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SENARE DELEN

»Moneij 's Ufe: without it
naught, with it everyihing.»





Se, hän vacklar!
Great Scott, hän kommer att störta! Hän

har förlorat herraväldet över maskinen, det är
tydligt.

By Jove, det artar sig tili en katastrofi
Ah se, hän glider med buken upp!

Nu å, tag min arm, minä knän svikta
nu, nu .

. .

Några damer satte händerna för ansiktet för
att inte behöva se. I stället riktades tusentals
kikare upp mot skyn. Det gick en sprittning
genom den stora åskådarmassan, nervernas kitt-
ling inför en medmänniskas spektakulära döds-
kamp. Hela bänkrader reste sig i spänning.

Vem är det?
Den galne fransmannen Moureaux.
Ack, min gud

Moureaux, den djärve Moureaux, var publi-
kens Stora gunstling. Hans namu var på allas
läppar, hans porträtt i alla tidningar. Var dag
i snart en veckas tid hade hän lekt med sitt
unga liv för att underhålla de hundratusen
sensationslystna åskådare, soin timme efter
timme, så länge solen var uppe, kantade flyg-
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fältet. Hän hade inte sait några rekord, mest
hara uppträtt utom tävlingarna, och dock var
hän utan jämförelse den mest populära bland
alla flygmötets sextio aviater. Också nu voro
fjorton aeroplan samtidigt uppe inom synhåll

oräknat alla dem, som befunno sig på lång-
flykt över land eller försvunnit i eterns blå på
jakt efter ett nytt altitudrekord. Somliga av de
fjorton klapprade helt närä, så lågt att än ett
roder, än en vingspets hotade att sopa hattaraa
av de högsta och yttersta raderna i den enorma
amfiteatern, medan den surrande propellern sög
in den stilla luften med ett plötsligt drag över
sommartoaletterna som från en kraftig ventila-
tor. Men Moureaux, som befann sig sex eller
sjuhnndra fot över marken nätt och jämt så
högt att raan kunde avgöra, om motoin stop-
pat och propellern stannat hade ensam den
stora massans odelade uppmärksamhet. Det
var sensation man ville ha, spänning - varför
inte också litet rött människoblod? De regel-
rätta, försiktiga rekordjäktarna började bli en-
formiga, tråkiga. Men Moureaux se, den
Moureaux, hän sknlle nog bryta nacken av sig
ännu, innan alit var över.

Det såg hemskt ut just nu. Den galne frans-
mannens stora dubbeldäckare gjorde saltomortal
på saltomortal, flög med buken upp långa stun-
der, medan förarens mörka huvud hängde rätt
ned som en liten prick mot den gråblå rymden.
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Ibland höll hän denna abnorma ställning så
länge, att man ovillkorligen höll andan nu
skulle hän inte kunna resa sig på rält köl
längre; det var omöjligt, det var döden en
dumdristig död, värdig en fransman och spelare.
Med en graciös bågsväng, som trotsade alla reg-
ler och möjligheter, rutschade maskinen emel-
lertid åter upp i position, så man såg en glimt
av nummern under vingarna, men bara för att
nasta minut åter göra en halsbrytande »ögla»
med de snövita planen glimmande i solen. Det
var en utomordentligt behagfull lek, en jublande
tornsvalas kärleksdans i genomskinlig högsom-
marluft, en oändligt blaserad och livstrött män-
niskas dödsdans mot solen. Och mot solen gick
det. Hän avlägsnade sig alltmera från luftrym-
den direkt över flygfältet i Grant Park, passe-
rade över den väldiga båthamnen med sinä för-
ankrade vita kuttrar och lämnade slutligen även
vågbrytaren bakom sig, tumlande i sällskap
med otaliga fiskmåsar ut över Michigan-sjön,
vars oljiga yta vattrades av gammal, loj dyning.
Strax ytter om pierarmen låg en stor llodån-
gare med de tre däcken tätt packade av skåde-
lystna; det väldiga fartyget lade sig majestätiskt,
livsfarligt på sida, när dess tusenlals passage-
rare trängde sig över tili styrbords reling för
att kunna med ögonen följa den ensamma dub-
beldäckarens ryckvisa flykt över sjön. En kör
av gälla, skrämda kvinnoskrik och , enstaka
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energiska kommandorop fördes genom den stilla
atmosvären bort i land.

Mitt på det enorma flygfältet, som upptog
en dryg tredjedel av Grant Parks två hundra
acres, stod en liten grupp funktionärer och
följde Moureaux med ögonen. Där var Cyrus
A. Mc Cormick, Harvestertrustens president och
Aeroklubbens energiske ordförande, själv en in-
tresserad sportsman, som regelbundet vid tjänligt
väder koin inflygande från sitt sommarpalats i
Lake Forest med sitt Curtishydroaeroplan i tid
tili jältekontorets vid Michigan Avenue öpp-
nande. Där var Chester Craig, Aeroklubbens
allestädes närvarande intendent, en för-detta-
professionell, som numera inte gick tili väders.
Där var kapten Grant Holborn, flygskolans i
Cicero föreständare, en expert i aerodynamik
och atmosväriska förhållanden. Där var slutli-
gen mr Orville Wright, den typiske fågelman-
nen och världsberömde konstruktören, en av
luftens pionjärer, som numera höll sig tili mar-
ken och samlade på sinä feta patent-royalties,
medan andra bröto nacken av sig i hans maskin.
Med kännarögon följde de Moureaux’ halsbry-
tande evolutioner. Hos dem märktes ingenting
av massans andlösa spänning: de voro välvilligt
intresserade som inför ett attraktionsnummer
på cirkus, mätande varje glid, varje sväng, var
kastning av den Stora vita dubbeldäckaren med
expertens intima kännedom om de tekniska
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problem, vilka här löstes som på lek. De un-
derskattade ingalunda faran för den oförvägna
piloten där uppe i skyn; tvärlom, de visste pä
pricken vilken risk hän tog. Men deras kalla
blod vägrade att flyta raskare inför de beund-
ransvärda konststyckena, emedan de kände tili
några betydelsefulla fakta. Förutom ett par,
tre andra klubbfunktionärer visste de allena om
den hemliga drivkraften bakom denna djärvhe-
tens och dödsföraktets kulmen.

Skulle du göra det där för fem tusen
dollars per dag? frågade Craig i sarkastisk un-
derton sin granne Wright, sedän hän först över-
tygat sig om att inga reporters funnos inom
hörhåll.

Orville skakade på sitt fågelhuvud.
Not me!
Kanske ändå, om du hade gift dig med

en pariserdocka, som hade flugan på den gula
metallen eh?

Not me!
Har du någonsin värit förälskad, old hoy?

Fågelmannen såg på kararaten med en di-
rekt blick, som verkade ilsken. Hän tog pipan
ur munnen för att stryka under orden hans
stora gula Briar var annars som fastlödd mel-
lan tänderna.

Det finns ännu en och annan kvinna med
hjärta. Jag hade turen att råka på en sådan.
Det var då jag slutade gå upp på begäran, se?
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En av mötets rödklädda springpojkar kom
och räckte Mc Cormick en bunt depescher.
Hän fick elt hud med sig tillbaka:

Telefonera ned tili motorhamnen att vakt-
hydroplanen numris sex och åtta gå ut och
hålla ögonen på det där singlande biplanet över
sjön. De skola vara tili hands, om någonting
händer där borta.

Ali right, sir.
Tror ni att Moureaux låter kugga sig?

frågade kapten Holborn. Ahnej, inte hän!
Ni glömmer de farliga luftfickorna över

Michigan i stark solvärme, var svaret. Vi höllo
på att förlora Glenn Martin i finalen i går.

Och den store mannen redde sig att gå ige-
nom telegrammen. De andra samlades omkring
honom, läsande över hans axel. Kenneth hade
vunnit översjöflykten tili Minneapolis och baron
Felsenheim tvungits att gå ned vid en av de
eskorterande kanonbåtarna maskinen fördär-
vad, men haronen räddad.

En frisk lager för dig, lantkrabba! kom-
plimenterade Craig och stötte vännen Wright i
sidan. Kenneth llög ett Wright-biplan av
årets typ.

Där var vidare en massa nästan samtida te-
legram från olika stationer längs järnvägslinjen
tili Buffalo, rapporterande ordningsföljden på de
sex aeroplan, som tidigt samma morgon startat
på en distansflykt tili Boston. Ordningen var
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densamma hela vägen, men en nummer sakna-
des i alla raporter österom Cleveland, Ohio.
Det var nummer nitton Maurice St. Gallen,
en smart liten schweizare, som tidigare sait ett
höjdrekord, Från Port Stanley på den kana-
diska sidan av Erie-sjön rapporterades om en
virvelstorm, gående med stark fart söderut över
sjön. St. Gallen hade värit sist i falangen; hän
hade synbarligen råkat mitt in i tornadon, me-
dan kamraterna gått fria.

Craig, telegrafera tili Cleveland, Euclid
och Willoughby att skicka ut spanare tili lands
och vatien, befallde presidentein

Craig sprang bort över fältet mot telegrafsta-
tionen, som var inrymd i ett täit vid den långa
raden av hangarer. På vägen mötte hän ma-
dame Moureaux, sora frågade efter mr Mc Cor-
mick. Craig vinkade i riktning åt den lilla
gruppen ute på fältet och sprang vidare. Ma-
dame Moureaux, en påfallande smärt, välfor-
mad dam i djärvt uppfläckt kjol och violett
peruk le dernier eri just då för blondiner
fnyste föraktfullt åt hans brådska och gick med
värdig hållning över fältet, graciöst hopsamlande
dräktens draperier, när hennes små tangoskor
passerade sanka ställen. Hennes hypermoderna
apparition var så pass uppseendeväekande, att
hon sög tusentals kikare tili sig. I Chicago gick
man ännu i snubbelkjol, om man inte var man-
nekäng hos de stora modemagasinen.
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På musikestraden intonerade hundramanna-
orkestern en marsch av Sousa, dränkande sur-
ret från de kretsande flygmaskinerna i ett svall
av sraattrande välljud. Från motorhamnen in-
nanför yachtklubbens vågbrytare sköto två de-
lade kaskader samtidigt pilsnabbt ut tili sjöss,
lämnande efter sig två raka linjer av vitt skum.
Man såg skroven hara när de spände över en
vågdal; då gav svallvågen kring den knivskarpa
bogen efter, och det föreföll som flögo de lätta
båtarna genom luften utan att snudda vid vatt-
net för att ta sats för forceringen av nästa våg-
kam i ett skydrag av skum. Moureaux strävade
nu högre. I regelrätt spiral borrade hän sig
uppåt genom etern, behagfullt som en hök hö-
jande sig över sitt rov. Hydroplanen kretsade
med nedsatt fart rakt under. Faran var inga-
lunda överstånden ännu; en kännare kunde se
att fransmannen höll sitt pian i så stark lut-
ning, att vingarna blottställdes för minsta lilla
vindil.

Musiken hade värit signalen tili nedstigning
för flere av de maskiner, som kretsat kring ae-
rodromen, särskilt de som tävlat i hastighet,
och publiken vände sin uppmärksamhet mot
de skuttande jättefåglarna nere på arenan. Efter
vanligheten vid en massnedstigning på ett be-
gränsat område inträffade olyckstillbud. Ett
vackert litet monoplan tog pelaren vid vänd-
målet för kärt, förlorade styrförmåga och kra-
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schade rätt på en stor Farman, så att bägge
störtade ned som en tilltrasslad massa stål, alu-
minium och segelduk. Fältambulansen var
Iramme i en handvändning, drog fram flygarna
under bråtet och sprang i väg med dem tili täl-
tet med det Stora röda korset. Musiken hade
pietetsfullt tystnat vid olyckan, men sedän en
ropare lugnat publiken i megafonen »hara
nägra lättare skråmor» tog orkestern upp
den sista populära slagdängan: »Come, let’s go
up in my flying-machine!», och det lilla inter-
mezzot var glömt för andra sensationer. Ett
stort tandem-monoplan i bjärtgult gick ned med
alltför stark fart och rutschade i hjulläge över
hela fältets längdriktning, undkommande den
springande hangarbetjäningen som i en lustig
tafattlek, tills det slutligen med en dov duns
tog töni mot barriären rakt under prisdomarnas
tribun. Propellern krossades, det var alli.
Den konstförståndiga publiken applåderade en-
tusiastiskt en utomordentligt vacker nedstigning
av ett litet enkelplan, som fjädrade tili marken
med en sädesärlas grace och stannade efter
knappa tio fols hjulläge. Föraren var en dam,
en klädsamt excentrisk arvtagerska från Seattle,
som omedelbart omringades av en hop beund-
rande klubbfunktionärer och i triumf sköts fram
tili sadelplatsen.

Megafonerna började hojtande annonsera de
sista tävlingsresultaten, vilka man kort därpå



började slå upp> i jättetyper på anslagstavlan
vid södra kortändan. Vadhållarna fmgo brått
alt räkna ut sinä vinster och förluster. Här
ingingos vad om flygmännen soin om hästarna
på en travtävling, bara med den skillnaden alt
legaliserade bookmakers och totalisator sak-
nades.

