

ønskede mere tid til udforskning i kredsløb, men tilstanden 

ombord krævede hurtig landing. Stadig flere blev syge af 

iltmangel og miljøforgiftning. Og Jacob sagde: ”Når Guds 

hænder har båret os trygt over afgrunden, skal vi da klynke af 

skræk, når Han skænker os redningen?” 

 Skibets navigatør, Koari, støttede ham. Der var ingen 

chance for at overleve vidererejse til en anden stjerne! I al 

fald ikke før Okeanos’ livssystemer var fornyede. Valget stod 

mellem snarlig kvælning kontra risikoen ved en hastig 

landing. 

 Følgelig landede de efter få kredsløb et sted på nordøens 

østkyst; måske fordi styrmanden Koari lokkedes af havet. 

Han satte skibet ned nord for en flodmunding nær en dyb 

bugt, der kunne blive en god havn. 

 De slog skibsporten op, og indåndede en fremmed verdens 

luft: Den var god! Den lugtede af vulkaners ild, havets salte 

vinde og skoves iltrige luftning. Sølvgråt græs duvede 

omkring skibet. Dagen var en grå dæmring under de evige 

skyer, men dværgstjernen sås deroppe som en regnbuefarvet 

lysring. 
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 Skibschefen, Halgrim Magnusson, fattede atter mod og 

besluttede sig til at blive den første jordbo på den nye verden. 

Han begyndte en tale på skibets tærskel. Men så var det at 

Peter Jensen, en dansk astromekaniker, skvattede ned fra 

rampen og huggede berømmelsen: Stedet hed siden Jensen’s 

Landing. Men Halgrim blev fornærmet. 

 Jacob var bare glad. Han plantede Tabors fane foran 

Okeanos, knælede og takkede Gud. Bagefter døbte han 

bugten Holy Bay og stak ivrigt sine hænder ned i den røde 

vulkanske muld. Han sagde, det var god jord for en gartner. 

 Og han fik ret! Mens andre byggede en lejr foran skibet, 

anlagde Jacob havebede, såede urtefrø fra Jorden og lagde 

kartofler. For de trængte til frisk føde. Alle var syge og svage 

med tegn på skørbug efter otte (eller tre hundrede?) år i 

skibets minimumshelvede. Og endnu turde ingen spise af 

havets sære fisk eller jage de store blege dyr, der græssede på 

sletterne. 

 Men snart knaldede geværerne dog lystigt. For biologerne 

havde ikke fundet farlige gifte i de lokale planter og dyr. Og 

jagten var nem. Dyrene syntes halvtamme og ufarlige. 

 Og så, et par uger senere, hændte noget forbavsende: To 

æolere landede nær Okeanos; store hvide svævefly, der red 

elegant på den konstante sol-passat. 

 For første … og sidste … gang mødte jordboerne 

lokalfolket, karanerne. Og alle syntes de lignede blege, 

leddeløse spøgelser, klædt i sølvgrå dragter; med gule, tomme 

øjne, og bukkehove i stedet for ordentlige fødder! Omend 

flyene og tøjet tydede på en vis, mådelig civilisation. 

 Halgrim lod geværer affyre i luften som advarsel. Derpå 

indelåste han de fremmede i et blikskur. Jordboerne rådslog i 

dagevis. Så forhørte de fangerne. Deres sprog lød som sange 

fra et ukendt land, og de fandt sig tålmodigt i den barske 
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behandling. Hvad pokker skulle man stille op med disse 

gloøjede originaler? 

 Omsider gjorde den karanske delegation selv ende på 

usikkerheden. Det viste sig at de på få dage havde aflyttet 

jordboernes mondo-engelske. De bad om et møde og talte helt 

forståeligt, omend med en metallisk syngen, der irriterede 

jordiske øren. Alligevel! At lære en anden verdens sprog i en 

håndevending tydede på en vis, næsten farlig intelligens. 

 Men karanerne virkede hverken venlige eller fjendtlige. 

De lyttede høfligt, mens Halgrim berettede om jordboernes 

utrolige odyssé mellem stjernerne, og berettede derpå kort og 

sagligt om deres egen verden: Planetens navn var Karafal. 

Nabokloden hed Achaifa, og karanerne stammede derfra. 

