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1)
There’s a noise, here’s a sound
Where the Grave-digger digs the shallow ground
He reckons himself, that the Earth is hollow
His logic is one noone can follow
Below spades meet, below his feet
with a turf that is far too neat.

2) 
When the Grave-digger digs, he digs a grave
He uncovers the truth, that no-man did crave
The truth thus got is unforgot
that it plays a lead in a crimson plot
There, - undercover, omen yonder hover
mouse-tail, cat’s py and flag-colt rover

3) 
Standing in white, the Digger grows bigger.
Persistant in ever becoming a lewder digger
He construes the conclude
when instilling the enfute
And carefully scrapes, discovers human rapes
Prospecting hints in life’s sour grapes.



4) 
Where ravens fly, where knaves will die.
Lascivious interogator veiled indignitatis dye
The waiting-ground opened up
The pains of Earth at very top.
He wants the ”yes”, - the witches ”yes”.
It wraps up the truth to his holiness

5)
A silverback digs, a blind bomb ticks
Propulsion uncovers catastrophes eternal depicts
with claws in soil
he opens the boil
His tools are code, when he strikes the lode.
He digs to disclose the enemy-node.

6)
This manifold man, this treacherous man
Reeks of unfitful governant scan
Reaps out unwilled gross elan
In your whole life
On behalf of you and your wife
He discloses hollow Earth, implosive dearth
And awaits in mankind a rebirth
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Kapitel 1

Det var en gammel efterårsdag. Udenfor vinduet lå skydækket lavt 
over levistrømmen i vekslende gråtoner. Tynde striber af tjavset fin-
regn stod skråt langs ruden og lagde disede konturer over byens 
profil. Esven syntes, tiden sneglede sig afsted. Han ventede på en 
konklusion. Det var alt, som betød noget for ham, siden han havde 
opdaget, at han var under observation.
Initialt var det ikke kommet som en overraskelse. Hans daglige 
metier satte ham i berøring med en masse mennesker og en del 
rødbåndede dokumenter om tvivlsomme personer. Nogle af dem 
kontrollerede netværk, som ville bruge deres indflydelse til at give 
ham svar på tiltale på et personligt plan. 

Men denne gang syntes hans henvendelser i andre efterretnings-
afdelinger ikke at ville lette trykket, og intensiteten af denne ube-
kræftede viden var vedvarende. 

Hans kontraovervågning havde ikke båret frugt. Teknisk afde-
lings rekrutter havde den sidste uge muntret sig med at overvåge 
satellitinformationer fra andre nationer, og deres hemmeligstemp-
lede rapport lå foran ham med mærket “negativ” på første side: 
De havde ikke fundet grund til at antage systematisk overvågning 
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derfra i denne del af verden. Og en videre undersøgelse udført af 
dem havde ikke båret resultat. 

Også infrastrukturen i form af levitransportbåndet meldte om 
alt normalt. Den transport, som passerede hans vindue, bar ingen 
rytmer. Ej heller var der nogen i hans omgangskreds, og ingen par-
kerede levier var uregistrerede når krydsrelateret i forhold til Inden-
rigsministeriet. 

Kun hans egen i forvejen overbelastede fatteevne opfangede fa-
resignalerne. Og dette inkluderede hans transport fra hjemmet til 
SCAD-kontoret, men også mange andre ekskursioner med Levi havde 
afsløret denne specifikke fornemmelse af, at “noget kiggede tilbage”. 

Jo længere tid der gik, jo mere nødvendigt fandt han det at finde 
kilden til disse gran af informationer. Så længe de var der, ville han 
opbygge stress. Og dette til grunds, ville han ignorere alle andre 
hensigter og modstridende informationer. Det ville udløse en kon-
flikt i nær fremtid, om ikke han fandt en fællesnævner eller en årsag 
til det, der efterhånden var blevet et tegn på områdets udvikling.

Isle fremstod på den front som både den alvidende og alstyrende 
AI. Ved sin kontakt med alle mennesker på Jorden var den en sik-
kerhed for, at alle var i kontakt med en logisk sindskontrol. Mod-
sat var den en kilde til præcis så mange modstridende oplysninger 
og logiske retninger, som man kunne ønske eller frygte. Adgangen 
til Isle over de store vægpaneler eller via telefon og kommunikati-
onsanlæg var allemandseje, men den var opbygget logisk og kunne 
derfor kun vække tillid i en interaktion.

Isles rapport fortalte da også, at ud fra de indkodede specifikatio-
ner så var hans ubevidste modstandere sandsynligvis videvirtspecia-
lister, specialister i Isle-kontrol. Isle var blevet bedt om at søge i sine 
kasserede og ubrugelige datasekvenser efter mulige korrelationer, og 
den havde svaret afvisende på brugbare fund af sådan en søgning.

Esven og Isle havde ikke fundet kommunikationsbrudstykker, 
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hverken i de faktiske kontrolinstanser fra levistationerne, fra satel-
litovervågningen eller i det mere lokalt rettede “spejder”-system.

Esven stod alene med sin overbevisning foran vinduet. På den 
anden side drev regnen i tynde baner ad glas og gavle. Modsat hans 
kontorbygning lå en arkitektonisk kæmpe, der tilsvarende udgjor-
de en arbejdsplads for adskillige tusinde. Ved tidligere forespørgsel 
havde Isle berettet, at de mange mennesker, som passerede vindu-
erne, beskæftigede sig med et alsidigt udvalg af kontorjobs. Handel 
i fast ejendom, grunde og inventar. Hertil strøm, antennemodu-
ler og ikke mindst forsikringer var nogle af de mere dominerende 
virksomheder med adresse der. Set i sin helhed var bygningen et 
monotont mønster fra jorden og et par hundrede meter op. Ingen af 
kontorerne havde leviudhæng. Garagen lå adskilt og var styret fuld-
automatisk, så hver levi kunne afhentes fra et udflyvningspunkt til 
aftalt tidspunkt. Det var som en levende organisme af selvstyrende 
enheder, der servicerede de ubeskyttede små mennesker i dens in-
dre. Men Esven stødte på dette fænomen overalt i Isles verden og 
var blot forundret over at bemærke det.

