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Første kapitel 
 

 
De så tavse derud. 
 Solen havde aldrig skinnet her. 
 Et mørke så vidstrakt, som var den første befaling aldrig 
givet: Der vorde lys! 
 De vidste de var ubudne i dybet, skrøbelige væsener, der 
uden lys, ilt og varme var fortabte som på en ukendt planet. 
 Skønt de havde været her i årevis, lå fremmedfølelsen 
stadig i nerver og instinkt. Måske kødets længsel derop hvor 
solen stadig skinner og luften er til at ånde? Hvor livet gen-
nem årmillioner har tilpasset sig et bestemt tryk og lyset fra 
en stjerne? 
 Eller var det kun en grille, født af kroppens angst for 
denne mægtige natteverden, disse hundreder af atmosfæres 
tryk, som i et nu ville knuse dem hvis bådens sider brast? 
 De vidste, at fibermanganstålet var det stærkeste metal, 
1990’ernes teknik kunne frembringe. Alligevel vendte en 
drøm stadig tilbage når de sov: Braget når metalskallen brast 
og det ufattelige tryk maste én som maddiken under en jæt-
tehæl. 
 Alle hernede tav om frygten. Nogle drak i smug; andre 
fik nervøse trækninger i øjenkrogen. Kun få trivedes: De, 
som lokkedes af den gamle drøm om jomfruelige lande, 
hvor der endnu fandtes eventyr, fjernt fra hverdagens kom-
fortable kedsomhed. 
 For dem rummede mørkets regioner en lokken så stærk, 
som nogen mennesket før havde mødt. De søgte nye impe-
rier, sagnets skatte. Og fandt dem. 
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”Se den dér, Lee!” 
 Matt rørte sig i det polstrede pilotsæde, stiv efter mange 
timers stillesidden. Han pegede ud gennem bovens svære 
laminatglas: ”Den store runde blåhvide? Har vi set den før?” 
 ”Nja …” Lee Erickson så knap op fra monitoren, hvor 
han skrev notater til SUKN-computeren, kaldet Onkel Tom. 
Som havgeolog var han mere optaget af Flame Valleys vul-
kanske fænomener end af væsener, der tilfældigt ramtes af 
DO-bådens halogenprojektører. ”Det ligner en zacker 2! En 
af de første, Zack Farrar fik æren for!” 
 ”Gør det?” Matt lød skuffet. Det var noget af en sport for 
spejderne fra Illinois at finde nye dybhavsarter og velsigne 
dem med deres eget navn. Han havde selv adskillige på sin 
liste over Mattaer no. dit og dat. 
 ”Virker den ikke større end en zacker 2?” prøvede han 
stædigt. ”Og mere blå indeni? Se dens hjerte: Det er violet!” 
 ”Matt! Får du aldrig berømmelse nok?” Den lille brede 
geolog gryntede smørret. ”I la Fayetter fra the deep south 
drømmer stadig om borgerkrigen, duellerne og de hvide 
plantageslotte! Men så vidt jeg ved er din far bestyrer i et 
supermarked i Shelbyville!” 
 Matt tav muggent. Men glimtet i Lees blå øjne, arvet fra 
svenske Minnesota-farmere, fik ham til at smile. Han og Lee 
havde foretaget mange dristige togter sammen. De anså sig 
selv for Illinois’ bedste rekognosceringsteam. 
 ”Men min oldefar, general Bartholomæus la Fayette, ville 
have vundet slaget ved Chanchellorsville i september 1862 
… hvis ikke kanonerne havde knust hans regiment …” 
 Han kikkede fraværende ud på zack 2’eren: Den lignede 
faktisk en stor blå kanonkugle. Lee lo ad ham: ”Af en ma-
riningeniør at være er du den snurrigste romantiker i US 
Navy! Vi skriver ikke september 1862, men oktober 1997! 
Og du rider ikke med dragen sabel mod Chanchellorvilles 
kanoner! Du er tjenstgørende ved et industriprojekt i det 
nordlige Stillehav, på fem kilometers dybde!” 
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 ”Projekt Deep Sea er militært-industrielt!” sagde Matt 
stille til zack 2’eren. ”Det største amerikanske foretagende 
siden månerejserne! Og det kunne da være, at russerne an-
griber os? Altså, hvis den sydafrikanske krise løber af sporet 
…” 
 ”Åh, mon? Russerne er realister!” Lee smålo. ”De ser nu 
nok det fjollede i at lade to ubevæbnede subfac-fabrikker à 
60 milliarder dollar stange buh på bunden af Stillehavet!” 
 ”Jeg mente bare – ” Matt nølede, bange for at gøre sig til 
grin: ”De røde er da gået i land ved Durban, og vi ved East 
London? Og hvis der bliver krig, er vi hernede underlagt 
flåden. Altså med! Og O’Shelley siger …” 
 ”Næstkommanderende går med en West Point-general i 
maven! Men han får ikke kommandør Hanley til at lege med 
tinsoldater … i en sub factory på halvanden million tons!” 
 ”Næh,” vedgik Matt, en anelse forbeholden. ”Hanley er 
…” 
 ”… en fornuftig mand! Han ønsker at holde os i live! 
Hvilket en mosgroet patriot som …” 
 ”Hov: Én til! Nej, to!” Matt greb lejligheden til at skifte 
emne. De stirrede ud, hvor DO-bådens projektører skar 
flænger i mørket. 
 Noget, der lignede en klynge store glasballoner, gled 
gennem lyskeglerne: En af de talrige arter nyopdagede dyb-
havsvæsener, der levede på store dybder omkring de subma-
rine vulkaners opvæld af varme og opslemmede mineraler. 
Et bemærkelsesværdigt eksempel på livets evne til at danne 
økosystemer under selv de hårdeste vilkår. 
 Illinois’ rangerpatruljer havde foreløbig fundet over 
hundrede nye dyrearter i Flame Valley … ti meter lange 
orme med røde hoveder, trådformede meduser, ‘glasfisk’ og 
kolonidyr der lignede rimfrost-edderkopper. 
 ”Sæbebobler?” mumlede Matt. ”Som om børn blæste 
sæbebobler i det dybe sorte hav?” 
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 Lee så på ham, en smule forbløffet over at han endnu 
kunne undre sig så oprigtigt, efter to år hernede. Så ung 
endnu! Med sit skarpe mørke ansigt og krumme snydeskaft: 
En ætling af de franske huguenot-aristokrater, der engang 
drog ud i Louisianas vildnis, og med gevær, plov samt ne-
gerslaver vandt nye baronier … drømmere? Javel, men tapre 
drømmere! 
 Han vidste at Louisianas baronier længst var erobret af 
tobakskarteller. De hvide palæer var nu kun nældegroede 
ruiner. Matt la Fayette var en sildefødning, der drog ned i 
dybhavet i drømmen om at genoprette slægtens ry! 
 Men måske var det netop denne stædige hægen om illu-
sioner, der parret med en mariningeniørs viden gjorde ham 
til Illinois’ bedste deep sea operator? 
 Matt elskede dybhavet. Og havde sammen med mange 
andre begejstrede unge teknikere slidt i årevis på Seattle-
basen med at bygge den vældige subfac, der betaltes af 
USA’s industri og forsvar in solidum, i håb om at mætte 
landets behov for strategiske metaller. 
 En begejstring, som måske var en sidste splint af den 
fladtrådte amerikanske drøm om the frontier, grænsen bag 
hvilken en ny verden ventede, Bonanza, Eldorado … 
 Og samme illusionernes troldsplint måtte overleve i en 
del lige så dygtige unge russere. Kun få måneder efter Illi-
nois lykkedes det i al fald den store rival i øst at sende en 
næsten identisk subfac i dybet (hvad har man industrispio-
nage til?). Og, ikke tilfældigt, til samme lokalitet i Stilleha-
vets midterryg, hvor de submarine vulkaner gennem årtu-
sinder havde frembragt flest af de metalklumper, nodulerne, 
som begge stormagters rustninger krævede. 
 
”Matt?” prøvede han pligtskyldigt, om end uden større håb, 
at hive vennen tilbage til realiteterne: ”Vi er ikke hernede 
for at fable om børn og bobler! Vi – og russerne – er ude 
efter Flame Valleys noduler! Og til den ende rager det os en 
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papand, om de hydrotermiske opvæld samtidig frembringer 
nogle ustabile økosystemer, næret af bakterier der omdanner 
svovlbrinte og metalsulfider til organiske næringsstoffer!” 
 ”Du knirker, Lee!” Matt smilte indadvendt. ”Det er sta-
dig et under, at liv kan opstå i totalt mørke, under et tryk 
som på Jupiter! For så kan der måske også være liv på andre 
verdener! Hele universet kan myldre af liv!” 
 Lee sukkede. Tav. For så vidt var der vel et glimt af reali-
tet i Matts fabuleren? At der var liv et så usandsynligt sted 
som Flame Valley havde indtil for nylig forekommet for-
skerne utroligt som … nja, børns sæbebobleleg? – Glasdyr? 