Men de havde levet meget længe på Karafal. Deres hovedby 

på sydøen, Elee, var grundlagt for seks årtusinder siden. 

 I øvrigt kaldte de den blåhvide stjerne for Auri, og den 

fjernere røde kæmpe for Maora. Sundet mellem øerne hed 

Turastrædet, de store vulkankæder i øst Strataras, 

”Skysøjlerne”. De fleste karanere boede på sydøen, Taiaku. 

Deres antal var kun få millioner som følge af en og anden 

fortidig ulykke, efter hvilken de stadig arbejdede med at bøde 

på en beskadiget natur; en opgave, som nogenlunde var 

fuldført. Omend man endnu øvede en vis kontrol med især 

nordøens flora og fauna fra et antal små spredte 

forskningsstationer. 

 Karanerne stillede egentlig kun jordboerne ét spørgsmål: 

Var deres ophold kun en rast, eller agtede de at blive på 

Karafal? 

 Halgrim lo og pegede på sine geværmænd. Han tog 

spørgsmålet for en tilsløret trussel og svarede derfor barsk og 

truende. Og fastlåste dermed i mange år forholdet mellem de 

to racer: ”Jo, sandelig agtede jordboerne at blive på denne 



 

31 

rare planet! Og selv om de for tiden var lidt rejsetrætte, var 

de dog børn af en art, der kunne og ville kæmpe for sit 

livsrum! Med alle midler! Og til det yderste!” 

 Karanerne så tavse på det arrede skib, på jordboernes 

udtærede ansigter og skudklare geværer. 

 Da svaret omsider faldt, var det kort og uventet: Karanerne 

agtede at overlade hele nordøen, Niiku, til de landflygtige, 

uden vilkår; et område på 140.000 kvadratkilometer eller 

godt en tredjedel af alt land på havplaneten! 

 Jordboerne var stumme af forbløffelse. De stirrede 

mistroisk på karanernes øksefjæs og gule øjne. Der måtte 

være luskeri bag denne formelige kapitulation! 

 Halgrim spurgte groft om pris og betingelser. Karanerne 

meddelte blidt, at der intet var af den slags. Deres forskerhold 

ville snarest begive sig hjem pr. fly over Turastrædet, hvis 

malstrømme ikke tillod anden form for passage. 

 Dette sidste blev tydeligt betonet. 

 Halgrim mumlede, en smule mindre grov. Det dæmrede 

for ham, at et vist samarbejde kunne være ønskeligt, eftersom 

jordboerne vidste så lidt om Karafal. Han tilbød en 

udveksling af viden. For eksempel kunne man jo nok lære de 

skysvøbte indfødte et og andet om astronomi! 

 Karanerne lovede høfligt at overbringe det smukke tilbud 

til Talernes råd i Elee. Derpå trak de sig tilbage med mange 

leddeløse buk. Deres oldnordiske fly svirrede lydløst bort 

mod syd, båret af den stive solpassat. 

 De viste sig aldrig mere på øen Niiku. Man fandt deres 

rømmede forskningsstationer, men ikke en brugsting, et 

notat, der kunne fortælle noget om dem. 

 Jordboerne diskuterede den sag i årevis: Hvad havde disse 

slatne albinoer mon at skjule? Anså de en for en kluntet 
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abefætter? Eller var hensigten med den storslåede gave at 

formilde overlegne invadører fra rummet? 

 Uvilje og trusler havde været lettere at forstå! Men belevne 

gedebukke? Dækkede deres forbeholdne blidhed mon ikke 

over en vis foragt? Hvis deres hovedstad virkelig var 6000 år 

gammel, måtte de jo have en civilisation! Ja, måske var de 

tilmed jordboerne overlegne. Hvor kloge var de? Havde de 

faktisk nok så snildt fået invadørerne interneret på en afsides 

ø, omgivet af et stort og farligt ocean? Ligesom tiggere; en 

slags displaced persons, man slængte en almisse til! 

 Men ok! Ville de højrumpede gummifyre surmule dernede 

på den anden ø, så dem om det! Man havde nok at gøre med 

at sætte skik på det nye land. Kun Jacob bad ofte en bøn for 

de bukkefodede hedninge på Taiaku … 

 

”Jammen far!” 