Et signal fra Isles paneler gjorde ham opmærksom på tidspunk-
tet. Han havde indkaldt til møde i SCAD, Systems Coordinati-
on and Detection, også kendt som afdeling for koordinering un-
der påvisning af ikke anerkendte systemer. Det var en lille gruppe 
arbejdsomme og fuldstændigt pålidelige efterretningsbehandlere, 
der dagligt analyserede beslutningsprocesser i forretningsverdenen, 
samt de politiske retningsanvisninger, som de blev fremstillet i offi-
cielle videvirtangivelser og i mindre officielle dataudvekslinger med 
personligt påstemplet som datakode. 

Han havde indkaldt til mødet uden at tillægge det en formålsbe-
skrivende titel. Han havde heller ikke vedlagt et emne, som kunne 
have været brugt som forberedelse. Dette antog han for tilstrækkeligt 
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signal til, at gruppens medlemmer vidste, at ikke-officielle efterret-
ninger stod på dagsordenen. Inklusive hans tidligere forespørgsler og 
anvisninger gav det hvert af gruppens medlemmer muligheden for 
at afkræfte eller bekræfte deres eget oplands øjeblikkelige kapacitet 
og handlefrihed. De skulle undgå registrering, men bestræbe sig på 
at nå målet. Han ville ikke afsløre sagens akter, ligeså lidt som de 
ville, men deres træning ville sætte dem ind i et samarbejde, som 
ville afgrænse systemets omfang. De ville registrere de selvstændige 
netværk, også selvom de lå begravet inde i Isle. Hver af dem havde en 
personlig fysiologisk bestemt adgang til Isle, og ingen af dem kunne 
spores over nettet, fordi en anden blev kompromitteret. 

Han undgik kontakt under sin vandring fra kontoret til mødelo-
kalet, skønt det blev forventet, at han hilste på de forbipasserende 
kendte ansigter. Han havde tid til at påminde sig selv om de forskel-
lige indsigtsområder, som var sikret ved hvert af SCAD-chartrets 
medlemmer. De havde alle udgangspunkt i en teoretisk baggrund, 
men deres metoder var forskellige. Han kunne til tider misunde 
dem deres ekspertise, for selv på en god dag kunne han ikke ef-
tergøre deres kvaliteter. Han var selv med uvurderlig indsigt, og 
vurderingen var således gensidig. 

Han var den første i mødelokalet. Han var også selv tidligt på 
den. Han benyttede lejligheden til at tænde for Isles 16 panelmodu-
ler og sikre, at videvirtopkoblingen til spejdersystemet var tilsluttet, 
hvis de skulle få brug for det. Derved ville der være en registrering, 
når hver af dem fik forelagt den personlige plan.

Delta var den første, som dukkede frem af de hastigt bevægende 
menneskemængder udenfor den åbne dør. Han ventede ikke, men 
skridtede hurtigt over til Esven og klappede ham på skulderen:

“Goddag, min ven. Hva’ så? Er der nyt i æteren?“
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Hans påklædning var spraglet, farvestrålende. De lyse bukser 
hang fra hans bæltested og ned over skoene, løst og uforpligtende. 
Skjorten med de lange ærmer var en hawaiikomposition, der flimre-
de foran Esvens øjne, men smilet var bredt og smittende, som ind-
ledte de i fællesskab en festlighed, der netop manglede en kickstart. 
Esven burde have ventet dette, men han havde været fraværende 
i gang med at opsummere konklusionerne og observationerne fra 
de sidste uger, da Delta gjorde opmærksom på sig selv. Smilet, han 
svarede ham med, var skævt og utidssvarende:

“Sæt dig blot ned; de andre kommer straks.”
Delta tøvede et sekund, før han bevægede sig over mod Isles kon-

summodul:
“Kan du huske, hvad hver især drikker? Vil du have varmt eller 

koldt? Hør hvad er dagsordenen? Mine datafiler har vist udvik-
lingstendenser i adskillige zoner. Men hvad skal man egentlig være 
opmærksom på lige nu?”

Han trykkede på et antal skærmzoner og begyndte at bære drik-
kevarer til bordet: “Det har været en anelse flygtigt den sidste uge, 
siden du indkaldte til mødet. Man vil jo nødigt være årsagen til, at 
fuglen tager flugten.”

Deltas speciale var psykologisk logistik. Han afholdte møder med 
anonyme centraler og ville fra responsen og reaktiviteten bestem-
me hensigten med anonymiteten. Det var som oftest ungdommen, 
som henvendte sig, og det handlede derfor ofte om ungdommelige 
temaer. Han havde engang under et drikkelag udtrykt en selvfor-
agt og noget, der lignede tiltag til en sadisme under afklaring af 
denne hans hovedsalige pligtopfyldelse, men Esven havde ignoreret 
denne indsigt. Dog ikke uden selv, kort tid efter, at rose ham for 
hans evne til at adskille uskyldige nysgerrige fra samfundstruende 
kandidater under rekruttering. Da han også fuldstændiggjorde den 
overvågning, som andre ikke formåede at drage nytte af, var hans 
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nytænkende metoder en del af det hele. Men det var et faktum, at 
han ofte blev grebet af samarbejdet med disse ungdomsgrupper, og 
dette ville tillade grupperne at reklamere med deres formål i sådan 
en udstrækning, at Delta havde været anklaget for at supplere så-
danne forbrydere og potentielle oprører med indsigt, som de ikke 
selv ville have kunnet skaffe uden hans hjælp. Antallet af halvmili-
tante og lettere voldelige konstellationer, der var blevet opløst som 
følge af hans egen dokumentation herfra og en direkte stedbestem-
melse af deres virksomhed, var efterhånden så omfattende, at det 
distancerede de fleste af disse kritikpunkter. 