Aeroklubbens president gick nu vid hanga-
rerna och skakade hand med de debarkerande
vinnarna, skickade ilbud tili höger och vänster
med order, styrde och ställde om hundra detal-
jer i flygmötets komplicerade maskineri. Nya
depescher ingingo stundligen. Tre flygare för-
svunna utom St. Gallen; en av minneapolis-
fararna krossad på återvägen. Altitudflygarna
hade det jämförelsevis säkrast högt där uppe
ovan moinen gingo jämna, reglerade luftström-
mar, men närä joiden lurade allsköns faror.
Just nu skymtade en av solfararna, synbarligen
på nedgående, som en liten vit prick svindlande
högt i zenit. Att pricken syntes vit från mar-
ken betydde stark lutning av huvudytorna mot
solljuset. Man började ivrigt diskutera vem det
kunde vara, och om möjligen någonting var på
tok där uppe. Inga distansflygare voro att hem-
vänta så här dags, och höjdflygarna åler brukade
stiga ned först om en sex, sju timmar, kort före
mörkrets inbrott; det var riskabelt att lämna
sig uppe senare, ty trots alla eld- och Ijudsig-
naler från aerodromen raketer, marschaller,
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kanonskott och mistlursstötar var det lätt
alt llyga vill i natten på en så enformig terräng
som Michigansjöns västra Strand.

Mon Dieu c’est Moureaux!
Det var madame som ropade. Hon hade

envist följt presidenten på hans rond, och nu
grep hon honom i armen. Det uppåtlyfta an-
siktet var vitt under sminkel. Man kunde tro att
madame för en gångs skull verkligen var upprörd.

Mc Cormick satte sin starka luftkikare tili
ögonen och for sökande över himlakupan. Hän
hade glömt den galne fransmannen på den
sista halvtimmen. Om lian inte långt före detta
gålt ned någonstans, måste den där pricken,
som småningom växte tili en mygga, verkligen
vara hän. Ty den blå etern var som rensopad
på liv så när som på den där ensamma myg-
gan. Lågt nere över aerodromen kretsade vis-
serligen ännu några surrande maskiner, men in-
gen av dem var Moureaux.

Weil? Det kom förvånat frågande.
Hän hade svårt att fatta den lilla parisiskans
upprördhet nu, då veterligen ingen överhängande
fara var för handen även om motorn stop-
pat, så var ju Moureaux en mästare i glidflykt

medan hon under hans mest halsbrylande
konststycken alltid bevarade ett överlägset lugn.

Oh, monsieur, monsieur hän icke
låla mycket högt, ängslades hon på sitt brutna
språk. Luften för tunn; hän lätt få svindel ...

2 Sanden, Money 11.
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Det var ett faktum, att fransmannen, som
gladeligt demonstrerade sin djärvhet och skick-
lighet på låg höjd, ännu aldrig setts söka de
högre rymderna.

Medan hän förde henne tili den stora stjärn-
tuben, som klubben lånat från astronomiska ob-
servatoriet och som nu stod monterad på prisdo-
marläktaren, studerade lian henne med ett visst
intresse. Yar denna hennes emotion äkta eller
spelad? Det hade hiivit snart sagt ett axiom
bland mötets funktionärer, att madame Mou-
reaux inte gav en vitten för sin man. Det var
hara pengarna som hade nägot värde för henne,
sade man. Och utom det att Moureaux —må
vara för en ockrarmässig premie var mycket
högt livförsäkrad, hade madame noga sett tili
att i hans kontrakt med aeroklubben stipule-
rats ett skadestånd om tvåhundratusen dollars,
som skulle tillfalla hans änka, i händelse hän
under sinä demonstrationsflygningar Ijöt döden.
Det var omkring en miljon i hennes hemlands
mynt, en summa somman gott kunde levä på
i Paris, ja tili och med i Monte Carlo eller
Nizza. Och malisen hade velat påstå, att hon
egentligen inte begärde bättre än ett hederligt
änkestånd . . .

litan att ha kömmit tili något resultat i sinä
psykologiska iakttagelser skaffade hän henne
plats vid tuben. Det ensamma planet där uppe
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över sjön hade nu fått en getings storlek. Det
framträdde fortfarande glimmande vitt i solen.

I nasta ögonblick hade Cyrus Mc Cormick
glömt både madame och monsieur Moureaux.
Det kom ett iltelegram från Rock Island, HL,
som lade beslag på hela hans uppmärksamhet.

Från tidigt på morgonen av denna i tekni-
kens historia så märkliga dag hade Chicago
Aero Club bombarderats med meddelanden från
väststaterna om ett mystiskt luftens vidunder,
som först iakttagits över Denver, Colo., senare
över Grand Island och Omaha, Neb., samt Des
Moines och flere smärre orter i södra lowa,
gående sålunda i nordostlig riktning rakt på
Chicago med en hastighet, som på luftteknikens
nuvarande ståndpunkt måste betecknas såsom
fabelaktig. Av korrespondenternas förvirrade
skildringar framgick icke med önskvärd tydlig-
het monstrets natur medan det i en del
ögon haft tydlig cigarrform, påminnande om en
zeppelin, beskrevs det av andra än som en ver-
tikal cylinder eller tub, än som en tornartad
eller paviljongformig vehikel utan påtaglig stäv-
konstruktion. De motsägande uppgifterna voro
i någon mån förklarliga i betraktande av den
stora höjd, på vilken det främmande luftskep-
pet hållit sig. På en del orter i dess väg, där
man av grannstäderna varskotts om dess an-
komst och ivrigt bespejat skyn, hade man inte
alls värit i stånd att upptäcka det.
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I Frankrike eller Tyskland skulle ett medde-
lande om ett luftskepps progress inte väckt nå-
gon sensation. Men det var ett faktum att Por-
eilta Staterna tills dato icke inom sinä landamä-
ren hyst ett luftvärdigt fartyg av den storlek,
soin det här synbarligen var fråga om. Över
huvud hade man i Amerika experimenterat ute-

slutande med tyngre-än-luften-apparater, sedän
man trampat ut aeronautikens barnskor, ballon-
gerna. Under sådant förhållande hade det bera-
lighetsfulla luftskeppets plötsliga uppträdande
betydelsen av ett evenemang, och detta i dubbel
måtto, om man tog i betraktande den oerhörda
hastighet det ntvecklade. Det hade tillrygga-
lagt en sträcka av tusentals miles på några
morgontimmar.

Förväntningarna voro spända tili det yttersta
både hos fackmän och lekmän, när iltelegram-
met från Rock Island koin med meddelande
om att luftskeppet, gående jämförelsevis lågt,
passerat orten som en tysande meteor, med ett
sus som av en stormvind, men i övrigt absolut
ljudiöst. Sedän nyheten spritt sig tili hangarerna,
gjorde sig flere aviater, eggade av ivriga tidnings-
reporters, i ordning att gå den mystiske gästen
tili mötes. Tili och med Chester Craig, som
inle gått upp på flere är, tog plats i kapten
Holhorns Stora bekväma dubheldäckare, som
därpå- tungt men säkert gjorde en försiktig spi-
ral över sjön, innan den på relativt stor höjd
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sökte sig över stadens försålliga skyskrapshav
åt sydväst. Kapien Holborn kände för väl de
oberäkneliga virvlarna över Chicagos husmassor
för alt riskera en lågflykt. Men andra voro
djärvare eller mindre förståndiga. De flesta
sköto snett upp över den solida välien av lyx-
hotellbyggnader längs södra Michigan-avenyn,
svajade och gungade vådligt i luftströmmarna
över tvärgatornas djupa hålvägar, men skötte
sig och försvunno. Ett nonchalant litet mono-
pian, fört av en kanadier, som på grund av
sinä tidigare överdådiga rekord på bilracerba-
norna fått vedernamnet »the Speed Devil», tog
omedelbart ledningen tack väre en dumdristig
genväg genom den smala klyftan mellan Cong-
ress-hotellets båda huvudkomplex, där motorns
surrande ekade öronbedövande som mellan två
klippväggar. Så voro de borta. Endast Mou-
reaux återstod, Moureaux som nu likt en hök
gjorde vida lovar över det sotiga luftsegmentet
rakt över Illinois Centrals långsträckta range-
ringsbangård.

Publiken, som för tillfället inte hade någon-
ting annat att begapa, vände igen sin uppmärk-
samhet mot fransmannen. Och sora om hän
väntat på detta, slog hän några lustiga kuller-
byttor utåt sjön åter följd av de båda vak-
samma hydroplanen nere på vattenytan tog så
ett språng på några hundra fot nastan rakt upp
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i luflen, stod nastan stilla ett par minuter och
började därpå falla, falla.

Det kom oförberett, just när man börjat
tycka att luften var ett ofarligt medium, som
det var ytterst gammalmodigt att hysa fördom
mot just när man höll på att bli blaserad
på alltihop och med en gäspning konstatera
att man ingått i en ny erä, där människan inte
blott kunde röra sig fritt i luften som en fågel
utan också lika lätt och ledigt och utan risk
som en sådan. Då föll Moureaux och skickade
kalla kårar över ryggarna på hundratusen
åskådare, som redan slagit sig tili ro på den
stora villfarelsen »ingenting nytt under solen».
Det kunde inte vara tai om glidflykt nu. Det
stora biplanet låg hjälplöst på sida med vin-
garna rätt upp och ned. Det sjönk först lång-
samt, så allt snabbare, tills man tyckte att rym-
den genljöd av det rasande fallets vin. Folk
reste sig över allt i jätteteatern, man hoppade
upp på bänkarna och gestikulerade. Fanns det
då ingen möjlighet tili räddning? Kunde in-
gen hjälpa? Hän föll ju handlöst ned i sjön!

På den övergivna prisdomarläktarn stod en
ensam kvinna och tryckte med en omedvetet
dramatisk gest handen mot hjärtat.

Sekunderna blevo evigheter. Hän föll och
föll. Tili och med i veteranernas och de invig-
das ögon kröp en glimt av oro. Att falla på
sidan behöver icke ovillkorligen innebära en
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katastrof; om flygaren står på höjden av skick-
lighet och bibehåller sin sinnesnärvaro, bör hän
kanna med motorns tillhjälp så begå, att det
redlösa fallet förvandlas tili en kontrollerbar
dykning framåt. Men tili det behövs tid, och
Moureaux’ tunga maskin åt rasande snabbl upp
hundratals fot av den dyrbara luften utan att
komma ur sitt nödläge. Strejkade motorn? Då
låg fransmannens enda möjlighet tili räddning
i ett språng Trån maskinen ned i sjön. Men
det var allmänt känt att de remmar, bindlar
och bälten, med vilka hän satt fäst vid sitt säte
för att undgå att falla ur vid kastningar och
flygning i upp-och-ned-läge, hörde tili det mest
invecklade i hela tlygapparaten bildade en
veritabel tvångströja, ur vilken hän knappast
själv skulle kumia arbeta sig ut.

Aeroklubbens president kontrollerade Igenom
kikaren att de vakthavande hydroplanen voro
beredda. Det var det enda hän kunde göra. I
förbigående svepte hans blick över fältet, omed-
vetet sökande en slank kvinna i djärvt upp-
fläckt kjol och violett peruk, som hän lämnat
någonstans, hän kunde inte i brådskan erinra
sig var. Det enda hän såg var ett hav av upp-
lyfta, ångestfulla ansikten på de packade åskå-
dartribuner, som i en enorm halvkrets avgrän-
sade aerodromen åt landsidan, parallellt med
Illinois Centrals oräkneliga skensträngar. Fyra
envisa flygmaskiner, demonstrerande sinä moto-
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rers uthållighet, kretsade ännu i regelbundna
varv kring vändmålen, medan ett femte roade
sig med att snurra runt kring Montgomery
Wards höga skyskrapstorn långt norrut vid bu-
levarden ett barnsligt infall, icke utan sin
fara. Fönstren i den höga husmuren vid Mi-
chigan-avenyn voro fullsatta med åskådare; hän
erinrade sig med ett litet leende de klagomål
hän hört från chefer för firmor, vilkas fönster
vettade utåt sjön: att biträdena inte kunde för-
mås att arbeta under det internationella llyg-
mötet, utan bara hängde i fönstren. Också i
hans eget hus, den imponerande Mc Cormick
building, samt i Harvestertrustens tornsmala
skyskrapa längre söderut var varje fönsterbräde
garnerat med varvtals nyfikna skolkare. Under
den vitrödrandiga markisen över Blackstone-
hotellets bulevardaltan skymtade ett elegant
sällskap vid sitt tidiga lunchbord. Gaby Deslys
höll hov där uppe.

Oh yes, ni gapar nu, tänkte hän sarkas-
tisia, ehuru samtidigt tacksamt glad över den
publiksucces det stora flygmötet haft; men vänta
tili mötets clou går av stapeln när det stora
luftskeppet, Amerikas triumf på ett område, där
det hittills värit hopplöst underlägset, landar
här på detta fält mitt för edra förbluffade ögon.