 Kiala smed knælerens glitrende vinge fra sig; hans blå øjne 

gnistrede: ”Karanerne er slet ikke højrumpede, vel? For nu 

kender vi da Ioli! Han laver fløjter og fortæller skægge 

historier! Og … ” 

 ”Og vasker op for mor!” rykkede Antti til undsætning. 

”Og sejler med dig og Ninian i Seagull, sel’ om han bliver 

søsyg og brækker sig!” 

 ”Tjo … ” Tarai smilede mat. Det lod ikke til at hans sønner 

var særlig betaget af sagaen om den store stjernerejse. 

 Han skævede til Ioli. Noget dansede i karanerens gyldne 

øjne, som skyggespil i vand. Var det hovedrysten, en blid 

ironi? Som ofte før følte Tarai sig usikker, skønt han i tre år 

havde fungeret som vært og lærer for denne unge, såkaldte 

stipendiat. Ioli var altid beleven, venlig og rede til at lære om 

det jordiske, men sagde meget lidt om sig selv og sit folk på 
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Taiaku. Måske efter ordre hjemmefra? Hvorfor havde 

Talernes råd egentlig så uventet sendt ham herop? 

 Nå, det ville måske vise sig før denne dag var forbi. Når 

broderpatruljen ankom fra Harbour … 

 ”T’looi … min ven Tarai … ” Hvad Ioli end tænkte, talte 

han stadig med sin arts artige grandezza: ”Spild ikke denne 

smukke morgen, før du drager i krig, med overvejelser om, 

hvorvidt jeg er en hedensk gedebuk, som Ninian må holde på 

panden når jeg er søsyg … ” 

 Han lo lidt, en anelse urolig. ”De er allerede på vej fra 

Harbour. Du har kun kort tid til at fortælle dine drenge resten 

af historien, så de kan lære respekt for deres art fra den fjerne, 

forsvundne planet, Jorden!” 

 En båd med rødt sejl var ved at krydse bugtens vindfurede 

vand. Karafals disede dagslys glimtede i våbnene. Tarai fik 

en klump i halsen. Det var første gang, David Codys broder-

patrulje kom bevæbnet til Jensen’s Landing. 

 ”Drenge … ” Han smilede til sine ophidsede sønner, der 

havde stillet sig ved Iolis knæ … hvis man kunne kalde dem 

knæ: ”Alt dette hændte for treogfirs år siden. Og man må 

huske, at jordboerne dengang var få og intet vidste om den 

nye verden. Med tiden har vi lært meget. Især siden Ioli kom 

hertil, fordi Talernes råd i Elee besluttede at modtage 

Halgrims gamle tilbud … ” 

 Han skævede igen til båden, og til knælerens glimtende 

vinge. ”Nå ja, på den anden side er det slet ikke så let at 

dumpe ned i en fremmed verden … man gør vel visse fejl … 

” 

 Fra højen, hvor de sad i Okeanos’ skygge, var et langt kik 

mod syd over Star’s Point, en skovløs landtange mellem de 

to fjorde, Holy Bay og Smith’s Inlet; vel omkring en halv snes 

kilometer bred og femten lang. Og dette var alt, hvad der var 
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tilbage af jordboernes koloni efter tre generationers forsøg på 

at kultivere øen Niiku. 

 Ude mod vest skimtedes den brede voldgrav og 

stærkstrømshegnet, der havde kostet så meget slid at anlægge. 

Star’s Point var reelt en belejret fæstning, bevogtet af 

robotterne. 

 ”Vi begik vist nok nogle fejl her på Karafal … ” Han 

tøvede, generet af Iolis tavse lytten. ”Men man må prøve at 

forstå situationen! De første kolonister længtes meget efter 

Jorden. Og de brød sig ikke om Niiku! Aldrig så man et glimt 

af grønt! Bare disse blege, svajende skove, det grå græs! Ja, 

og Oierne, hvis kød smagte som mugne kartofler. Alting 

virkede så forkert på jordboerne! Desuden blev mange syge i 

de første år, for det er ikke let at vænne sig til en fremmed 

verden, selv om den er af jordtype. Karafal har ringere 

tyngdekraft, og skyerne slipper aldrig rigtigt solskin igennem. 