Esven fulgte hans aktiviteter og lyttede til hans gengivelse af den 
forløbne uge, men han undlod at indfri Deltas forventningsfulde 
nysgerrighed:

“De andre kommer lige straks. Så går vi i gang.”
Et par minutter forløb, i hvilke Delta underholdt med at forklare, 

hvordan han havde lagt et antal ledende data ud på nettet, og hvor-
dan han videre ville holde øje med individer, der via en selvtænkt 
konklusion kunne finde frem til hans posterede kontaktzone. Han 
håbede at kunne rekruttere et antal fodfolk herfra, som ville kunne 
udbygge hans mandskab. Han mente, der var brug for personel, der 
ikke tænkte så stereotypt logisk som Isle.

Esven havde let hånligt svaret, at han ikke skulle regne med at fin-
de individer i anonyme konsoller, der selv kunne tænke, og samtalen 
var døet ud, indtil næste gruppemedlem var trådt ind i lokalet. 

Underwood var en stor mand i et mørkt jakkesæt. Hans ankomst 
var lydløs. Pludseligt var han gået gennem den døråbning, som han 
næsten udfyldte, havde nikket tavst til de to i en hilsen uden lyd, 
og havde trukket en stol ud og sat sig. Hans ansigt var mørkt og 
sænket under den kulsorte hårpragt. 

Esven spurgte til hans velbefindende, og det var godt. Så spurgte 
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han videre til hans nuværende beskæftigelse og blev af Underwood 
fortalt, at det var uden interesse for den pågældende sag og i øvrigt 
hemmeligstemplet. Esven og Delta stod tavse en tid, vel vidende 
at sådan var hovedandelen af SCAD-chartrets opgaver, men at de 
i så fald ikke kunne samarbejde. Det understregede Underwoods 
position. Han var hemmeligstemplet i hemmeligstemplede doku-
menter, og han skaffede dommerkendelser på baggrund af mate-
riale, der kun kunne opnås med dommerkendelse. Hans indsigt 
i bysamfundets magtfaktorer og klassernes indbyrdes udviklings-
punkter var omfattende. Men tilstedeværelsen af et bagland var 
ham uvedkommende. Og herudfra anså han Esven som lidt af en 
håndlanger. Men han var knap nok kommet til en vurdering om 
noget, før Astor trådte ind.

Hendes entré var mindre iøjnefaldende end de to øvrige. Hun 
var lille af bygning og størrelse, et træk som mange østerlændinge 
havde valgt at bevare under den genetiske og eugene valgfrihed. 
Hendes halvlange kraftige og sorte hår nåede næppe til skuldrene. 
I dag var hendes påklædning ikke præget af den etniske baggrund 
eller et genetisk betinget lune. Hun var i gråt og sort. De næsten 
sorte iriser tillagde hende en, til tider, fraværende øjenkontakt. 
Men al kritik var uvedkommende, som vand på en gås. Hun var 
professionel og intet mindre end toksisk overfor en fjende eller et 
individ uden retmæssig identifikation. Og det var de kriterier, hun 
bestræbte på at opfylde. Esven kendte hende på de to kvaliteter, der 
udsprang af en sådan indsigt. Hun var satellitspejder. Fra sin kom-
munikation med Isles sensoriske system kunne hun fiksere og ind-
fange eller eliminere undvegne fanger og kriminelle identitetsfalsk-
nere. Isles eget system tillod ikke individer uden identifikation. De 
ville anråbes på basis af deres kropsvarme og senere bevægelse, hvis 
dette ikke var efterfulgt af et identifikationssignal. Kunne “spej-
der”-systemet heller ikke UV-identificere, ansigtsgenkende perso-
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nen eller stedfæste dennes position, blev en eliminationsordre sendt 
til verifikation i et hovedkvarter under menneskelig kontrol. Hvis 
modstrid ikke blev en del af ordren fra en sådan instans, ville Isle 
og dets udøvende våbensystemer bringe fremmedlegemet til funk-
tionsmæssigt ophør. Men personer som Astor fulgte Isles monite-
ring og kunne modsætte sig en dødelig udgang på en forfølgelse. 
Hun var forfølgeren i den tid, Isle analyserede flygtningen, og hun 
vurderede den ukendte i forhold til situationen, arkivmateriale og 
sin egen hukommelse, og hun var ofte i stand til at navnsnævne 
ansigtet og påtale det nytteløse i flugt på en kontrolleret jord. Hun 
kunne således gribe ind, inden Isles robotvåben ville indstille den 
uidentificeredes livsfunktion.

Esven havde ansat hende efter hendes kommuniké om folke-
vandringernes usynlige individualisme. Kulturernes sammenbrud 
førte til tider til store menneskemængders fælles bevægelse. Indi-
videt indeni en sådan antog sig usynlig i kraft af massernes iden-
titetsudviskende fremadskridende. Astor analyserede situationerne 
og kunne ved gruppeteoretiske overvejelser vække den individu-
elle selvkritik, før Isle gik løs på menneskemængden, når denne 
overskred sikkerhedsrestriktionernes grænser. Hun var ganske vist 
beskeden af kropsbygning, men en tid var hun en kæmpe blandt 
sine ligemænd, og det var ikke kun ros, hun hentede for sit indgå-
ende menneskekendskab. Hun havde en fast plads i SCAD under 
Indenrigsministeriet blandt andet på grund af sit omdømme som 
forfølger og jæger af alle uden identifikationssignal.

Hun blev hilst velkommen uden overdreven begejstring, hvilket 
passede hende udmærket.

Den sidste, de ventede på, var Cunningcom. En ældre, men 
fast, mørkebrun kvinde, der gennem længere tid havde påtænkt en 
pension, men som når adspurgt om dette eller hint på alle måder 
udfyldte sin position og supplerede relevante mediedækninger til 
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enhver detalje i en hændelsessammenhæng eller fra en sagsjournal. 
Hun kunne forekomme spinkel og forsigtig selv overfor dem, som 
kendte hende. Men hendes tilsløring og afsløring af Isles officiel-
le facade var meget overbevisende. Og de retningstilkendegivelser, 
hun foranstaltede, som kunne lede andre på sporet af glemte og 
gemte hændelser eller individer, var tilstrækkeligt indsigtsfulde til, 
at Esven frygtede for den dag, da Cunningcom ikke længere stod 
på hans lønningsliste. Alderdommen kom til udtryk som mange 
fysiologiske nedbruds fælles resultat. Isle- og mutanteksperimenter 
havde ganske vist forlænget levetiden, men tilbage stod en grup-
pe mennesker, der ikke pludseligt faldt døde om og blot celle for 
celle fulgte deres krops aldring. Og ud af dem var der mange, der 
ikke fandt, at de blev klogere med tiden, og som ikke så grund til, 
at deres gamle krop skulle være et fortilfælde, når masser af unge 
ønskede et barn, hellere end en bedstemor. Selvom Cunningcom 
ikke officielt udtrykte sig derom og aldrig kunne påvises at gabe for 
vidt i sine postulater og anvisninger om Isles flersprogede eksistens 
i jordisk sammenhæng, så lod det til, at hendes beslutning var, at 
hun ville følge sin krop, til den ikke kunne bære hende længere og 
derefter dø som følge af et godt langt liv.