Hän hade sinä aningar, Cyrus Mc Cormick.
För ett par år sedän hade hän i Pullman-verk-
städerna sett en konfidentiell beställning under
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utförande: ett stort flatbottnat skrov av alumi-
niumstål, luxuöst inrett som en palatsvagn, men
knappast avsett att gå väre sig på vatten eller
land. Konstruktören-beställarens namn hade
tytt på någonting extraordinärt, någonting världs-
omstörtande nytt. Mc Cormick var övertygad
om att det var denna gåta, som nu närmade
sig sin lösning. En Japan skulle tvärtemot
en för tillfället allmänt gängse förmodan in-
galunda våga fresta på en luftfärd över den
amerikanska kontinenten, så kritisk som ställ-
ningen mellan de båda grannrikena för närva-
rande var. I stället för en grinande guling
skulle publiken få hälsa en av landets största
men tillika skyggaste adoptivsöner. Det skulle
bli ett evenemang med klang i hävderna . . .

Motvilligt vände presidenten sinä tankar tili*
baka tili Moureaux från giganten tili den
taskspelande pygmen. Hän var medveten om
en ny stämning bland åskådarna. Ja, natur-
ligtvis den galne fransmannen redde sig nu
som alltid! Hän kom singlande med en över-i
dådigt elegant lov fem hundra fot över yacht-
klubbens vimpelprydda klubbhus ute på pieren
och drev med en stormvinds hastighet in över
fältet, medan hans kraftiga motorer kastade en
ny ton in i den skiftande kören från uthållig-
hetsflygarnas klapprande propellrar och publi-
ken sken upp, tveksamt som inför ett otroligt
fenomen.
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Hur gick det tili? frågade presidenten den
närmastslående, en mekaniker från hangarerna.

Denne grinade.
Isn’t he a devil! sade hän, utan att upp-

fatta frågan. Måste ha något slags kontrakt
med vår herre att få synda på nåden ostraffat.
That fellow certainly has got my goat!

Hur kom lian över fallet? Sist jag säg
honom låg lian hjälplöst på sida.

Moureaux tog sin applåd som en cirkusar-
tist, långsamt flygande lågt över läktarna, som
jublade mot honom med en åska av applåder
och rop och visslingar, medan hattar, parasoll
och näsdukar viftade som skum på upprörd
sjö. Mekanikern väntade i spänning, tills frans-
mannen var rätt över honom; då tog hän jäm-
fota ett hopp i höjden och ropade med över-
raskande kraftig röst:

Hey, you frenchy! Kan du aldrig dö?
Först därefter bekvämade lian sig att svara

på presidentens fråga:
Låg på sida jo, hän gjorde så. Men

det kom en liten ängel från himmein, just när
lian skulle doppa sig i sjön, och lade honom
på rygg. Så var den saken klar, se!

Det var nog inte många som lade märke
tili, att Moureaux efter nedstigningen måste lyf-
tas ur sin maskin och bäras in i sin lilla se-
gelduksloge innanför hangaren. Hän var livlöst
slapp, hara yikande leder absolut utpumpad.
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Det ryckte spasmodiskt i hans brunstekta,
magra rovfågelansikte, och mustaschen hängde
slokig, rimmig som av frost. Inne i logen lades
hän på tältsängen, medan hans arabbetjänt med
vana händer raskt hjälpte honom ur rustningen.
Under läderhjälmen var hans krusiga hår vått
av svett. Hän låg stilla, med slutna ögon, fläm-
tande.

Madame sysslade med något över en liten
blå spritlåga i tältets bakgrund. Hon smälte
en oblat i en sked och sög så upp vätskan
i en liten hypodermisk spruta. Hennes hän-
der skälvde litet, och hon höll läpparna hårt
slutna.

Då och då öppnade Moureaux ögonen och
gav de där händerna en hungrig blick. Araben
vecklade upp ärmen över sin herres magra,
ärriga högerarm och lämnade ljudiöst tältet.

Madame kom fram tili sängen. Hän såg på
henne med en egendomlig blick.

Jag höll på att stryka med den här gån-
gen, sade hän hest. Är du säker på att mor-
gondosen inte var mindre än vanligt?

Den lilla ringprydda handen med sprutan
liknade huvudet på en farlig orm. Den skälvde
inte nu.

Fullkomligt säker, mon ami. Men du
stannade längre uppe än vanligt. .

.

Nålen kröp in under huden på den ärriga
armen. Bara ett ögonblick, och hennes pek-
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finger tryckle lätt igen över den lilla blodiga
punkien.

Moureaux’ kropp skälvde tili. Hän slöl ögo-
nen och drog en djup suck av välbehag:

Åh



Marconitelegrafisten vid flygfältets lilla tråd-
lösa station stirrade förbluffad på galvanome-
tern. Magnetnålen svängde våldsamt av och
an över gradskalan, indikerande en främmande
ström av ovanlig styrka. Samtidigt uppstod en
oläsbar, allt för kraftig kontakt i Morse-appara-
ten —r »tunghäfta» kallades det på yrkesspråket
—• och de små platinaplattorna malde och
malde mot varann med ett olycksbådande ljud.

Det är åska i luften, sade hän högt tili
sig själv. En plötslig by den går kanske
snart över.

Hän avtog ljudförstärkaren, soin pinade hans
trumhinnor med sinä kanonsalvor, tände en ci-
garrett och funderade. Bäst att isolera appara-
ten. Det var ju ändå omöjligt att skicka ut
varning tili de flygmaskiner, som voro uppe;
den främmande strömmen dränkte stationens
egen svaga ström nastan redan vid nyckeln.
För de flygare, som voro försedda med marco-
niapparater, gjorde sig för resten luftens elektri-
citet förnimbar alla varningar förulan, medan
åter de, som inle hade trådlös installation om-
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bord, i varje fall voro utom räckhåll för hans
varning.

Med en gäspning satte hän isoleringsstöpseln
i sitt hål och släntrade över tili Western Union-
kontoret, sora gränsade tili hans eget i samma
täit. Där ute voro telegrafisterna strängt syssel-
satta. Fem mottagningsapparater knackade oav-
brutet, brådskande, ilsket.

Hej, pojkar, det är åska! ropade marco-
nisten tili sinä jordbundna, gammaldags tråd-
försedda kolleger.

Ingen svarade på en stund de hade för
brått. Den trådlöse annoterade förvånad, atl
arbetet på denna sida ora tältduken tycktes
kuuna fortgå utan störingar. Det var besynner-
ligt; tråd eller icke tråd, varman dock alltid i
samma fördömelse, när det gällde en åskby.

Hör ni inte, det är åska, upprepade hän,
litet mindre tvärsäkert.

En gammal herre, sora skrev för brinnkära
livet för att hålla jämna steg med en snabb av-
sändare, gjorde ett tillräckligt uppehåll för alt
hinna kasta över sin axel ett otåligt:

Nonsens stör oss inte!
Marconisten, djupt medveten om sin över-

lägsenhet gentemot »de gammalmodiga brac-
korna» i Western Union, fann det under sin
värdighet att bli förnärmad. Låt dem hållas,
tills de få en stöt, soin spränger trumhinnorna
på dem! tänkte lian föraktfullt. Min känsligare
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apparat har kanske registrerat urladdningar,
som ännu äro för långt borta att influera på
deras dumma ledningar.

Hän tänkte sig ut att kasta en blick på fäl-
tet, då telefonen ringde. Under en hjälpsam
impuls tog hän ner luren och svarade.

Det var någon som ville ha tag på någon
av mötets funktionärer, någon av bestyrelsemed-
lemmarna helst ordföranden.

Vem talar? frågade marconisten.
Angår det er? Skynda på bara!

Man var inte bortskämd med hövlighet i te-
legrafistyrket, och den trådlöse gick fogligt ut
för att utföra uppdraget. Hän var tili och med
en smula beskäftig. Rösten i telefonen hade
gjort intryck av något brådskande, viktigt med-
delande, och hasten låg honom i blodet del
var en yrkesackvisition.

Några minuter senare hade hän tyckats ringa
in själva presidenten.

Hello! This is Mc Cormick speaking.
Glad to hear it! Det här är insjöeska-

derns trådlösa station uppe på Transportation
building, kom det nervöst över tråden. Vi ha
nyss växlat signaler med ett styrbart luftskepp
på inkommande en grovhuggare att döma
av deras strömstyrka, som vore nog för Sandy
Hook, ja kanske Glace Bay. De säga sig inte
ha fått svar från er station där på fältet för
kort radie hos er för sådana här storgubbar,
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förmodar jag. Weil, vi tog emot ett medde-
lande tili er och lovade frambefordra svaret
också. Se här: »Inter nation elia avia-
tionsmötet, Chicago. Anhålla vän-
ligt tillstånd nedstigning flygfältet
kloc ka n tr e, ehuru oanm ä 1 d a vi d re -

gistreringen. Inga särskilda anord-
ningar behövliga, endast klar mark
tr e hundra fot. Elmer Johnson, om -

bord å elektriska luftskeppet Eureka.»
Står ni fortfarande i förbindelse med Eu-

reka? Presidentens röst Ijöd fullkomligt lugn.
Ja, deras nyckel är EJ. Hur låter svaret?
Bara »N i äro välkorana»; underteck-

nat Mc Cormick.
Ali right.
Tack.

Presidenten var mycket behärskad, men i
hans blick lyste en förväntansfull glimt. Ater
ute på fältet, samlade hän alla tillgängliga re-
porters omkring sig och gav ut nyheten.

Mark väl: ett elektriskt luftskepp, minä
herrar, betonade lian. Det är inte fullt klart
vad det innebär, men så mycket är säkert att
det är någonting splitternytt och epokgörande.
Annars skulle »enslingen på Lone Mountain»
inte besvära sig hit ned. Ni ha jämt en timme
och fyrtio minuter på er att trycka en special-
edition.

Ungefär saratidigt konstaterade den unge
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marconitelegrafisten, då hän åter på prov öpp-
nade strömmen, att det inte fanns ett spår av
åska i atmosvären. Hän hade knappt justerat
Ijudförstärkaren över sinä öron och prövande
skickat ut några etergnistor, innan ett koppel
rasande aviater från luftens fyra hörn störtade
sig över honom med bittra trådlösa tillmälen
för hans bristande påpasslighet. De tycktes
anse att hän gått ut tili lunch ellei- på biograf,
inedan ett dussin dyrbara flygarliv berodde av
hans plikttrohet. Det var först långt senare
lian förstod, att om hän regulerat sin mottag-
ningsapparat för en extra stark ström, i stället
för att utan vidare rusa i väg och tro att åskan
gick, skulle hau fått växla gnistbud med sam-
tidens störste upplinnare.

Vid tretiden voro läktarna fullpackade, och
den breda tåltgatan bakom dessa, viadukterna
över järnvägsspåren och den icke-inhägnade de-
len av parkens prärievida gräsmatta kring Logan-
statyn voro översvämmade av oräkneliga män-
niskomassor. På Michiganbulevarden var det
svårt att ta sig fram; de breda trottoarerna
hade förvandlats tili pulsådror för en folkvand-
ring, och körbanan var bräddfylld av en oer-
hörd massa biler och elektriska broughams.
Varje fönster i skyskrapsmuren ut mot parken
var fullsatt, och i en del hus sålde företag-
samma jobbare utsiktsplats ä så och så myckel
per person. Tili och med lakaltanerna kanta-

3■— Sanden, Money 11,
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des av nyfikna. Åt sjösidan lågo tre stora flod-
ångare jämte en oredig massa pråmar, ångslu-
par, motorbåtar, kuttrar, roddbåtar och kanoter
innanför pierarmen, lastade över förmåga, och
trängseln på vattenytan även längre ut paraly-
serade helt och hållet hydroplanens verksamhet
och hotade att omöjliggöra nedstigningen för de
flygbåtar, som återväntades vid femtiden från
en hastighetstävlan tili marinstationen å Lake
Bluff. Kvällstidningarna uppskattade massan av
församlade åskådare tili mellan en halv och tre
kvarts miljon.

Alla flygmaskiner, som för tillfället inte
voro inbegripna i någon tävling, hade gått upp
den väntade gästen tili möte. Sedän de flesta
av de aeroplan, som tidigare på dagen i samma
syfte gått åt Rock Island-hållet, återvänt utan
att ha sett en skymt av luftskeppet, nöjde man
sig nu med att kretsa i närheten av flygfältet.
Rymden myllrade av de stora fåglarna, och det
fordrades vaket öga och stor skicklighet hos
piloterna för att undgå kollisioner. Den befol-
kade etern erbjöd en på samma gång kuriös
och storslagen anblick, som livligt senterades
av folkmassorna nere på jorden.

Klockan 2.55 upptäckte kikarna en liten os-
cillerande prick rakt upp mot zenit. Stjärntuben
på prisdomarläktaren riktades in, och man kon-
staterade att det var den väntade. Meddelandet
härom spred sig som en löpeld genom hela den



35

ofantliga människomassan, och aeroplanflottans
ännu helt nyss fascinerande rörelser blevo med
ens intresselösa, ja rent av hinderliga såsom
skymmande utsikten. Den lilla punkien uppe
i eterns oändliga blå växte med oerhörd hastig-
het. Snart kunde den redan urskiljas med
blotta ögat, och inom några sekunder förstora-
des den från en knappt skönjbar ärt tili en
hasselnöt och vidare tili ett hönsägg. Man stod
andlös och gapade. Kommentarierna voro få,
ty det hela gick med svindlande fart - liknade
i verket mera ett tungt fall än en frivil-
lig och kontrollerad sänkning. Herrarna på
prisdomarläktaren konstaterade samtidigt, att
vidundret formligen borrade sig ned genom luf-
ten, med spetsen rakt mot landningsplatsen och
skrovet som en cylinder i nästan absolut verti-
kalläge. Var det, när allt kom tili allt, verkli-
gen ett »toru»?

