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Men af kundskabens træ på godt og ondt skal du ikke æde, thi 

på hvilken dag, du æder af det, skal du dø døden … 
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Første kapitel 
 

 

- og jorden var øde og tom, og der var 

mørke over afgrunden. 

Genesis. 

 

I 

 

”Dr. Howard Smith bedes straks komme til professor Corcrans 

kontor! – Dr. Howard Smith bedes straks – ” En ung og lys, men 

meget selvbevidst kvindestemme talte fra visiofonens højttaler. 

Clark, den unge assistent, skævede irriteret op. De grå øjne på 

teleskærmen mønstrede ham alvorligt, inden de forsvandt. 

 ”Hun føler sig, den små Allyson! Hun er vokset mindst to 

tommer i de par dage, siden krigen brød ud. Jeg tør vædde på, at 

hun har indstuderet den kommandostemme på stålbånd samme 

dag, Oak Ridge blev direkte underlagt det atlantiske hovedkvarter. 

Aner du, hvad Corcran vil, Howard?” 

 ”Overhovedet ikke – ” Howard blinkede fraværende bag sine 

stærke brilleglas, ”men vi blev i hvert fald forstyrret. Nu må du selv 

fuldføre forsøg 84, Clark!” 

 ”Jeg kunne gøre det i søvne!” Clarks fingre fór behændigt hen 

over instrumenttavlen, hvorfra den store synkrotron, der summede 

dæmpet bag sine panserskjolde midt i laboratoriet, blev 

kontrolleret. ”Stik bare af!” 

 ”Ja, men pas nu på – ” Howards smalle, trætte ansigt var 

bekymret. ”Et forfusket forsøg kan spolere hele rækken!” 

 ”Jeg har jo gode gamle Bell III!” Clark nikkede mod 

computeren, hvis røde, blå og hvide signallys blinkede årvågent 

ved rummets langvæg. ”Hun lurer på mig som en kat. Jeg har en 

fornemmelse af, at hun ikke kan fordrage mig. Hun er der lige med 

det samme, hvis jeg kludrer!” 
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 ”Forsøg 84 forløber planmæssigt – ” Bell III summede 

monotont sine meldinger, en enstonig lille melodi fra de store 

energiers grænse. ”Der udvikles nu 96 milliarder elektronvolt. 

Mesoner er accelereret til 98,2 % lyshastighed. Talliumatomet 

opstår på ny fra energi – ” 

 De lyttede begge. Clark dog kun med et halvt øre. Han 

bemærkede lidt undrende, at Howard, kernefysikeren, der skabte 

de tretten nye isotoper fra tallium, var begyndt at gråne i 

tindingerne, og lagde uventet den friskfyragtige facon, han havde 

tillagt sig de sidste dage, bort. 

 ”Du slider for hårdt, Howard. Du burde have taget ferie for 

længst. Nu er der krig og lukket for al orlov!” 

 Howard smilte fraværende, lidt uforstående, ”Ferie – jamen 

forsøgsrækkerne … det vil vare år endnu, før vi er til bunds i 

mulighederne!” 

 ”Alt for forskningen. Du – den sidste tilbeder af ren viden!” 

Clark smilte skævt. Et indre oprør brød omsider igennem. ”Nu har 

Oak Ridge, atomets helligdom, jo også bevist sin 

eksistensberettigelse. Tredje verdenskrig er kun fire dage gammel, 

men kernevåbnene har allerede lagt hundreder af storbyer i aske: 

Men mon du har opdaget det – ” 

 Howard så på sin assistent. Hvorfor skinnede hans øjne sådan? 

Han, som ellers var roligheden selv. 

 ”Ja – krigen …” han tøvede lidt rådvild. ”Nu er der jo krig. Men 

pas nu på notaterne, Clark. Den nye soraliumisotop er det mest 

lovende, vi har arbejdet med – ” 

 Han nikkede venligt, gik mod døren. Clark stirrede efter ham, 

rystede på hovedet. Rimeligvis havde Howard ikke opfattet et ord 

af samtalen. Arbejdet var hans verden. Skønt Clark havde været 

hans assistent i tre år, anede han ikke engang, om hans chef havde 

familie, eller blot, hvor han stammede fra. Venlig, men milevidt 

fjern når det ikke drejede sig om at følge mesoners bane i 

energifelterne eller omsætte et nyt resultat i formler. Det syntes 

ganske at være gået ham forbi, at en uindskrænket atomkrig rasede 

hen over Jordens overflade hundrede og tyve meter over Oak 

Ridges atomsikre, underjordiske storby, hvor selv 

brinteksplosionerne kun mærkedes som en sitren i de svære 

betonmure. 
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 Clark var bange. Hans kone og deres to børn var nok evakueret 

til Colorados ørkenland, men intet sted på overfladen var sikkert 

mere. Og han kunne ikke være hos dem. Arbejdet i Oak Ridge var 

krigsvigtigt, og forskerne under krigens hårde disciplin. Sært for 

resten at man ikke allerede var overført til de elektronstyrede 

robotfabrikker i centrets dybeste sektorer, hvor de tunge 

kernevåben fremstilledes, i stedet for at gå og nusse her med 

Howards endeløse forsøgsrækker over soraliumet. 

 ”97 milliarder elektronvolt,” sang Bell III, ”mesoner 

accelereret til 99,3 % lyshastighed …” 

 Computerens røde, blå og hvide signallys glimtede roligt. Stof 

og energi skiftede atter og atter identitet i synkrotronens fortættede 

magnetfelter. Bell III knaldede i svimlende hast tal og cifre ned på 

en papirstrimmel og spyede den fra sig. Clarks øjne afkontrollerede 

rutineret de sitrende visere. Skønt … måske regnede atlantstaben 

netop Howards arbejde for krigsvigtigt? En ny lovende energikilde 

fra atomets indre – eller et nyt, effektivt våben? At omforme stof 

til ren energi, i stedet for spaltning – nej! Som våben var soralium 

purt vanvid. En pålidelig metode til selvmord. Men var der 

overhovedet fornuft i det, der skete på overfladen? 

 Clark stirrede sløvt på de glimtende lys. Bell III messede nu sin 

energiens højsang ganske for døve øren. Det var antagelig derfor, 

Howard nu skulle til chefen. Stakkels mand! Han drømte så smukt 

og naivt om sin vidunderlige nye energikilde, der skulle erstatte de 

udtømte kul- og oliefelter … 

 

I laboratoriets forrum krængede Howard sin blysilkedragt af sig. 

Den hvidklædte H. I.-mand, der i denne uge var attacheret ham fra 

Health Instrument Divison, var der straks med sine instrumenter 

for at konstatere, om han havde pådraget sig en ”forkølelse”, en 

farlig dosis stråling, under dagens syslen med de farlige 

kerneenergier. Hvor mange små partikler var nået ind i 

blodkredsløbet, leveren, galden, nyrerne eller milten? Havde han 

haft kvalme? Var han det mindste utilpas? Var noget usædvanligt 

forekommet under arbejdet? H. I.-manden gjorde sin pligt, og 

Howard fandt sig tålmodigt i det. Han vidste, hvor mange usynlige 

farer der truede enhver i disse ”varme”, ”halvhede” og ”hede” 
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regioner, og at de nidkære hvide skytsengle var de vigtigste 

personer i Oak Ridge. 

 Bagefter gennede H. I.-manden ham hen til vaskekummen og 

overvågede, at han skrubbede sig grundigt med de foreskrevne 

kemiske sæber og væsker. Og Howard vaskede og vaskede, som 

om han i sindsforvirring ville skrubbe usynlige pletter bort. 

Gennem disse mange år i centret var rutinen gået ham i blodet. H. 

I.-mændene havde aldrig vanskeligheder med ham. Han vidste jo 

endnu bedre end de, hvad det drejede sig om. 

 H. I.-manden var meget tavs i dag. Nå, han havde vel, som de 

fleste, familie på Jordens overflade, hvor de atomladede raketter 

med korte mellemrum kom hylende ned fra himlen. Howard fik 

fraværende tøjet på, nikkede venligt til sin skytsengel og forlod 

sektoren. Hans forældre var døde for længst, og arbejdet havde alle 

dage taget ham så fuldkomment, at menneskene omkring ham kun 

blev vage skygger. I dag var det hans held, skønt han ikke gjorde 

sig det klart. Han var måske det eneste menneske i det 

underjordiske Oak Ridge, der ikke fór sammen, hver gang 

kerneeksplosionerne deroppe fik de mægtige betonhvælvinger til 

at sitre. Der var ingen af hans, de kunne ramme. 

 Han gik hen ad en underjordisk korridor, hvor 

luftkonditioneringen suste svagt, og videre ud på en af de brede 

avenuer, der løb tværs gennem hulebyen, 120 meter under 

overfladen. Overalt, fra vægge, standere og døre lyste transparente 

skilte ham i møde, advarende, manende råb. Men han skottede kun 

flygtigt til dem, havde jo læst dem så tit: 

 

TAG GUMMISKO PÅ. INFICERET INDENFOR! 

FARE! STÆRK NEUTRONSTRØM! 

GLEM IKKE HANDSKER! ”HED REGION”! 

TAVSHED BETYDER SIKKERHED! 

 

Den riflede, underbelyste glaskørebane var tæt befærdet af små 

hurtige jeeps, af røde gaffeltrucks, der slæbte tunge blycolli af sted, 

af lydløse thoriumtraktorer og af sølvgrå stabsvogne fra 

atomvåbnet, der utålmodigt hvinende jog af sted med officerer i de 

kendte, orange uniformer. Det underjordiske center arbejdede på 

højtryk. Det strategiske luftvåben skreg på kernebomber, stadig 
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flere, stadig større. Fjenden angreb forbitret, og de første gigantiske 

angreb havde tømt lagrene for ”alfabet”-våben, A, B, C og de 

andre. 

 Howard kikkede lidt forbløffet hen ad glasavenuen, der lå badet 

i lyset fra gyldne uransole, som hæderligt prøvede at erstatte 

overfladens tabte sol. Hvilken travlhed! Krig? Det var jo sandt, var 

der ikke krig? Alle disse endeløse lister, radioen i kantinen oplæste 

… var det ikke dødslister? Og havde der ikke været en reportage 

fra en uhyre brand, da han spiste til middag i går? New York? Han 

var ikke ganske sikker. Havde han drømt det? Næ … hans 

laboratorium havde rystet og sitret de sidste dage, erindrede han 

vagt. Flere af hans kolber og instrumenter var faldet på gulvet. Krig 

– jamen hvorfor? Han forstod det ikke. I forskningens klare, rolige 

verden var lidenskab og had forstyrrende elementer, man 

omhyggeligt undgik. Se nu bare unge Clark! Bare fordi der var 

krig, havde han været ude af balance i flere dage, næsten 

uanvendelig til præcist arbejde. 

 Han rystede på hovedet, styrede mod magnet-elevatorens 

nærmeste dør. Der var otte kilometer til professor Corcrans kontor. 

Han håbede, at besøget kunne afsluttes hurtigt. Arbejdet ventede 

jo, og hans tanker kunne ikke slippe det. Alligevel foruroligede de 

forbipasserendes grå, stivnede ansigter ham. Hvorfor dette vilde 

jag? Det hele var jo som en opskræmt myretue. Han længtes tilbage 

til sin rolige verden bag laboratoriets dør, til forsøgsrækkens kølige 

logik. Man blev helt ilde tilpas i alt dette levende og jagende. 

 M-elevatorens gennemsigtige plasticrør strakte sig langs den 

store avenue så langt, man øjnede. Med minutters mellemrum jog 

noget, der lignede et lysglimt, igennem det. Døren åbnede sig 

automatisk, da den elektroniske dørvogter bemærkede ham. En 

høflig mikrofon forkyndte: 

 ”Vær så venlig at vente, Mr. Smith! Vognen kommer straks! Vær 

venlig at vente, Mr. Smith …” 

 Magnetvognen gled stille frem. En lampe glimtede grønt. Han 

steg ind. To officerer i atomvåbnets orange uniformer sad i den, 

stirrede tavse på ham. Som om de var bange, tænkte han undrende. 

Var det også krigen? Fordi der var erklæret belejringstilstand? 

Spioner? Han smilte lidt tøvende til de to stivnede ansigter. De 

smilte ikke igen. 
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 Lydløst satte vognen i gang, tog fart i et drag, der pressede ham 

hårdt mod stolens polstrede ryg. En anden af de 

allestedsnærværende computere formanede: 

 ”Vær så venlig at blive siddende! Det er farligt at rejse sig! Vær 

venlig at …” 

 De magnetiske batterier slog over på fuld styrke. Med to 

hundrede km’s fart susede vognen igennem det klare rør. Avenuens 

lys blev til en gylden stribe. Godt to minutter senere standsede 

vognen nær Oak Ridges centrum. Mikrofonen var der omgående: 

 ”Vær så venlig at stige ud! Vi kører straks igen! Vær så venlig 

…” 

 De steg ud. De orange officerer forsvandt ilsomt. Howard 

trissede tværs over avenuens mælkede lysflod, så ikke at en 

bandende chauffør reddede hans liv ved at kaste sin lydløse 

thoriumtraktor uden om denne dødsforagtende fumlegænger; gik i 

målbevidst distraktion hen til en portal, hvorover transparente 

bogstaver i hidsigt rødt forkyndte: OAK RIDGE COMMAND 

BUILDING. 