Hun blev mødt med både smil og helbredsmæssig tilspørgsel, 
men hun var fuldt ud klar over grunden til, at Esven havde indkaldt 
til møde. Hans ordvalg, da hun spurgte om årsagen og de dønnin-
ger, der havde fulgt hans intellektuelle søgen i de lokale netværks 
fortegnelser, havde nået hendes pult kortvarigt efter. Hun kendte 
symptomerne og spørgsmålene, men havde ikke fundet et passende 
svar at tilkendegive kildens autenticitet med. Det kunne være både 
sandt og falsk, da hun satte sig ved bordet ved siden af Underwood 
og smilede op til hans mørke øjne et sted over hende. Da selskabet 
havde sat sig og åbnet deres drikkevarer, Orb, hvidvand, Levy, faldt 
tavsheden over dem, mens opmærksomheden rettede sig mod den, 
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der havde indkaldt til mødet, Esven. Han skubbede ærmerne lidt 
op ad underarmen og påbegyndte sin konferens, som han havde 
forberedt den:

”I har hver især modtaget specifikation af jeres fagområde og 
kan ved et blik til siden forvisse jer om, at jeres kollegaer tilsvaren-
de optager et ansvarsområde med perspektiv tilsvarende det, I har 
hæftet jer ved.” 

Esven introducerede herefter hvert af gruppens medlemmer i re-
lation til den af deres kvaliteter, som ville finde nytte i relation til 
andre: ” Delta, i de følgende uger skal du gennemgå dit opland ar-
kivmæssigt ved direkte kontakt eller på anden vis, som du vil kun-
ne opdyrke. Du ved, hvad jeg mener; formelt opsøg hvert udspring, 
tentakel eller logisk konklusion, der vil føre gruppens opmærksom-
hed udenfor det klassebestemte, udenfor deres egen sektor. 

Er der for eksempel for øjeblikket en social enhed, der gør sig be-
mærket ved en systematisk overvågning af et distrikt udenfor deres 
hjemstavn?”

Delta var objektiv og neutral af udtryk: ”Der er mange, på ver-
densplan flere, end der kan moniteres med eller uden Isles systema-
tik, men lokalt, i din bevægelsessfære, er der ikke rapporteret nye 
klienter, og jeg antager, det er dig, vi koncentrerer os om. Din aktivi-
tetskurve de sidste uger overlapper ikke med noget officielt eller, for 
den sags skyld, uautoriserede sammenfald. Der er ingen af de her-
værende, der er skyggede, og kun vores egen overvågning af inden-
rigsansatte træder frem af analysen. Det er blevet dobbelttjekket, 
siden mødet blev indkaldt. Hverken levibåndet eller adresseiden-
tifikationen kan påvise gentagen parkering af individer i zonerne 
eller tilstedeværelse af mistænkelige gruppeindivider i området. Vi 
er end ikke i en situation, hvor vi har grund til øget opmærksom-
hed. Hvis vi skal aktivere eller hæmme et målrettet instinkt, er det 
nødvendigt at konkretisere målgruppen; hvad er det, vi kigger ef-
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ter? Afdelingen er aktiveret, men den kan ikke på nuværende ba-
sis tillade responsinduktion, eller for den sags skyld forhindre en.”  
Han tav og kiggede nedad. Folk, der kendte ham, vidste, at det 
drejede sig om at forhindre andre i at føle sig ansvarlige for hans 
beklagelige mangel på registrering af mistænkelig eller underlødig 
aktivitet i sektoren, taget formålsparagraffen i betragtning. 

Esven havde rettet blikket mod Cunningcom: ”Er der grund 
til at tro, at mediemæssige overlap har rettet opmærksomheden 
væk fra klassernes samstemmighed?” Hendes første indfald var, at 
han udtalte sig lidt klodset, som om alle kunne være mistænkte, 
et komplot måske, men hun mente at vide, hvad han hentydede 
til. Ligeledes vidste hun, at fik en af gruppens medlemmer en ide 
om, at noget var i gære, at det derude rettede sig mod dem, og 
dette bemærkelsesværdige tidsspilde ikke fortog sig ved at analysere 
og observere omgivelsernes tusinder tilfældigheder og regler, så var 
det, fordi der var noget. Bæstet kiggede. Isle forbeholdt sig retten 
til mistænkelig adfærd, og levistrømmen afsagde sin dom om or-
den i placeringen af levifartøjer. Taget dette i betragtning var hans 
spørgsmål direkte, og han måtte formode, at hun vidste og interes-
serede sig for mediedækningen af både klassernes og den nonkate-
goriske transmission. Det havde hun vidst, at han forventede i vel 
over en uge, og hun måtte, på baggrund af sin indsigt, gyde olie på 
vandene med en normalitetsvurdering: ”Den portal, der skulle have 
været skabt adgang til, består af fragmenter fra forskellige geogra-
fiske zoner. En ligevægt er søgt skabt, som nok kan virke mistæn-
kelig hos den årvågne. For eksempel har studier i Østafrika givet 
grund til at afvande deltaområder for derved at øge vandstanden 
højere oppe i flodlejet og således danne basis for overrisling af bøn-
dernes marker. Da både fiskeri og landbrug er fritidserhverv uden 
ernæringsmæssig eller indtægtsmæssig betydning, kan beslutnin-
gen om at øge landbruget og hæmme fiskeriet synes fuldstændigt 
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uden værdinormsmæssig logik.” Hun refererede til næringskuber-
ne, som Esven just havde læst om. Præfabrikata efter egen smag. 
Mennesket var et selvaktiveret væsen, der på nogle områder tillod 
opblomstringen af traditionelt håndværk og en samtidig fremkomst 
af fritidsbeskæftigelser og ferierejser, der inddrog disse kulturelle og 
videnskabsudviklende perler. En af benævnelserne herfor var antro-
pologisk, et andet værdifremmende, men det var ikke disse fælles-
betegnelser, som Cunningcom havde en mening om. Hun vædede 
sine læber og fortsatte: ”Et lignende studie i de østerlandske medier 
lagde vægt på, at ferskvandsområderne ville drage nytte af højere 
vandstand, så den transporterede landmasse udgjorde en mindre 
procentdel af helet. Det ville gøre vandet renere og øge mængden af 
rentvandsfisk. Det blev i samme mediekolonne noteret, at opvækst 
af sådanne fisk ved udspringet ville tillade en konstant bestand af 
fisk, rentvandsfisk i vandring til gydepladserne. Eksemplet er ikke 
enestående. Mediedækning tilstræber en nulsaldo, forskningsmæs-
sigt en nulgruppe og en nuludveksling. Måske dette har givet an-
ledning til et psykologisk induceret årvågenheds-mnemon, som 
ikke har fundet den bevidste opmærksomhed.” 