Krystalplanter? Ikke desto mindre drev beviserne forbi DO 
II’s frontruder: zack 2’erne og de andre dybhavsdyr? Som 
alle sammen lignede LSD-drømme, trolde, havspøgelser! 
 Det skarpe halogenlys gik lige gennem deres halvtranspa-
rente kroppe. Man kunne se deres organer, årer, nerver. De-
res store dybblå hjerter var som fligede blomster. 
 ”Der kommer flere!” råbte Matt begejstret. ”Sorte søhe-
ste! Og derovre er en stime Mattaer no. 1! Min egen første 
opdagelse!” 
 Som store flade klip af silkepapir drev de sorte søheste 
forbi, med skarpe rygkamme og hoveder som piberensere. 
Bag dem kom havdrager: Glastallerkener besat med røde 
torne. 
 De gled fra mørke til mørke, i tyst målbevidsthed, uden 
at ænse DO-båden. Gæster fra en anden dimension. 
 ”Alice i eventyrland!” En næsten barnlig glæde gjorde 
Matts skarpe ansigt drengeagtigt. ”Eller troldmanden fra Oz 
… i søndagshumør!” 
 Lee svarede ikke. Matt skævede. Den firskårne marine-
geolog sad ubevægelig. Det rolige ansigt var tomt. Og da de 
kendte hinanden efter to års togter i Flame Valley’s natver-
den vidste han, at Lee havde fået en ide. Givet noget om 
hans kæphest: Kontinentalpladers skabelse og drift fra 
magmakamrene under de midtoceaniske højderygge. 
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 ”Nå?” Han prikkede nysgerrigt til den tavse geolog. 
”Hvad har søndagsdyr fra Oz med din vulkandille at gøre?” 
 ”Hvorfor skynder alle de dér gespenster sig samme vej?” 
Lee pegede ud, hvor hele stimer af dybhavsdyr tonede frem 
af mørket: Kæmpegopler, blå meduser, store skyggehajer 
med hoveder som hestekranier. ”Rovdyr og planteædere i 
skøn enighed! Hvor fan bisser de hen? Eller væk fra?” 
 Matt tav. DO-operatørerne havde set mange sære ting 
under deres togter, men Ilddalen var et område på tredive 
tusind kvadratkilometer … så stort som Holland. Hvad de 
så, var kun glimt i projektørernes lyskegler, hvilket mindede 
om at udforske Mars med en lommelygte! 
 ”Hvor kan jeg vide det?” sagde han mut. ”Når ingenting 
hernede ligner det deroppe!” 
 ”Tænk lidt praktisk, sir!” nød Lee sig selv. ”Hvad er det, 
alt liv helst vil?” 
 ”Overleve, vel?” 
 ”Bravo! Du mener: Selvopholdelsesdriften!” Lee lo sko-
lelæreragtig. ”Og hvordan gør løver, folk og andet kræ det? 
Jo, de skynder sig hen hvor der er bedst at være. Og hvor er 
det?” 
 ”Formodentlig hvor der er lys og føde … hr. lærer?” 
 ”Nemlig! … lille Peter! Lys og varme skaber fotosyntese, 
altså mad! Men hernede har solen ikke skinnet de sidste fire 
milliarder år. Derfor troede biologerne ikke på liv i dybet, 
før dybhavsbåde af Trieste-typen opdagede de hydrotermi-
ske økosystemer!” 
 ”Hold nu op med at tygge drøv, din Minnesota-bonde-
knold! Få luft for din skøre vulkandille!” 
 ”Ikke ret skør!” sagde Lee tilfreds. ”For her har vi et nyt 
bevis på opvæld af magma gennem det geologiske ‘sår’ som 
Gondwana-kontinentets bortdriven efterlod i jordskorpen! 
Subvulkaner, som presser Stillehavets tektoniske plader fra 
hinanden her i den midtoceaniske højderyg! De driver som 
skibe hen over den halvflydende simazone, og …” 
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 ”Det er ikke mig der uddeler nobelprisen i geologi!” Matt 
sukkede irriteret. ”Så hop ned af kæphesten og snak!” 
 ”OK, hr. baron!” føjede Lee sig. ”Hvorfor styrter så alle 
de her nisser i Flame Valley, som er et typisk ustabilt sub-
økosystem, samme vej?” 
 ”Instinkt?” gættede Matt. 
 ”Godt skudt af en antikveret grandseigneur!” 
 Lee pegede på bådens instrumenter: massedetektor, kom-
pas, ekkolod, ilt- og batterimålere, subradio-pejler. Flere 
nåle dirrede uroligt. ”Vore små glasnisser søger efter føde. 
Og hvor findes føden i et hydrotermisk økosystem?” 
 Han svarede selv, idet forskeriveren brød gennem hans 
drillelyst: ”Dér, hvor glødende magma presser op gennem 
forkastningernes revner! Så svovlbrinter og metalsulfider 
slemmes ud i havvandet! Altså ved de hede gejsere, lava-
gryderne og de submarine vulkaner i Bowl Rand. Alt det der 
viser at Flame Valley geologisk set er en ganske ung for-
kastning over en meget varm gryde smeltet magma! Som 
igen er en del af Stillehavets ildring … altså vulkanerne og 
jordskælvene i Japan, Aleuterne, Alaska, Andes, Antarktis! 
Og jeg tror …” 
 ”… nu sejler planterne minsandten også!” 
 Matt afbrød ham forbløffet. Deepwater II gled forbi en 
skov af tynde, glasklare vækster, der duvede i strømmen, 
klynget til bundens spredte lavablokke. Men skoven var i 
opbrud. Én for én løsnede planterne sig, indtil hele skoven 
drev i samme retning som dybhavsdyrene, svajende som strå 
i storm. 
 ”Endnu et eksempel på tilpasning i et marginalt økosy-
stem!” konstaterede Lee tilfreds. ”Du ved: Når bjerget ikke 
vil komme til Muhamed …! Sagen er, at også planterne i 
disse dybhavsoaser er afhængige af de hydrotermiske op-
væld af mineraler. De har udviklet evne til at opsøge fø-
den!” 
 ”Mener du, at den … gummiskov er levende?” 
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 ”Ja, det er alle planter faktisk!” drillede Lee. 
 ”Men skove kan ikke bare gå deres vej?” syntes Matt. 
”Som græshopper!” 
 ”Hvis det er et vilkår for at overleve, kan de altså – her-
nede!” 
 ”Hvad er så forskellen mellem planter og dyr?” spurgte 
Matt helt naivt. 
 ”Godt spurgt, lille Peter! Måske er der ingen? Altså fraset 
tempoet: Vi er vant til at planter reagerer langt langsommere 
end dyr … deroppe! Men hvis de nu er nødt til at sætte far-
ten op, hernede, ja, så tilpasser de sig galoppen!” 
 ”Ikke dårligt, vel?” 
 Matt lo stille af glæde over dybhavets forunderlighed. 
”Altså! Den tredje oktober 1997 opdager Lee Ericksson og 
Matt la Fayette på fem kilometers dybde i det nordlige Stil-
lehav, at ‘dyr og planter følges ad til grødfadet!’ – ”Men 
hvad for et grødfad?” tilføjede han, og kikkede på instru-
menternes dirrende nåle. 
 ”Fødslen af en ny vulkan!” henkastede Lee, for at skjule 
sin spænding. ”Måske starten på et af de periodiske opvæld 
af magma, som ifølge min teori må finde sted i de oceaniske 
midterrygge! Hvilket tyder på, at dybhavets flora og fauna 
har udviklet en forudviden om den slags begivenheder. Man 
kunne kalde det: Vulkansomre. Eftersom opvæld af hydro-
kemisk stof og energi for dem er lig med en sommers gun-
stige vilkår for formering! Intet kan bedre end en nyfødt 
vulkan skaffe disse specielle livsformer et godt miljø for 
artens fortsættelse!” 
 ”En ny submarin vulkan?” Matt tænkte på sit ansvar for 
den kostbare DO-båd. Han sagde, halvt betænkelig, halvt 
fristet: ”Går det ikke lidt skrapt til? – Selv om det sikkert ser 
flot ud!” tilføjede han med et suk, der var ekko af et livs 
længsel mod dybhavets ukendthed. 
 ”Det håber jeg da! Vi geologer har endnu ikke haft held 
til at være på åstedet, når en submarin vulkan opstår!” 
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 Lee holdt sin saglige tone, men lignede en bi foran en 
meget smuk blomst. ”En sjælden chance …” Han tog sig 
pligtskyldigt i det: ”Men du er jo kaptajn på skuden! Og en 
smule risiko kan der måske være ved det – ” 
 ”Skinhellige rad!” Matt lo, klar over at Lee ville give sit 
halve liv for at se en undersøisk vulkan opstå. ”Risiko? Vi 
har før rodet os ind i ting, der strengt taget ikke vedkommer 
tjenesten, ikke? Dampeksplosioner! Gasbobler! Cyklon-
malstrømmene! Du labber jo den slags i dig!” 