Og selv om vi nok kan spise de lokale planter og dyr, får 

mange af os tynd mave og halsbrand af dem!” 

 Han betænkte sig. Nu blev det vanskeligt: ”Vel! Folk 

anlagde farme på sletterne, byggede huse, pløjede og såede 

korn. Men Karafals insekter og kryb, og også Oierne, disse 

store gummidyr, kom og åd af alt det nye, grønne! 

Nybyggerne knaldede løs med geværer og strøede gift, men 

det hjalp kun lidt. Alting var så besværligt anderledes … 

 Derfor besluttede kolonisterne på et møde i Harbour, 

taborianernes by ved Holy Bay, at ”jordliggøre” Niiku. Selv 

om forskerne, der stadig boede her ved Okeanos, fordi man 

fandt det bedst at holde rumskibet i orden, advarede mod 

drastige indgreb i en stadig ret ukendt økologi. Men 

kolonisterne var vrede, fordi deres afgrøder blev ødelagt. Og 

de fik medhold af taborianernes nye ældste, Josef Cody. Han 
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sagde, at man burde gøre Niiku til et ”forjættet land med 

mælk og honning!” 

 Og altså lod man robotterne gå i gang, fjernstyret af 

Isokronen. De var effektive og utrættelige. De afsved skovene 

med energistråler, dræbte Oierne og udspredte tonsvis af 

kemiske gifte. Imens udklækkede kolonisterne jordiske dyr 

og insekter fra Okeanos’ frostbokse. Og da det var ørken-

nøjsomme arter fra marsstationen, trivedes de fint i Karafals 

subtroper. 

 Snart grønnedes de afsvedne sletter og skove. Og alle var 

glade for at se jordiske vækster igen, selv om det bare var 

kaktus og torn og sej marehalm. Også dyrene formerede sig 

udmærket: Ørkenræve og sandslanger og snyltehvepse gjorde 

ende på de overlevende Oier og de store karanske træ-

bestøvere, k’linis, skælverne! 

 Så fik kolonisternes afgrøder fred; der kom gode høstår. 

Der fødtes mange børn, og jordboernes antal steg kraftigt. 

Forskerne i Jensen’s Landing oprettede en skole og 

underviste deres børn, for at Jordens viden ikke skulle gå tabt. 

Således har min far lært mig den astro-navigation, han igen 

lærte af sin far, som førte Okeanos over rummets mørke hav. 

Men selv har jeg aldrig set stjernerne derude bag Karafals 

skyer. Dog holdt vi i alle disse år Okeanos’ maskineri i orden; 

også fordi kolonien får strøm fra reaktoren. Alligevel er det 

sært hele sit liv at være styrmand på et skib, som aldrig sejler! 

Og I drenge skal være det efter mig … hvis vi vinder krigen, 

som nu snart begynder. 

 For selv om Niikus sletter grønnedes, og alting tegnede 

lyst, kom en tid, hvor tingene vendte sig imod os. Det var, 

som om den nye og den gamle natur begyndte at kæmpe mod 

hinanden. 
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 Jeg var endnu dreng dengang. Vore forskere mente, at den 

bratte ”indplantning” af Jordens genetiske arv i en anden 

verdens natur, havde fremkaldt kaos i DNA-koderne, som 

styrer arternes særpræg. Men hvoraf det end kom, blev øen 

Niikus natur ond. De hvide skove skød atter op med utrolig 

fart, men de indfiltredes af vildnis af kæmpestore kaktus og 

tjørne. Og ud fra vildnissene kom sværme af jordisk-karanske 

bastarder: Forvoksede skorpioner, hvepse og rovinsekter! Og 

jordiske ørkenræve, som nu var blevet store blege bæster, de 

farlige ”skyggeulve”. Mens sandslangerne var blevet til hele 

sværme af dødsens giftigt småkravl, der kostede mange 

nybyggere livet! 

 Andre dræbtes af kæmpehvepse og knælere, der angreb 

farmene som dæmoner, fordi deres voksende myriader ikke 

fandt føde nok i vildnisset. Faktisk var jordboerne på nippet 

til at bukke under for dette angreb fra en fjendsk 

dobbeltgænger-natur. Kun fordi de usårlige universal-

robotter fik bjerget mange nybyggerfamilier ud af de farlige 

vildnis, lykkedes det at forsvare hovedbyen Harbour på Star’s 

Point. 