 En vagthund af et gult elektronrør glimtede imod ham. Grønne 

lyn svingede som flammesværd tværs over indgangen. Alt i Oak 

Ridge var top-secret. Man tog ingen chancer, mindst i krigstid. En 

metalstemme, der ikke var det mindste høflig, snerrede: 

 ”Stands! Hvem er De? Hvorfor viser De ikke Deres atompas? 

Hurtigt! Atompasset!” 

 Howard vågnede med et gisp. Han vænnede sig aldrig til disse 

årvågne computere, der, siden de blev sat i massefabrikation i 

robotfabrikkerne for ti år siden, havde vundet indpas overalt som 

ganske billige og aldrig svigtende tjenere, der åbnede døre, kørte 

tog, lavede mad, børstede sko og Gud ved hvad. Forfjamsket fik 

han sit atompas frem til dette glubske eksemplar, der mere nidkært 

end M.P.-soldater vogtede kommandorummets indgang. Det gule 

elektronrør stirrede et sekund på cifrene i den lille metalplade. En 

række elektriske impulser jog gennem den sindrige hjerne. Så 

svingede flammelynene bort. Metalstemmen blev meget høflig, 

omend en smule misbilligende: 

 ”Åh – Mr. Smith! Værsgo! Passer, Mr. Smith! Husk altid at have 

Deres atompas parat, mange tak, Mr. Smith!” 
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 ”Ja,” sagde Howard kuet, skottede til det tomme øje, rødmede. 

Alle disse mekaniske stemmer, øjne, tanker, der omgav én anno 

domini 1979; blot lys, blot løsnede elektroner og sitren i metal, der 

med usvigelig præcision dirigerede en omkring, skændte på en, 

formanede, forventede af en, at man i det mindste fungerede med 

samme kolde nøjagtighed. 

 Et nyt gult øje over chefkontorets dør kendte ham straks. Det 

fotograferede ham lynsnart, fremkaldte billedet, bar det ind i sin 

elektriske erindring, fandt talløse lignende billeder, eftersom han 

hørte til centrets ældste og mest betroede medarbejdere – åh, jo 

vist, dr. Howard Smith, kernefysiker, internationalt berømt, 

nobelpris for sine soraliumisotoper og for sin masse-energi-masse 

teori – alt var husket på en ottendedel sekund. Døren svingede op. 

Metalstemmen meldte: 

 ”Mr. Howard Smith fra afdeling Q kommer! Chefen venter 

Dem, dr. Smith! Vær så venlig: Gå lige ind! Tak!” 

 Howard vandrede gennem døren, blinkende som en ugle bag 

sine stærke glas, gennem tomme rum, hvor myreflittige computere 

skrev på maskine, dechifrerede koder, dikterede til stålbånd, 

afsendte strømme af telegrammer, og aldrig, aldrig fniste eller 

kikkede efter besøgende eller stjal sig til en smøg på toilettet eller 

plaprede over sig om de militære hemmeligheder, der passerede 

deres titusind elektriske hjerneceller. Døre åbnedes som ved 

trolddom, nye robotter gennede ham frem og fotograferede ham og 

godkendte ham, indtil han omsider stod i et stort kontor, hvis 

skrivebord havde indfældet en kontroltavle med tusind kontakter, 

og som havde rigtige vinduer, hvorfra der var vid udsigt over den 

store, evigt oplyste, underjordiske by. 

 ”Howard – ” professor Theodor Corcran smilede sit trætte, 

milde smil, der var blevet lidt mere træt de sidste, frygtelige dage, 

”du kender jo marchal Tom Wreta? – Marchallen ønsker en samtale 

med dig – ” 

 Howard trykkede tavs Wretas hånd. Noget trængte ind gennem 

hans tanker, der stadig dvælede hos Clark ved den arbejdende 

synkrotron. Hvorfor ville atlantstyrkernes chef tale med ham? 

Hvilket anliggende var vigtigt nok til at trække ham bort fra 

hovedkvarteret i Pyrenæerne, når hans hære formodentlig var 

indviklet i kamp? 
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 ”Du har arbejdet under mig i femten år, Howard – ” professor 

Corcrans hvide hår glimtede i uranlyset, da han bøjede hovedet, 

”lige siden du som en yderst lovende, tyveårig kernefysiker kom til 

Oak Ridge. Jeg har aldrig forsøgt at blande mig i dit arbejde, ja, jeg 

har undertiden imødegået visse krav fra højere sted, der ville lede 

din forskning ind i bestemte kanaler. Du var suveræn på dit felt og 

ville kunne yde mest med frie hænder. Og du nåede da også meget, 

nu sidst denne yderst lovende ting, soralium …” 

 Howard tav usikkert. Også Wreta afholdt sig fra kommentarer. 

Corcran fortsatte med nogen anstrengelse: 

 ”Jeg vil heller ikke i dag forsøge at gribe ind i den sag, marchal 

Wreta vil drøfte med dig. Man kunne kalde det en sag om en 

forskers samvittighed – nu som før, og jeg evner ikke at overse 

dens konsekvenser. Kun du kender for nærværende soraliummets 

elementære formler. Men husk en ting, Howard: Vi har krig nu. 

Verden deroppe er ikke mere, som vi erindrer den. Normale regler 

er ude af kraft. Hvor længe er det i grunden siden, du var oppe 

sidst?” 

 Han så på Howard, og der var en mærkelig medlidenhed i hans 

blik. Wretas fintbyggede ansigt, der syntes for følsomt til en 

øverstkommanderendes job og snarere kunne tilhøre en kunstner 

eller en drømmer, forrådte intet. Han betragtede sine lange, 

velplejede fingre, som om der ikke fandtes en flod, der hed Rhinen, 

og ikke nogle brohoveder på dens østre bred, stædigt forsvaret af 

de orange divisioner mellem de taktiske atomvåbens forvredne 

flammesøjler. 

 ”Hvor længe – ?” Howard så på Wreta, erindrede vagt, at dette 

ansigt flere gange i de sidste måneder havde vist sig over hans 

skulder, når han var milevidt borte i sit arbejde med soraliummet. 

Det var kommet og forsvundet som en lygtemand, tavst og 

opmærksomt, og han havde næppe ofret det en tanke. 

 ”Åh – vel et par år, Ted,” svarede han famlende. 

 Corcran smilte atter sit trætte smil, og Howard følte hans 

venskab, men også hans bekymring. Wreta hævede blikket, så på 

Corcran, nikkede umærkeligt. Corcran rejste sig. 

 ”Ja, så vil jeg fortrække,” sagde han hurtigt og gik bort, lidt 

bøjet, som tynget af byrder. 
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 Med en håndbevægelse bad Wreta Howard sætte sig. Selv tog 

han plads på den modsatte side af skrivebordet, gennem hvis blå 

opalglas der løb matte spejlinger fra loftets gyldne armaturer. En 

tid var der meget stille i rummet. Thoriummotorerne nede på 

glasavenuen lød kun ind som insekters blide summen. 

 Howard mærkede, at han blev studeret, som om det var 

marchallen magtpåliggende at blive klar over ham, før han talte. 

Han følte disse grå øjnes ro. Hvor kunne de være så rolige, når 

ordrer fødtes bag dem, ord, hvoraf millioners skæbne afhang, ja, 

formodentlig hele det atlantiske samfunds eksistens! Uklart følte 

han, hvilken ubøjelig vilje der boede i denne spinkle mand, hvis 

skuldre bar så høje distinktioner. Det var svært at gå ham imod. Og 

han vidste pludselig, at Wreta ville stille et uhyre, knugende krav 

til ham. Det lå i luften, i Corcrans tøvende ord, i selve stilheden. 

 ”Smith,” sagde Wreta omsider dæmpet, ”hvor meget mon De i 

grunden ved om denne forbandede krig?” 

 ”Krigen?” Howard søgte i sin erindring – fjernsynet i kantinen? 

Var der ikke noget med ophidsede stemmer, reportage fra en uhyre 

brand … som et flimmer fra en drøm. 

 ”Meget lidt,” indrømmede han. ”Jeg arbejdede jo!” 

 ” – med soraliummet …” Wretas armbåndsradio summede. Han 

skød ærmet tilbage med en pludselig bevægelse, der røbede, at hans 

ro måske skjulte tunge bekymringer. Han åbnede det lillebitte 

apparat, hvis elektronstråle dog rakte til jordens fjerneste krog. En 

langsom, hård stemme talte tværs over land og hav, nævnte tal og 

cifre. Wretas øjne blev fjerne, mens han lynsnart dechifrerede 

koden. Få sekunder efter sagde han en ny række tal og cifre, der 

otte tusind km borte sendte mænd i døden, fik jættestore 

atomkanoner til at udspy deres dødelige ladning, fik raketter til at 

fare hylende hen over Centraleuropas himmel, der glødede som en 

lavastrøm. 

 ”Jeg indser, at jeg må give Dem en kort oversigt – ” han afbrød 

apparatet. I hans grå øjne gled en skygge bort, som et genfærd af 

billedet i hans hjerne. ”Ellers vil De næppe forstå, hvad der tvinger 

mig til at opsøge Dem netop i disse kritiske døgn!” 

 Howard nikkede stumt. I hans sind gik en grå bølge frem, 

angstens første varsel. Hans ensomme, kølige verden vaklede. Han 

følte sig pludselig som et støvfnug, slynget af sted i uhyre storme. 
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Han følte kort sagt, hvad hver eneste af klodens øvrige tre 

milliarder følte. Det var, som bar de grå øjne derovre en strøm af 

tanker til ham. 

 ”Tredje verdenskrig brød ud for fire dage siden – ” 

 Wreta tog en pakke Camel op af uniformens brystlomme, 

åbnede den behændigt, bød Howard. Den blå røg drev hen over 

deres hoveder, mod en lydløst sugende precipitron. 

 ” – nærmere bestemt klokken 15.45, den 13. august 1979, da 

brintbomben eksploderede over New Yorks Downtown. Men 

uofficielt har denne krig allerede raset i flere år!” 

 ”Hvad mener De?” Howard lyttede intenst, som berettede 

ordene om hans egen skæbne. ”I flere år – jeg har intet mærket. Jeg 

mener … radio og fjernsyn … aviser. Kan der være krig i årevis, 

uden at nogen omtaler det?” 

 ”Har De virkelig aldrig hørt om skyggekrigen?” Wreta rystede 

lidt på hovedet, måtte så resignere. 

 ”Javel – så må jeg længere tilbage. Ser De: Allerede i 

1960’erne, da raketteknikken var tilstrækkeligt udviklet og de 

epokegørende thoriummotorer skabt, begyndte såvel øst som vest 

at bygge de rumstationer, man så tidligt som i fyrrerne fablede om. 

Disse bemandede baser kredser omkring Jorden som kunstige 

planeter; de ligner nærmest umådelige hjul, der snurrer omkring sig 

selv, og forsynes med varme og energi fra store solspejle. De 

byggedes som rent militære foretagender, da de har umådelig 

strategisk betydning, eftersom man fra dem kan bombe ethvert 

punkt på kloden, uden at det er muligt at afværge angrebet. 