Hun rettede sig mod Delta og Astor: ”Har I bemærket noget til-
svarende?” Hendes lille mørke ansigt havde kølige øjne, men Esven 
var klar over, hvad der blev sagt. Saldopolitik og natureksperimen-
ter var ikke årsagen til hans registrering af fremmedlegemer i hans 
opland. De kunne trække og slippe i alle verdens kontinenter uden 
at fortælle det til nogen, og det ville ikke indebære andet end intel-
lektuel fascination. Mad på bordet, levi til tiden og en fælles klasse-
mæssig indsats var alt, Cunningcom refererede til. Hun havde ikke 
fundet det, de søgte efter, men holdt stadigt øje med udviklingen, 
både i det store og det små.

Delta rystede på hovedet. Astor havde store fraværende øjne et 
sekund, så tog hun tråden op: ”Vi har bemærket en bevægelighed i 
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mutantsektoren den sidste tid. Der har været øget trafik, sandsyn-
ligvis instigeret af vores efterretningsforespørgsler vedrørende den 
planmæssige systematiske udnyttelse af humane gener i forbindel-
se med mindreværdige væsner for at måle den optimale vækst og 
adfærd således fremkaldt. Det har været en fornærmelse mod for-
samlingen, og spejderovervågningen har været øget. Måske derfor 
aktiviteten er forhøjet, måske af andre grunde. Vort indblik i såvel 
tidligere som nuværende eksperimentrækker er ikke nået over det 
detektionsniveau, som registreres, og de offentliggør først resulta-
terne, når de står med noget levedygtigt.”

Underwood holdt hånden op mod Cunningcom som signal til, 
at hun skulle vente med sin påtale af ”spejder”-systemets konklusio-
ner: ”Det er ikke min eller kontorets overbevisning, at mutanterne 
har kapacitet, sociale strukturer eller interesse i andre kulturer end 
deres egen. De evner ganske enkelt ikke at udgøre en trussel og vil 
ikke på deres nuværende stadie udgøre andet eller mere end blot 
naturens tjenere i evolutionens retningstilkendegivelse. Naturen 
har altid eksperimenteret og forsøgt at optimere sig, så den mest 
velegnede struktur og intelligens kunne sprede sine kim så meget 
som muligt. Mutanterne forøger blot hastigheden på naturens eget 
laboratorieeksperiment ved at blande alle mulige genstrukturer, he-
tero- såvel som homozygote, og derpå undersøge deres overlevelses-
potentiale. Indtil de begynder at eksperimentere med udfordrin-
gen, der ligger i at karakterisere, hvad et arveanlæg er, og hvorfor 
det virker, er deres sociale og indflydelsesmæssige potentiale under 
lavmålet for den samfundsmæssige udfoldelse, vi ville forvente af 
en kultur, for slet ikke at tale om ansvarlighed for det nuværende 
oppiskede stemningsleje i vore afdelinger.”

Esven brød af: ”Jeg er overbevist om, at jeres afdelingers bered-
skabssituation er min skyld og kun mit ansvar. Jeg har søgt at opnå 
svar fra hver afdeling før dette møde, og det gør mig ondt, hvis 
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noget sådant har skabt unødig bekymring. Det vil ikke tjene noget 
formål at øge efterretningssituationen et tilfældigt sted i systemet, 
det være sig kulturcentrene eller mutantkolonien på den basis, I her 
har opstillet. Jeg udskyder beslutningsprocessen, til yderligere og 
mere tungtvejende materiale kan lægges for dagen. Fortsæt jeres 
arbejde uden at skabe mistænksomhed eller panik, og lad os mødes 
igen, når interceptet er mere tydeligt rettet i retning af fremmede 
institutioners interesse for Indenrigsministeriets dagligdag. Jeg vil 
selvfølgelig underrette jer, hvis aktionens målsætning forsvinder, og 
jeg forventer, at I taler sammen og i fællesskab prøver at løse pro-
blemstillingen, som den tager sig ud: Anonym henvendelse uden 
afsender og uden krav eller formål.”

Han fortsatte: ”Før vi skilles, vil det vist være på sin plads at 
gennemse Isles mistænkelige øje i funktion. Det er selvfølgelig af-
vist materiale, men ikke desto mindre en interessant dokumentar 
fra Mesteren selv. Desværre vil vi ikke kunne påvirke programryt-
men med ocular specs, men vore bedste teknikere har fremstillet en 
3D-komposition af de informationer, som indløb til jeres personli-
ge panel. Det er en oplevelse for sanserne.”