De komma att krossas, sade någon.
Det var vad alla tänkte. Kännarna undrade

därjämte hur det var möjligt för levande varel-
ser att uthärda luftens anstormning under denna
svindlande fart utan att kvävas. Fenomenet
hopade problem på problem, under på under.

Nu kunde man redan med obeväpnat öga
urskilja monstrets kontur, som stod vit mot
rymdens djupa blå. Det första intrycket var
det av en jättetorped, som föreföll att storma
fram roterande mot jorden. Folk ryste. Som-
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liga tänkte ändå på möjligheten av ett omänsk-
ligt attentat av de gula. Men mycket snart
komman underfund med, att rotationen hara
var en synvilla, framkallad av det intensiva vit-
glödande sken, som utgick från vidundret och
jämte farten kom luften omkring det att vibrera.
Var det friktionens hetta, solreflexen på den
blanka cylindern eller var fartyget verkligen
självlysande?

Man hann inte tanka det där, innan monstret
rakt över flygfältet mjukt sjönk i horisontalläge
och liksom tili svar på de undrande fcågorna
avslöjade sin skapnad. Det var förbluffande
närä nu, knappa ett tusen fot högt. Rörelsen
gjordes så plötsligt och på samma gång så smi-
digt, att alla farhågor med ett slag skingrades.
Hur än det gick tili, så var det i alla fall tyd-
ligt, att kaptenen på den där skutan hade far
tyget fullkomligt i sin hand. Nu hejdade lian
farten nedåt; det föreföll som stod skeppet
molstilla i rymden, och det var ett nytt under.
Man hade svårt att tro sinä ögon. Här och
där visslade man tveksamt eller hurrade. Men
mest hade man för brått att se för att ge sinä
känslor tillkänna. Mången trodde hän drömde

en dyrbar dröm, somman tili varje pris
ville förlänga. Det var andlösa sekunder.

Inom stadens kommunikationsväsende hände
någonting unikt, som förde tanken tillbaka tili
den icke synnerligt avlägsna lid, då ali person-
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trafik inom samhället betjänades med en kabel.
Vid tretiden fanns. där ej ett hjul väre sig på
spårvägslinjerna eller på den upphöjda järnvä-
gen som rörde sig. Förarna hade antingen fri-
villigt eller på enträgna passagerares begäran
stannat vagnar och tåg för att man skulle få
tillfälle att beskåda undret i skyn, luftskeppet
som hängde i luften orörligt som en hägring.
Över allt på stadens vidsträckta område, på
den avlägsna nordsidan lika väl som på syd-
och västsidan, i Packing Town slakterierna,
en stad i staden lika väl som i det närbe-
lägna city stod man i gathörnen, på bustaken,
i fönstren och stirrade upp i skyn. Eureka
hade stannat på lagom höjd för att synas över
allt på stadens präriejämna yta. De mångmils-
långa stenterrasserna ytterst mot sjön voro gar-
nerade av nya människomassor i oöverskådliga
led. Chicago, Västerns unga, självmedvetna
metropol, upplevde ett av de största ögonblic-
ken i sin historia, och dess vaknaj invänare
hade en tydlig kansia av stundens betydelse.
Mankan utan överdrift säga, att allt arbete,
ali verksamhet var paralyserad för några korta
ögonblick. Hela samhället höll andan inför
detta teknikens nyaste underverk.

Det vitglödande skenet över skrovet hade
dött i samma stund som Eureka stannade far-
ten. Nu låg skeppet och speglade sjö och land
i sinä blanka bottenplåtar. När något nyfiket
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aeroplan vägade sig för närä, strök dess skugga
som en sky över skeppets sidor. De kretsande
flygmaskinerna hade i förstone skingrats som
agnar utåt sjön av fruktan för den utan tvivel
starka luftvirvel, som bildades vid skeppets
första svindlande fall mot jorden. Men det hade
knappast hunnit stanna, så man kunde konsta-
tera att inga farligt sugande propellrar voro i
gång, innan ett tiotal djärva flygmaskiner svär-
made omkring det som en flock svalor kring
en raajestätisk örn. Det föreföll från marken
somman utbytt hälsningar, taiat med varann
där uppe. Men det var påfallande, att inga
andra Ijud hördes än flygmaskinernas bekanta
surr. Ett fartyg av den storlek som Eureka
och utvecklande den fabulösa hastighet, som
det visat sig mäktigt under resan väster ifrån,
måste ju vara försett med enastående kraftiga
motorer; och dock trängde inga mekaniska ljud,
intet maskinsurr, inte ett ljud från det i luften
vilande fenomet väre sig ned tili marken eller
tili de kretsande flygarna i omedelbar närhet
av detsamma. Det var en tystnad, som mer än
allt annat verkade mystisk, nästan hemsk.

Lekmannapubliken fäste sig kanske inte vid
det, men de sakkunniga gjorde det så mycket
mera. Ty det var häri problemets kärna låg.
Efter vilkendera principen var skeppet kon-
struerat tyngre eller lältare än luften? Var
det hara en utveckling, eventuellt en förenkling
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av greve Zeppelins eller Lebaudys system med
en serie vätgasballonger inom ett gemensamt
hölje, som lyfte fartyget genom etern på grund
av gasens naturliga strävan att frigöra sig? Ex-
perterna hade tili en början värit böjda att om-
fatta denna hypotes. Men så snart kikani av-
slöjat något raera av skeppets form och flygsätt,
hade de kömmit tili den slutsatsen, att här före-
låg en ny och häpnadsväckande lösning av
problemet om stora flygskepp enligt den met-
sättä principen, den om vehiklar tyngre än luf-
tert. Det var nämligen påfallande, att skeppet
bildade en sluten enhet, ett fartygsliknande,
flatbottnat skrov, inom vilket alla dess delar
voro samlade. Där hängde inga gondoler under
huvudkomplexet som på en zeppelin; man kunde
urskilja en tydligt markerad köllinje, som hei
och obruten av några som helst bihang sträekte
sig under fartyget i hela dess längd. Det var
dessutom tydligt, att intet inflammabelt mate-
rial, sådant man allmänt använde tili ballong-
hölje, skulle kumia uthärda den oerhörda frik-
tionen vid skeppets blixtsnabba gång utan att
brinna upp. Eureka föreföll att vara lika
starkt och solitt som en av vattnens stålångare.
Genom stjärnkikaren kunde man tydligt se ni-
tarnas regelbundna sömmar i bottenplåtarna.

Men tystnaden, tigandet! Utan arbetande
starka maskiner skulle ett tyngre-än-luften-fartyg
icke ett ögonblick förmå hålla sig orörligt fly-
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lande på luftlagren. Hade det sålunda ändå
gasbehållare dolda i skrovet? Omöjligt ■— dess
solida byggnad skulle nödvändiggjort en vida
större gasvolym än som rimligtvis kunde förut-
sättas få rum inom de blanka stålsidorna.

Ett elektriskt luftskepp eh? mumlade
Chester Craig förtvivlad, där hän stod och ki-
kade i den stora astronomtuben. Weil, can
you beat it?

Kapien Holborn stod och tuggade eftersin-
nande sin perfecto.

Antingen har den karien frambragt en ny
gas, som kan pressas samman i en fingerborg
utan alt förlora sin bärkraft, eller också har
hän smitt ihop en ny metallegering, mot vilken
aluminium är tungt som bly, förklarade hän.

Lättare än luften således?
Enda lösningen.
Gamla konservätiva åsna! konstaterade

Craig föraktfullt. Har du kanske kunnat upp-
täcka någon propeller eller rotationsplan eller
annan framdrivande mekanism på den där
skonaren? Det måste väl ändå en styrbar bal-
long ha, eller hur?

Holborn tuggade energiskt, metodiskt, med
svällande käkmuskler. Hans små ögon, vana
vid långdistanser som en skeppares, släppte inte
för ett ögonblick luftskeppet ur sikte. Hän teg;
hän sade säilän mycket.

Letade vi inte genom hela rymden mel-
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Och gick vi inte så högt som ätta tusen fot,
om inte din gamla barograf skämtade med oss?
Nå, såg vi så mycket som stjärtpennorna av
den där påfågeln? Inte! Och ändå måste hon
värit där gick hara så oförskämt högt, att
inte ens vi på vår höjd i den klara atmosvä-
ren fick syn på henne. Weil, där finns en
gräns för vad en ballonett tål utan att spricka.
Men det har du förstås inte tänkt på. Jo, du
är just en snygg professor i aerodynamik
husch!

Holborn spottade.
Vad håller du? frågade han.

Craig sken upp. Det var dit han ville komma.
Hundra bucks!
Topp!

Gentlemän emellan behövdes inga vittnen,
men där var en nykomling tili hands. En väl-
prässad, blomstrande businessman av medelålder,
med »framgång» skrivet både fram och bak.

Oh hello, Norton! - Craig, som hade en
bortskämd klubbhabitues kamratliga sätt mot
hela världen, även den hälft hän var skyldig
pengar, räckte fram sin hand.

Du vinner, Craig. Gratulerar!
Bankir Norton var inte överdrivet hjärtlig,

vilket en bankir aldrig bör vara, men hän tyckte
sig kunna bereda den insyltade klubbintenden-
ten en liten glädje, eftersom hän skött flygmötet
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som en hei kari. Norton var en av garan-
terna.

Craig presenterade.
Kapien Holborn av Cicero, en gammal-

dags fägelman, som i och med den där skona-
rens framträdande fålt sin dödsdom, fruklar
jag. Mister Norton, bankir och aero-entu-
siast, Cilizens National, La Salle Street. En i
högsta grad auktoritativ skiljedomare såsom va-
rande mister Elmer Johnsons charge d’affaires och
president i »Consolidated Johnson Company».

Fägnar mig, sade luftkaptenen. Ni visste
att Johnson sioille komma?

'—*• Naturligtvis. Det var egenlligen jag som
med lock och pock måsle dra honom ut ur
hans ide för denna demonstration. Absolut
nödvändigt för firman man har nu skrivit
så mycket om hans trådlösa krafttransmission,
men sett så få praktiska resultat, att hela nam-
net började få en bismak av humbug. Och
det ha vi inte råd tili just nu. Vi ha storar-
tade projekt i görningen, Tror inte ni att det
där hän gjorde en vårdslös handrörelse upp
mot Eureka är i stånd att förvandla den
mest inbitna skepsis tili bergfast tro? Det är
faktiskt ett särdeles underbart skepp, ett kon-
glomerat av olikartade, epokgörande uppfmnin-
gar. Det är inte utan att det öppnar en ny
erä för jordens folk, mot vilken den senaste
epoken den vi levät i koromer att synas
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lika avlägsen och primitiv som människosläk-
tets barndom.

Hän påminde just nu i någon mån om en
entusiastisk provryttare, som bar litet svårt att
hålla sig klädsamt modest. På samma gång
verkade lian mycket vederhäftig.

Några dämpade, spröda toner av ett klock-
spel hördes. Det lät avlägset och dock närä,
ungefär som ett spelande fickur.

Blir man i tillfälle att bese underverket?
sporde Holborn med en lätt ironisk betoning på
det sista ordet.

Bankiren nickade.
Ni är bland de inbjudna som expert

sade hän brådskande. Med ett besynnerligt ut-
tryck i sitt kulturellt skurna, välmasserade,
klädsamt sommarbrynta ansikte stack hän han-
hen i rockens innerficka och drog upp ett platt,
nickelglänsande etui, som var för stort att vara
ett cigarrfodral, men påfallande litet för något
annat praktiskt ändamål, värdigt en vuxen kari.
Hän tryckte på en fjäder, en dörr sprang upp,
och ur det vackert madrasserade inre tog lian
fram en liten monofon-lur av samma vita me-
tall och satte den tili orat.

Hello that you, Johnson? ..
.

Ja, här
nere är allt i ordning; du kan stiga ner när
som helst .. . Bäst nu med detsamma folk-
massan får annars kramp i nackmusklerna av
att stå och gapa dit upp ...Ali right, jag skall
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ställa om det, var hara lugn ... Jo, absolut
jämn, tätt upp mot yttersta södra vändmålel...
Gräsmatta, ja visst! .

. . Jag har sagt åt Cyrus
A., det blir nog bra! ... Hur känns det nu?
. .

. För mycket publicitet, säger du? well,
hellre för mycket än för litet, för den goda sa-
kens skull. Håll dig bara stram; publiken är
vild över dig . .

. Ali right so long!
Med ett litet leende lade hän tillbaka luren

på dess gredelina sammetsbädd, knäppte igen
etuiet och stoppade det i fxckan.

De andra bara storgapade. Det var tvivel-
aktigt huruvida ens själva Eureka gjort ett så-
dant intryck på dem som den lilla nickellådan.