Naturligvis var hele foretagendet top secret. Uden at 

offentligheden anede det, ofrede både vi og fjenden svimlende 

summer på at udbygge disse rumstationer, idet sejr eller nederlag i 

en kommende krig i meget høj grad afhang af herredømmet i det 

frie rum. Jeg kan ikke fortælle Dem, hvor mange stationer 

atlantmagterne nu har, men det er i hvert fald tocifrede tal. Og 

østmagterne har noget lignende. Der blev efterhånden ligefrem 

trængsel i klodens nærmeste omegn, især i 5-7000 km-banerne, 

som var de gunstigste for observation og sigte …” 

 Han maste cigaretten i askebægeret, lænede sig frem mod 

Howard. Hans mærkeligt klare grå øjne lyste. 
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 ”Jeg var selv nogle år chef for rumstyrken – kosmogeneral, som 

det hedder. Det var de bedste år i mit liv, skønt selve tjenesten er 

uhyre opslidende. Det er betagende at leve i det frie univers, i det 

stille, iskolde mørke, hvor stjernerne lyser med en pragt, ingen 

hernede i atmosfærens tåger kan fatte. Man har evigheden ved sin 

albue. Og findes der en Gud, er han nær derude – ” 

 Han tog sig i det. ”Men det var ikke det. Som De sikkert kan 

indse, var begge parter foruroliget af den andens stigende styrke i 

det interplanetariske rum. Vi observerede og fotograferede 

naturligvis begge af al magt modpartens områder. Vi byggede 

støjsendere og blokerede hinandens propagandaudsendelser – 

kunstige elektriske orkaner. Og så opstod ret logisk hos begge 

parter planer om at standse den andens planetbyggeri. Der blev 

konstrueret raketjagere til angreb i det frie rum, lynhurtige 

eskadriller, baseret på de svævende stationer. Vores var de bedste, 

men de østlige rumingeniører var ikke langt bagefter. Derefter var 

det nærmest uundgåeligt, at det, vi kaldte ”skyggekrigen”, 

begyndte at udvikle sig. En dag angreb en russisk rumjager af typen 

Røde meteor 17 en af vore stationer og beskadigede den med en 

atomladet radarraket. De unge mænd i vore rumeskadriller blev 

vrede, for havari i det frie rum er en dødsensfarlig sag. De strejfede 

ind i fjendens planetbaner, med deres chefers stiltiende billigelse, 

og sprængte et par fjendtlige rumstationer. Og rumeskadrillerne 

kom i kamp. Der rasede slag mellem stjernerne, tvekampe med 

elektronkanoner 130.000 km’s fart! Og alt, vraggods og dræbte, 

fortsatte i de af naturlovene fastlagte baner, rundt og rundt. Intet 

faldt til jorden og røbede krigen. Og naturligvis nævnede de 

militære instanser intet over for offentligheden. FN havde for 

længst fordømt rumstationer som ulovlige 

masseødelæggelsesvåben, i stil med kernevåbnene. Desuden 

frygtede man massepanik, hvis folk fik nys om, hvilke 

dødbringende trusler der hver time i døgnet passerede henover 

deres hoveder!” 

 ”Og desuden,” sagde Howard langsomt og beviste, at hjernen 

bag hans fraværende væsen nok kunne fatte og drage slutninger, 

”desuden frygtede man naturligvis, at en panikslagen offentlighed 

ville kræve hævn, forsvar, virkelig krig, hvis det blev kendt, at unge 
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mænd og enorme værdier blev tilintetgjort af fjenden derude i 

rummet?” 

 ”Ja,” indrømmede Wreta, ikke uden anerkendelse, ”det var 

selvfølgelig det. Hver tabt station betød tab af flere milliarder 

dollars, måneders industripotentiel, og en stab af højt kvalificerede 

specialister. Vi camouflerede det under poster som videnskabelig 

forskning i rummet, eksperimenter med bemandede fjernraket-

våben, eller simpelt hen som uforudsete udgifter som følge af 

prisstigninger. Det kan lyde kynisk, men de højeste militære og 

civile ledere på begge sider var ganske på det rene med, at alt måtte 

foretrækkes for åben atomkrig. I øvrigt narrede det ikke i længden 

folk, for de så glimtene og de røde raketflammer og 

eksplosionernes skær, når der stod slag derude i stjerneklare nætter. 

Det hele kom efterhånden, så at sige, til at ”ligge i luften”. Men 

man tav, både i øst og vest; aviserne, radioen, politikerne, alle tav 

– officielt. Man var bange, dødsensangst! Ethvert råb om hævn 

kvaltes af rædslen. Det var Korea, Indokina og alle de andre 

uofficielle småkrige om igen. Hellere tåle begrænsede tab end 

fremkalde en uhjælpelig katastrofe – ” 

 Han tændte en ny cigaret, stirrede ind i røgen tværs gennem 

Howard, var indfanget af det store, uhyggelige spil, han havde en 

hovedrolle i. 

 ”Men ”skyggekrigen” gik videre, kunne ikke afsluttes, eftersom 

ingen officielt vidste noget om den, og ingen turde foreslå 

våbenstilstand på basis af status quo. Hverken Kreml eller 

Atlantrådet turde affinde sig med at have et antal livsfarlige trusler 

kredsende over deres respektive områder i al evighed. Derfor 

fortsatte ”skyggekrigen” med stigende kraft, havde som enhver 

anden krig en tiltagende inerti i sig. Flere og flere elektronstyrede 

robotfabrikker sattes ind i produktionen af materiel til 

rumstyrkerne. Begge parter førte lagre af store kernebomber op for 

at kunne slå igen uden varsel, hvis en ”varm” krig udbrød. Verden 

gled langsomt, men uhjælpeligt mod afgrunden, og omsider 

eksploderede det hele naturligvis!” 

 ”Ja – ” Howard så erindrende op, ville vise, at han dog ikke 

havde været så langt borte fra alting, ”ja, der var vist noget med 

New York nu forleden, ikke sandt?” 
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 ”Jo – der var noget med New York!” Wretas skyggeagtige smil 

glimtede frem. ”13. august, klokken 15.45 traf en brintbombe 

Manhattans Downtown. Den var udløst i 6000 km højde fra en 

russisk rumstation, og dens faldhastighed i anslaget var adskillige 

gange lydens. Ingen hørte den komme, og luftværnets 

radarstationer nåede slet ikke at varsle. Det var i myldretiden. 

Millioner var på vej fra Centrums kontorer til yderdistrikterne. 

Bomben var en ordinær deuterium-tritiumbombe, B-bomben, med 

total raseringsområde på cirka 1000 kvadratkilometer. New York 

var i ét nu forvandlet til et glødende helvede. Tabene er endnu ikke 

opgjort. Den svære radioaktivitet har hindret effektivt 

redningsarbejde. Men uofficielt anslås tabet ved denne ene bombe, 

der næppe var på mere end ti-tolv megatons, til henved fire 

millioner liv, naturligvis især fordi angrebet kom uventet, uden 

forudgående evakuering. De forstår – så var krigen uundgåelig. Et 

skrig på hævn gik samme aften over hele Atlantunionen. Intet 

kunne mere besværge rædslen!” 

 ”Men hvorfor?” Dette forekom Howard langt mere indviklet 

end nogen af hans vanskelige forsøg. ”De sagde før, at alle var 

bange for krigen, både øst og vest. Hvorfor så denne brutale 

provokation?” 

 ”Vi ved det ikke bestemt!” Wreta sukkede. Små svedperler 

skinnede i de dybe furer omkring hans mundvige. ”Vor 

efterretningstjeneste hævder kategorisk, at de østlige rumstyrker, 

ligesom vore, havde bestemte ordrer til at undgå enhver 

angrebshandling mod mål på selve kloden. Kreml vidste nøje, at en 

ny verdenskrig var en lige stor katastrofe for begge parter. Men 

som jeg sagde før, har jeg selv gjort tjeneste ved rumvåbnet. Jeg 

ved, hvilken belastning af nerverne den medfører. Hvert sekund 

kan et angreb sætte ind ude fra den store tomhed. Radar er intet 

værd under hastigheder på 20-30 mach. Desuden er der 

meteorfaren, det snævre rum i fartøjerne, hvor man evigt ser de 

samme ansigter, og endelig den kendsgerning, at afløsning sker for 

sjældent, fordi man endnu savner tilstrækkeligt uddannet 

personale. Rent privat tror jeg, at årsagen til det ulyksalige 

brintangreb den 13. simpelt hen var, at den pågældende rumstations 

chef eller måske hele dens mandskab – det er sket før – har fået et 
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nervøst sammenbrud, rumkuller, kalder de det selv derude … 

klaustrofobi med modsat fortegn …” 

 Hans armbåndsradio summede på ny. Han lyttede til meldingen 

med denne uforanderlige ro, bag hvilken man utydeligt sporede en 

dirren eller sitren, som slog en fange sine knoer til blods derinde, 

bag urokkelige betonmure. Melding fra Island: Tyfusepidemi 

mellem tre millioner evakuerede børn; et nødråb på medicin, senge 

fra militære lagre. 

 Der var ingen medicin, ingen senge … ødelagt, eller optaget af 

svært kvæstede ofre for kernevåbnene … 

 ”Vi ved endnu en ting,” fortsatte han uden famlen, da apparatet 

tav, ”nemlig at vore rumeskadriller ødelagde en østlig planetbase 

den 12., altså dagen før angrebet på New York. Måske var 

stationen, der foretog brintangrebet, nær nok til at overvære denne 

ødelæggelse, hvilket nok kunne være for meget for overbelastede 

nerver. Og ved hver omkredsning har de måske mødt de døde 

kammerater. Det hænder jævnligt derude, at man passerer en 

vagabonderende samling vraggods fra knuste stationer – dræbte, 

som farer af sted gennem tomheden, frosne, uforgængelige, 

universets flyvende hollændere, i kurs mod evigheden – om ti 

tusind år farer de endnu af sted derude!” 

 Det sitrede umærkeligt ved hans næsefløje. Selv hans årvågne 

vilje måtte kæmpe uophørligt for at modstå presset fra de ufattelige 

begivenheder. 

 ”En halv time efter New Yorks undergang var samtlige 

regeringer, der havde sæde i Atlantrådet, underrettet og møde 

fastsat til midnat i Paris. USA’s præsident, Warren-Cleve, 

udenrigsminister T. S. Andrews og jeg afrejste fra Pentagon med 

overlydsfly en time før og landede i Paris få minutter før mødet. 

Da var evakueringen af alle Vestens storbyer i fuld gang, og de 

samlede Atlantstyrker i højeste beredskab, og alle vore svære 

kernevåben under transport fra depoter til de tunge bomberes og 

raketters baser rundt om Sovjet. Det blev et frygteligt møde. 

Enhver tilstedeværende vidste, at krigen var uundgåelig. Og 

alligevel prøvede de atter og atter at finde en udvej for at undgå 

den. Presset var utåleligt. Som chef for de forenede Atlantstyrker 

vidste jeg, at hvert spildt minut betød øget fare. Vore strategiske 

luft-, raket- og rumvåben måtte ufortøvet have ordre til hensynsløse 
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angreb på de for længst udpegede mål i øst. Det var vor eneste 

chance. Hvert øjeblik kunne Kreml tage konsekvensen af krigens 

uundgåelighed og rette et lignende katastrofalt slag mod os – den, 

der kom først, ville få en uhyre materiel og psykologisk fordel. Jeg 

måtte have ordren til at slå til, skønt jeg, som alle de andre 

tilstedeværende, frygtede denne ordre som døden selv!” 

 Wretas ansigt havde mistet hvert spor af farve. For første gang 

i de sidste fire døgn så han sig tilbage. Han havde næsten glemt 

Howard, talte som til en usynlig dommer, måske sin egen 

samvittighed – det, der ikke måtte ske, var alligevel sket … det 

kunne ikke forklares, ikke forsvares … det var kommet uundgåeligt 

som skæbnen, skønt ingen havde villet det. 

 ”De forstår,” fortsatte han behersket, men fuldkommen uden 

betoning, ”hver eneste vidste positivt, at han var dømt til at stemme 

for noget, der kunne vise sig at være døden for milliarder, som ikke 

kunne overskues; og han vidste samtidig, at den ringeste tøven gav 

fjenden chancen til at slå først og forvandle Vestens byer til 

rygende aske. Og for sine øren hørte han de panikslagne millioners 

skrig om at angribe, fordi angreb var det eneste mulige forsvar. 

Fjendens raket-, luft- og rumbaser måtte tilintetgøres, inden 

flåderne lettede. Og de orange atomdivisioner måtte sættes i march 

mod øst for at hindre de røde hæres opmarch. Det hele var som et 

vulkanudbrud af længe undertrykt angst og medvirkede stærkt til 

at lægge så hårdt et pres på de forsamlede statsledere. Og alligevel 

tøvede de fra minut til minut, foreslog, søgte udveje, som ingen 

udveje var; ingen turde sige et afgørende ord. I modsætning til 

masserne kendte de alle atomkrigens udfald: nederlag, ikke for øst 

eller vest, men for menneskeheden! De svedte, kunne næppe få 

ordene frem. En brød sammen, græd. Og aldrig har nogen haft 

bedre grund til at græde!” 

 Howard sad som lammet. Denne stille stemme berettede om 

begivenheder, der fangede de implicerede i en fælde, lagde et 

ansvar på dem, tungere end mennesker kan bære, og dog alligevel 

må bære. 

 ”Jeg antager, at den eller de få i øst, som i de samme timer var 

stillet over for lignende beslutninger, må have tøvet og søgt som 

vi, hvor der intet alternativ var. Undskyldning? Kunne fire 

millioners død undskyldes? Benægtelse? Kan man benægte noget, 
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når verdens største by ligger i et helvede af ild? Erstatning? Hvad 

koster fire millioner liv og en knust storby? Der var kun ét: krigen! 

Da Atlantmødet havde varet to en halv time, sad de alle tavse og 

forstenede, hver med sit lille helvede, mens jeg som en anden 

apokalyptisk seer fremmanede følgerne af deres tøven. Det var jo 

min pligt. Hører De? Det var min pligt at fremtvinge 

krigserklæringen!” 