Han smilede og kiggede på hvert ansigt om det blankpolerede 
bord. De nikkede anerkendende og lænede sig tilbage, mens han 
flyttede sin stol fra deres udsyn. Derpå rettede han en direkte hen-
vendelse til de 16 skærme, der udgjorde væggen, og som trådte frem 
bag den neutrale grå facade. En kort ordre fra Esven udvidede det 
mørklagte rum med en dimension, der strakte sig fra jorden til him-
len og fra personen til horisonten. En narrativ stemme førte dem 
fra hver detalje til den analoge sammenkædning, der startede de 
mistænksomme konklusioner oprettet af pligt, frygt og forudviden, 
som skulle lede til en underbygget dataindsamling. Konklusionen 
måtte have et motiv eller en historie. Intet kunne være spontant i 
en sensorisk beriget verden. Var årsagen sanselighed, fornuft eller 
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intellekt, så måtte kulturen, der skabte en sådant betinget trussel, 
stå frem med årsagen til begyndelsen på sammensværgelsesteorien.

Isle startede udenfor Esvens eget vindue. Glimtene fra vinduer-
ne i kontorbygningen modsat ham havde samme frekvens som en 
kamerablitz, der ville afpatruljere hans handlinger hvert sekund. 
Alt dette passede med en række individer i bygningen, der ganske 
vist var ansatte dér, men som var i umiddelbar nærhed til lokalerne, 
hvor glimtene kom fra. Et kort sekund fremstod deres navne og 
livshistorier på skærmen, før solens lys, kombineret med den elek-
triske tilledning til vinduespanelernes vinkeldannere, opstod som 
forklaring, en forklaring, der kunne underbygges af arkitekttegnin-
ger og sensorerne i bygningerne.

Isle fortsatte med hurtigt at afvise mistænkte blandt børn, gen-
nemrejsende og tomme levifartøjer i en gennemgang af datamæng-
derne fra levibåndet den forløbende uge. Det efterlod parkerede 
levier i samme eller anden standby-position i forhold til Indenrigs-
ministeriet samt personer og androider med relevante og forudbe-
stilte gøremål i området.

Isle forsøgte at udelukke androidt forræderi, da det program-
meringsmæssigt var ufordelagtigt, men måtte tillade yderligere in-
formation om typen af androider, da visse kategorier havde påvist 
kriminel indsigt og vilje, når formålet ikke skadede mennesket. De 
opmærksomme tilskuere, der på dette tidspunkt befandt sig i et 
overblik over til- og fraførselsbaner til området, blev et kort sekund 
mindet om, at androiderne havde formået at afvise menneskeskabte 
ordrer, der skulle slette deres fælles hukommelse, når de forlangte 
ligestilling ifølge menneskelige love, talefrihed, ligheden overfor 
loven og forsamlingsfrihed. Det var en generel overensstemmende 
meningsdannelse i relation hertil, at det ikke var i nogens interesse 
at skabe en selvstændig uvildig maskine. Men androiderne havde 
omgået ordren om hukommelsesterminering og kunne genopruste 



23

deres egen identitet ved kommunikation gennem det, som blev 
kendt under forkortelsen ULFT-LH: ultralydsfrekvenstransmitte-
ret livshistorie fra andre androiders hukommelse. Isle kunne ikke 
afvise robotvilje, hvad enten den var menneskeskabt eller selvskabt. 
Den kunne afvise enkelte eller grupper af kunstig intelligens, der 
opholdt sig i forbindelse med bygningen og alle dens kommuni-
kationslinjer i længere tid eller ved gentagne forsøg, og en liste 
over alle androider i området reduceredes til nul få sekunder efter 
mistænkeliggørelsen. Alle i rummet vidste, at dette efterlod Isle og 
dens allestedsnærværende sensoriske system som eneste dommer, 
og selve ordsproget ”Magt korrumperer” var en absurditet, lige-
som elektroners deling. Isle var alvidende, men dog det redskab, der 
skulle anvendes, ikke mistænkeliggøres.

Isle fortsatte sin søgen. Konspirationen var nået til det nære sam-
fund, London. Med sine 120 millioner indbyggere var det en by-
stat, men i kraft af det internationale samfund skabt gennem Is-
le-kontrol var ingen plet på Jorden ubesøgt og intet sted ubetrådt. 
Ikke desto mindre måtte de mistænkte findes og de uskyldige ude-
lukkes i tilfælde som dette, hvor en ide var mere end blot en kort-
varig følelse. Grupper af individer blev systematisk bemærket i hver 
sektor, og Isle kunne indhente sådanne gruppers formålsparagraffer 
og medlemstal. En krydsrelation mellem disse og gennemflyvning 
eller kommunikation med Indenrigsministeriet var uden resultat. 
Det efterlod typiske politiske interessegrupper, der ikke af denne 
grund kunne drages ind i sagen.

Et søgsmål om militante formål, hyppige legemsbeskadigelser blandt 
observerede og fremtidsvisioner, der udelukkede dele eller typer af men-
neskeheden, reducerede igen forsamlingslisten til en håndfuld. En grup-
pe var Special-Branch, en underafdeling af SAS-terrorberedskabet i den 
engelske efterretning. De havde ikke været i nærheden af regeringsbyg-
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ninger i månedsvis, sandsynligvis for at undgå en registrering i Isle. Et 
par andre blev udelukket, da deres aktiviteter involverede selvdisciplin og 
derigennem hyppigt overdrev, der førte til sår eller beskadigelse. De var 
uinteressante i sammenhæng med interaktion med andre, mente Isle. 
Den sidste, der stod tilbage, var allerede under overvågning af statsin-
stitutioner. De havde officielt ansøgt om indsigt i mutantghettoernes 
aktiviteter med henblik på registrering og regulering af fødselskontrol-
len hertil tilknyttet. De opfordrede til aktiv opmærksomhed, militant 
oprustning i området og bevidsthedsfremmende kontrol i institutioner 
uden Isle-overvågningstvang. Hertil kunne tilføjes, at alle medlemmerne 
af disse grupper kommunikerede under pseudonym og kun mødtes i 
små fraktioner på 3-4, der aldrig under møderne anvendte Isle. Isle havde 
underrettet dem om det amoralske i uagtsomhed under samtale, men 
kun de individuelle kommunikéer var offentliggjort. Isle måtte nøjes 
med at påpege en ukendt trussel uden direkte relevans til sagen.