 Hans munterhed veg for en vis tvivlrådighed. ”På den 
anden side er vi på en særlig mission? Vi har jo ikke før 
været så langt som til Sevastopols arbejdsområde. Hanley 
venter at vi går lige hjem med rapport om, hvorvidt russerne 
har overskredet demarkationslinjen, efter den Afrika-ballade 
…” 
 ”Nja … men det har de ikke, vel?” påpegede Lee mildt. 
”Sevastopol holder sig stadig pænt på afstand, nordpå ved 
The Gap! Altså javer rapporten ikke – ” 
 ”Der er også det …” Matt vaklede mellem pligt og lyst, 
”at vi måtte ud til kanten af en DO-båds aktionsradius for at 
finde Sevastopol! To hundrede sømil! Vore batterier klarer 
ikke meget mere end turen hjem!” 
 De studerede instrumenterne. – ‘Hjem’ betød Illinois. 
Der fandtes ingen anden overlevelse hernede, medmindre de 
kastede nødkølen og steg op til overfladen for at tilkalde 
hjælp fra basen i Seattle, tre tusind kilometer borte. 
 Men det kunne betyde tiltale for pligtforsømmelse, må-
ske afskedigelse. Matt vidste hvad hans familie hjemme i 
Shelbyville, Tennessee, ville mene om det. For selv om la 
Fayetterne nu var sunket til en status ikke langt over Syd-
staternes poor white folk, hævdede de stivnakket deres 
svundne position som ‘Borte-Med-Blæsten’-aristokrati, for 
hvem anstand og ære var mere end brød. 
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”Tør vædde en cent på, at du tænker på gamle Bartholo-
mæus?” Lee studerede hans mørke skarpe ansigt. ”Ville 
helten fra Chanchellorsville løbe en risiko som den her, hva’ 
– for fødelandet?” 
 ” – sagde fiskeren til torsken!” Matt så anklagende på 
ham. ”Hjælper det måske USA at lave private sidesving til 
en vulkansk barsel?” 
 ”Hvem ved?” fiskede Lee ufortrødent. ”Illinois skaffer 
landet strategiske metaller, ikke? Og da stedet her er geolo-
gisk ustabilt, kan en frisk rapport om ny vulkansk virksom-
hed hjælpe os med at stikke af i tide!” 
 ”Og overlade Stillehavets rigeste nodulområde til rus-
serne?” Matt smilte barsk. ”Det går Pentagon aldrig med til! 
Undtagen hvis …” 
 ,”… der er fare for at USA mister sin foreløbig eneste 
subfac!” lokkede Lee stille. ”Tres milliarder dollar plus nøg-
lemetaller til missilerne?” 
 ”Er der det?” Matt sendte ham et langt blik. 
 ”Det er, hvad vi to skal undersøge!” Lee tænkte et øje-
blik. ”Vi geologer ved endnu for lidt om stabiliteten i en ung 
forkastning som Flame Valley. Men hvis jeg ser et frisk 
opvæld af magma, kan jeg måske skønne om, hvor dybt 
nede magmarøret henter de smeltede stenarter. Og dermed 
give Hanley bedre grundlag for at vurdere en mulig krise!” 
 Matts blik sprang fra instrumenterne til de vandrende 
glasskove derude. Så lo han højt: ”OK! Du vinder! Vi har 
omkring tyve sømil i reserve. Giv mig en kurs!” 
 Lee studerede flokkene, der gled gennem projektørlyset 
som store natinsekter. Derpå tog han mikrofonen til bådens 
SUKN-computer: ”Onkel Tom! – Opgiv pejling – Opgiv 
pejling til Illinois? 
 ”Hundrede seksogfirs grader!” svarede computeren med 
sin sprøde spilledåse-stemme. 
 ”Hastighed af konvergerende strøm?” 
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 ”Tre komma otte knob! Tiltagende! Drejer mod øst, på-
virket af ubekendt faktor! Tilråder kurs mod Illinois, med 
maksimal fart!” 
 ”Onkel Tom har myrekryb! Han har vist kikket på seis-
mografen!” 
 Lee nikkede mod instrumenttavlen. Seismografens griffel 
tegnede smalle, stejle takker. ”Der er tektoniske rystelser i 
simazonen, cirka tredive kilometer nede …” 
 ”Farligt?” 
 ”Nhå … hvad man kan vente når glødende magma under 
pres bryder op gennem sial-skjoldets revner!” 
 ”Jordskælv?” Matt tøvede en anelse. 
 ”Åh, kun moderate! Normale symptomer på en submarin 
vulkanfødsel!” sagde Lee sorgløst. ”Skal vi smutte?” 
 Matt smilte skævt, som en knægt på æbleskud. ”Vi smut-
ter! Kursen?” 
 ”Hundrede og fyrre! Omtrent sydvest!” 
 Matt gav SUKN-computeren et input. Den lille, knap tres 
fod lange DO-båd lagde sig over i en blid venstrekurve. 
Matt slog fuld fart: otte knob. De to elmotorer agter be-
gyndte at synge. Kabinens svære fibermanganstål sitrede. 
Kantede skygger jog forbi under dem, strejfet af lyset: La-
vablokke, udslynget for årtusinder siden af de unge vulkaner 
i Bowl Rand, det fire hundrede meter høje forkastningsbrud, 
der omgav Flame Valley som en lodret klippemur, kun brudt 
af et smalt pas i nord: De vældige subfacers eneste vej ud af 
dalen. 
 
En tid sad de tavse; vred sig kun af og til i selerne for at lin-
dre ømheden bagi. Togtet havde varet over et døgn, under 
uafbrudt vagtsomhed. Det uventede kunne altid ske i dybha-
vet. Og de havde krydset hidtil ukendte områder, på den 
længste mission hidtil fra Illinois, for at opklare hvad Seva-
stopol foretog sig under konflikten i Sydafrika? 
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 Kortene over Flame Valley var stadig mangelfulde. Det 
tog sin tid at udforske 30.000 kvadratkilometer i bælgmørke 
for to DO-både med begrænset aktionsradius. 
 Undervejs havde de opdaget adskillige, hidtil ukendte 
gejsere, hvor havet hvirvlede og kogte, plumret af udva-
skede mineraler; selve den proces, der frembragte dalens 
tykke lag af noduler. Et sandt skatkammer af det kobolt, 
nikkel, kobber, USA’s rustningsindustri savnede. 
 ”Fart: Otte komma to knob!” messede SUKN-compute-
ren. ”Kurs, retvisende: 155 grader!” 
 ”Der er fut i den gamle spand!” Matt skævede ned mod 
de forbifarende lavablokke. ”Men hun skejer femten grader 
ud af kursen?” 
 ”Det ventede jeg,” sagde Lee med forskerstemme. ”Der 
opstår altid uro i vandet omkring et aktivt seismisk felt. 
Vandet opfører sig som luften over et bål: Varm luft stiger 
opad. Kold luft løber til for at fylde tomrummet!” 
 ”Farligt?” Matt tyggede på det. 
 ”En ny vulkan er vel gerne lidt kåd!” Lee lo forvent-
ningsfuldt. ”Men vi kan altid lænse ballasttankene og stige 
op over fødselsdagen!” 
 Matt tav og kikkede mistroisk på ham. 
 ”Og vi kan gøre uvurderlige iagttagelser?” lokkede Lee 
kløgtigt. ”Af betydning for Illinois’ sikkerhed!” 
 ”Hja,” sagde Matt villigt, for det var DO-bådenes pri-
mære opgave at recognoscere Illinois’ marchrute for mulige 
farer. ”Men hvis der sådan kan opstå nye vulkaner her på 
feltet, må Projekt Deepsea formodentlig ændres?” 
 ”Hvad så?” mente Lee flot. ”Der er andre gode nodulfel-
ter i Stillehavet!” 
 ”Men hvad med Sevastopol? kom Matt i tanker om. 
”Burde vi ikke advare dem, hvis …?” 
 ”Hanleys hovedpine! Og han spørger Seattle. Som spør-
ger Washington. Som næppe fælder tårer hvis russerne mi-
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ster et strategisk vigtigt legetøj! Hvis tegninger de røde in-
dustrispioner jo faktisk har hugget fra os!” 
 Matt nikkede spagt, og tænkte på mulige bedrifter, udført 
i historiens første dybhavskrig. Lidt efter sagde han lang-
somt: ”Men de og vi er jo egentlig opdagere i en verden så 
ukendt som på Mars? Vi burde vel hjælpe hinanden i en 
snæver vending? Ligesom skibbrudne …” 
 ”Knægt! Det der er forældet la Fayette-ævl!” Lee morede 
sig højlydt. ”En fabel om ædle fjender, der bukker og over-
rækker hinanden deres sværd! Herregud: Hvis Sevastopol 
gik tabt, ville Washington råbe hurra! For strategisk set er 
en subfac farligere end tusind megatons missiler!” 