 Det gav et sæt i Howard. ”Ja,” mumlede han og undveg de 

skinnende grå øjne overfor, ”det var Deres pligt – ” 

 ”Jeg havde jo ansvaret for Vestens forsvar. Blev vi rendt over 

ende i første stød, havde jeg svigtet. Og hvert sekund var et våben, 

de tog fra mig. De tøvede, tøvede, og jeg forstod dem. Men det 

atlantiske forsvar, som vi havde opbygget gennem tredive år, ville 

være nytteløst, hvis vi ikke hurtigt accepterede det uundgåelige. 

Frihed, demokrati, alt ville være tabt for generationer. Og endelig 

lykkedes det mig at råbe dem op. En kort krigserklæring, beregnet 

til at udsendes over vore radiostationer i det øjeblik, vore luftflåder 

var over målene, blev affattet. De underskrev alle, men pennene 

spruttede og flåede. De kunne næppe se, hvad de skrev. Jeg ville af 

sted, men blev kaldt tilbage. Rådet indså, at de kommende døgn 

kunne lamme dets handlekraft, og dermed Atlantunionen. Nogle, 

måske alle, medlemmer kunne blive dræbt under 

bombardementerne. Samtlige kommunikationslinjer kunne blive 

afbrudt. Desuden blev der slet ikke tid til diskussioner og 

afstemninger. De udformede og underskrev på stedet et charter, 

der foreløbig i et år gjorde mig til eneansvarlig i ethvert militært 

anliggende – eller i praksis for den samlede Union, eftersom den 

totale krig inddrager samtlige menneskelige områder i sine 

funktioner!” 

 Howard studsede lidt. Over for ham sad altså en mand, der 

måske for øjeblikket var den mægtigste i verden. Hans tanker søgte 

navnene fra forrige krig – Churchill, Roosevelt, Eisenhower … end 

ikke de havde så totalt fået lagt demokratiernes skæbne i hænderne. 

Hvad var det, der havde bevæget denne titan, på hvis skuldre 

kloden hvilede, til at opsøge ham? 

 ”Og så – ” sagde han, ivrig efter at nå vished, ”så angreb de 

atlantiske styrker?” 
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 ”Vi tøvede en anelse for længe – ” Wreta brød sin pludselige 

tavshed. Det skyggeagtige smil, som i grunden ikke var noget smil, 

viste sig igen. ”Som sædvanligt … og betalte det blodigt … også 

som sædvanligt. Deres nerver derovre i øst må have været en anelse 

bedre end vore, eller deres fantasi en smule mindre. Næsten i 

samme nu den sidste pen havde spruttet færdig, indløb melding fra 

Polarhavets yderste radarstationer: Store fjendtlige armadaer 

passerede i tyve kilometers højde, med kurs mod USA. I samme 

åndedrag meldte alle vor andre fremskudte radarkæder 

overflyvning, og vore rumstationer afgav rapport om afskydning af 

et stort antal langtrækkende raketter fra baser i Asien og det 

europæiske Rusland. Man havde observeret de mange røde 

flammespor i teleskoperne. Jeg afgav øjeblikkeligt koden, der satte 

det samlede atlantforsvar i aktion. Store jagerstyrker gik op for at 

møde bomberstyrkerne over polarområdet, Tyskland, Orienten og 

Stillehavet. Fra vore luftbaser rundt om Østblokken gik alle vore 

atombærende jetbombere op for at ramme strategiske mål i 

fjendens område. Vore raketstationer afsendte hundreder af tunge, 

atomførende raketter, der en halv time senere fra 500 km’s højde 

ville slå ned på fjendtlige flådehavne, opmarchcentre og så videre. 

Vore rumstationer gik mod positioner, hvorfra deres B-, C- og D-

bomber kunne ramme vitale industricentre. Og vore orange 

divisioner stødte fra Rhinen østpå for at møde de marcherende 

sovjethære. To krigsmaskiner, de vældigste i historien, stødte 

sammen!” 

 ”Og derpå – kaos …” Howard huskede de voldsomme rystelser 

i det underjordiske Oak Ridge. Hvad var der ikke sket 120 meter 

højere oppe på den ubeskyttede overflade? 

 ”Noget i den retning,” indrømmede Wreta. ”Der gives i 

realiteten intet virksomt værn mod atomangreb. Den, der støder 

frem af al kraft og betaler prisen, når altid igennem med en del af 

sin styrke intakt. De jordbaserede jetflåder mødtes henved tredive 

kilometer oppe, over Alaska, over Øst- og Mellemeuropa, Persien 

og Det gule Hav. Tyve tusind maskiner stødte sammen under 

hastigheder i størrelsesordenen 4000 km, og tabene på begge sider 

var forfærdende, men på slagets flanker, og over det, slap 

betydelige tunge bomberstyrker igennem og gik mod målene. Og 

de langtrækkende raketter nærmede sig med 10.000 km’s fart, og 
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endnu hurtigere faldt bomberne fra Universet! I USA, i Europa, i 

Asien, ja, over alle kontinenter, faldt de forskellige typer af 

kernevåben som en dødelig regn hele resten af den nat, og hele 

næste dag, indtil kernearsenalerne i øst og vest var tømte. Men da 

var kun få af verdens storbyer stadig i live. Og alle industricentre, 

bortset fra de underjordiske, alle garnisoner, baser, u-bådshavne lå 

i aske. Dagen blev mørk som natten. Røgen og de uhyre radioaktive 

støvmasser skjulte himlen. Det var, som stod alverden i brand. 

Tabene af liv løb, trods de store evakueringer, der gennemførtes på 

rekordtid, op i snese af millioner, ja, måske hundreder. Det 

opklares måske aldrig. Al trafik gik i stå. Næsten alle radiostationer 

tav. Kun de underjordiske militære linjer fungerer endnu 

nogenlunde!” 

 Det svimlede for Howard. Mens han syslede i det stille 

laboratorium, var nationer gået under. Han prøvede at fatte, hvad 

den korte beretning betød, men evnede det ikke. Men forstod dog 

vagt, at noget uigenkaldeligt var hændt. 

 ”Nu, i dag, ligger verden hen i relativ stilhed – ” Wreta tændte 

for måske tiende gang en cigaret. Det kneb for ham at ramme 

gløden i den elektriske lighter, der automatisk sprang op fra 

bordpladen, da dens fotocelle opfattede den hvide cigaret. 

”Bombardementet med de ”gammeldags” våben, TNT, fosfor og 

napalm, fortsætter, men det ænses næppe efter disse jordskælv og 

vulkaner. De overlevende prøver at redde hist og her, men det er 

ganske uoverkommeligt. Civilforsvarets tab er også katastrofale, 

og næsten alle hospitaler er borte. Det eneste redningskorps, der 

endnu fungerer effektivt, er det flyvende atomværn, der farer 

omkring med geigertællere og sætter skilte med dødningehoveder 

op omkring de radioaktive områder. Jeg fatter ikke, hvor de skaffer 

disse millioner af skilte fra! Meget fine og praktiske skilte, i 

selvlysende, orange plastic med blå dødningehoveder, kunstnerisk 

udformet, kan holde i menneskealdre!” 

 På ny summede hans armbåndsradio, på ny sagde en stemme 

nogle tal og cifre, tværs over klodens runding. Sabotage i de 

australske thorium-miner. Syv hundrede mand omkommet. 

Produktionen afbrudt … 

 ”Jeg be’r om undskyldning,” sagde han derpå, ”jeg blev vist en 

smule bitter. Jeg er soldat. Krig er mit fag. Men dette er ikke krig, 
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kun meningsløs destruktion. Pure afsind! Komplet uhæmmet 

dræbning. Men lad os holde os til sagen: Kampen står for øjeblikket 

til søs, omkring konvojerne, og langs Østblokkens grænser, de 

fleste steder dog som sekundære træfninger. Hovedkampen foregår 

ved Rhinen, hvor vore orange divisioner prøver at standse meget 

stærke røde hære, der er organiseret til at kæmpe i måneder, selvom 

deres forsyningslinjer er knust af vore strategiske atomangreb. 

Yderligere har det vist sig, at de kæmpende styrkers lette, taktiske 

atomvåben er mindre effektive end ventet. I selve 

eksplosionscentrerne er raseringen total, men blot en kilometer 

borte overlever mange i hastigt gravede huller, og da de fleste 

soldater bærer de nye blysilkedragter, volder heller ikke 

gammastrålingen øjeblikkelig skade. Det er således ren kvantitativ 

masse, der i længden betinger disse kampes udfald. Vore orange 

atomstyrker er fjendens overlegne i kvalitet, men de røde hære er 

talmæssigt tidobbelt stærkere. Sovjet har kastet næsten hele sin 

krigsmagt mod Europa, i rigtig erkendelse af dette områdes 

altoverskyggende vigtighed. Vi blev hurtigt kastet tilbage til 

Rhinlinjen, hvor vi nu kæmper desperat for at hindre gennembrud 

til vore vitalt vigtige underjordiske forsyningsbaser langs 

Atlantkysten. Sker dette, fanges vore elitedivisioner i et nyt 

Dunkerque. Vi kan ikke evakuere dem, da de sovjetiske 

atomdrevne ubåde allerede har sænket to tredjedele af vor 

atlanterhavsflåde!” 

 Han stirrede ind i det ufattelige – Vestens totale nederlag: 

”Mister vi de vestlige baser, kan vor sønderbombede industri ikke 

i lang tid erstatte det uhyre materiel, vi har oplagret her. Det næste 

ville blive, at de Britiske Øer gik tabt. De ville simpelt hen blive 

slået i sønder af atomførende raketter fra standpladser, Østblokken 

anlagde langs Kanalen. Og fra Europa og Asien ville Sovjet kunne 

tage den nære Orient i en knibtangsbevægelse, og derpå Afrika, 

hvorefter hele vort net af strategiske baser var erobret. Kun 

Australien og Amerika ville kunne kæmpe videre, dækket bag 

oceanerne, men også de ville bukke under i løbet af et år eller to, 

berøvet alle baser og allierede, alene mod den øvrige verden. 

Fjenden må standses i Europa, hvis ikke hele verden skal blive en 

kæmpestor sovjetstat, og menneskene viljeløse marionetter de 

næste tusind år!” 
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 ”På den anden side – ” Howard talte meget stille, knuget af det, 

som ville komme, ”en hurtig sejr, ligegyldigt for hvem, betød at en 

vanvittig krig var forbi … forbi inden verden var raseret til de 

yderste afkroge!” 

 Wreta så over på ham, lidt overrasket over ordenes dristighed, 

uden at tanken dog syntes ham ukendt. 

 ”Jeg har tænkt på det,” sagde han roligt. ”Jeg har atter og atter 

vejet de uoverskuelige tab af mennesker og materiel imod kampens 

formål. Jeg har grublet over, om dette, at vi og vore efterkommere 

nødigt vil indespærres i sløvt slaveri bag pigtråd, er milliarder af 

døde værd, en afsvedet klode, civilisationens ruin. Det var jo i 

sidste instans dette problem, der fik Atlantrådet til at tøve så længe, 

at det nu er ved at koste os sejren. De var i tvivl. Og tvivlen står tæt 

bag mig nu. Er jeg en tåbe? En idé, noget vagt, udefinerligt, imod 

folkeslags undergang! Altid har vi tvivlen i hælene, vi i vest. Vi er 

tøvende, usikre mennesker, ikke fanatikere, der uden nølen sælger 

liv for overbevisningers skyld. Men netop fordi vi tvivler, tror jeg, 

vi bør værge os. Tvivlen er måske menneskets eneste værn mod sit 

eget afsind. Når man tøver, famler, vandrer fra korsvej til korsvej, 

er man dog endnu lidt mere end en ufølsom robot, for hvem 

menneskeskæbner kun er et antal huller i de hulkort, staten skal 

bruge for at få sine computere, sin radar, sine bombesigter og 

instrumenttavler betjent. Derfor, for at vore efterkommere også kan 

få lejlighed til at tvivle og vælge, skal de end friste et liv mellem 

ruiner og radioaktiv aske, må vi holde ud!” 

 Howard tænkte sig om. Det lød så ubestemt, og han var vant til 

klare tal, til at gå koldsindigt fra faktum til faktum. Og disse 

kaotiske begivenheder, Wreta øjensynligt ønskede at engagere ham 

i, syntes ikke at have meget med kølig vurdering at gøre. Disse 

spørgsmål om overbevisninger … eller mangel på overbevisninger 

… denne tale om frihed, om livsform og følelser; det forekom ham 

så tilfældigt, så ulogisk, så – menneskeligt. Og i forskning var 

menneskelige følelser som sand i præcist arbejdende stempler. Her 

kom dette menneske og ville drage ham bort fra forskningens sikre, 

fornuftige veje, ind i et forvirret spil om skæbner. Tvivl? Frihed? 