Craig fick först mål i munnen.
Man alive! bröt hän ut och skakade

bankiren vid skuldran som om hän betvivlat
hans förstånd. Du vill väl inte insinuera,
att den där gottköpsspeldosan var en trådlös
telefon att du faktiskt talade med karien
där uppe?

En tjuvpojksaktig, förtjust stolthet lyste ige-
nom hos Norton. Hän visste det och kände
sig generad.

Jo, så enkelt är det, skrattade hän. En
förtjusande liten leksak, inte sant? Strömmen
kommer ända från experimentalstationen i Co-
lorado. Tills vidare äro bara tre apparater i
bruk en bär Johnson alltid på sig, en an-
nan har hans första maskinist borta i Colo.,
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och den tredje har jag. För resten kalla vi den
aerofon . . .

Kapten Holborn gick misslynt sin väg, utan

ett ord.
Vad gick det åt honom?
För mycken progress är för honom en

styggelse, är jag rädd. svarade Craig i en ovant
ödmjuk ton. Och det är inte utan att också
jag börjar känna mig konservativ, överårig, över-
flödig. Ni kunde sannerligen gå litet saktare i
backarna, du och den där den där trollkar-
len.

Konservativ du, en fågelraan!
Pst! Han kommer ner nu!

Det gick ett brus genom mängden. Ha-
vet av tallösa, upplyfta ansikten svallade tili
och stelnade. Man drack in den unika synen
med giriga ögon och mottagliga själar. Kame-
ror knäppte över allt. Närmast uppe vid vänd-
målet längst i söder stod en arme yrkesfotogra-
fer uppspetade under sinä hucklen. Kinemato-
grafupptagarna började veva.

Eureka sjönk långsamt och raajestätiskt ned
mot jorden. Det bibehöll sitt horisontalläge
utan minsta förändring, sjönk hara rakt ned
med bottnen förut och med en jämn rörelse
soin om det försiktigt firats ned med talja och
block från rymden. Solen sken på dess spet-
siga bog och koin den att lysa soin silver. Nu
såg man föustren i bottnen, på ömse sidor om
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kölen; man upptäckte en lång rad av cirkel-
runda ventiler runt dess sidor, och plötsligt
öppnade sig ännu högre upp en rad tättsittande,
fyrkantiga luckor, svängde automatiskt upp mot
relingen och avslöjade ett skyddat däck soin

på en ångare. Över det svagt kullriga taket
reste sig i stället för master två underliga, låga
och satta torn soin stålskeletten tili små fyr-
båkar med runda huvar överst, och tili och
med i det starka solskenet glimmade dessa nät-
verkshuvar med en vit glöd, som tili- och avtog
regelbundet soin en andning. Fartyget moiteg
fortfarande, dalade ned tyst som ett andeväsen,
utan propellrar, utan skärmar, bärplan eller fe-
nor, med skrovets smäckra linjer obrutna av
varje bihang eller utsprång. Endast i aktern
satt ett vertikalt tvillingsroder, överraskande
stort för detta besynnerliga luftgående fartyg,
som för övrigt tycktes konstruerat förvillande
likt en vardaglig kanalångare.

Så enkelt föreföll i «själva verket det hela
vid närmare påseende, att folkmassans spänning
i ett nu upplöstes i en glad orkan av bifallsrop,
visslingar och viftningar. Vad förstod den stora
massan av de tekniska under, som här demon-
strerades? Eureka var för dem icke samma
oroande och överraskande gåta eller rättare
samling av gålor som för de sakkunniga;
det var ett fullhordat faktum, en förverkligad
utopi, vars hemlighel de i ingen händelse nå-
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gonsin vantade att kurnia intrånga i. Den lugna,
järhna rörelsen nedät saknade alla sensationella
drag; det gick lika tryggt och säkert och lätt
som när en ångare lägger tili vid kajen i lugnt
väder. Det var en ny lek, det var allt och
man hurrade sig hes för att visa sin erkänsla.
Oväsendet fortplantade sig vågformigt utåt fäl-
tet och allt längre mot periferin, togs upp på
gator och avenyer och löpte som en elektrisk
Ström genom de oändliga raderna av människor
på kajerna i söder och] norr. Sammangyttrin-
gen av båtar i hamnen skummade vit av fre-
netiskt viftande näsdukar, hattar och parasoll,
och flodbåtarna stämde in med sinä grova ång-
visslor i en ohyggligt falsk vrålkonsert, sora
ekande återkastades från de höga jältebyggna-
derna vid bulevarden.

Men ännu en gång skulle massan hålla an-
dan. På knappa ett hundra fot från marken
tycktes den man, som manövrerade Eureka,
fattas av en ny tanke, som hän omedelbart
satte i verkställighet. Fartyget blev än en gång
hängande i luften; därpå svängde det med be-
undransvärd precision ett halft varv runt, så
att förstäven kom att peka rakt norrut i fältets
längdriktning. Manövern utfördes på mindre
än tre sekunder, på samma sätt som en skick-
ligt styrd segelkutter går över stag: det lång-
sträckta skrovet snurrade med förbluffande lätt-
het runt i horisonlalplanet utan någon rörelse
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framåt eller bakåt, som om det värit uppträtt
på en verlikalaxel midskepps. Först därefter
dalade det oändligt långsamt ned tili den med
flaggor utmärkta landningsplatsen. Lika Ijud-
löst som det hela tiden rörl sig, kom det tili
vila på sin gröna bädd. De närmast stående,
som hade fri utsikt, observerade just förrän kö-
len tog törn mot gräsvallen, att på vardera si-
dan om den kullriga bottnen två fenor eller
sköldar vecklades ut ur skrovet som vingarna
på en höna, som vill skydda sinä kycklingar.
Dessa starka stålstöd höllo sedän fartyget stöt-
tat på rät köl.

Den frenetiska bifallsstormen tog åter vid,
om möjligt starkare än före avbrottet. Man tlck
lov att sträcka på halsarna nu, om man ville
se det vilande vidundret.

De kretsande aeroplanen började singla ned,
det ena efter det andra. Snart var rymden ren-
sopad på liv, så när som på de första minnea-
polisfararna, som skymtade långt i norr, och
några magra, skriande fiskmåsar. Musikanterna
klämde i med »Meet me to-night in Dreamland»,
och folk sjöng med med en underlig känsla av
att åter ett drömland, en av mänsklighetens
älsklingsutopier hiivit verklighet.

Framme vid Eurekas silverblanka sida stod
en liten grupp notabiliteter och såg förväntans-
fullt på, när en port öppnade sig i skrovet.
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lågt ned mot marken, och en trappa på tio steg
och med en skarlakansröd sammetsledstång på
blänkande mässingsstänger fälldes ned.

Can you beat it? sade Chester Craig.

4 Sanden, Money.



Egentligen borde jag liata er, förklarade
madame Moureaux med ett smäktande ögon-
kast.

Johnson smålog förbindligt.
Det vore en allt för stor ära för mig, ma-

dame, sade hän. Och jag tillstår att jag inte
bar en aning om varför ni skulle göra det.

Men förstår ni då inte! Mon Dieu
min man, Gaston Moureaux, hade i dag så när
offrat sitt liv på popularitetens altare, och så
kommer ni, lättsinniga, grymma människa, och
leker er utan varje riskin i publikens ynnest.
Er dumma båt bar med ens gjort er tili dagens
hjälte, vet ni inte det? Gaston Moureaux är
glömd inte hara i dag utan också i morgon
och övermorgon, och vad hän gjorde i går och
i förgår kommer ingen iängre ihåg. Hän var
obestridligen flygmötets största celebritet, men
nu har hän sjunkit ner tili en nolla som de
ändra tack väre er!

Hennes oefterhärmliga, oöversättliga fransk-
engelska jargon gav i förening med gesterna och
minspelet någonting mycket exotiskt åt hennes
tai. Hon talade dessutom med en häftighet, som
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i hans kyliga nordmannaöron klang affekterad.
Alit hos henne verkade för resten förkonstling.
Den store eremiten hade aldrig förr sett en
kvinna med violett peruk, och hän fann modet
barnsligt. Hon hade starkt skuggade ögonlock,
vilket gav hennes blick en artificiellt magisk
glans, men hän tyckte hara att hon såg skam-
löst fördärvad ut sora en kokott, som lämnat
sista resten av ungdom och charm bakom sig.
Hän kunde ha slagit vad om att hennes hy var
förstörd under sminket och att hennes briljanta
framtänder sutto på stift. Tili och med figuren
under dräktens sparsamma draperier var för väl-
svarvad att vara äkta.

Jag beklagar att jag kömmit att göra det
där ofrivilligt, sade han med märkbar köld.
Han förstod sig inte det minsta på clowneri för
en applåd. Han avskydde publicitet.

En man beklagar inte; han ger upprät-
telse, förklarade hon hårt.

Johnson sken upp.
Gärna! Sabel, värja, pistol, gevär, kul-

spruta eller kanon? Vilket som helst —• det
skall bli mig ett stort nöje, madame.

Hon njöt en stund av att se på honom, där
lian stod med skalken i sinä trötta, gamla ögon.
I hennes blick kröp något av längtan, av vemod,
kanske sorg.

Jag är inte utskickad av min man, kom
det slutligen med en liten menande betoning.



52

Monsieur Moureaux vet i själva verket inte att
jag är här skulle förmodligen aldrig tillåta
det.

Nå, då förstår jag inte alls. Hans röst
lät nastan oartigt otålig. Jag kan väl inte
slåss med er heller?

Naturligtvis inte. Det är inte alls fråga
om att slåss det göra vi hemma i Frankrike,
så det kan räcka tili. Men jag ber er ändå för-
stå, att det är mi g ni måste ge satisfaktion.
Monsieur Moureaux bryr sig nämligen inte stort
om att hän är slagen ur brädet det är jag
som bär förödmjukelsen, jag ensam.

Hon riktade ett ringprytt pekfin’ger mot spet-
sen av barmens urringning, där en ensam stor
diamant gnistrade mot huden som en dagg-
droppe. Hän gjorde den reflexionen, att det
enda äkta hos henne synbarligen var hennes
juveler.

Ali right, sade hän undergivet. Och vad
vill ni då jag skall göra?

»Hon tänker be mig om en pärlkolje!» tänkte
hän inom sig. »Hon ser mig ut att ha panna
tili det».

Säg mig: den här båten är ju fullkomligt
säker, eller hur?

Absolut.
Nåväl! Jag viii att ni går upp med mig

i den.
Han brast i skratt. Men han blev hastigt
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åter allvarsam, när hän försökte klargöra för
sig motiven tili hennes begäran. Det var nog
inte hara en kvinnonyck, därtill var hennes
uppsyn för ivrig. Där låg säkert någonting
bakom.

Men er man?
Jag bryr mig inte det ringaste om vad

min man tänker om mig, förklarade hon upp-
riktigt. För resten behöver hari mig inte de
närmaste dagarna han har beslutat avstå
från vidare uppstigningar här. Och i övermor-
gon är ju avslutningen.

Har ni någonsin värit tili väders?
Ajo, jag följde ibland upp med min man

under de första åren. Men jag var bara tili hin-
der, för jag var rädd. Det är först efteråt mon-
sieur Moureaux börjat med sinä konststycken.
Men jag skall inte vara rädd nu, på ett sådant
här stort skepp och med er.

Ni blir i alla tali den första kvinna som
går upp med Eureka, och likaså den första
kvinna som tränger upp tili en sådan höjd.

Ni går således in på det? Hon reste
sig med glimmande ögon.

Ja, på två villkor. Det första är att ni
talar om för mig erä skäl jag håller styvt
på rent spel.

Åh, jag vill ha mitt porträtt i tidningarna
i den här klänningen, sade hon vårdslöst.

Tycker ni inte den klär mig? Den är från Paquin.
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Och hon poserade för honom.
Säg, ni skulle visst riskera ert liv för det

tvivelaktiga nöjet att komma i bladen? utbrasl
hän hapen.

Ånej, inte det ändå. Ni säger ju att den
här båten är absolut säker. Men ser ni, man
bar fört ett sådant väsen över min man dessa
dagar, att jag börjat bli avundsjuk förr i
världen delade jag ju äran med honom. Och
nu, då ni överflyglat min man, vill jag gärna
upprätthålla familjereklamen . . .

Elmer Johnson hade så länge levät avskild
från världen, att hän hunnit glömma den un-
derliga blandning av sublimt och futtigt, varav
en kvinnas psyke är konstruerat. Den lilla fran-
syskan förbryllade honom. Hän kunde inte för-
må sig att tro, att vad hon sagt utgjorde det
verkliga motivef tili hennes önskan. Hade hän
det gjort, skulle hän, ehuru hän var mycket
litet inbilsk, vägrat att låta henne begagna ho-
nom för sinä låga syften. Uppenbarligen låg
där något bakom. Men det var måhända av
så intim natur, att hän inte hade rätt att av-
pressa henne det förtroendet. Kanske hade det
någonting att göra med hennes äktenskap
hon hade sannerligen inte stuckit under stol med
disharmonin inom detsamma.

Hon stod framför spegeln och rättade på sin
stora pariserhatt.