 Mennesker og robotter gravede en milelang voldgrav 

tværs over halvøens rod mellem de to fjorde. Bag graven 

rejstes et stålhegn, ladet med stærkstrøm fra Okeanos’ 

reaktor. Bag det igen dannede robotterne vagtkæde og 

nedskød alle angribende rovinsekter. 

 Alligevel vokser koloniens vanskeligheder. De mange års 

vagt slider robotterne op, skønt de nu får hjælp af et vagtværn, 

ledet af Thorod Magnusson, en sønnesøn af den første 

kaptajn. Og de 

magre sandjorder på Star’s Point kan knap yde mad nok til 

vore tre tusind kolonister. Rationerne er små. Mange børn 
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dør. Og folk er vrede og bange. De lever jo som i en fangelejr 

uden udsigt til bedring. 

 Mange spørger, om vi bare passivt skal sygne hen, år for 

år, når der sydpå ligger en stor og rig ø, kun beboet af nogle 

indfødte? Husk … vi er de sidste af en stor slægt! Vi kan begå 

fejl. Men vi har altid kæmpet til det sidste!” 

 Tarai tav. 

 Han havde opfyldt pligten til at fortælle sine sønner sagaen 

om de landflygtige, der havde udrettet sande undere i striden 

for at overleve. 

 Men han undgik drengenes havblå og Iolis gule, fremmede 

øjne. I stedet kikkede han over på de tolv kanonbåde, der lå 

for anker ved bugtens modsatte kyst. Korsflaget med den 

grønne globe vajede fra masterne. De bar stolte navne fra en 

uddød planet: 

 Renown. Tiger. Valiant. Hills of Zion. Glory of God. 

 Det var Thorod og David Cody, der fattede planen om at 

redde kolonien ved et dristigt søtogt for at erobre den uskadte 

sydø. Han havde selv været blandt de få, som protesterede: 

Det var ikke fair at angribe karanerne, der dog havde skænket 

jordboerne asyl og aldrig fortrædiget dem! 

 Alligevel … han kunne ikke nægte, at hans hjerte havde 

banket ved tanken om en vovelig havfærd over et ukendt 

ocean! For var han ikke de store søfareres arving? Desuden 

… i treogfirs år havde jordboerne i grunden levet som tålte 

gæster hos en fremmed art, der nærmest arrogant internerede 

dem på en afsides ø, som var de pestbefængte! 

 Men i al fald havde han gjort indsigelse. Forgæves, 

selvfølgelig, som man kunne vente, når hårde realiteter og 

vrede mænd tager føringen. Oprustningen tog fart. Han blev 

selv soldat i vagtværnet, trods status som Okeanos-specialist. 

Enhver måtte nu gøre sin pligt … 
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 Nu var broderpatruljens båd ved at nå Jensen’s Landing. 

Sara var sikkert med. Hun hadede Ioli. Næppe fordi hun 

troede, hvad hendes mand, Ældste Cody, prækede: At 

karaneren var udsendt spion; snarere fordi Ioli, efter diverse 

hede nætter, havde vendt sig fra hende til Ninian … med lidt 

kvalme måske? 

 Ioli måtte vide, at den patrulje var ude efter ham. Og dog 

virkede han rolig. Stolede han på sin diplomatiske status som 

udsendt stipendiat? Eller fattede han simpelt hen ikke hadet 

til en overlegen, ikke-jordisk art? 

 Tarai iagttog sin ven med noget blandede følelser. Hvad 

burde veje tungest: Loyalitet mod en gæsteven eller hensynet 

til ens egen art i et truet eksil? 

 ”Antti og Kiala!” sagde han noget skarpere, end han havde 

tænkt. ”Jeg har nu fortalt jer, hvad jordboere vovede for at 

finde en ny verden: Karafal! Engang skal I fortælle jeres børn 

historien, så at også de kan føle stolthed over at tilhøre 

menneskeslægten! Men nu skal I gå hjem og blive der, til jeg 

kommer!” 

 De adlød forundret. Han plejede ikke at tale hårdt til dem. 