Lykke? Jo, han kendte nok de ord. Men hvor var tallene, formlerne 

bag dem? Hvorfor ejede de så ufattelig værdi, at de kunne udløse 

en atomkrigs ragnarok? 
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 ”Jeg forstår jer ikke,” sagde han ærligt, og nu var han vågen og 

nærværende, foruroliget som aldrig før. Hvordan kunne han, en 

tilbagetrukket forsker, tage stilling til så uklare ting som 

menneskers skæbne, menneskers liv og død? 

 ”Jer?” Wreta tav nogle sekunder. ”De mener ikke, at De har 

part i spillet?” 

 ”Jeg er videnskabsmand,” svarede Howard lidt uforstående, 

”kernefysiker. Jeg udforsker naturens hemmeligheder, har aldrig 

taget del i noget andet. Nu kommer De her og fortæller mig, at der 

er krig, og mener antagelig, at dette skulle forpligte mig til at gøre 

en eller anden indsats. Men De indrømmer selv, at denne krig er 

afsind. Hvorfor skulle jeg bruge min viden til at forstærke dette 

afsinds virkninger?” 

 Han rystede undrende på hovedet: ”Er jeg en vanvittig mellem 

vanvittige? Nej – jeg anser mig selv for temmelig normal – om også 

den sidste normale i verden – ” 

 Wreta tav, så længe på ham. Howard udholdt stædigt blikket, 

men hans oprør veg langsomt for usikkerhed. Til sidst blev 

tavsheden ham ulidelig. 

 ”Hvad vil De mig så?” spurgte han mut. 

 ”Bede Dem skabe et våben, der kan standse de østlige hære og 

give os frist til at opbygge ny slagkraft!” 

 ”Jeg er ikke våbentekniker – ” Howard syntes ikke at forstå. 

”Jeg arbejder for tiden på at skabe en ny effektiv energikilde, en 

isotop af grundstoffet tallium!” 

 ”Netop!” Wreta lænede sig frem, tilsyneladende ganske 

upåvirket af det bitre ordskifte. ”Jeg har jo besøgt Deres 

laboratorium flere gange det sidste år, og har fulgt med, så langt 

min viden rækker. Vær så venlig at rette mig, hvis jeg. refererer 

forkert: De har bombarderet talliumatomets kerne fra Oak Ridges 

nye synkrotron, der er verdens kraftigste og udviklet indtil 100 

milliarder elektronvolt – hvilket betyder, at den kan producere 

mesoner, de kosmiske strålepartikler, hvis skabelse betyder 

omdannelse af energi til masse, en proces, der er modstykket til 

det, der sker i vore nuværende kernevåben, hvor masse omdannes 

til energi. Det er lykkedes Dem at accelerere disse mesoner til nær 

lyshastighed, således at de blev i stand til at kløve 

talliumatomkernerne i deres mindste bestanddele, protoner og 
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neutroner, omdanne dem til energi, og fra energi på ny til masse. 

Hermed har De efterlignet den skabelsesproces, der, så vidt vi ved, 

ikke har fundet sted siden universets tilblivelse. De har skabt en 

række nye isotoper, tretten så vidt jeg husker, og den sidste i 

rækken, soralium, er, som De har anført, en ny, effektiv 

energikilde!” 

 ”Deres fremstilling kan vel, skønt den er overordentlig primitiv, 

passere!” Howard var som forvandlet. Hans øjne lyste. Hans ord 

faldt hastigt og præcist. ”Og når jeg nærer så stor tro til soralium, 

er det netop, fordi man på basis af det, i stabler af særlig 

konstruktion, kan skabe energi om til masse. I hvert eneste forsøg 

har der været mere masse, når processen var til ende, end da den 

begyndte. Og effekten: energi-masse er millioner af gange større 

end effekten: masse-energi. Et par gram soralium kan forsyne en 

storby med elektrisk kraft i årtier!” 

 ”Sagt med andre ord: Hvis vi hidtil har været i et af atomets 

forkamre, er vi nu på vej ind i de indre rum?” 

 ”Sådan kan det godt udtrykkes. Og mulighederne er ganske 

revolutionerende! Ikke blot som kraftkilde. Tænk Dem – vi skaber! 

Energi bliver stof! Denne proces kan meget vel blive nøglen til 

fremstilling af nyttige stoffer, for eksempel af solenergi. Måske 

fødevarer! Eller kemiske råstoffer! Hvad De vil! Af solskin! Eller 

af kosmisk stråling fra andre kilder. Verdens overbefolkning er et 

løst problem, ingen trues mere af hunger! Vi kan fremstille alt til 

et hvilket som helst antal mennesker, med solens udstråling som 

basis!” 

 ”Unægtelig en skelsættende opdagelse – ” Wreta betragtede 

ham undrende. Den stille, fraværende forsker formelig udstrålede 

styrke, ”men spørgsmålet er jo for øjeblikket desværre ikke 

overbefolkning … snarere det modsatte. Derfor må jeg forny mit 

spørgsmål fra før, i lidt mere præcis form: Er det muligt, med Deres 

soralium som basis, at skabe et nyt kernevåben med afgørende øget 

effekt?” 

 Det klare, næsten brutale spørgsmål ramte Howard som et 

fysisk slag. Han blev grå, sank formelig sammen, kunne ikke mere 

undgå at se ind i dette nye perspektiv, der stod i så grel kontrast til 

hans strålende drømme, at det virkede som en hån. 
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 ”Et våben – af soralium …” mumlede han svagt. ”Det ved jeg 

ikke. Det – har jeg ikke overvejet …” Hans stemme døde næsten 

bort. ”Måske – ” 

 ”Jeg ved, det var brutalt!” Der var venlighed, næsten sympati, i 

Wretas stemme. ”Men som tingene står, må vi have et nyt, meget 

kraftigt kernevåben. Jeg har længe forudset denne mulighed. 

Derfor fulgte jeg så opmærksomt Deres arbejde, og derfor har De 

fået ganske frie hænder, skønt alle Deres omkostninger betaltes fra 

USA’s militære bevillinger. Hvad der muligvis aldrig er faldet 

Dem ind. Og som det står, er Deres viden Atlantunionens eneste 

chance for at bestå!” 

 ”Det er vanvid,” hviskede Howard. ”Hvor kan De forlange 

noget sådant af mig?” 

 ”Svar mig først,” sagde Wreta ubønhørligt, ”kan der skabes et 

meget kraftigt kernevåben af soralium?” 

 ”Ja!” Howard fór op af stolen. ”Ja! Jeg har længe prøvet at 

fornægte, hvad jeg burde have erkendt: Ethvert fremskridt inden 

for forskningen, især kerneforskningen, har altid vist sig at have 

både en dag- og en natside, har rummet mulighed for både 

fremskridt og destruktion, alt efter indehavernes behov. Jeg er trods 

alt ikke marsbo! Det var vel derfor, jeg tav, undlod at afgive 

oplysninger, efterhånden som jeg fandt frem til formlerne, der førte 

til soraliummet. Jeg tåbe! Et eller andet sted i mig var der vel en 

drøm om at stå frem, når tiden var inde, og sige: Her har vi 

historiens største chance for at skabe os en sorgløs og sikker 

eksistens. Mine formler kan give os alt, hvad vi behøver af mad, 

kan opfylde alle ønsker. Krig er nu en meningsløshed! Den kan 

intet skaffe os, vi ikke allerede har. Dette, troede jeg vel, var den 

eneste måde, hvorpå forskningen kunne mane krigens spøgelse 

endeligt bort!” 

 ”Troede De det!” Wreta nikkede uden forbavselse. ”Ja – da kom 

De for sent. Og blev vel sparet for en skuffelse. Men ske kunne det 

måske dog, at De fik en chance, når denne krig er forbi, og de 

overlevende på undergangens rand af sult og håbløshed. Jeg skal 

huske det. Først kommer dog dette: Vil De hjælpe os med at vinde 

denne krig hurtigt, inden alt liv er udslettet? De er den eneste, der 

kender soraliummets formler. Jeg kan ikke tvinge Dem. Jeg kan 
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ikke åbne Deres hjerne og læse formlerne der. Jeg kan kun spørge 

Dem: Vil De give os våbnet, vi behøver?” 

 ”De ved ikke, hvad De forlanger!” Howards hjerne foretog en 

lynsnar beregning. ”En soraliumbombes raseringsområde kan 

meget vel blive over 100.000 km2. Blot en eller to kan udslette en 

nation. Otte eller ti et kontinent. Det er afsind!” 

 ”Jeg ved det. Men i desperate situationer kan selv afsindige 

handlinger være nødvendige. Tænk på, hvad Deres nej indebærer: 

Hele kloden under totalitært styre, fordummelse og brutalisering af 

utalte generationer!” 

 ”Tænk på, hvad mit ja indebærer!” Howard skreg under sin 

byrde. ”Utalte millioners død! Utalte millioners hensygnen i 

radioaktiv forgiftning. Fare for hele kloden ved atmosfærens 

radioaktive mætning. De forlanger, at jeg skal prostituere min 

forskning ved at gøre den til et mordredskab! Jeg, som ville give 

mennesket nøglen til fred i hænde!” 

 Wreta sad et øjeblik ganske stille, som så han sig slået 

fuldstændigt. Men pludselig rejste han sig, gik tæt ind på livet af 

Howard. De stod over for hinanden, forskeren, der så sin 

verdensfjerne humanisme smuldre mellem sine fingre, og den 

viljestærke hærfører, for hvem handling var en pligt, hævet over 

fortvivlelse og afmagt. De kæmpede om en verdens skæbne. 

Tingene havde føjet sig sådan, at fremtiden beroede på stridens 

udfald. 

 Wretas grå øjne flammede op i vrede. ”Vil De svigte Deres 

ansvar? Vil De gemme Dem bag en humanisme, som aldrig kan 

blive andet end dække over Deres svaghed?” 

 ”Gemme mig – ?” Det rykkede i Howard, men han gav sig ikke. 

”Fordi jeg ikke vil øge katastrofen? – Jeg er da et menneske – ” 

 ”Menneske! Mon? Menneske er ikke noget, man er. Det er en 

ærestitel, man tilkæmper sig. De vil ikke kæmpe, ikke bære ansvar; 

De vil være passiv. De holder ynkeligt hænderne for øjnene, nægter 

at have lod og del i menneskers kamp for at bjærge sig gennem en 

afsindig skæbne. Er det at være menneske?” 

 Howard åbnede munden for at værge sig, men det blev kun til 

en snappen efter vejret. Vreden i Wretas blik døde bort, da han så, 

hvor hårdt han havde ramt. Også han var oprevet, ved grænsen af 

sin styrke. Over for sine omgivelser måtte han være den urokkelige 
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øverstbefalende, der uden vaklen gav ordrer, som betød millioners 

undergang, men bag det stivnede ansigt var et levende, sårbart sind, 

ikke stort anderledes end andre; et menneske, der måtte knuses 

under sit ansvar, eller vokse med det, udover normal menneskelig 

formåen, indtil verden lå som et såret hjerte i hans hænder, der førte 

kniven dybt i de bankende kamre, kniven, der ville læge eller 

dræbe. 

 Hans stemme var blank og skarp som selve knivens nøgne blad. 

”Ingen, der vil kaldes menneske, kan nægte sig ansvarlig; mindst i 

dag, da helvedet er på Jorden. Men er der blot tre retfærdige tilbage, 

som tør bære menneskenavn, kunne de vel føre verden gennem 

flammerne, frem til tider, hvor livet igen bliver værd at leve!” 

 Han greb sin uniformskasket, der var tung af guld. Hans ansigt 

lukkede sig på ny, som en skodde foran ulmende ild. 

 ”Undskyld,” sagde han afmålt, ”jeg har ikke sovet i fire døgn. 

Jeg antager, at dette sludder var en slags reaktion. Jeg tager nu 

tilbage til det atlantiske hovedkvarter i Pyrenæerne, og kæmper 

sammen med mine divisioner til det er forbi. De – ” han smilte sit 

skyggesmil, ”De går formodentlig tilbage til Deres fredelige 

laboratorium, og fuldender Deres vidunderlige gave til 

menneskene – den evige fred. Som efter alt at dømme bliver den 

fred, der i reglen hersker mellem pigtråd og glemte grave!” 

 Han gik. Det gule elektronøje åbnede påpasseligt døren for ham, 

og drævede efter hans ryg: ”Farvel hr. feltmarchal Wreta! Efterlad 

ikke fortrolige dokumenter! Husk spionfaren! Mange tak! Farvel 

hr. feltmarchal Wreta!” 