Och det andra villkoret? frågade hon.
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Man hörde röster utanför, som närmade sig,
och hän förklarade brådskande:

Jo, att ni inte skvallrar om vad jag lovat
er, innan tiden är mogen. Jag har en liten
överraskning i beredskap för de där herrarna.
Lovar ni?

Hon nickade i spegeln åt honom.
De befunno sig i salongen på Eureka en

välombonad, bekväm salong inte olik klubbvag-
nen på ett lyxtåg, med mjuka mattor, djupa
fåtöljer och soffor, gedigen mahogni och blixt-
rande klara kristallspeglar. Madame Moureaux
hade kömmit ombord med den utvalda kom-
mission av teknici, ingeniörer avolika slag, elek-
trotekniker, kemister och fysiker, samt några
tidningsmän och aviater, som inbjudits att ta
skeppet i betraktande. Norton hade lyckats samla
en illuster och i högsta grad vittnesgill jury, och
den hypermoderna parisiskan hade sett löjligt
malplacerad ut i denna samling av allvarliga
herrar, som med högtidliga miner beträtt däcket
beredda att utforska det tekniska underverkets
hemlighet. Hon var naturligtvis inte bland de
inbjudna. Men hon hade med sitt vanliga ku-
rage sugit sig fast vid mr Mc Cormick och följt
med oombedd. Och Johnson hade fått lov att
hålla henne sällskap.

Herrarna hade på uppfinnarens anmodan ge-
nomsnokat hela fartyget, frän förpiken tili akter-
huset och från kölnitarna tili Övre promenad-
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däcket. Det hade berett Johnson ett säreget nöje
att tili en början leka kurragömma med dessa
vetenskapsmän och kammarlärda, av vilka flere
voro hans svurna motståndare och ändå flere
inbitna skeptiker i fråga om hans system.

Innan jag lämnar några förklaringar rö-
rande fartygets konstruktion och övriga här till-
lämpade principer, önskar jag att herrarna på
egen hand ville bilda sig en åsikt, hade hän
sagt. Var så god det finns inga hemligheter
ombord på Eureka!

Och nu hade de fullbordat sin rond. De
hade rullat ihop mattorna i salongerna och prö-
vat den berömda pullmanska madrasseringen för
att upptäcka dolda apparater, knackat i hytter-
nas magnifika boasering av tvärsågad jätteek på
jakt efter ihåligheter, vänt upp och ned på
kastruller och pannor i det elektriska köket, för-
numstigt bekikat stålskeletten på däck och kru-
pit dubbelvikna genom det smala rummet när-
mast kölen. De hade undersökt skrovets botten
och sidor och häpnat över fartygets solida bygg-
nad, som skulle hedrat ett oceangående skepp.
De hade länge stått och begrundat manövrerings-
rummets skenbara virrvarr av klockor, visartav-
lor, små hävstänger, nycklar, kranar och glim-
mande hjul och ratter. Rummet befann sig mid-
skepps och gick från bottnen upp genom hela
skrovet som en tunnel. I golvet funnos stora
fönster av tjocka glas, medan ett system av pe-
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riskop gav maskinisten bekväm och fri utsikt
över luftterrängen upptill och på sidorna, för-
och akterut. Överhavud gjorde skeppets inre
ett beandransvärt propert, praktiskt och inven-
tiöst intryck, fullt rastat för längfärder och med
många splitternya anordningar, som skulle gjort
en yachtkonstruktör hänryckt. Men frånvaron
av alla skrymmande och tanga maskiner var
ägnad att förbrjdla. Elektriska ledningar fan-
nos över allt, men trots de noggrannaste letnin-
gar över varje kabikfot av skeppets inre kande
inga apparater för framställning av elektrisk
kraft påvisas.

Nå, har lyder gåtans lösning? frågade
Johnson leende, när experterna återvände tili
salongen, där gardinerna dragits för alla fönster
och en dämpad skymning rådde.

Professor Barratt, en grånad elektriker, gick
högtidligt fram tili appfmnaren och räckte ho-
nom sin hand. Hän föreföll rörd; bakom de
bifokala glasögonen glänste blicken faktig.

Jag gör avbön återtar alltsammans.
Om nu det kan tillfredsställa er? .

Fallkomligt! svarade Johnson och tryckte
hans hand. Detta erkännande av den gamla
vetenskapsmannen, som på många håll betrak-
tades som en slatlig aaktoritet inom sitt fack,
var desto värdefallare som professori! hade makt
att från sin kateder påverka handratals stade-
rande, den nya tidens teknici, vilkas opinion
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Johnson fäste mera vikt vid än hän ville er-
känna för denna samling lärda. Professorn hade
ännu i juninumret av »The World’s Work», en
ansedd teknisk tidskrift, puhlicerat ett hälskt
angrepp mot Johnsons trådlösa transmission s-
system. Kontentan av den uppseendeväckande
artikeln kunde sammanfattas i ett enda ord
humbug.

Man trängdes kring Johnson och lyckönska-
de honom. Man var imponerad, omvänd. En
och annan kände dock avund inför denna ut-
omordentliga triumf det är samma sak inom
alla fack. Någon nämnde John Hays Hammond
junior.

Ja, vi ha arbetat i ungefär samma rikt-
ning oberoende av varann, medgav Johnson
lugnt. Jag tillstår att mr Hammonds obeman-
nade, trådlöst manövrerade båt och lydiga elek-
triska hund gjort ett djupt intryck på mig. Hirth
harju också ästadkommit någonting liknande.
Branly har lyckats avfyra kanoner, starta och
stanna maskiner, kontrollera klockor och lyfta
tunga vikter med tillhjälp av elektriska vågor.
Och så ha vi Knudsen, som experimenterat med
trådlös överföring av bilder. Men ni torde obser-
vera att alla de nämnda herrarna syssla med
trådlösa signaler, inte med distribution av elek-
trisk energi. De vågor de skicka ut aro inte
direkt utiliserade för drivande av en motor eller
tändning av en elektrisk lainpa utan endast för



59

kontrollering av elektriskt raaskinen, sora redan
länge värit i bruk. Deras vågor öppna och sluta
en elektrisk ström, övertaga människohandens
roll vid kopplingen - ingenting annat. Det är
ännu långt ifrån telautomatik! Den enda sora
faktiskt arbetat parallellt med mig är Tesla,
ehuru ni kanske erinra er att hän ännu så sent
sora 1903, då jag vid internationella ingeniörs-
kongressen i Wien framlade mitt redan då ut-
experimenterade system, kallade hela iden en
utopi . .

.

Den japanska betjänten, sora tjänstgjorde sora
steward ombord, skymtade diskret i dörren. Då
hans herre nickade åt honom, kom hän in med
en bricka förfriskningar. Johnson riktade några
ord på ett främmande språk tili honom, och
hän försvann med ett litet hemlighetsfullt leen-
de. Under de närmaste minuterna var upplin-
naren märkbart förströdd och svarade mekaniskt
på de frågor, söta haglade över honom.

Ja, allt var färdigt redan 1903. Jag hade
redan då övertygat mig om att jag från min
kraftstation i Colorado kunde distribuera elek-
trisk kraft på trådlös väg tili vilken punkt som
helst på jordytan och det utan fara för interfe-
rens av främmande strömmar eller väre sig
elektriska eller dielektriska kroppar. Och vad
som var det viktigaste: strömmen framkom tili
destinationsorten inte blott med intensiteten oför-
minskad utan under vissa noga bestämbara för-
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hållanden tili och med förstärkt. Det var kanske
inte så raycket själva iden om trådlös kraft-
transmission i och för sig som just detta, att

den kunde äga rum utan förlust av den origi-
nala kraftmängden över obegränsade distanser,
som väckte en sådan opposition vid kongressen.
Det stred ju emot ali tidigare erfarenhet; de mest
optimistiska anse ju i denna dag, att elektrisk
ström inte kan ledas längre bort från generatorn
an fem hundra miles. Det äger sannolikt sin
riktighet i fråga om transmission med lednings-
trådar; jag bar verkligen inte studerat saken
närmare. Men jag betonar ytterligare, att tel-
automatiken inte vet av någon avståndsbegräns-
ning ellei- strömförlust.

Hur kan ni förklara det? frågade någon.
Vår planet är en konduktor av så enor-

ma dimensioner, att strömmen röner föga ellei-
intet motstånd. Följaktligen uppstår heller in-
gen förlust.

Man slog upp scotch och soda eller isvatten,
och det uppstod en paus, varunder man tyckte
sig höra ett svagt brus tränga in genom väg-
garna. Johnson återtog hastigt:

Minä ärade kritiker och kommentatorer
hän smålog svagt ha samt och synnerli-

gen begått ett misstag, då de antagit att minä
elektriska vibrationer passera endast jorden. Då
skulle ett fartyg sådant som detta fortfarande
vara en ulopi. Faktiskt äger ett motsvarande
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deplacemang mm i luften ungefär som om
transmissionen försiggick genom en enkelledning
utan retur.

Ja, det där misstaget kan väl numera
sägas vara bragt ur världen genom det patent
regeringen beviljat er, sade professor Barratt.
Jag bar värit i tillfälle att ta del av dokumen-
ten man var nog försiktig att konsultera mig,
innan beslut fattades, ser ni - men jag måste
tilistä att beskrivningen är tili den grad dunkel
och knapphändig, att inte ens en sakkunnig
med den som bas vore i stånd att rekonstruera
ert system.

Är det inte fallet med alla patentbeskriv-
ningar? svarade Johnson. Man vill inte skänka
bort sin hemlighet åt eventuella marodörer,
och följaktligen säger man inte mer än man
måste.

Men det innebär en fara. Genom ett sam-
manträffande av omständigheter kan mänsklig-
heten gå miste om hela denna dyrbara gåva.
Ponera att ni, mr Johnson, råkar ut för en
olyckshändelse så sora ni leker med faran
är det ingalunda uteslutet. Då tog ni er upp-
finning med er i graven.

Barratt, man skall aldrig måla fan på
väggen! varnade en vithårig kollega.

I så fall, förklarade Johnson med ett ar-
tigt leende, lämnar jag ju efter mig min experi-
mentalstation pä Spindletop Crater, där en up-
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to-date elektriker bör kunna avläsa hela min
hemlighet.

Det är mycket svaga tröstegruuder! envi-
sades professorn. En naturkatastrof, en liten
oförsiktighet begången av er assislent eller ma-
skinist i er frånvaro, kan jämna hela anläggnin-
gen med jorden. Ponera att

Sluta upp att ponera! ropade den vithå-
riga. Det läter hemskt, även om man inte är
vidskeplig.

Professor Barratt dränkte sin förargelse över
avbrottet i en stor klunk scotch.

Var lugn, professor, skrattade Johnson.
Den firma, soin har monopol på minä uppfln-
ningar, försäkrar sig nog om nyckeln tili min
hemlighet.

Och lian gav Norton ett menande ögonkast.
Aha vi fä således snart se ert telauto-

matiska system kommersiellt utnyttjat? inföll
livligt en av de närvarande kapitalisterna. Jag
tillstår mig inte obenägen att gå med på ett
hörn.

Johnsons uppsyn mörknade.
Nothing doing, sade han allvarligt.
Kommer jag för sent?
Tvärtom för tidigt! Världen är ännu

inte på långt när mogen för det elektriska tu-
senårsriket. Jag väntar inte att själv få se mitt
system apterat i praktiken kanske minä efter-
kommande i tredje eller fjärde led bli i tillfälle
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tili det. Men naturligtvis är där intet som hin-
drar mig personligen att redan nu begagna mig
av minä forskningsresultat och det gör jag,
tili en viss grad . . .

Ett par av de närvarande, som voro starkl
intresserade i särskilda stora elektricitetsverk lan-
det runt den såkallade ljustrusten och re-
dan i Johnson sett en blivande konkurrent, an-
dades åter fritt. Tredje eller fjärde led ä la
bonne heure!

Men Norton ryckte på axlarna. Sedän hän
som ett slags vicevärd och erkänd laicus fun-
gerat som ciceron för de inbjudna under deras
rond genom fartyget, hade hän något avsides
från de andra ägnat sig åt madame Moureaux,
som synbart bemödade sig att göra intryck på
honom. Men hän hade ändå med halft öra
följt med samtalet, och nu fann hän tiden inne
att stimulera det:

Är det någon av herrarna som förmår
övertyga vår värd om det ogrundade i hans
pessimism beträffande mänskligheten, så skulle
samma mänsklighet därmed göras en ovärderlig
tjänst.

Hän sade det med indifferent ansiktsuttryck,
men rösten klang hård av undertryckt förbitt-
ring.

En smula överraskade över den meningsolik-
het mellan uppflnnaren och hans finansiella om-
bud, som så plötsligt blottats där allt tyckts
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vara sämja och harmoni, tvungo herrarna vid
whiskybordet genom en skur av frågor Johnson
att förklara sig. Hän gjorde det ovilligt, med
trött uppsyn.