 ”Hja …” Matt dukkede sig lidt. De havde begge rang 
som officerer i flåden, eftersom amerikansk forsvar havde 
investeret lige så meget i Projekt Deepsea som førhen i må-
neprojektet. ” – og løber Sydafrika-balladen løbsk, tager mi-
litæret straks fuld kontrol over Illinois. Og det samme sker 
med Sevastopol?” 
 ”Det har russerne allerede gjort! Med garanti!” 
 DO-båden krængede så hårdt til bagbord, at selerne bed i 
deres skuldre. ” – kraftig tværgående strøm!” lød Onkel 
Toms sprøde stemme. ”Tolv knob! Båden lystrer ikke ror! 
Kurs: 146 … 142 …” 
 ”Vi nærmer os!” Lee spejdede opstemt ud i mørket. De 
surrealistiske skove og dybhavsdyr hvirvlede forbi i en kao-
tisk dans. ”Til den lykkelige begivenhed!” 
 ”Lykkelig? En vulkanbarsel?” mumlede Matt. ”Du er 
verdens skøreste geolog! Onkel Tom har faktisk ikke mere 
styr på sagerne!” 
 ”Så tag rattet, mand!” foreslog Lee fyndigt. ”Og vis, du 
er en bedre DO-pilot end den fjogede spilledåse!” 
 Båden hoppede og rystede. Stødbølger gik gennem van-
det. Den var bygget til at modstå dybhavets enorme tryk. 
Men kunne den også klare de hede chok fra en ny vulkan? 
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 Matt koblede computeren fra autostyringen, og lagde 
roret hårdt til styrbord for at komme ud af strømhvirvlen. 
Men den lille båd hoppede uanfægtet videre, og sank plud-
selig brat mod bunden. Forfærdet så han en stor lavablok 
komme farende mod stævnen og gav fuldt højderor. DO-II 
stejlede som et jagerfly, strejfede blokken med et syngende 
brag, og fór videre. 
 ”Havarirapport!” 
 Onkel Tom tog sin tid til at checke sagerne: Tryk, ilt, 
batterier, ror. ” – antenne til ledefyr væk!” meddelte den 
højtideligt. ”Tilråder: Forlad kritisk område!” 
 ”God idé …” Matt ærgrede sig, men var også lettet. Selv 
en lille læk ville sende vandet ind med en kraft som en rif-
felkugle. ”Men lidt håndkraft var bedre!” 
 Han lod pumperne trykke en del af vandballasten ud. 
Båden steg en snes meter, men trods hans anstrengelser med 
ror og skruer jog den videre i stadig snævrere spiraler: 
 ”Tampen brænder!” sagde Lee med sin brede Minnesota-
dræven. ”Jeg tror, her står en hed vandsøjle, som drejes af 
corioliskraften! Bare vi kunne se lidt mere!” 
 ”Ja, og helst det indre af Illinois’ tryksluse!” knurrede 
Matt, og søgte at parere bådens værste krumspring. Men 
også han var betaget af den vilde fart mod det ukendte. Hans 
skarpe ansigt glødede rødt … 
 ”Havet lyser!” 
 Et dunkelt skær voksede ude til bagbord, hvor malstrøm-
mens midte måtte være. Det mindede om et rødligt, flim-
rende daggry, skønt ingen morgen var set i disse dyb siden 
jorden blev til. De forrevne skarer af dybhavsdyr glødede i 
okker og karmoisin. Strømmen flåede laser af deres skrøbe-
lige kroppe. Opslemmede mineraler tegnede lysende buer og 
striber, som røg, som flygtige regnbuer … 
 ”Et magma-opbrud!” skreg Lee henrykt. ”I en nybrudt 
skorsten, under damptryk nedefra! En klassisk, hydroter-
misk proces! Smukt!” 
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 ”Ja, som en suppegryde i helvede!” Matt lo stakåndet. 
 ”Og dér kommer den! Vulkantoppen!” Lee trykkede næ-
sen mod frontruden, som var den vinduet til en slikbutik. 
 Flame Valleys stenstrøede havbund syntes at svulme. Et 
lysende, koncentrisk mønster af revner viste sig. Havet sit-
rede som et trommeskind. 
 I mønsterets midte steg en skinnende bule op gennem den 
bristende havbund. Den var nogle hundrede meter i tværmål. 
Hvidglød tegnede flygtige mønstre over den flydende mag-
ma. 
 Det uklare havvand tog farve som smeltet kobber. Hvid 
damp kogte rasende op, men formedes af dybets mægtige 
tryk til krogede fingre, der famlede over havbunden, og 
knuste lavablokkene til støv. 
 ”Interessant!” syntes Lee. ”For så vidt bare et ordinært 
udslip af tyndtflydende magma, men iltfattigdommen og det 
store tryk udgør et noget anderledes miljø end på overfla-
den! Faktisk kan submarine vulkaner sammenlignes med 
dampkedler med blokeret sikkerhedsventil. Tænk på Kra-
kataus enorme eksplosion da havet brød ind i krateret! Når 
ild og vand mødes, sker der ting og sager!” 
 Han klukkede som en liggesyg høne. ”Min teori om 
submarine vulkaner som de kiler, der driver kontinenterne 
fra hinanden, ser ud til at holde! Jeg kan skrive en afhand-
ling om det her, som vender op og ned på global geologi!” 
 ”Ja, og få nobelprisen … med pæne mindeord!” Matt slo-
ges sammenbidt med rorene. ”Malstrømmen tiltager! Van-
det opvarmes og stiger opad. Båden suges ind mod tomrum-
met!” 
 ”Mod en nyfødt vulkan?” sagde Lee henført. ”Vi to ser 
noget, ingen før har set!” 
 ”Eller overlevet!” Matt pressede motorerne til de hvinede 
anklagende. Båden sprang som et anskudt dyr. ”Vi bliver 
enten knust eller kogt. Temperaturen stiger stærkt!” 
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 De var begge badet i sved. Deres tøj dampede, skønt bå-
dens klimaanlæg gik for fuld kraft. 
 ”Advarsel!” meddelte Onkel Tom ligeglad. ”Eksterne 
temperatur er nu 160 grader Celsius! Interne temperaturer er 
42 grader, stigende! Jeg tilråder: Forlad positionen!” 
 ”Hvordan? – selvkloge idiot!” råbte Matt arrigt. 
 Onkel Tom regnede en brøkdel sekund og svarede med 
syntetisk ro: ”Indsæt 165 pct. større motorkraft og giv mak-
simalt bagbords ror!” 
 Matt brast i latter, noget stakåndet af heden: ”Ja, og sæt 
vinger på båden! Flyv op i solskinnet!” 
 Han skævede. Lee var tavs, måske hensunket i vulkano-
logiske studier, skønt han stønnede af varme. Matt rørte ved 
bådens side. Det svære metal var hedt som en ovn. 
 ”Interne temperatur: 44 grader, stigende!” messede Onkel 
Tom. ”Batteristand under minimum for returnering til base!” 
 Matt følte sig ensom; klar over at en gal geolog havde 
lokket ham på eventyr. Duelige DO-piloter sejlede næppe 
deres både ind i nyfødte vulkaner … 
 Han hørte Lee gispe af fryd … eller åndenød? Ildskæret 
derude gik fra rødt til skærende hvidt. Han så et af disse 
aldrig før sete syn, dybhavet byder sine opdagere: 
 Den store skinnende boble af magma voksede til en kate-
dralagtig kuppel, en ildsfære, omhvirvlet af sammenknuget 
højtryksdamp à la forvredne blomkålshoveder. Kuplen var 
næsten geometrisk fuldkommen; et brændpunkt for kræfter 
større end brintbomber. 
 Det kunne ikke vare. En af kræfterne måtte slå sig fri. Og 
angrebet kom fra det mægtige indre tryk i magma-lommen, 
dybt nede i sialzonens gnejs. Den hvidglødende kuppel åb-
nede sig som en blomst der springer ud. De buede flige stiv-
nede og blev stående som et åbent gab. Vandmasserne styr-
tede ned i det nye krater med kraften fra en fem kilometer 
vandsøjle bag sig. 
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 Men i den urgamle fejde mellem ild og hav fandtes ingen 
sejr. Hvide dampmasser og mørke sedimentskyer steg op. 
Den hede vandsøjle over vulkanen blev til et gigantisk, vre-
dent træ. En malende dybhavs-tornado sugede kolde vand-
masser mod sig. 
 Den nye kraterring voksede hastigt. Millioner af tons 
magma stivnede i sære formationer, som månebjerge. 
 ” – intern temperatur: 46 grader! Stigende!” oplyste On-
kel Tom pligtskyldig. ”Advarsel: Fartøj og mandskab ud-
sættes for kritisk påvirkning!” 