 Howard tog et skridt, som for at stoppe ham, men opgav det, 

stod der bare. Mellem pigtråd og glemte grave! Mellem pigtråd og 

… Hans ansigt var blankt af sved. Hans underkæbe sank ned. Hans 

udtryk blev tomt og tåbeligt, så stor var hans kval. Mellem pigtråd 

… holder ynkeligt hænderne for øjnene … ti bomber kan udslette 

et kontinent … men tør blot tre bære menneskenavn … og glemte 

grave … 

 Han styrtede ud af kontoret så uventet, at den nidkære dørvogter 

blev overrumplet og begyndte at vrøvle ud i det tomme rum: 

”Farvel hr. spion … farvel hr dokument … tak! efterlad ikke … 

tak!” 
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 Wreta stod allerede ved magnet-elevatoren, på vej til de 

underjordiske hangarer, hvorfra raketjagerne startede op gennem 

brede, skrånende tunneler, op mod staten Tennessees overflade. 

Howard greb ham i armen, uden hensyn til den respekt, man 

skylder en atlantisk hærchef. Wreta vendte sig langsomt, uden 

forbavselse. 

 ”Ja,” sagde Howard. 

 

”Tak! … Farvel! … Mange tak! Tak! Tak …!” drævede den 

elektroniske dørvogter ud i kontorets stilhed. 

 

 

II 

 

Det tog Oak Ridges underjordiske, elektronstyrede robotfabrikker 

ni døgn at fremstille S-bomben, og i dette tidsrum veg Howard ikke 

fra fabrikkernes kontrolrum, der i virkeligheden var centrum i en 

enorm computer. Hans øjne hovnede og blev betændte, mens han 

iagttog instrumenttavlernes tusind sitrende visere eller omsatte 

formlerne til de hulkort, som udløste elektronrørenes og 

transistorernes komplicerede reaktioner, mens de lynrapt startede, 

standsede og kontrollerede maskiner og processer i de 

kilometerlange grafitkældre. 

 Ni døgn. Det tog tre år at fremstille atombomben, et år at skabe 

brintbomben; derefter stedse hastigere gennem hele skalaen af 

”alfabet”-våben, indtil dette sidste bogstav … ni døgn. Det hastede 

jo, hastede, hastede. Den røde flod steg over Europa. 

 Alt andet arbejde i Oak Ridge lå stille. Alt samledes om denne 

ene vældige anstrengelse. Samtlige kernefysikere, teknikere og 

matematikere blev efter Wretas ordre stillet til Howards 

disposition, og han blev midlertidigt udnævnt til centrets chef. 

Hans kolleger kendte næppe den stilfærdige forsker igen. Hans 

øjne sank dybt i hulerne. Ansigtet afmagredes, munden blev smal 

og hård. Han snerrede ad dem, jog med dem, til de var næsten lige 

så nær et sammenbrud som han selv. 

 Men opgaven blev løst. Mens Wreta og hans orange divisioner 

kæmpede fortvivlet ved Rhinen for at holde østhærene tilbage, 

mens luftflådernes ynkelige rester smuldrede under desperate 
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forsøg på at lette presset mod de sidste brohoveder, skabte Howard 

og hans stab af højt begavede forskere de otte soraliumladninger, 

Wreta måtte have for at løsne det dødelige greb om sine styrker, og 

vinde Vesten en ny frist. 

 

”… soralium er nøglen til ufattelige muligheder! Effekten energi-

masse er millioner af gange større … Tænk Dem, vi skaber!” 

 Tosse! Stakkels tosse! Du drømte en barnlig og vidunderlig 

drøm om midlet til fred … denne proces kan blive nøglen til alle 

problemers løsning … vi kan fremstille alt, med solens stråling som 

råstof … stakkels tosse! Nu slider du som en gal for at skabe et nyt 

forfærdeligt våben i stedet … du er fanget, som alle de andre flittige 

forskere blev fanget … dag og nat siden … alle I stakkels tåber, 

som ville give menneskene gaver, de var for unge og uerfarne til at 

eje … 

  Om tre dage – om én dag – om en time er de parat, disse otte 

ladninger, hver på tyve gram … nok til hundrede tusinder af 

kvadratmile, måske nok til at ryste kloden i dens bane … slynge 

den i solens glødende skød, eller fjernt ud i universets mørke … i 

hvert fald nok til at bringe millioner den store fred … freden 

mellem glemte grave … åh Gud! … hvorfra får Wreta styrke til at 

bære dette ansvar? … Og jeg? Mit ansvar er større endnu, og jeg er 

svagere end han – for jeg sagde ja … jeg sagde ja … skønt jeg 

kunne have nægtet det … 

 Svigter over for presset, holder hænderne for øjnene … nægter 

ynkeligt at have lod og del i det, der sker – men er der blot tre 

retfærdige tilbage, kunne de vel føre verden gennem flammerne … 

Den evige fred, sagde han … freden mellem pigtråd og glemte 

grave … jeg måtte jo! Kunne jeg nægte min lod og del i afsindet? 

Er det ikke den største fejhed at være den sidste normale mellem 

tre milliarder gale? 

 

De var bange for ham, talte kun nødigt til ham. De var jo selv 

sagkyndige, vidste, hvad han havde for. De så ham vandre fra 

instrument til instrument, så ham studere de lange papirstrimler, 

computerne spyede fra sig, så ham aldrig hvile, aldrig smile, hørte 

hans skarpe, hæse ordrer, så ham stirre ind i en verden af angst. 
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 Men arbejdet fortsatte uophørligt, drevet frem under hans 

vældige koncentration. Rækker af røde, grønne, gule glimt jog 

gennem grafitkældrene. Manometrenes visere dirrede ind over 

spaltningens røde fareskala. Dette var leg på randen af ufattelige 

energier. En forkert beregning, en forhastet ordre til computerne, 

og storbyen i jordens dyb ville blive en hvidglødende hule. Men 

han trak næppe vejret hurtigere, syntes hinsides menneskelig 

svaghed og formåen, som en, der allerede har mødt det værste, et 

menneske kan møde. 

 

ATLANTISKE HOVEDKVARTER. 

PIC D’ANETHOU, PYRENÆERNE. 

26. AUGUST. 1979. 

DEN ØVERSTBEFALENDE TIL HOWARD SMITH: 

TAK FOR DERES RAPPORT OM S-PROJEKTETS 

FULDENDELSE STOP KONTROLLER LADNINGERNES 

MONTERING I FÆRGE-RAKETTERNE DER FØRER DEM 

TIL RUMSTATIONERNE STOP HASTER RHINFRONTEN 

VAKLER STOP RAKETTERNE MÅ AFGÅ SENEST 

KOMMENDE MIDNAT STOP HAR STILLET HURTIG 

RAKETJAGER TIL DERES RÅDIGHED HVIS DE ØNSKER 

AT OVERVÆRE OPERATION S U N R I S E FRA 

LEDERSTATIONEN HER STOP JEG VIL VÆRE GLAD FOR 

AT HAVE DEM HER HVIS UVENTEDE TING INDTRÆFFER 

WRETA 

 

Han stirrede ud gennem kontrolbunkerens svære kvartsvinduer. 

Det var fuldmåne. Det uklare hvide lys funklede i de otte 

transportraketters sølvgrå tretrinsskrog, der stod i raketbasens 

starttårne, med de nålespidse næser pegende op mod New Mexicos 

tunge stjerner, som lyste rødligt gennem højdernes radioaktive 

støvskyer. Langt ude bag ørkenens mørke flade hævede sig 

dunkeltblå, forrevne højder – Guadeloupes massiver. 

 ”Femten … fjorten … tretten …” 

 En computer talte i mikrofonerne, en lav, metalhård stemme, 

tretten sekunder til midnat – zero. En sirene satte i et skælvende 

hyl, et varselråb, der tabte sig i stilheden over ørkenens øde. 

 ”Otte … syv … seks …” 



 

33 

 Han lænede panden mod den kølige kvartsrude. Hans ansigt 

brændte som i feber. Hans hjerne syntes indskrumpet og lammet af 

mangel på søvn. Men han kunne ikke sove. Tankerne, de pinefulde 

tanker, vågede jo utrætteligt. 

 Var der endnu tid? Kunne han skrige, at raketterne ikke måtte 

starte, at det var vanvid? De ville næppe ænse ham. Hans rolle var 

til ende. Wretas vældige maskineri arbejdede videre, tungt og 

ubønhørligt som skæbnen. Om få sekunder ville de sølvgrå raketter 

hæve sig, fare op mod Universets tomhed, standse ved 

rumstationen, der skulle føre dem til positionen over 

Centraleuropa. Og ved daggry gik de i fald mod de udpegede mål. 

 ”Fem … fire … tre …” 

 Denne metalliske stemme, der talte og talte … hvorfor fik de 

den ikke til at tie? Hvorfor stod de alle så roligt ved radar og 

lederpejlere? Åh – de anede intet, disse rumingeniører og 

raketteknikere. De var jo bare menige, usynlige enere i de 

vrimlende milliarder. Kun han og Wreta, og nogle få andre i Oak 

Ridge – og måske de få overlevende statsledere – vidste, hvad 

daggryet ville bringe. Panik måtte undgås – militær hemmelighed 

– fjendens hære måtte ikke få tid til at træffe 

sikkerhedsforanstaltninger. Nu, som altid før, gik folkeslagene 

blinde og stumme mod deres skæbne. 

 – fred … mellem glemte grave. 

 ”To … en … zero!” 

 Det ensomme, klagende sirenehyl druknede i raketternes 

tordnende brøl. Mørkerøde ildskyer slog ud under tårnene, 

buldrede gennem trækkanalerne. Langsomt, ligesom modvilligt, 

hævede fem hundrede tons-raketterne sig fra New Mexicos jord. 

Slag, på slag, i stigende tempo. Brølet steg til et øresønderrivende 

hvin. Otte tenformede sølvpile tog fart, strøg op mod de røde 

stjerner og stilheden; otte glødende spor døde gradvis bort i 

universets månegrå nat. 

 Kvartsruden var kølig mod hans pande – 

 

Pilotens hoved i den gennemsigtige plexiglashjelm nikkede svagt. 

Han lænede sig tilbage på sit skumgummileje. Howard fulgte 

eksemplet. Raketjagerens computer slog fuld strøm. Dysernes 

mørke summen steg til et tudende hvin, der forstærkedes til det 
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ulidelige af tunnelens betonvægge. Jageren rasede langs sin 

styrestråle, op gennem den skrånende tunnel. Pludselig fór den op 

fra Jordens indre, steg som et projektil ret op gennem den 

røgslørede himmel. Howard følte det, som gav accelerationen ham 

en vægt på adskillige tons. Besværligt drejede han sit blytunge 

hoved, fik et uklart glimt af et landskab i luende rødt og okkergult. 

Selv skyernes underside syntes at brænde. Fjendtlige robotraketter 

med TNT-ladninger regnede stadig ned fra himlen og detonerede 

som ildfontæner i de rygende ruinmarker. 

 Så var de oppe i stratosfærens rolige verden. Dysernes hyl 

svandt bag lydgrænsen. Kun de korte, bagudrettede vinger kløvede 

luften med en underlig klinger sukken. Om fyrre minutter landede 

de i rumkommando-hovedkvarteret på Pic d’Anethou. Det 

atlantiske ocean var under dem: Over dem, på en mørkviolet 

himmel, gnistrede enkelte kolde stjerner i senhøstnatten. Og 

tusinder af kilometre ude lyste otte trådtynde flammespor som 

sælsomme tegn, prentet af en overjordisk hånd. 

 

”Kontakt med rumstation nr. I!” 

 Wretas stemme var lav og rolig, under fuldkommen kontrol. 

Hans øjne lå i skygge under uniformskasketten. 

 Howard stirrede, ligesom de øvrige tilstedeværende, 

rumtjenestens teknikere, enkelte videnskabsmænd samt den 

internationale generalstabs øverste officerer, på televisionens 

skærm, en ti meter høj, mathvid flade på bunkerens endevæg. En 

stor computer glimtede svagt i en niche, mens den fra sekund til 

sekund udregnede banerne for samtlige legemer i 7000 km planet, 

og tikkede sine impulser af sted til de korresponderende computere 

derude. Sammenstød var udelukket. 

 ”Hvornår?” hviskede Howard til den smalle ryg foran sig. Han 

var ankommet for ti minutter siden. Hele rejsen havde kun været 

en hastig bue over et usynligt ocean, fra et brændende kontinent til 

et brændende kontinent, uden ringeste fornemmelse af afstand og 

tid. 

 ”Klokken 5.30 – ” Wreta vendte sig ikke. ”Så snart morgenlyset 

over Europa er kraftigt nok til direkte observation af målene!” 

 Howard skottede til bunkerens store urskive. Det sank koldt i 

ham, 5.22! Om otte minutter … han var fløjet solopgangen i møde, 
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havde vundet fem timer undervejs. Timerne, de sidste velsignede 

timer mellem ham og det forfærdelige, var blevet ham fralistet et 

sted i de store hastigheders zone. Han så igen på de ubønhørlige 

visere, følte sig narret som et barn – for lidt siden var den ikke nær 

så meget – 

 Skærmen flimrede. Skarpe lysglimt fór over den, skygger 

tætnede sammen, og pludselig sprang det stereoskopiske billede 

frem, klart til mindste detalje, uden tåger i farveovergangene, skønt 

senderen befandt sig syv tusind kilometer borte, svimlende højt 

over Centraleuropa. 