Människan, genomsnittsmänniskan, lek-
mannen, som ingenting vet om de dynamiska
krafterna eller om elementens inbördes relatio-
ner, skulle ha mer skada än gagn av mitt Sys-

tem, om det redan nu kastades ut i marknaden,
sade hän. Okunnigheten bland masSorna i fråga
om tekniska ting är himmelsskriande, och dock
står den amerikanska nationen obestridligen
högre än något annat folk i teknisk kultur. Även
den ytterligt förenklade mottagningsapparat, som
jag konstruerat och som i en framtid inte kom-
mer att saknas i något hem, är än så länge en
farlig leksak, som jag absolut vägrar att lämna
i händerna på de Stora, oförståndiga barnen.
Betänk ansvaret för alla de liv systemet skulle
skörda! Jag kan inte ta det på mig. • Även
i bästa fall skulle telautomatiken bara öppna
en ny och bekväm väg för några företagsamma
individer att rikta sig på massans bekostnad;
och det vill jag lika litet gå med på. Jag be-
räknar att mitt system skall sänka priset på
elektrisk kraft tili en sextondel av det nuvaran-
de det vill säga att framtidens människa får
allt sitt arbete, inte bara det industriella utan
också de tusen olika göromål som dagligen före-
komma i ett hem, ute på fälten, ja över allt,
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utfört så golt soin för intet. Konsekvenserna
härav aro revolutionerande på snart sagt alla
områden av moderni liv. Tillvaron blir lekan-
de läti, ulan tryckande näringsbekymmer, ulan
hårt arbete eller svåra mödor. Det elektriska
millehniets människa kan ägna sin tid och sin
energi åt rent kulturella mål, åt alt höja sig
själv och sin omgivning tili ett pian, värdigt
gudarnas jämlikar . . .

Det var ingenting överspänt hos honom. Hän
sade det där i trött ton, monotont somman upp-
repar sanningar, soin man länge sedän hiivit
förtrogen med. De andra sullo tysta och smått
generade, som när man oförvarandes får en in-
blick i en främmande själs hemligheter. Skep-
tiker som de voro, stod idealiteten inte högt i
kurs hos dem. Men litet var nödgades erkänna
för sig själv, att bakom de tekniska fakta
o m det nu var fakta öppnade sig överras-
kande perspektiv.

Under några minuter hördes ingenting annat
än raspandet av referenternas pennor. Johnson
föreföll alt lyssna efter några Ijud utifrån. Men
allt var så besynnerligt tyst. Några gjorde ovill-
korligen den reflexionen, att den sekreta lege-
ring, varav skeppets skrov var byggt, synbarli-
gen utom andra egenskaper hade den att vara
ljudisolerande. Man hade svårt att tro att en
bullrande stad på närä tre miljoner invånare
lag tätt utanför.

s■ Sanden, Money.
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En av herrarna det var den nervosa Craig
reste sig för att gå och lyfta på en fönster-

gardin; det föreföll honom med ens egendom-
ligt, att alla ventiler voro förhängda. Men en
fråga, som en av tidningsmännen riktade tili
Johnson, hejdade honom.

Då ni, mr Johnson, så där ivrar för mänsk-
lighetens väl, har ni kanske kömmit att tanka
på den orättvisa ni begår mot den nulevande
och de närmast följande generationerna genom
att utestänga dem från telautomatikens välsig-
nelser? Vore det inte enklast att uppfostra folk
elektfiskt på elektrisk väg ■— det vill säga just
med er telautomatik?

Onekligen, ifall okunnigheten vore det
enda felet det gällde råda bot på, svarade upp-
finnaren artigt. Men ni glömmer att tio procent
av mänskligheten är ond. Alla nya uppfinnin-
gar komina ju också förbrytaren tili godo. De
underlätta hans arbete. Inbrottstjuven av i dag
föraktar den gamla metoden att spränga dörren
tili ett kassavalv med dynamit; hän gör i stäl-
let bruk av de modernaste elektriska verktyg
för att borra och såga sig in tili skatten. Tel-
automatiken öppnar väg för en oöverskådlig
räcka fasansfulla brott. Folk kan mörda varann
med detla fruktansvärda vapen, utan att lämna
efter sig ett spår. Jack Londons »samhällets
tiende» blir inte hara möjlig utan sannolik. Och
så som lian stack städer i brand, förgjorde hela
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landsdelar med sin mystiska apparat, så kumia
ock framtidens perversa människofiender och
monomaner frossa i blod och förstöring. Den
individ, som lyckas på sin hand samla den
största elektriska kraftmängden, det största an-
talet hästkrafter, blir en farlig diktator, som kan
tvinga den övriga mänskligheten tili underkas-
telse. Hän blir faktiskt världens herre. Utför
Zambesi-fallen i hjärtat av Afrika ha trettifem
miljoner hästkrafter gått förlorade varjo minut
under sekler. Det konsortium, som i en fram-
tid exploaterar denna kolossala kraftmängd, kom-
mer sannolikt att kuuna diktera för världen sinä
villkor. Ett Niagarabolag här hemma skulle
blott kumia inlägga en svag protest. Yinnings-
lystnaden skulle fira orgier, spekulationsraseriet
skulle få ett nytt objekt; forsar och fall. Rege-
ringen har i snart ett decennium fört eller lät-
sat föra en kuriös kamp mot trustväldet men
den gigantiska över-trust, som under nu rådan-
de ekonomiska system skulle bli resultatet av
telautomatikens tillämpning på det hydro-elek-
triska området, skulle ingen regering i världen
rå på. Perspektivet öppnar ett kaos, som ingen
mankan vara brottslig nog att vilja framkalla.

Men vinningslystnaden kommer nog alt
finnas i alla tider, invände någon. Hur vill ni
råda bot på det?

Genom förstatligandet av alla naturens
källor för framställning av elektrisk energi. Först
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då blir mitt system en välsignelse i stället för
en förbannelse.

Ni är socialist, mr Johnson? frågade den
vetgiriga journalisten med andlöst intresse.

Om ni så vill åtmiuslone i fräga ora
detta, svarade Johnson med en axelryckning.

Referenternas pennor raspade med ökad energi.
Norton ryste. I morgon skulle detta fatala med-
givande förvrängas av hela Amerikas press.

Var noga med att citera yttrandet korrekti
varnade hän. Litet var äro vi som bekant par-
tiella socialister på ett eller annat område.
Och mr Johnson har utexperimenterat sitt sy-
stem uteslutande i människovänligt syfte; det
är mer tilantropi än socialism.

Men har ni betänkt professor Barratt
trummade tankfullt på bordskivan med sinä sön-
derfrätta laboratoriefingrar; har ni betänkt
att ni genom ert statsmonopol lägger samma
fruktansvärda vapen i chauvinistiska regeringars
händer? Individens passioner avspeglas i folk-
karaktären. I händelse av krig

Där kommer inte att finnas något krig,
förklarade Johnson lugnt. Den universella tel-
automatiken avskaffar blodiga konflikter folken
emellan och placerar äntligen den länge drömda
världsfreden i högsätet. Det vore helt enkelt
vanvett att vädja tili våld, då en nation kan för-
göra en annan på trådlös väg. Med förgöra
menar jag utrota tolalt. Elektriska jätte-
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flammor, fruktansvärda eruptioner kunna diri-
geras att förstöra inte blott människor och djur,
städer, fästningar och byar, utan själva marken
de stå på. Och där fmns ingen möjlighet tili
försvar och ingen gräns för förstörelsen. Krig
omöjligt!

Man lyssnade hapen. Detta var ett perspek-
tiy, som ingen dittills tänkt på. Tili och med
madame Moureaux’ svarta ögon hängde vid upp-
finnarens läppar som om hon värit förhäxad.
Det lät som en saga. Med undantag för det
kroniska mexikanska kaos och de alltjämt fron-
derande albanerna levde världen för tillfället i
djupaste fred. Och dock var det svårt att tro,
att världsfredsutopin någonsin kunde bli verk-
lighet.

Redan nu, återtog Johnson med sin so-
nora, lugna stämma, som stod i en sådan kon-
trast tili de epokgörande ideer hän framlade;
redan nu är jag med minä obetydliga kraftre-
surser i stånd att på telautomatisk väg sänka
ett fartyg, ja en hei krigsflotta var som helst
på de sju haven. Det är sannerligen tid att
tänka på avrustning, när en ensam individ i sitt
laboratorioin på en bergsklack borta i Colorado
kan komma välbevakade ammunitionsupplag på
vilken punkt som helst på jordytan att explo-
dera . . .

Hän smålog trött och höjde sitt glas. I sam-
ma stund öppnade Lo, den lilla japanska he-
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tjänten, dörren. Hän sökte och mölle sin her-
res blick.

Milwaukee, sir! sade japanen.
AU right, Lo. Drag ifrån gardinerna för

fönstren. Johnson vände sig artigt tili sinä
gäster: Kanske herrarna ha lust att betrakta
Milwaukee i fågelperspektiv? Eller skola vi gå
ned och ha oss ett glas pschorr hos den store
Schlitz?

Under några minuter rådde en obeskrivlig
förvirring i den lilla salongen. I första ögon-
blicket trodde de att den store uppfinnaren be-
hagade skämta. Men en blick genom ventiler-
na, sotn Lo med stor fermite blottat, övertyga-
de dem om att de svävade i luften. Icke få av
de äldre hade aldrig väntat att få uppleva en
luftresa; ett par av dem hade tili och med lo-
vat sig själv eller sinä hustrur att aldrig riskera
sinä liv på någonting dylikt. Och utan att de
haft en aning därom hade denne trådlöse troll-
karl på några minuter förflyttat dem genom luf-
ten långt in i Wisconsin. Det var ju alldeles
nyss de stått nere i manövreringsrummet och
sett flygfältets gröna grässtrån pressas mot bot-
tenrutorna.

Man trängde sig upp på däck. Ett under-
bart panorama bredde ut sig under deras föt-
ter de höga dynerna vid stranden, nu för-
vandlade tili saftigt gröna, mjukt kullriga pro-
menader, den lait kuperade staden där bakom,
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endast tili hälften amerikansk, med gator, ave-
nyer och alleer framträdande skarpt som på en
plankarta, regelbundna, uppdragna med lineal
på en idealisk terräng på ömse sidor om den sil-
verglänsande floden. Fabriksskorstenarna spyd-
de ut rök emot dem, och de väldiga bryggeri-
komplexen kutade rygg eller lågo breda och
massiva som ärggröna jättesköldpaddor bland
trädens grönska. De kunde höra de elektriska
spårvagnarnas ilskna väsande och lokens sken-
bart omotiverade skrik på rangeringsbangården
vid stranden. De kunde tili och med urskilja
de särskilda människoexemplaren i de folkskock-
ningar, som bildades över allt i gathörnen
det var lustigt likt en myrstack, dit en okynnig
pojke kastat en skur av småsten.

Eureka stod molslilla i luften.
Johnson gick omkring och gnuggade han-

deina av förtjusning som ett barn över ett lyc-
kat puts.

Jag ville kontrollera att ni inte skulle
märkä något, sade han. Sannerligen arbeta inte
minä elektromagneter tili belåtenhet! Intet ljud,
ingen svallning, inte den minsta kastning. Jag
var förmodligen ensam om att kanna den lätta
stöt, som inte kan undvikas, när strömmen kopp-
las på.

Sade ni elektromagneter?
Ja, ett helt system. Koni, skall jag visa

er hur de arbeta, hur de både bära oss och dra
oss fram.
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På min ära, är det inte som tnannen,

som ville lyfta sig själv från siövelstropparna!
utbrast någon.

Ni glömmer de två hundra tusen häst-
krafterna från Kratern, svarade Johnson; det är
de som äro hävstången. Jag anser att en abso-
lut säker lufttralik inte är möjlig, så länge man
är beroende av propellrar eller roterande pian
och andra bräckliga bihang. Därför konstrue-
rade jag detta elektromagnetiska system, och det
arbetar över förväntan. Med tillräckligt starka
magneter, respektive ström, samt slutna skrov
och skyddade däck, är en fart på fem eller sex
hundra miles i timmen lätt att uppnå. Då kan
man spisa sin middag klockan sex i New York
och intä en tidig frukost nästa morgon i San
Francisco eller London eller Paris. Samtidigt
blir lufttraliken så säker, att vi komma att före-
dra att våra barn åka tili skolan i sin lilla luft-
vagn hellre än vi låta dem använda spårvagn
eller bil .. .

På Övre promenaddäcket passerade de ma-
dame Moureaux i full färd med att posera för
några kamerabeväpnade tidningsmän, med strand-
panoramat som bakgrund. Hermes ögon blixt-
rade av förtjusning. När Johnson gick förbi
henne, sade han menande:

Ni förstår väl det andra villkoret nu?
O ja! Hon strök honom ett tag smek-

samt över rockärmen och sade lågt; Världens
herre det är ni!
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Hennes svarta ögon borrade sig därvid in i
hans med en exalterad blick. Hän lämnade
henne skrattande.

Norton koni hastigt emot honom.
Hur går det nu med banketten på Con-

gress klockan fem och ditt utlovade föredrag i
ingeniörsklubben? frågade hän otåligt.

Var lugn, vi äro tillbaka om en kvart.
Hän ropade ned en order tili manövrerings-

rummet och gick så föröver för att förklara hem-
ligheten med stålskeletten, vitka flämtade vit-
glödande, regelbundet som en andning.