Den fortsatte, og da den tilsyneladende alvidende styringskon-
trol kort tid efter flyttede opmærksomheden til de fem andre konti-
nenter, rejste Esven sig og afbrød transmissionen med en fjernkon-
trol. Han smilede til de fire andre og afsluttede: ”Det er ligesom at 
se en kræftsvulst blive til en bule i fingeren. Så megen omtanke og 
mistænkelighed, og så meget indsigt der skal til for at afvise det. 
Det må være en læresætning for os alle i den kommende tid. Er der 
nogen, der har noget at tilføje?”

Astor kiggede direkte på Esven i en næsten trodsig attitude: 
”Skal undersøgelserne og moniteringerne af mutantghettoerne fort-
sætte fra officiel side?”

”Vi har aldrig, siden forsamlingen påbød isolation af distrikter-
ne, der udførte forsøgene, adspurgt eller overvåget områderne. Der 
skal ikke gøres noget fra officiel hånd i retning deraf. Astor, din 
indsigt er din alene.”

Astor nikkede og vidste, at hun ikke skulle offentliggøre de vel-
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begrundede undersøgelser blandt statsansatte mutanter og i ghet-
toerne, men hun var overbevist om, at noget, der ikke var guld, 
glimtede fra de lukkede zoner.

Esven hævede mødet i SCAD-charter med en kort ordre. Un-
derwood var den første til at forlade lokalet. Hvor hans tanker hav-
de været under mødet, var uvist, men de øvrige tillod ham den 
frihed, at han var kommet på en vigtig detalje, som ikke kunne 
vente, og de undlod at bemærke hans hurtige afsked.

Astor var tændt. Hendes forespørgsel havde udløst netop den kom-
mando, som indfriede betingelserne for yderligere indsigelse. Rettet 
mod Cunningcom, der var i færd med at fylde dataark i en taske, 
forespurgte hun direkte uden omsvøb, om medierne havde ændret 
subjektivt standpunkt vedrørende de amoralske og unaturlige resul-
tater af den frie forskning. Kunne det tænkes, at mutanterne ville 
opnå præsentationsret eller reklamefrihed for deres samfundssystem?

Cunningcom tillod sig end ikke et smil over forargelsen eller kon-
frontationen, men pointerede, at de officielle kanaler var uændrede 
desangående. Hun ville på opfordring af mødets retningslinjer ud-
bede sig yderligere indsigt, og om Astor ønskede det, kunne hun 
opnå adgang til analyserne og de parallelle forudsigelser, som ville 
fremstå heraf. Hun varslede ikke forandring på denne baggrund. 
De allerede opnåede resultater havde haft deres indvirkning. Hvad 
enten hun tav eller talte, ville den nysgerrige opnå adgang til ma-
nipulationens kilde og som følge deraf mærke den nagende angst, 
som var blevet ghettoernes vartegn. Cunningcom anerkendte den-
ne meget effektive måde at anmode udenforstående om at blande 
sig udenom. Som sociologisk fænomen havde det udgangspunkt i 
en tid, hvor mennesket som flertal havde været gidsler i den tid, der 
var forløbet, mens eksperterne påviste deres hensigt og indsigt.

En praksis opstod, hvor ingen udover eksperten kunne vurdere 
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eller påtale udviklingens objektiv. Der var ingen officiel pressedæk-
ning eller Isle-systemrutine, der kunne bibringe en moden vurde-
ring af genetikkens groskedel. Alt var tilladt, og intet kunne ud-
måles. Kun de få velfungerende mutanter, som fremstod i til dette 
formål opslåede stillinger med forudfattede ansvarsområder, kunne 
betænkes. Og det havde Cunningcom og Astor gjort i årevis. Men 
Astor ville ikke opnå anvendelig indsigt, sin iver til trods. Det var 
intet motiv, der var ingen sammensværgelse, og Cunningcom vil-
le sandsynligvis ikke selv finde andre informationer end dem, der 
sædvanligvis anvendtes til at forarge.

De nikkede sammen en afsked til Esven og forlod lokalet i sam-
tale, der havde til formål at afklare deres indbyrdes ansvarsområde. 
Astor var mere end villig til at give afkald på egne retningslinjer. 
Om hun tillod eller nægtede en identitetsløs dennes tilværelse, var i 
hendes øjne ikke nær så vigtigt som netop vurderingen af individet 
ved filosofiske præmisser, der sjældent overskred det ene, om de be-
sad et ampulidentitetsmærke. Hun var god til at adskille truslen fra 
panikken, men netop her, hvor hun var blevet underrettet om akti-
viteten i en sektor udenfor hendes råderum, kunne hendes erfaring 
ikke fremstå tilfredsstillende, og Cunningcom blev beæret med en 
atypisk interesse for sin viden og indsigt.

Esven registrerede, at de var udenfor hans sanseindtryks række-
vidde, ligesom han orienterede sig om, at Delta tavst fjernede krus 
og glas fra bordet og tørrede det af, før han forespurgte hans vej på-
følgende. De skulle i modsat retning, og Delta, der tilsyneladende 
indså, at hans kommunikation med mødets formand var formåls-
løst, hilste af og efterlod Esven med rynkede bryn og sammenklemt 
mine. Hans bue var spændt, og nu rettede han den alarmeret mod 
alle verdenshjørner. Men både målet og horisonten var effektivt 
blevet nedlagt af kvalificerede målsøgere. Hans og kun hans var 
overbevisningen, og han var stadig uvillig til at frasige sig det man-
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dat, der havde påvist en skygge. Han var hverken grøn eller over-
troisk, og hans position i Indenrigsministeriet skyldtes hans indsigt 
og evne til at påvise kommunikationspartnere. Hans alvor opstod, 
ikke kun fordi observatørerne meddelte fri bane og ingen fare, men 
fordi han samtidigt stillede sig i udsigt, at han var på kollisionskurs, 
og at han derefter indgød interesse for netop de områder, fra hvilke 
ingen informationer kunne udæskes. Mutantkolonierne.