Antti slæbte knælerens vinge med sig, skønt den var ved at 

blive grå og glansløs. 
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Andet kapitel 
 

 

”T’looi … ” 

 Ioli svajede leddeløst nærmere. Han holdt sine rastløse 

klohænder stille. Tarai vidste, han var bekymret, og hvorfor. 

Ioli havde denne underfundige lokale evne til at meddele sig 

uden ord. Det kaldtes l’uu; tavshed. Ninian påstod, at Ioli ofte 

”talte” med sine egne på sydøen, tusinder af mil borte. Men 

Ninian var jo også lidt godtroende … 

 ”Tilgiv, at jeg forstyrrede din sidste morgen med dine 

sønner … ” Iolis karanske belevenhed kunne være en 

prøvelse: ”Men du er min gode lærer og ven og dine råd 

værdifulde … ” 

 ”Ja, ja! For pokker!” Tarai vrissede. Broderpatruljens 

komme betød også bøvl for ham: ”Du er bange! Det har du 

grund til! Sara er sikkert med båden. Du skulle ha’ holdt 

fingrene fra den rødhårede irske ildebrand, dit fæ! Og selv om 

David er taborianernes ældste, har Sara bukserne på!” 

 ”Hja … men hun var så, hm … veloplagt?” 

 Iolis blege, smalle ansigt var så fåret, at Tarai lo. Fyren 

var, ret beset, en grønskolling; kun treogtyve år. Og med tiden 

opdagede man, at der bag al hans blide artighed gemtes visse, 

ret menneskelige svagheder. Desuden var Sara unægtelig et 

såre jordisk stykke kvindfolk under sin tækkelige sorte 

taborianer-kjole! Ikke sært, at hun fik lyst til en mundsmag 

fremmedhed. Rent fysisk lod det sig formodentlig gøre, 

eftersom naturen også på Karafal havde fundet den tokønnede 
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forplantningsform velegnet. Og, nå ja, så gik unge Iolis 

uskyld fløjten! Ganske forståeligt, i øvrigt! Selv som 

rekonvalescent efter et slangebid kunne Sara gøre en sten 

letsindig! Enhver kone i Jensen’s Landing havde vogtet sin 

mand i de uger, Sara tilbragte i Docs let sprittede varetægt. 

 ”Hvis David lugter lunten … ” Hans latter døde hen i et 

strejf af uvillig skinsyge, vakt af tanken om denne 

bukkefodede noksagt i Saras hvide arme: ”Eller bare nogen, 

udover Doc, Ninian og mig … ja, selv uden taborianernes 

dydighed mener mange jordboere, at arten er en slags hellig 

gral her i det fremmede!” 

 ”Men Sara var ensom da hun vendte tilbage fra dødens 

grænse, og en anden verdens livslyst atter vågnede i hende.” 

 Forborgne skygger dansede i Iolis gule gedeøjne: ”Jeg 

oplevede, hvor ungt livet brænder i menneskene! Vi på 

Karafal er vist nok gamle og forsigtige imod jer, t’looi!” 

 ”Dog ikke for gamle til at lære unoder, hvad!” Tarai 

vrissede, splittet mellem uvilje og hengivenhed. Når disse 

glimt af livslyst gennembrød Iolis artighed, virkede han 

faktisk afvæbnende ung! Eller var det en følge af tre års 

samliv med jordboerne? Ioli havde vist sig temmelig 

lærevillig. 

 ”Men vær på vagt over for broderpatruljen! Og over for 

Sara! Folk ovre i Harbour er oplagte til krig! Mistroiske!” 

 ”Åh, men jeg vil forklare, at jeg ikke er spion! Og at vi 

karanere i årtusinder har afskyet vold! Selv hvis I kommer 

ubudne til Taiaku, vil talerne tilbyde fred.” 

 Tarai sukkede. Tav. Af et bedaget og utvivlsomt kløgtigt 

folk at være, syntes karanerne dog på visse punkter at være 

løjerligt troskyldige! Fattede de ikke, at en ung og selvbevidst 

art ikke altid ville leve som betlere på deres dørtærskel? 

 ”Men jeg er urolig for Ninian,” sagde Ioli langsomt. 