 ”Sig noget nyt … torsk!” kvækkede Matt. Det gjorde 
ondt at indånde den hede luft. Sveden styrtede ud af deres 
kroppe. Lee var gråbleg og snappede efter vejret, men stir-
rede ufravendt på ildbjerget og den kogende hvirvel, der støt 
trak DO-båden mod en sikker ødelæggelse. 
 Flokke af dybhavsdyr flaksede forbi, fangedes af det ra-
sende sug, og slyngedes opad i sønderrevne stumper. 
 Måske helt op til overfladen? Hvis et skib netop nu sej-
lede over det øde nordlige Stillehav, hvad ville sømændene 
så tænke? I et glimt huskede han den gamle beretning om de 
bretonske fiskere, hvis kutter på Atlanten løb ind i et sæl-
somt fænomen: Havet kogte milevidt, mens blege dybhavs-
væsener flød døende i det plumrede vand. Men ingen ville 
tro fiskerne; det var blot endnu en skipperhistorie om kla-
bautermænd, kraker og St. Brendans sunkne ø. For havet var 
miledybt … 
 Men nu? Hvilke kogte uhyrer drev om i solen deroppe, 
kommet fra et sælsomt natteland, hvor to vældige, vandren-
de byer søgte efter dybets skatte? 
 
Han lå halvt bevidstløs i sin skumgummistol. Anede tåget at 
de var ved at dø. Som rejer i en kogende gryde! 
 Ynkeligt! Noget i ham satte sig til modværge. Han skulle 
vise dem … vise, at en la Fayette var mere end en kogt reje! 
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 Han vred sig i pine, blinkede sveden af øjnene, og så Lee 
falde bevidstløs sammen. Vidste de var færdige, hvis ingen 
gjorde noget. Men hvem? Og hvad? Når ror og motorer 
svigtede? 
 Et rødt skær blændede ham, som lyset fra en kæmpe-
brand. En brand på havets bund? Han mærkede en hård sit-
ren gå gennem båden. En lyd? Et højfrekvent uhørligt brøl? 
 Han rev desperat i styregrejerne. Men det vældige strøm-
pres blokerede rorene. Hørte sig selv pibe af smerte, og 
væmmedes ved det: Helte pev ikke! 
 ”Intern temperatur: 49 grader, stigende!” meddelte 
SUKN 6-computeren lidenskabsløst. 
 Han hadede den, fordi den ikke kunne føle smerte eller 
angst. Når han og Lee var døde, ville den stadig snakke 
hyggeligt med sig selv! Indtil DO II knustes eller smeltede! 
 Forsvundet i dybhavet? Ingen ville ane hvad der var ble-
vet af dem! At de var omkommet ved at sejle som fjolser ind 
i en nyfødt vulkan. Måske ville hans far endog få en orden 
sendt, til den afdøde helt? Faldet under aktion. Med ære. 
 DO-båden sang som en anslået klokke. Vulkanens energi 
gik gennem vandet som legemløse uhyrer. Der var en hvi-
nen i hans hoved. Hver knogle smertede. 
 I blinde, kun ledet af sine trænede reflekser, fandt han 
tastaturet til ballastpumperne og slog samtlige taster out. 
Hørte pumperne brumme under sig. 
 Båden stejlede, ude af trim, idet de mange tons vand for-
lod den. Han hang mat i sin sele og prøvede at nå grebet til 
nød-blykølen, men kunne ikke mere løfte hånden. 
 ”Onkel Tom?” skreg han gennem skrogets hvinen. 
”Overtag! Gå … Illinois …” 
 ”Ror og subradio pejler beskadiget!” svarede SUKN-
computeren afmålt. ”Pejling til Illinois er ikke mulig!” 
 ”Så styr sidst kendte kurs … 186 …” stønnede Matt, glad 
fordi han endelig var ved at besvime. 
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 Han gled ind i et nådigt mørke, langt fra den kvælende 
hede og skrækken for ikke at leve op til familien la Fayettes 
fortidige glorie. 
 ”Kurs 186 er nu irrelevant – ” 
 Onkel Toms tonløse membraner mumlede i den glohede 
kabine, hvor alting sitrede i kraften fra jordens indre. Men 
da ingen svarede, hengav han sig til sit ene store talent: 
 Kalkulere, med en fart af otte milliarder bits pr. sekund. 
Han klynkede. Smerten jog som nåle i den skoldede hud. 
Han havde ikke lyst til at vågne. Han havde svigtet sin pligt 
til at være blandt de bedste officerer i Illinois. 
 ” – gisset kurs: 218!” 
 Onkel Toms plapren forstyrrede ham: ”… Intern tempe-
ratur: 27 grader, faldende! Iltreserve: Opbrugt! Batteristand: 
Tre procent!” 
 Han fór op. Selen skar i hans ømme skuldre. Lee lå ube-
vægelig ved hans side, med armene over det kantede hoved 
… skræmt? Men Lee var jo aldrig bange? 
 ”Er vi ikke knust?” spurgte han dumt. 
 ”Nej!” svarede Onkel Tom lakonisk. 
 Han så rundt i den kendte trange kabine. Flammeskæret 
og drønet fra den nyfødte vulkan var forsvundet. 
 ”Hvorfor ikke?” 
 ”Efter lænsning af vandballast steg DO II cirka 300 me-
ter!” meddelte SUKN 6 tørt. ”Og kom herved klar af mag-
ma-udbruddet!” 
 ”Men malstrømmen?” Onkel Toms jernstemme hjalp 
ham tilbage til virkeligheden. Fra hvad? En drøm? Om ild, 
angst og fadæser? ”Hvordan fik du båden fri?” 
 ”Jeg kalkulerede!” svarede Onkel Tom fattet. ”Resultat: 
Frigørelse var ikke mulig med nærværende fartøjs motoref-
fekt! Idet strømhastigheden måltes til 98,4 knob, relativt!” 
 ”Men du fik båden fri?” Matt ærgrede sig over compute-
rens pernittengryneri. ”Vi lever jo stadig! Vi lever!” gentog 
han, med sin ungdoms afsky for at dø. 
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 ”Rettelse: Jeg fik ikke båden fri, eftersom dette var umu-
ligt! Følgelig indsatte jeg resterende motorkraft og manøvre-
rede via en hyperbel ind i den opadgående varme coriolis 
hvirvel. Herved løftedes fartøjet 2.588 meter i løbet af 23,14 
sekunder!” 
 ”Men det var farligt?” fandt Matt ud af. ”En subcyklon 
kan let knuse en DO-båd – ” 
 ”Korrekt!” medgav Onkel Tom glat. ”Jeg beregnede g-
påvirkning som kritisk! Men accepterede den under hensyn 
til det ønskelige i at nå Illinois før ilten slap op, og de om-
bordværende afgik ved døden!” 
 ”Pænt af dig …” Matt mærkede sine lunger arbejde 
krampagtigt i den beklumrede luft. ”Men vi når jo ikke hjem 
alligevel, med tømte batterier!” 
 ”Jeg kalkulerede!” gentog Onkel Tom ophøjet. ”Og fandt 
mulighed for at benytte den hydrotermiske effekt til en re-
turnering!” 
 ”Hvad for én?” Matt følte sig meget træt; et typisk symp-
tom på iltmangel. ”Og kan du det?” 
 ”Muligheden var 43,2 procent, forudsat fartøjet nåede en 
højde over bunden på 2,4 kilometer, hvorved glideeffekt 
med udslåede dybderor kunne udnyttes!” svarede Onkel 
Tom sprødt. ”Og da den cykloniske energi aftog så at frigø-
relse var mulig, indtog jeg igen vandballast, og gik ind i en 
glidning, på gisset kurs mod Illinois’ position!” 
 ”Svævefløj? Som en rokke?” Matts hoved føltes som en 
sten på grund af iltmanglen. ”Smart trick …” 
 ”Ikke trick!” sagde SUKN 6 fast. ”Kalkulation med di-
sponible muligheder!” 
 ”Muligheder …?” lallede Matt. ”Osse den at Lee og mig, 
vi kvæles om et minut?” 
 ”Rettelse!” Det lød som om Onkel Tom sukkede: ”Ikke 
et minut! Seks!” 
 ”Nja …” Matt var for træt til protest. ”Men turen hjem 
varer mindst to-tre timer! Vi kreperer altså …” 
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 ”Næppe!” mente Onkel Tom. ”Vi er fremme. Jeg bereg-
ner ankomst til trykslusen om 4,9 minutter!” 
 ”Slu … sludd …?” 
 Matt opgav. Krampen sled i hans bryst. Dødsangsten jog 
gennem ham. Alligevel fik en vag nysgerrighed ham til at 
kæmpe sig op, så han kunne se ud i dybhavet, hvor han hav-
de drømt om at øve bedrifter, aldrig om forlis. 