 Udsendelsen blev optaget fra flere kameraer, dels i selve 

rumstation nr. 1, dels frit anbragt i det tyngdeløse rum i dens 

nærhed, hvorved mændene foran skærmen kunne følge 

begivenhederne langt bedre end ved direkte iagttagelse. 

 Der var meget stille i bunkeren, skønt der ikke var taleforbud. 

Uklare rygter havde, trods den strengeste hemmeligholdelse, 

svirret i flere døgn gennem de militære instanser, og for få minutter 

siden havde marchallen givet sin stab klar besked. De stod og 

kæmpede for at fatte, evnede det ikke, følte blot en uklar, knugende 

angst. 

 Rumstation nr. 1 viste sig på skærmen, en mærkelig 

konstruktion, som et uhyre hjul, langsomt roterende om sig selv i 

det frie rum, med en skiveformet aerodrom for raketeskadrillerne 

ved hjulets nav, med store gitterantenner for radar, fjernsyn og 

radio anbragt som lyttende øren hist og her, tilsyneladende i 

ubevægelig svæven i en svimlende tomhed, på baggrund af skyer 

af stjerner, der lyste uden blinken i en lufttom evighed. Småbitte 

meteoritter sank med korte mellemrum bort i dybet som faldende 

dråber af ild. 

 Kameraet drejede sig i tomheden, styret af svage iltraketter. En 

blåligt skinnende skive strejfede gennem synsfeltet, et dødt, 

oprevet klodeansigt, kaotiske tinder, dybe kratere, badet i iskoldt 

sollys, jetsorte slagskygger, glimtende, mineralske ørkener, en 

livløs og fjendsk verden. 

 Howard fór sammen i svimmel forvirring. Jorden? Var det 

allerede sket? Var dette resultatet? Så gik det op for hans overtrætte 

hjerne, at han og de andre dog endnu selv levede på Jorden, åndede. 

Det var jo månen! 
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 Og alligevel blev de fine nerver langs hans rygrad ved at sitre 

som i kulde; dette var jo som billedet af hans inderste angst, en 

mulighed … hele projektet var presset frem i vild hast. 

Soraliummets forsøgsrækker var ikke ført til ende. Beregningerne 

havde uudfyldte huller. De improviserede formler, han og hans 

kolleger i Oak Ridge havde opstillet de sidste døgn, viste ganske 

vist, at otte ladninger næppe ville rasere hele klodens rum. 

Virkningen blev ufattelig, men antagelig dog begrænset. Antagelig 

– det var jo disse yderste muligheder, der endnu gabede som et 

mørke, derfor de alle var tavse. Det var knebet meget tæt til 

grænsen denne gang. 

 Kameraet i rummet drejede forbi månens frosne fjæs; en uhyre 

klode svævede frem i synsfeltet bag rumstation nr. 1, omgivet af en 

svagt lysende ring, en diset lyståge, atmosfæren. Langsomt rullede 

have og kontinenter frem fra natten, ind i morgenens rødgyldne lys. 

Just nu stod gryets linje ned gennem Europa, furet og takket hvor 

den krydsede bjergkæder. Rhinbjergenes toppe glødede som 

nåleprikker af ild. Nordpolens iskalot anedes højt oppe over 

kloderundingen som et hvidligt genskær. Lyse skyklatter drev hen 

over dybgrønne skovområder. Lyset glimtede klart i indsøer. 

 Set fra den vældige højde var ødelæggelserne ikke særlig 

iøjnefaldende, blot sorte pletter og skår i byernes fligede krystaller, 

mørke røgbanker hist og her, gennemlyst nedefra af ulmende bål. 

 De stod alle ubevægelige. Deres øjne hang ved denne lysende 

planet, deres hjemklode; de kendte dens ansigt linje for linje, slidt 

og mærket af årmilliarder, disse frugtbare sletter, denne blånende 

atmosfære, disse utømmelige reserver af vand, universets 

sjældneste stof – et fristed i det iskolde rum, hvor andre kloder drev 

af sted, frosne eller glødende i alt for hede soles nærhed, med 

atmosfærer af giftige metangasser … måske livets eneste tilflugt. 

 Bunkerens ur summede svagt … seks minutter, så gik S-

bomberne i styrt mod dette levende klodeåsyn, splintrende, 

afsvidende, vansirende som et næveslag i et menneskes 

ubeskyttede ansigt. De følte en afmægtig skam, undgik hjælpeløst 

hinandens blikke. Det måtte jo ske – krigens krav. De klamrede sig 

til denne slidte frase. 

 Af og til strøg noget, der lignede byger af hvidblå flammer, i 

uhyre hast gennem det interplanetariske rum. Alle rumvåbnets 
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raketeskadriller var i aktion for at beskytte station 1 mod angreb fra 

fjendens rumvåben. Wreta tog ingen chancer. 

 Billedet skiftede. Et nyt kamera viste de otte raketter, der skulle 

bære ladningerne ned; en stålgrå stime af slanke legemer, 

svævende ubevægelige i rumstationens nærhed, spidssnudede 

rovfisk, hver med et stirrende kvartsøje, hvor radarpejleren kikkede 

ud, parat til at indfange målet. ”Nej,” hviskede 

Howard svagt til den ubevægelige ryg foran sig, ”nej,” gentog han 

tåbeligt og håbløst. 

 Intet svar – blot denne stivnede ryg. 

 Der lød støj bag dem. En automatisk døråbner afgav sin 

melding: 

 ”Hr. general Frank Cleve! Værs’god hr. general Frank Cleve! 

Vær så venlig, hr. general Frank Cleve – !” 

 Som trukket af snore drejedes alle hoveder. Man stirrede på den 

undersætsige officer i atomstyrkens orange uniform, der næsten i 

spring fór løs på Wreta. På hans ærme sad det canadiske mærke – 

polarstjernen i et blåt-rødt-hvidt felt. 

 ”Tom!” skreg han op, alt for ophidset til at ænse militær etikette. 

”Passer de forbandede rygter? Vil du sende et nyt kernevåben mod 

rhinfronten i dag?” 

 Wreta stod et øjeblik, som om han intet havde hørt. Så vendte 

han sig mod den ophidsede general. 

 ”Frank,” sagde han dæmpet, ”forlader en kommanderende 

general uden ordre sine tropper midt under et slag?” 

 ”Ja, når hans tropper forrådes!” råbte Cleve sanseløst. ”Tom, 

hvorfor benægter du ikke? Er det sandt? Skal rhinarmeen ofres? 

Bliver den udslettet nu til morgen sammen med de røde angribere?” 

 ”Vi må tilintetgøre fjendens hære i Europa,” svarede Wreta så 

stille, at de, der kendte ham, vidste, hvor voldsomt oprøret rasede i 

ham. ”Vi må etablere et radioaktivt spærrebælte ned gennem de 

nuværende slagområder. Det er vor sidste chance – du ved det selv, 

Frank. Vi må have en frist til at reorganisere vort forsvar. Og en 

evakuering af målområderne ville uundgåeligt advisere fjenden i 

utide. Hele aktionen ville løbe ud i sandet. Og vi har kun disse få 

S-bomber. Det vil vare for længe at fremstille nye. Derfor må dine 

tropper, Frank, og de endnu levende civile ofres. Det er 
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umenneskeligt – men det ville også være umenneskeligt at lade 

være. Du kender nederlagets pris.” 

 Der var dødsstille i kommandobunkeren, da Wretas lave, klare 

stemme tav. Cleves pluskæbede ansigt antog langsomt en farve 

som dej, mens han tydede denne sigende tavshed. Forvirret, som 

bedøvet, så han op på den vældige billedflade, der som et mene 

tekel beherskede rummet: Den skønne, vandgrå, plantegrønne 

klode, der drejede sig langs sin evige bane, og stimen af grå rovfisk, 

svømmende i tomheden, ventende, rede til et lynsnart, 

sønderflængende angreb på den levende planet, syv tusind 

kilometer solværts. 

 Han sænkede blikket, mødte Wretas grå øjne, der stirrede fast 

på ham. De var venner, så vidt den stramme militære omgangsform 

tillod det, havde stolet ubetinget på hinanden. Og nu dette ufattelige 

forræderi! Cleve forstod intet mere. Denne strategi, der 

balancerede mellem overlevelse eller tilintetgørelse, gik over hans 

hoved. Han evnede ikke, eller ville ikke, anerkende en så fortvivlet 

udvej, hinsides al normal menneskelig moral. Han vidste, at Wreta 

var en loyal og betænksom foresat. Hvorfor så denne overlagte 

ofring af divisioner, der i tretten forfærdelige døgn havde kæmpet 

i de taktiske atomvåbens inferno? Når de ikke evnede at forsvare 

Vesten, måtte det atlantiske samfund så ikke stumt anerkende 

kapitulation i stedet for at dræbe dem i et sidste desperat 

selvforsvar? 

 Nogle sekunder gik. De følte det begge som en evighed. Så slog 

Cleve blikket ned. Hans orange divisioner kunne måske holde 

rhinlinjen endnu et døgn. Så var det forbi. De røde hære ville skylle 

hen over Europa, erobre de livsvigtige depoter og flyvepladser. Der 

ville ikke mere være nogen effektiv modstand mellem østblokken 

og verdensherredømmet. 

 Og måske havde han set noget i de grå øjne over for sig, en 

smerte, et stumt skrig om forståelse. Han fattede vagt, at kun 

bevidstheden om de vestlige demokratiers undergang havde 

tvunget Wreta til dette, og at endnu et anklagende ord kunne få ham 

til at bryde sammen. Man havde lagt en klode på hans skuldre, og 

også han var et menneske. 

 Cleve forstod – og tav. Han vendte sig brat, gik mod udgangen. 

Wretas stemme standsede ham. 
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 ”Hvorhen, Frank?” 

 General Cleve vendte sig vagtsomt: ”Tilbage til mine folk!” 

 ”Du bliver her – nu du er kommet!” 

 ”Og lader dem krepere i den tro, at jeg bragte mig i sikkerhed i 

tide?” 

 ”Din viden og erfaring har værdi, også efter denne dag. Dine 

personlige følelser må underordne sig dit ansvar over for den 

atlantiske union. Det er unyttigt, at du tager tilbage for at dø. Det 

er nyttigt, at du lever!” 

 Den skarpe, tørre stemme ramte Cleve som et piskeslag. Han 

tøvede lidt. Et helt livs respekt for det militære lydighedskrav 

kæmpede i ham med en lige så rodfast loyalitet mod sine soldater. 

Han stirrede på det stivnede ansigt foran sig med noget, der lignede 

had. 

 ”Nej!” skreg han, ”jeg tager af sted. Der er grænser for, hvad du 

har lov at forlange af et menneske!” 

 ”Evner vi ikke at overskride vore begrænsninger, er vi 

fortabte!” 

 Alle de tilstedeværende stirrede på Wreta, men han vaklede 

ikke. Først efter denne time skulle den virkelige indsats ydes. Viste 

han svaghed nu, ville de bukke under over for de nådesløse år, der 

ville komme. 

 Cleve bukkede under. ”Du har mistet forstanden!” skreg han. 

”Atlantrådet gav dig en midlertidig fuldmagt; nu leger du diktator. 

Magten har besat dig. Du vil herske ligeså fuldstændigt over os, 

som slavesjælene i øst bliver behersket. ”Disse skal dø!” 

bestemmer du. ”Og disse skal leve!” Nej og atter nej! Jeg tager 

tilbage til Rhinen!” 

 Et nu vaklede Wreta overfor denne frygtelige anklage fra en 

mand, der havde været hans ven. Han trådte et halvt skridt tilbage. 

Så vendte han sig mod de nærmeste officerer, en fransk oberst og 

en tysk major. 

 ”Oberst Armin! Major Jurgens! Arrester den mand! Hold ham i 

forvaring indtil nærmere ordre!” 

 Da Cleve var forsvundet bag de svære panserdøre, strøg Wreta 

sig over ansigtet og så rundt på de blege mænd. Hans blik blev 

hængende ved Howard, uden at se ham. 
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 ”Nervøst sammenbrud …” mumlede han næsten uhørligt. ”Og 

man forstår det … ved Gud … man forstår det …” Hans blik 

strejfede uret. Fem minutter! 