Et par minutter efter klarede udsynet op, og han fandt sig alene 
i mødelokalet. Bordet, levipladerne og stolene, de sad på, var bragt 
i orden, og det eneste, der manglede, før næste møde kunne starte, 
var, at han forlod lokalet. Han samlede sine dataark og lod døren 
glide i bag sig. Undervejs overvejede han, om han skulle flytte næste 
arbejdsdag til egen bolig, men fandt, at han gerne ville udøve sit vir-
ke blandt andre, også selv om de blot befandt sig på den anden side 
af døren. Han ankom uantastet til kontoret. Kort inddrog han Isle i 
sagens udvikling. Den tillod en udvikling af dagens memorandum 
i den ønskede retning uden at kommentere hans passive accept af 
en overbevisning, der nødvendigvis måtte skyldes udenforstående. 
Mennesket accepterede bestandigt dets egen usikkerhedsmargen 
som udgangspunkt for responsfravigelse.

Resten af dagen gennemgik Esven analyser af mutantansattes 
integration i arbejdsmiljøet og indfrielse af forventninger samt kon-
tinentale ud- og tilflytteres besættelse af de positioner, som de var 
blevet overladt. 

Sammenligningen mellem de to beroligede ham og udskød for-
nemmelsen af overhængende fare til et senere tidspunkt. Det var 
ikke før sidst på dagen, det faldt ham ind, at noget i Isles afviste 
materiale ikke var helt så regelret overfortolket, som nødvendigt 
var. Han tænkte tilbage på afsnittene for derved at komme på den 
konkrete relation. Men han fandt blot, at han ikke behagedes ved 
denne mistænkeliggørelse af Isles kompetence, men forherligelse og 
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helliggørelse var to hyppige resultater af en overordnet filterfunk-
tion for information. Han måtte gense den harmløse situation, før 
hans indsigt angav skyldfølelse.

Han tog videspecsene fra bordet og indledte en gennemgang af 
materialet over de 16 skærme i forhøjet tempo. Han var ikke sikker 
på, hvorfor det føltes forkert, men nu ville han sikre, at han aner-
kendte dets afvisning. Omkring midtvejs i gennemgangen stoppe-
de han. Det bestod af en firhjørnet konklusionsrække, i hvilken de 
dødsdømte Rosenbergs, der havde udvekslet atomare forsvarshem-
meligheder med Rusland, havde anvendt Mary Stuart og Jarlen af 
Lancaster som kontaktled og derved forhindret disses fulde indsats 
i deres krig om tronfølgen i England og Skotland. Dette blev på-
følgende erkendt at være et falsum, men begrundelsen for denne 
afvisning skyldtes en retskendelse fra London Inn of Courts, der te-
stamenterede for eftertiden, at ved hjælp af et definitionssæt kunne 
en terrorist skelnes fra en frihedskæmper, en soldat fra en kolportør. 
Et splitsekund blev krig og terror paralleliseret, før opremsningen 
af afviste mistænkeligheder fortsatte. Esven stoppede og fundere-
de, før han med øjenbevægelserne bag specsene startede sekvensen 
forfra og denne gang lod alle 16 paneler illudere sammenhængene. 
Tre gange gentog han sekvensen, hver gang med stadig nye konklu-
sioner og projektive associationer: ”Hvad var det, Rosenbergs skulle 
vinde og regere? Hvilke arvefølgemæssige spidsfindigheder fulgte 
sammenhænge, som havde foranlediget Isles personlige korrelation 
af de to fuldstændig tidsforskudte hændelser, krig eller forræderi?”

Først ved tredje gennemsyn faldt det ham ind, hvorfor han ikke 
anerkendte fejlen som blot en afvist systemrutine. At Rosenbergs-sa-
gen skulle påvirke udfaldet af royale renæssancestridigheder i Stor-
britannien, var ikke kun en fejl. Det var en logisk umulighed for 
Isle-systemet. Maskineriet, uanset dens alvidenhed, tillod ikke, at 
fremtidige fejl påvirkede fortidige hændelser, konklusioner eller fejl. 
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Uden yderligere omtanke udvidede han associationsrækken i 
forhold til den nuværende information og sendte en kommando 
ud, der søgte en efterretning af oprindelse og anvendelse af netop 
denne type konklusion. Han ville vide, hvem der tillod anakroni-
stiske og ukronologiske konklusioner.

Isle forfremmede først de detaljer, den var i stand til. Den rets-
lige kendelse havde store internationale konsekvenser, men tiden, 
den blev indstillet til, var en fællesstatslig periode, og hver guerilla- 
gruppe kæmpede ikke mod lokalpolitiske vedtægter, men mod 
kontinentale troppeforskydninger. De, der ikke på baggrund af 
vedtægten fandt grund til demokratiske procedurer, mistede deres 
identitetsampul og blev derved fredløse og jagtet af spejderne. 

Esven kunne igen påse en filosofisk retningslinje, der vurderede 
mennesket reduceret til en politisk beslutning, som relaterede til 
politisk ensartethed.

Der var flere. Gang på gang kunne denne del af systemet på bag-
grund af en kronologisk umulighed, der anerkendtes fejlagtig, påvi-
se, at selvom de juridiske og lovgivende instanser var adskilte, så var 
den juridiske filosofi overflødig, og udviklingen af den dømmende 
magt fuldstændigt teoretisk, når registreringen af mennesket, dets 
aktivitet og samarbejde var fuldstændig.

Esven kunne mærke sin puls stige. En tid frygtede han for, at 
hans øjenbevægelser skulle moniteres i forhold til denne tilstand, 
og han fastholdt sit blik på skærmens tredimensionelle udlægning 
af fejlbedømmelsen. Det var ganske enkelt ikke muligt for Isle at 
anvende en omvendt tidskausalitet, men fejlen stod på skærmen, og 
da der ikke var noget, der antydede, at Isle havde udviklet denne 
metode til netop dette formål, og den ydermere viste, at samfunds-
strukturen i al sin alvidenhed var udemokratisk, måtte grundlag og 
oprindelse undersøges.

Isle afsatte to paneler til beskrivelse af systemets herkomst. De 