 Mørket mødte ham. DO II’s projektører var slukket af 
mangel på strøm. Nogle trådformede meduser svævede for-
bi, hver bærende sin egen lille lampe. 
 Hans øjne randt. Han vidste næppe hvad der var op og 
ned. Om båden flød, eller lå på bunden som vrag? 
 Han slog det eksterne TV til, men skærmen viste intet. 
Antagelig var kameraerne beskadiget. 
 ”Hvor fanden er vi, din løgnhals?” Han svor, med gråd i 
stemmen; det var stygt at narre døende! 
 ”På positionen!” mumlede Onkel Tom metallisk. ”Jeg 
orienterer nu båden til sammenkobling om 3,4 minut!” 
 Motorerne gik i gang, trægt, næsten uden kraft. De ska-
dede ror knirkede. Kompasserne drejede langsomt: 216 … 
215 … 214 … 
 Et lysskær anedes i vinduets kant. Voksede langsomt til 
hvidlig stråleglans; auraen fra Illinois’ halogen-sole. 
 Straks efter så han subfac’en forude til styrbord, måske 
en halv mile nede. Og døende eller ej, gik et stød af undren, 
stolthed, gennem ham, som altid når Illinois tonede frem 
foran den hjemvendende båd: Et teknisk underværk! 
 Intet, undtagen måske måneskibene, tålte sammenligning 
med Illinois! Som i øvrigt delvis var konstrueret ud fra rum-
fartens ypperste teknik; idet rummets forhold ikke var ulig 
dybhavets: Mennesket måtte beskyttes mod kulde, trykfor-
skelle, iltmangel. 
 Hvad han så, kunne kaldes en vandrende by i dybet. En 
jættestor klokke af fibermanganstål, tre hundrede meter i 
diameter, to hundrede fyrre meter høj, med en vægt på halv-
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anden million tons. Den blev båret af tyve meter brede lar-
vefødder, drevet af elmotorer på 200.000 HK, mens be-
vægelige ”sugehorn” à la enorme støvsugere slubrede rå-
stoffet, havbundens noduler, ind gennem lastsluserne, til 
lysbueovnene og de automatiske støberier … tons efter tons 
af mangan, nikkel, kobolt, kobber. Netop de strategiske me-
taller, USA’s rustningsindustri sukkede efter. 
 Og alt i denne effektive submarine factory, fra thorium 
B-reaktorerne til opvaskemaskinerne, styredes via en central 
computer af den ‘halvtænkende’ flådeserie SUKN 6 A; en 
storebror til Onkel Tom i DO II. 
 Men mens Matt trods sine kvælningsanfald atter ople-
vede hjemkomstens mirakel, tænkte han ikke på Illinois som 
et stykke avanceret teknik eller en sag om sikkerhedspolitik. 
For han var endnu ung nok til at drømme om eventyr; togter 
mod de ukendte riger i dybet, hvortil Illinois var nøglen! 
 Og som den lå dér i det sorte dyb, svøbt i en stråleglans 
af lys, kraft, geni, lignede den da også en forunderlig stad, 
dukket frem af legenderne om gyldne sagnriger, Atlantis, 
Lemurien! Eller om en fremtidsby fra en ufødt, mægtigere 
morgendag? 
 
”Gå dog nu ind!” 
 Da selv drømme behøver luft, vågnede han i et kvalt gisp 
og skævede misundelig til Lee, som besvimelsen sparede for 
denne langsomme dødskamp: ”Kom af sted, dit snøvl!” 
 ”Beklager! Vi må vente 2,5 minutter!” oplyste Onkel 
Tom udeltagende. ”Idet RT III ifølge fartplanen ankommer 
nu! Dens kølvand kan knuse os imod Illinois!” 
 Matt kvækkede i protest mod at blive endnu to et halvt 
endeløst minut i denne kval. Men SUKN-computeren over-
hørte ham, med god grund: Når robottransporterne, RT’erne, 
hvis deplacement var 50.000 tons, ankom med fyrre knob til 
Illinois’ nedre lastsluse, skete det med en datamatisk præci-
sion, som først i sidste, dvs. rette, øjeblik, mindskede farten. 
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 Årsagen var at der endnu kun – i hast – var bygget tre af 
disse hurtige ubådsjætter, hvilket kun lige dækkede trans-
portbehovet. Følgelig var RT’ernes penduldrift fra Seattle til 
Flame Valley programmeret til yderste effektivitet. Deres 
SUKN-styrmænd klarede i reglen den tre tusinde km lange 
rejse med blot minutters afvigelse. 
 Han havde ofte set dem ankomme som pile, der går i mål. 
Men lige nu var han mindre opsat på at beundre RT-robot-
ternes eminente sømandskab end på at slippe ind i Illinois’ 
friske luft! 
 Han stirrede desperat på sine instrumenter, men kunne 
intet aflæse med sit svigtende blik. I stedet fumlede han ef-
ter sub-telefonen, som med sin rækkevidde på få mile var 
beregnet til nærkontakt med DO-slusens mandskab under 
indløbet. Bull kaldte formodentlig allerede på ham, eftersom 
slusens detektorer nu måtte have vist DO II’s nærhed … 
 Tre gange ramte han ved siden af kaldeknappen. Så hørte 
han endelig oversergent ‘Bull’ Jenkins brede Farwest-
stemme, stenrolig, som det anstår sig en US Navy underbe-
falingsmand med tredive års anciennitet: 
 ”Illinois til DO II! Går’et godt, sir?” 
 ”Ikke videre, Bull – ” Matt følte sig allerede en smule 
trøstet af hans hverdagsagtighed. Intet kunne ryste Bull! 
 ” – nul strøm! Nul ilt! Smadret sub-pejler! Løjtnant 
Ericksson kvæstet! Vi må ind, nu!” 
 ”Lige straks … sir!” Bull vendte sit tyggegummi med et 
smask, for han havde gebis: ”Vi skal lige ha’ den RT-trans-
porter ind! Det varer kun et eneste øjeblik, sir!” 
 ”Men vi kvæles … Lee og jeg …” Matt stønnede, dog 
ikke højere end det anstod sig en officer og DO-pilot: ” – 
næsten!” 
 ”Nærved og næsten, sir, det dør man skutte af!” 
 Bull havde stor erfaring i at tumle unge officerer. Han 
spurgte mildt: ”Vi er lidt tratte, hva’ sir? Lang tur til Seva-
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stopol? Rekord for en DO-båd, faktisk! Hittede vi så de der-
sens russere?” 
 ”Dem … hja …” Matt knurrede, men det ebbede nær-
mest ud i et hulk. Bull sagde ‘ts-ts’! i telefonen, og fandt et 
andet emne; ”Sir, har De sat Onkel Tom på koblings-pro-
grammet?” 
 ”Onkel Tom …?” hviskede Matt udmattet. ”Den har 
vær’t på i timevis! Kørte os hjem uden mo-tor. Fra 
Vu’kanen – ” 
 ”Vulkanen? Jo da!” sagde Bull varsomt. ”Det har nok 
været et rask lille smut til Sevastopol … sir?” 
 Matt tav, klar over at Bull snakkede ham efter munden. 
 ”Og nu kommer’en … sir!” sagde Bull veltilfreds. 
 Matt blinkede kvælningens tårer væk – tårer? Og nåede 
lige at se en vældig dråbeformet skygge fare forbi under 
båden; undervejs fra de sorte dyb ind i Illinois’ lyshav. 
 RT III ankom præcist fra Seattle-basen, medbringende 
forsyninger, og klar til at tage 40.000 tons metalbarrer retur: 
en halv uges produktion. Værdi: 300 millioner dollar. 
 RT III’s SUKN-computer var ene om bord, og behøvede 
heller ikke hjælp. Den dykkede langs radiofyrets pejlestråle 
i en lang, lydefri bue, mens kæmpedråbens skruer sendte 
skumhvide striber gennem Illinois’ lyshav, i en voldsom 
opbremsning. Ved den mindste fumlen ville jætteubåden 
ramle ind i Illinois som en forhammer på 50.000 tons. 
 Nogle skygger anedes i den oplyste kommando-boble der 
hang højt på Illinois’ front, som en svalerede på et fjeld. 
Kommandør Lesley Hanley og hans stab overværede altid 
RT’ernes anløb. For selv om de intet kunne gøre, hvis 
SUKN 6’eren kiksede, markerede deres vagt i det mindste 
muligheden af menneskelig indgriben hvis noget i den data-
styrede dybhavsby gik galt. De havde ventet næsten to år nu 
… overflødige. 
 RT III strøg lige mod sluseporten, endnu med anselig 
fart. Hvert sekund udvekslede dens navigatorer en strøm af 
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data med Illinois’ centralcomputer. Og præcist i rette nu 
åbnedes slusens svære porte, tæt over de vældige larvebånd. 