 Nogle skikkelser, der lignede kluntede dukker med blanke 

plastichoveder, svævede omkring mellem de grå rovfisk på 

skærmen og afsikrede deres tændmekanismer med øvede 

bevægelser. Så udsendte deres iltpistoler hvide tågestriber. Drevet 

af reaktionen svævede de tilbage til rumstationen og forsvandt ind 

gennem en tryksluse. Det hele skete så akkurat og uvirkeligt, at de 

lignede figurerne i et mekanisk ur. Derpå hang den vældige, 

fremmedartede konstruktion atter uden tegn på bevægelse i det 

sortlilla rum, foran den vældige klode, der syntes at rulle langsomt 

frem over et tæppe af fløjl, besat med funklende diamanter. 

 Billedfeltet flakkede lidt, hoppede uroligt, hang atter stille. 

Heller ikke teknikerne om bord på rumstation nr. 1 var upåvirkede. 

Deres fingre kludrede en smule med kontakter og fjernstyring. 

Deres øjne søgte lovlig tit ud gennem kabinernes tykke kvartsruder, 

til de ventende bomber. Rimeligvis havde de alle slægt og venner, 

kone og børn, dernede på den svævende klode i dybet. 

 ”Marchal,” sagde den gamle svenske arvelighedsforsker, Stig 

Cederström, som hidtil havde holdt sig afsides, sammen med et par 

kolleger, ”tillad mig endnu en gang – ” Han tav lidt ængsteligt, 

stirrede på kloden dernede. 

 ”Ja?” Wretas stemme nåede frem over et uendeligt 

tusmørkeland. ”Ja, Cederström?” 

 ”Det ville være i høj grad forkasteligt, om jeg uden nytte øgede 

det alt for store pres, De i dag befinder Dem under …” Den 

hvidhårede forsker tøvede stadig og så bekymret på Wretas 

anspændte, dødtrætte ansigt. 

 ”Ja, Cederström?” gentog Wreta. Hans blik vandrede fra uret til 

de svævende fjernbomber, frem – tilbage – frem – tilbage. 

 ”Arvelighedsforskerne har i årevis advaret mod de ændringer i 

de arvbærende gener, kraftig radioaktiv bestråling kan medføre …” 

 Cederströms stemme var gammel og uden styrke, som gentog 

han blot ord, der var sagt atter og atter. Hans milde blå øjne søgte 

kollegerne, der var sluttet op bag ham, som for at give hans ord 

større vægt. De nikkede stumt. Hans stemme blev pludselig 

klarere: 
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 ”Vi er endnu ikke til bunds i mutationernes problemer, der 

sandsynligvis gemmer livets inderste hemmeligheder. Men selv 

vor nuværende viden tvinger os til atter og atter at advare mod 

uindskrænket brug af kernevåben; og vi anser det for vor pligt, 

umiddelbart før dette store bombardement, at advare endnu en 

gang, skønt vi ved, at menneskehedens ulykkelige vandring mod 

afgrunden næppe lader sig standse af vore advarsler – ” 

 Wreta stod med hænderne på ryggen. Hans hoved var let bøjet, 

som lyttede han opmærksomt. Men hans øjne søgte stadig fra ur til 

bomber – frem – tilbage, og alle de andres blikke fulgte hans. 

 ”Det øjeblik kan komme,” fortsatte Cederström stilfærdigt, ”da 

summen af frigjort radioaktivitet på vor klode øges i en grad, der 

bevirker en ”afsporing” i de genbærende kromosomers ellers 

næsten ubrydelige vandring fra individ til individ. Der kan da 

skabes de såkaldte letalgener, som forårsager dannelse af 

misfostre, deforme arter, hidtil ukendte slægter. Og følgerne af et 

sådant almindeligt brud på de jordiske arters genbeskyttelse, der 

normalt danner en effektiv spærring mellem deres specielle 

artsegenskaber og mutationernes næsten endeløse række af 

muligheder, vil i sandhed blive ufattelige!” 

 ”Ja,” svarede Wreta næsten uhørligt, ”De har sagt det før. Og 

det var en af årsagerne til det atlantiske råds tøven den nat, krigen 

brød ud. Og det er en af årsagerne til, at jeg nu forsøger denne 

farlige udvej for at få den uindskrænkede atomkrig sat i stå. Jeg vil 

søge at isolere de egentlige krigshandlinger til Asien ved at skabe 

en uigennemtrængelig radioaktiv ørken mellem øst og vest – først 

ned gennem Europa, senere over landbroen ved Suez …” 

 Han tav et øjeblik, som gennemløb han endnu en gang alle de 

faktorer, der havde ført til denne yderste nødhjælp. De skarpe furer 

om hans mund blev en smule dybere. 

 ”Måske vil kniven skære for dybt. Måske dræber operationen 

patienten, eller gør ham til krøbling. Men forsøger vi ikke, vil 

sygdommen dog alligevel om kort tid resultere i det samme. For 

selv i nederlaget vil vi forsvare os til det yderste, måske i måneder 

og år!” 

 Cederström nikkede modløst. ”Vi ved det. Vi anså det blot for 

vor pligt som videnskabsmænd at tale endnu en gang!” 

 ”Ja,” sagde Wreta, ”jeg takker Dem!” 
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 Cederström trådte tavs tilbage. Uret viste tre minutter. Billedet 

på skærmen sitrede atter. Howard stod som før i Wretas nærhed. 

Intet af det skete gik ham forbi. Han bemærkede nu, at der på en 

eller anden måde var opstået et tomrum mellem Wreta og ham, og 

de øvrige tilstedeværende. Et frygtens tomrum – skaberen og 

brugeren af det våben, der måske betød undergang. 

 Også Wreta bemærkede isolationen. Han så flygtigt på Howard, 

som anede han en fælle i en alt for stor ensomhed. Derpå genoptog 

hans øjne vandringen fra ur til bomber – frem – tilbage. 

 Howard blev for hvert minut mere klar over, hvad det var, han 

havde sagt ja til. Han tænkte på Cleves fortvivlelse, på Cederströms 

håbløse resignation, på rum-teknikernes rystende hænder, på den 

dumpe angst i bunkeren, på Wretas uhjælpelige ensomhed. Alt 

dette var spiret af det ”ja”, han gav Wreta ved magnet-elevatorens 

dør. Alt dette var en del af hans ansvar. 

 Og han anede uklart en sammenhæng, der havde ført frem til 

dette ”ja”, til dette sidste af en lang række ja ‘er. Han og tusind af 

hans lige havde levet fjernt og roligt i laboratoriet, opslugt af 

forskningens rene, kølige verden, hvor menneskelig angst og tvivl 

blot var faktorer, der forstyrrede ens klare omdømme. Han og hans 

havde skænket menneskeheden vældige energier; måske ikke just 

med forsæt, blot som biomstændigheder ved klarlæggelsen af 

endnu et stykke af alnaturens evige sandhed, der for forskeren var 

den eneste eksisterende virkelighed. 

 De havde utrætteligt erhvervet sig ren viden, uden helt at gøre 

sig klart, hvor farlige kræfter de samtidig lagde i alt for svage 

hænder. Nu havde disse hænder svigtet, men hvem bar skyld? 

Hvem besad viden om disse kræfters tveæggede natur, og hvem 

ikke? Hvem havde erhvervet sig evne til at se, og hvem tumlede 

blindt ind i totalt ændrede vilkår? 

 Forskerne bar vel ikke hele skylden. Men de havde givet børn 

skarpslebne våben. De havde ikke evnet at sige nej. 

 To minutter! 

 Et nyt kamera gled ind, gengav planetstationens kontrolrum. 

Det lå i halvmørke. Kun over instrumenttavle og bombesigte lyste 

klare, gyldne uranarmaturer. Der var kun én mand i rummet, en 

kæmpeskikkelse, mere end seks fod høj, med svære lemmer og 

tunge skuldre; en fysik, velegnet til at modstå rumtjenestens stærke 
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belastninger. Han var iført rumvåbnets dybgrønne uniform. På 

ærmet sad de hollandske farver, på skuldrene en generals stjerner. 

Da kameraet kobledes ind, stod han bøjet over bombesigtets 

okular. 

 Måske hørte han kameraets svage summen. I hvert fald rettede 

han sig, så direkte mod iagttagerne i bunkeren. Hans ansigt var 

skåret groft og klart, som af en gammel billedskærers kniv. 

Kæbepartiet var tungt og stærkt, øjnene så intenst blå som stumper 

af safirer. Det lyste i dem fra en personlighed, der enten var 

forankret i en stærk tro, eller besad humorens nådegave. Men den 

tunge kæbe vidnede ikke om udviklet humoristisk sans – snarere 

om en mand, der enten måtte følge sin samvittighed eller gå til 

grunde, ude af stand til at fornægte sin egen natur. 

 Han rakte hånden ud, koblede stationens radio ind, kaldte 

hovedkvarteret i dybet under sig. 

 ”Bella kalder blackbird! – Hallo blackbird … er De der?” 

 Hans stemme var så indtrængende og urolig, at teknikeren ved 

bunkerens kontrolbord så spørgende på Wreta. Af hensyn til 

fjendtlige rumpejlere havde station nr. 1 ikke hidtil været i 

radioforbindelse med hovedkvarteret. Wreta så op på det tunge 

ansigt på skærmen, nikkede uvilligt. Denne mand ville ikke kalde 

uden tvingende grund. 

 Teknikeren koblede ind. Tværs over de mange tusind kilometer 

så de en rød lampe blinke ved den store mands albue. 

 ”Kontakt!” udbrød han, som i stor lettelse. ”Able kalder Ginger! 

Er Ginger til stede?” 

 Teknikeren rakte Wreta en lille bakelit-mikrofon. Han gemte 

den i sin hule hånd, talte dæmpet: ”Hallo Able! Ginger her! Hvad 

vil De? Zero er meget nær!” 

 ”Ginger …” de safirblå øjne lyste stærkere i det store ansigt på 

skærmen. Han så Wreta, som Wreta ham. ”Jeg har Deres ordre, og 

det er min pligt at adlyde. Men jeg sad før og indstillede radarsigtet. 

Jeg så ned på målet. Ginger! Jeg måtte spørge Dem endnu en gang, 

ikke som en soldat til sin overordnede, men som menneske til 

menneske: Er det rigtigt mod mennesker? Og mere – er det rigtigt 

mod Gud? Er denne klode ikke skabt i Hans hånd? Er operation 

Sunrise ikke at sende dommedag ned over dens beboere, før 

Skaberen har bestemt det?” 
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 ”Able,” sagde Wreta indtrængende, ”der er kun tres sekunder til 

zero. Jeg forstår Deres uro. I dette minut står enhver af os alene, 

over for sin samvittighed, eller over for sin Gud. Men først og sidst 

står vi til ansvar over for fremtiden. Svigter vi nu, bliver den et 

helvede. Eller også bliver der ingen fremtid. Derfor: Adlyd Deres 

ordre. Gå til bombesigtet!” 

 ”Sigtet er indstillet!” Kosmogeneral Pieter du Plessis’ øjne 

brændte som blå flammer, men måske opfattede han dem slet ikke. 

 ”Se!” sagde han, og rakte mod kontroltavlen. Billedet skiftede 

på skærmen. Kameraet transmitterede nu direkte billedet i 

bombesigtets okular. 

 De så Europas fligede kontinent svimlende dybt dernede – 

byernes lyse krystaller, mange halvt udvisket af røgbanker, de store 

floders bugtede sølvbånd, bjergenes mørke massiver, de skinnende 

alpegletsjere, Nordsøens og Middelhavets lysegrå flader, og selve 

fronten som et bælte af bittesmå glimt og lyn langs de store floder, 

Rhinen og Rhône. 

 I radarsigtet var indlagt et system af synlige stråler, forskelligt 

farvede for at lette adskillelsen. Hver af dem pegede mod et punkt 

på det store kontinent i dybet, markerende den usynlige radarstråle, 

langs hvilken en af de otte S-bomber om et kort minut skulle fare 

ned. 

 Farverne gik fra spektrets røde til dets violette zone, jo sydligere 

målet lå: en rød imod Lübeck i nord, en orange mod egnen omkring 

Hannover, en klar gul mod Køln, en lysegrøn imod Neu-Berlin, den 

nye vesttyske hovedstad ved Rhinen, nord for Karlsruhe, en 

mørkegrøn mod Basel, hvor de schweiziske bjergjægere kæmpede 

fortvivlet, en blå mod Lyon, den ældgamle silkeby ved Rhône, en 

indigofarvet mod Montelimar, en af Rhônedalens blomstrende 

idyller, en violet imod Marseille ved Azurkysten – 

 Som otte smalle lysklinger, uden sitren eller vaklen, pegede de 

farvede lysstråler mod Europas blødende krop, engang 

kontinenternes dronning, hvor den tekniske æra blev til – barnet, 

der nu i sin ungdoms højde vendte sig mod legemet, hvorfra det 

fødtes i blod og smerte. 

 Der lød en dæmpet mumlen, som et undertrykt skrig, fra den 

internationale stab, der befandt sig i rummet; tyske, franske, 

italienske, skandinaviske, engelske, amerikanske officerer og 