En infrarød ledestråle tændtes. Automatiske gribere rakte 
ud, låste, og trak det store skrog de sidste meter ind. Nøjag-
tigt så langt at lastebåndene fra subfac’ens lagre uopholdelig 
kunne begynde at indlade returfragten. Alt i alt en nydelig 
opvisning i submarin teknik, på fem tusind meters dybde. 
 
”Nå, Sønnike!” sagde Bull Jenkins med befaren zünftighed. 
”Kom så hjem og få en dram! Jeg vil tro, den dér flyvende 
konservesdåse har nogen dråber med til messen!” 
 Matt svarede ikke. Han havde kvalme og stred for ikke at 
kaste op, idet dette ville passe dårligt til hans rolle som 
hjemkommende DO-pilot efter et (nogenlunde!) veludført 
togt. 
 Han var i realiteten døende, men besluttet på at bære det 
med en la Fayettes traditionelle anstand! Næsten rørt så han 
for sig, hvordan Bull og hans slusesjak bjærgede ham og 
Lee ud af en skadet båd … døde, men med ære! 
 Måske ville kommandør Hanley indstille dem til begra-
velse på Arlington, med militær honnør og the last post – 
 Denne vage, ikke utillokkende tanke hjalp ham gennem 
de sidste lidelser. Det ville være et højdepunkt i hans fars 
forslidte supermarked-bestyrerliv: Familiens sidste ætling, 
løjtnant Matthæus 1.F. – endnu en helt! 
 
”Kom så ud af dåsen, sønnike … sir!” brød Bulls dræven 
ind i hans noget uklare drøm. ”De er sgutte død endnu!” 
 Ufrivilligt åbnede han øjnene og så Bulls store hårde fjæs 
i DO-bådens åbne luge. Bag ham var slusens klare lys og de 
sammenstimlede mater. 
 Deres nysgerrige blikke fik ham til at glemme sin elen-
dighed. De var Illinois’ øjne! Og sladderen trivedes i 
subfac’en som i enhver anden isoleret grænseby: Løjtnant la 
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Fayettes dramatiske hjemkomst ville give stof til snak i 
uger! 
 Sammenbidt skubbede han Bulls hånd væk, og vred sig 
langsomt ud af den trange luge. Knæene rystede under ham, 
men han stod. ”Hjælp løjtnant Ericksson!” sagde han fast. 
”Turen har været en smule besværlig …” 
 Materne så på ham med noget nær ærefrygt. Og han ane-
de, at han nok lignede en, der vendte tilbage fra ildlinjen; 
udpint, men rank. 
 ”Han klarer sig! De dersens Minnesota-bondeknolde er 
seje som hundesnot!” Bull vendte tyggegummiet og smålo. 
Men arbejdede samtidig hurtigt for at løsgøre Lees slappe 
krop. 
 Materne sprang til. Matt stod ene. Den varme lyse tryk-
sluse forekom ham et paradis. Han indåndede luft! Frisk, 
iltet luft fra Illinois’ effektive klimaanlæg! Hans hjerne kla-
redes, men kvalmen fra det mishandlede mellemgulv tog 
desværre til. 
 Til sin ærgrelse faldt han på knæ og brækkede sig med 
stor smerte; det var bare grønligt slim, for de havde ikke 
spist noget videre i seksogtredive timer. 
 ”Hovsa … sir?” Bull, hvem intet undgik, klemte sine 
vældige næver om hans skuldre. ”Brok med mavsen? 
Usundt og ligge så længe i dåsen, ikke … sir?” 
 Matt spyttede vredt det sidste bræk ud og kom op, hjulpet 
af oversergentens faste greb. 
 ”Åh tak … jeg har det fint!” Han anlagde sit bedste syd-
stats-plantagetonefald, skønt han vidste, det forekom nord-
statsfolk temmelig affekteret. 
 ”Hvad med Lee?” Han så svømmende på Bull. 
 ”Mig? Jeg er O.K.!” sagde Lee muntert bagved. Materne 
var ved at lægge ham på en båre, skønt han prøvede at slip-
pe fri. Hans ansigt var dejfarvet, men han smilte: ”Ikke ilde, 
gamle jas, vel! Få båden ud af et vulkanudbrud og hjem! 
Uden motorkraft!” 
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 Materne slugte hvert ord. DO-piloternes farlige eventyr 
derude i dybhavet var et oplivende indslag i Illinois’ ret ens-
formige dagligdag! 
 Matt mødte Lees blå øjne. Lee blinkede sigende. Efter to 
års patruljer kendte han bedre end de fleste vennens faste 
beslutning om at genopfriske la Fayetternes falmede re-
nommé. Hans kommentar var en vennetjeneste, og jo egent-
lig ikke helt løgn: Fanget i vulkanens malstrøm havde Matt 
gjort det eneste fornuftige: overladt Onkel Tom styringen 
før han dånede! På den anden side var udflugten til vulkanen 
unægtelig ureglementeret … han havde på et hår forlist sin 
båd, skønt hans pligt var at bringe en vigtig melding hjem. 
Måske ikke helt hvad man ventede af en officer på betroet 
mission, mod en muligvis fjendtlig enhed? 
 Matt stred med fristelsen. På den ene side ventede ros og 
ære for en veludført bedrift. På den anden side burde en la 
Fayette fra Oak Hill aldrig glemme den aristokratiske regel 
om at skyde med bue og tale sandhed … 
 Bueskydning var en saga blot. Hvad med sandheden? 
 ”Onkel Tom fik båden hjem,” mumlede han sprukkent; 
med ulyst. ”Lee og jeg blev kogt som sardiner af vulkanen. 
Vi dånede! Men Onkel Tom regnede ud, at båden kunne 
stige op med malstrømmen, og liste hjem i glideflugt …” 
 Han svælgede, det lød som et suk: ”Det, jeg burde have 
gjort …” 
 Han vendte sig og stolprede ud af slusen. De brune øjne 
var sammenknebne, som bag en duelpistol. 
 ”Se nu bare ham dér løjtnant la Fayette?” sagde Bull stil-
le og hjalp Lee, hvis tur det var til at brække sig. ”Ve’ ikke 
noget bedre end en sabel og en go’ gammeldags helte-
bedrift!” 
 ”Matt klarede turen fint …” stønnede Lee mellem to 
gylp. ”Nåede Sevastopol, helt oppe ved the Gap. Har bare 
en fiks ide om at ligne sin oldefar …” 
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 ”Tju-bang generalen, som red sit regiment til plukfisk 
foran fjendens kanoner?” Bull æltede sit tyggegummi. ”Og 
sig selv med! Så slap han for en krigsret!” 
 ”Sig ikke det til Matt!” rådede Lee mat. ”Han har olde-
fars duelpistoler med om bord … til ihukommelse!” 
 ”Sjov fyr, ikke, sir?” sagde Bull stille. ”Behøver sku’ 
ikke sin skøre oldefar, vel?” 
 Lee tørrede sin hage og sendte ham et langt blik. 
 Bull stirrede fattet tilbage. 
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Andet kapitel 
 

 
”Matt – ” Hun kom stilfærdigt ind i hans kahyt. ”Komman-
døren venter dig på broen!” 
 Pjaskeriet i brusekabinen ophørte. Hun så sig om i det 
lille rum med stålvæggene. Det slog hende altid, hvor per-
tentlig han holdt det. Og hvor upersonligt! Køjen var redt 
med præcise folder. Der var ikke et billede til at mildne de 
gråmalede vægge; kun de to sølvindlagte duelpistoler over 
skrivebordet. Og ellers bare en stol og en lille reol med bø-
ger om marin forskning. Som en munk, syntes hun, med sin 
kreolske sans for farver, varme. 
 ”Ved det, Dol! Måtte lige ha’ snavset af …” 
 Han kom ud, våd, hyllet i et badehåndklæde. Hun smilte. 
Han rødmede let. Selv efter deres nætter i netop dette lille 
prosaiske rum, var han genert. Eller ønskede måske at fast-
holde sin sydstats-artighed, selv over for en farvet callgirl 
fra New Yorks Harlem? 
 Og, vedgik hun tavst, måske havde netop denne gammel-
dags anstand fået hende til at vælge ham blandt alle Illinois’ 
kvindehungrende mænd? For hun var, ved gud, ikke vant til 
at klienterne viste en farvet luder høflighed! 
 ”Det ville såmænd ikke skade den fine stab at se en be-
skidt officer – ” Hun fnyste let. Hendes grønlige øjne stude-
rede hans trætte ansigt. ”Specielt ikke den istap til 
O’Shelley! Det var ham, som fandt på at sende dig ud efter 
Sevastopol! Selv om han vidste, den lå næsten uden for en 
DO-båds rækkevidde. Pas på ham, Matt. Bliver der krig, 
sender han gerne os alle i hakkemaskinen, bare for at vise 
hvor professionel han er!” 
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 ”Oberstløjtnant O’Shelley er dygtig!” sagde han en smule 
irettesættende. ”Selv kommandør Hanley indrømmer at der 
ikke findes en bedre næstkommanderende!” 
 Hun tav klogeligt, for hun kendte hans hang til at dyrke 
sine foresatte. ”Var det en slem tur?” Hun kom hen og rørte 
ved hans kind. ”Du har tabt flere kilo!” 
 ”Men vi fandt Sevastopol!” Han smilte stolt, men tog sig 
i det; vidste, hun ikke lod sig narre. ”Så lavede vi skovtur til 
en ny vulkan. Og luften slap op. Men Onkel Tom klarede 
altså ærterne!” 
 ”Ikke du?” sagde hun med sin dybe stemme, der stadig 
havde mindelser om det bløde fransk-kreolske tonefald, 
skønt hun var anden generation af en haitiansk familie, som 
Papa Docs terror drev til USA. 
 ”Jeg dånede!” indrømmede han mismodigt, mens han tog 
sin dagliguniform ud af skabet. ”Blev bragt hjem som en 
postpakke … af en computer! Og jeg brækkede mig i slusen. 
Alle i Illinois vil grine af det i ugevis!” 
 ”Tror du, Matt?” Hun smilte det svage smil, som havde 
fået Harlems alfonser til at huske, at hun altid bar en stilet 
fastspændt til låret. ”De skrivebordsfyre ser op til dig! Dels 
fordi du er vor bedste DO-pilot, og dels fordi du altid ter dig 
som var du klippet ud af Borte Med Blæsten! En plantage-
kavaler fra 1861 – ” 
 ”1861?” Han stred med sine bukser, men sendte hende et 
langt blik. ”Du mener: Slaget ved Chanchellorsville? Hvor 
min oldefar faldt i spidsen for sit regiment …” 
 ”Indrøm det, Matt!” Hun smilte endnu, lidt mere spotsk. 
”Du vil meget gerne ligne din oldefar: rebellernes sidste 
Don Quijote!” 
 Han blev fornærmet. Det mørke skarpe ansigt stramme-
des. Hun lo, og rettede på hans slips. ”Skal jeg hente dine 
duelpistoler?” 
 ”Man duellerer ikke med en dame!” irettesatte han stift. 
 ”Dame? Mange tak, sir!” 
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 Hendes chokoladebrune ansigt med de høje kindben var 
alvorligt, men hun svajede let i hofterne. Hendes yppige 
krop gjorde de fleste mænd stakåndede, ikke mindst dem i 
Illinois’ eksil. ”Men desværre er jeg ikke Scarlett O’Hara, 
bare oldfrue på havbunden … officielt. Det vil sige: Chef 
for vore tolv kantinepiger, ved dag og især nat!” 
 ”Sig ikke sådan, Dol!” råbte han oprørt. ”Du er Dolores 
Avellan, oldedatter af Jean Avellan, som kejser Jacob den 
Første gav titlen: Comte af Tiburon for hans bedrifter under 
Haitis frihedskamp mod franskmændene!” 
 ”Hvor du elsker myter, Matt!” 
 ”Det er da sandt, ikke?” 
 ”Delvis. Men du er god til at glemme den mindre noble 
del! – nemlig at den såkaldte ‘comte` i virkeligheden var en 
bortrømt slave; en mulat som kaldtes Red Cat, og var avlet 
af en irsk straffefange, en tyveknægt, som besvangrede en 
indianertøs. Og altså er min afstamning lige så tvivlsom som 
alt andet på Haiti … monsieur la Fayette!” 
 ”Din far faldt da i kamp mod Papa Docs tyranni!” Han 
greb vredt sin velbørstede uniformsjakke. ”En heltemodig 
patriot!” 
 ”En lurvet mestits, der kreperede i Ton-Tons tortur-
kamre,” rettede hun sagligt. 
 ”Men med ære! For sit lands frihed!” rettede han hurtigt. 
”Du er af god familie, Dol!” 
 ”Såh?” hun smilte sit svage kolde smil. ”I New York 
Harlem var jeg en farvet flygtningetøs, med kun ét at sælge. 
Og jeg solgte det – dyrt!” 
 Han tav uvilligt, hjerteklemt. Hun var hans første kærlig-
hed efter alle de asketiske år, hvor han sled sig væk fra sin 
families Shelbyville-lurvethed, frem mod en marineinge-
niør-eksamen. Derfor ønskede han, hun skulle være uden 
plet og lyde: Vordende frue til Oak Hill … selv om Oak Hill 
for længst var en nældegroet ruinhob. 
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 Han tøvede usikkert, meget korrekt, rank, i sin blå løjt-
nantsuniform med den ene stjerne. Hun betragtede ham med 
kølig anerkendelse: Han tog sig godt ud, skønt han nylig 
havde været mere end halvdød! Ikke ulig den gentleman-
officer fra Tennessees luvslidte plantage-dynastier, han 
drømte om – 
 ”Kom dog nu af sted!” sagde hun tørt. ”Hanley venter på 
din rapport. Og hvad ville mon O’Shelley sige hvis han vid-
ste, du spildte tiden på en farvet, nja … dame!” 
 ”Hvis han vover at vise dig den ringeste foragt,” svarede 
han roligt, ”vil jeg dræbe ham!” 
 ”Du kunne være tosset nok til det?” Hun gav ham et af de 
lange grønne blikke, der ifølge snakken i Illinois tydede på 
hun kunne voodoo, efter sin indianske oldemor. ”Begå mord 
for en farvet tøs! I øvrigt ville O’Shelley snarere slå dig 
ihjel. Han er skrappere end du!” 
 ”Det ved jeg godt!” sagde han med den oprigtighed, hun 
ikke kunne stå for. ”Han er en af USA’s bedste officerer. 
Men måske ikke helt så god en fører som Hanley? Mange af 
folkene er bange for ham …” 
 ”Ikke dårligt set …” Hun undredes på ny over, hvordan 
kløgt og næsten barnlig naivitet blandedes i ham. ”Du er en 
sær størrelse, Matt. Men gå nu! For selv om kommandøren 
kan lide dig, så træk ikke veksler på det!” 
 ”Gør jeg da heller ikke!” Han forfærdedes over en så 
afskyvækkende mulighed. ”Jeg er ikke til fals for nogen! 
Men Hanley er en af flådens bedste marinegeologer; han har 
lært mig meget om dybhavet: Han elsker det!” 
 ”En venlig skolelærer?” mumlede hun, som et ekko fra 
Harlem, hvor de stærke var konger. ”Som chef for et krigs-
skib på halvanden million tons!” 
 ”Ikke et krigsskib!” Han vendte sig i døren: ”Projekt De-
epsea er bygget til dybhavsindustri, af et militært-civilt kon-
sortium, uafhængig af forsvarsledelsen!” 
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 ”Javist. I fredstid!” Hun smilte skævt. ”Men der er sket 
en del mens du var derude: Marinekorpset har angrebet den 
russiske landgangsstyrke ved Bloemfontein! Og der har væ-
ret et søslag i nat ud for Madagaskar!” 
 ”Krig?” Hans øjne blev fjerne. ”For at hjælpe Sydafrika 
…?” 
 ”Nej,” sagde hun besk, ”for at hugge Sydafrikas strategi-
ske metaller fra hinanden!” 
 ”Men her i Awang Dybet er jo …” han nølede. Tav. 
 ”Alle de strategiske metaller, en supermagt har brug for! 
Især, hvis en atomkrig ødelægger minerne på land!” 
 ”Men så …?” han stirrede tomt på hende. Hun skubbede 
ham ud af døren. ”Til broen, min dreng! De deroppe er nok i 
fuld gang med at fordele sølvsporerne!” 
 Han tog efter vejret, men hun pegede hen ad den lange 
ståltunnel, hvor skarpe lamper lyste mellem kabler og rør. 
 ”… måske får du nu chancen for at ride mod Chanchel-
lorvilles kanoner! – Som din oldefar?” 
Han stirrede såret på hende. Og løb. 
 Hun så efter ham, til han forsvandt i Illinois’ labyrinter, 
hvor lydene ekkoede som i en konkylies skal. 
 Hvorfor sagde hun disse bitre ting til ham? Fordi han 
elskede hende? Og troede, hun også elskede ham? 
 Hun elskede ingen, for hun kendte til mænds grådighed 
og brutalitet. Alligevel gav hun sig til at samle hans gen-
nemsvedte tøj til vask. Så meget kunne hun gøre for ham. 
Ikke mere. Skønt han måske ikke var helt som andre, var 
hun for erfaren til at påtage sig byrder, uden udsigt til ge-
vinst. 
Som for eksempel en stolt og ærlig nar. 
 
”For en halv time siden, mine herrer – ” 
 Kommandør Hanley stod foran broens lange kontrol-
pulte, lille, korpulent og tydelig utilpas. Ude bag de svære 
laminatruder belyste subfac’ens vældige projektører Flame 