Vid det ofantliga hästskobordet i »gyllene
salen» på Congress hotell såg hän ett ansikte,
som starkt distraherade honom. Det var ett
kvinnoansikte, egendomligt bekant och dock
främmande. Hon satt snett emot honom närä
ena flygelns bas, den nästsista personen på met-
sättä sidan av talmannens bord, där hän i egen-
skap av hedersgäst hade sin plats mellan den
rödskäggige liite senator Lewis, som presidera-
de, och stadens satte, trygge borgraästare, den
celebre-Harrison. Där satt väl ett tjugutal per-
soner mellon henne och honom, och mest såg
hän henne i halvprofll en nobel, ren profll
av denna förandligade, levandevordna klassicism,
som Amerika numera tyekes ha monopol på,
liksom det har det på vissa gamla europeiska
mästare och praktiskt taget alla nyutgrävda, de-
fekta marmorstatyer från den hellenska antiken.
Men när hon ibland vände ansiktet fullt mot
honom, läste hän underliga bud i djupet av hen-
nes beslöjade ögon. Det var ofrivilliga bud som
irriterade honom, enär de ville tvinga hans tan-
kar tillbaka tili något förtlutet, medan tillfället
fordrade att hän med hela sin nppmärksamhet
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sög in nuet. Ty man höll oavbrutet tai tili ho-
nom. Den ofliciella talträngdheten forsade ien
strid, jämn ström, som toastmastern sannerligen
inte behövde stimulera, bara reglera. Johnson
hade en känsla av att hän höll på alt drunkna
i överspända dityramber och ihälig panegyrik,
som hän tili på köpet måste svara på. Men
hän höll god min; smickret och de falska fra-
serna hörde nu en gång tili umgänget med män-
niskorna. Ingen som såg honom silta där i hög-
sätet, lagora allvarlig, med ett anspråkslöst, iro-
nifritt småleende när så behövdes, säker, elegant
och ståtlig, kunde ana hur hjärtligt det hela
äcklade honom. Ingen som hörde hans ener-
giska, kärnfulla svarstoaster och ofta humoris-
tiskt turnerade repliker skulle trott att hän just
då stod och längtade sig sjuk tillbaka tili en-
samheten. Hän hade bokstavligen inte taiat med
en främmande människa på tio år, värit död
för världen liksom världen värit död för honom,
men den originalitet man säkert väntat sig hos
den store enslingen överskyldes med osviklig
takt av världsmannens lugna självbehärskning.

Mrs Charles Worthington hon hade be-
håliit namnet trots skilsmässan sait och be-
traktade honom mer än hän visste om, förstu-
let och i smyg. Hans blick, när den någon
gång otåligt forskande eller med en öppen fräga
mötte hennes, sade henne att hän inte kunde
placera henne. Och det var ju inte heller un-
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derligt. Sedän de flyktigt hälsat på varann den
där dagen för sexton år sedän, då hon mitt i
middagsstimmet på Fifth avenue, New York,
givil Worthington sitt ja, hade de inte sett var-
ann. Livet hade obevekligt fört dem åtskils,
och nu var hon glad att så skett, sedän hon en
gång valt soin hon gjprt. Hän hade sålunda
förskonats från att nödgas bevittna hennes äk-
tenskapliga misär och hon från medvetandet att
hän måste döma henne. Ty med en klarsynt
kvinnas förmåga att se sig själv sådan andra
se henne visste hon mycket väl, att hon inga-
lunda värit utan skuld. Och män som Elmer
Johnson hade så höga krav på kvinnan.

Hon granskade honom med den vemodiga
nyfikenhet man ägnar gamla kära suvenirer,
som länge legat tili sig i ens gömmor. Hän var
femti år nu, och hans kala hjässa skulle hedrat
en patriark. Detta odefmierbara i hans utseen-
de, som redan tidigt gjort att hän stuckit av,
höjts över massan, hade skarpare betonats av
åren. Hän såg mer än någonsin ut sora en
tänkare, en det tjugunde seklets distingerade filo-
sof. Den enorma pannan hade plöjts av grubb-
lets djupa fåror, de orörda, helleniskt rena dra-
gen hade hiivit skarpare, hans fordom blomst-
rande, »skandinaviska» hy hade definitivt blekts
av laboratorieluften. Och dock såg hän yngre
ut än hon någonsin kunnat vänta. Det var de
oändligt gamla, oändligt trötta ögonen som för-
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yngrats; där hade kömmit någonting rofullt och
ljust i blicken, ett uttryck som hos en, den där
arbetat hårt på en svår uppgift och nu såg till-
baka på sitt arbete och fann det ganska gott.
Hon mindes med elt plötsligt sting i hjärtat, att
hon stundom sett samma uttryck i Charles
Worthingtons ögon, då hän efter svår födslo*
vånda äntligen fullbordat ett manuskript, som
hän lagt ned ovanlig omsorg på. Så som hon
kände dessa två män, insåg hon att det verkli-
gen fanns en parallell hos dem; vardera lade in
sm själ på sin uppgift.

Den tanken ledde tili en annan, tili flere.
Hon undrade, om det inte kömmit tili samma
upplösning, ifall hon gift sig med Elmer John-
son i stället för Charles Worthington. Ty hade
det inte ytterst just värit hennes svartsjuka gent-
emot mannens absorberande verksamhet, som
orsakat deras äktenskapliga skeppsbrott? Den
högsta höjd Mary-Anns kansia kunde nå upp
tili var tyranni, ett pockande, omättligt begär
att vara allt för mamien. Efter de första två,
tre årens yra lycka hade kömmit ett oavbrutet
gehenna av konflikter och slitningar. Hon drog
det kortaste strået i den förbittrade striden med
mannens musa, och det hade gjort henne ond,
ond över alla förnuftiga begrepp. Hon hade
förstått för henne fanns inte dumhetens ur-
säkt. Men hennes egoism hade värit starkare
än hennes förnuft, och så hade det oundvikliga
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slutet kömmit, skilsmässan. Men hon hade i
alla Tall hunnit suga livsmusten ur honom; hän
blev aldrig sig själv igen, och sedän tyå år var
hän död.

Charles Worthington hade haft sin sängmö
Elmer Johnson hade sin elektricitet. Hon ana-
de alt den där lugna, ljusa blicken inte skulle
funnits i hans ögon nu, om hän och hon sökt
dela livet med varann. En gång hade det värit
hennes högsta önskan, men nu tackade hon
ödet, soin ställt det annorlunda. För hans skull.
Det ges stunder, då tili och med den mest sjäi-
viska ser objektivt på saker och ting. Men det
var karakteristiskt för MaryAnn, att den slut-
sats hon kom tili var, att hon fått nog av
snillen.

Hon lutade sig tillbaka i stolen och betrak-
tade från sidan sin kavaljer. Stanley Budden-
brook var sedän tre månader hennes trolovade.
Hän var inte något snille, bara järnvägsmag-
nat. Över hans stora figur och bultert belålna
ansikte läg en prägel av tam, hygglig och oin-
telligenl björn. Hän var femtifem år. Det fanns
ingen fara för att hon någonsin skulle komma
att begära mera av honom än en ställning i
societeten och tillräckligt pengar att försvara
den med. Hon var fullkomligt belåten med silt
vai.

Chicagos svenskfödde stadsingeniör med det
stora namnet John Ericson höll tai. Hän hade
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inle mycket att säga, men vad lian sade klin-
gäde auktoritativt. När lian lalade om framti-
dens oheraannade express-posttåg, som på upp-
liöjda banor ulan kurvor och manövrerade från
ett växelbord på ändstationen, skulle rusa tvärs
över kontinenten på en halv dag eller mindre,
tänkte man på hans besynnerliga »pennknivs-
broar» över Chicago-floden och vissle att det
var en fackman, som fantiserade. När lian för-
utspådde, att hundra-tons-lokomotiven även
Johnsons eget beundransvärda Leviathan om
en tio, tjugu år defmitivl skulle ligga på skrot-
högen, lyfte Buddenbrook på sitt massiva huvud
och lyssnade med ett halft leende.

Men mrs Worthington, nee Taylor, mötte
just då Johnsons blick och såg att lian mindes
henne. Ur det förflutnas skrothög hade hän
äntligen lyckats sålla ut henne, och det märk-
tes att lian ansåg fyndet vara en skatt. Diskret,
endast begripligt för henne, höjde hän sitt glas
och skålade med henne, och i hans ögon kröp
något skälmskt och gott och varmt, när hon
stilla besvarade hans hälsning. Häpen och smått
skamsen över sin egen köld förstod hon, att lian
betraktade deras ungdomsförhållande som ett
frimurarband.

You poor, dear boy! tänkte hon vemo-
digt. Där ligger ju så mycket emellan ...

Först när senator Lewis’ långa lista på ta-
lare var utlömd och man omsider resle sig från
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bordet, blevo de i tillfälle att växla några ord
med varann. Det var den prövosamma stund,
då alla trängdes omkring hedersgästen för att
komma åt att trycka hans hand och säga honom
hur »glada de voro», väntande att hän skulle
säga dem någonting, som de kunde ta hein med
sig som minne och briljera med inför vänner
och bekanta, som inte värit nog lyckliga att få
dinera i den celebre mannens sällskap. De stor-
made honom i slutna led, de belägrade honom
i en mångdubbel ring, som alltjämt tätnade. De
barhalsade, bararmade och dock transpirerande
damerna voro mest efterhängsna. De kunde ha
siitit frackskörten av honom hellre än de lätit
honom undkomma sinä olidliga autografböcker
eller sin otroligt banala svada. Hän hade ut-
härdat den långtrådiga banketten sora en hjälte,
men detta blev för mycket för honom. Hän
flydde hals över huvud in i ett sidorum, där
Marj'-Ann och mr Buddenbrook efter långt sö-
kande hittade honom med tillknycklat skjort-
bröst, nervöst torkande sin blanka hjässa.

Puh! sade hän. Glad att se dig, men för
lillfället känner jag mig som en väckelsepredi-
kant, som gjort ett allt för rikligt fiskafänge.
Tro mig, jag har en aning om hur Billy'' Sun-
day måste kanna sig, när lian så där inkonse-
kvent ber Gud bevara honom för de hänryckta.
Jag rymmer i natt, jag står inte ut!

Men Eureka står på programmet i morgon
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klockan tolv, invände hon, tacksam alt hän tog
äterseendet så naturligt hon hade inte vågat
hoppas det.

Gör hon? Det har den inpiskade Norton
ställt tili bakom min rygg hela det här spek-
taklet är hans verk! Men jag har fått nog nu.
Mitt föredrag i klubben häller jag förstås, ty jag
har verkligen något att säga de där gossarna.
Men i nattens mörker kilar jag. Följer du
med?

Det kom så oförberett, att det tog andan
från henne.

Men det ärjuinte möjligt, Elmer! utbrast
hon tvivlande.

Weil, little girl, gör som du vill. Men jag
tillstär att jag fördömt gärna skulle visa dig
hela rasket Eureka och Kratern och alltsam-
mans. Du har liksom del i det, tycker jag. Minns
du när du satte upp kontraktet om Kratern åt
oss och försyann strax efter? Du stygga, självs-
våldiga flickunge, hur många sömnlösa nätter
hade jag inte för din skull!

Mrs Worthington fann det bäst att presen-
tera sin trolovade, innan den andre förirrat sig
allt för långt in bland ungdomsminnena. Stan-
ley Buddenbrook hade hört på med stigande
förvåning. Hon hade visserligen vid bordet
nämnt, att uppfmnaren och hon kände varann
sedän lång tid tillbaka, men hon hade inte
sagt att de voro närä vänner. Vad hän i för-

6 Sanden, Money 11.
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Stone än tänkte, hade hän tillräckligt takt att
inte visa det.

Din fiance? upprepade Johnson med ett
föxljust uttryck, när herrarna skakade hand. Pä
min ära, jag hade ingen aning! Tillåt mig lyck-
önska er båda.

Den hjärtliga tonen lugnade absolut järnvägs-
magnaten. Hän var av naturen godtrogen och
förtroendefull, när det gällde kvinnorna, vilka
lian för övrigt såsom en strängt sysselsatt, själv-
giord man inte haft mycket tillfälle att studera.
Hän hyste dessutom särskilt höga tankar om
sin fästmös omdömesförmåga och urskillning,
och eftersom hon tycktes fmna den andres kam-
ratliga sätt i sin ordning, tillkom det inte honom
att vara kritisk.

Man talade en stund om affärer och tekniska
saker. Johnson hade en ganska ingående kän-
nedom om vissa sträckor av Buddenbrooks
järnväg, »The Transcontinental», sedän lian i
tiden värit med om dess byggande, och med
den home teknikerns slösaktighet gav hän i för-
bigående några vinkar om förbättringar hän
kömmit att tanka på vinkar som Budden-
brook noga lade på minnet, imponerad av den
andres sakkännedom och den tätä raden av mi-
niatyrordnar på hans frackuppslag.

Undrar om ni vet, mr Buddenbrook, att
ni har en fästmö, som vilken stund som helst
skulle kuuna utnämnas tili en ingenjörspost vid
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er järnväg och fylla den tili belåtenhet? infli-
kade Johnson. Då den andre hara smålog över-
seende som åt en artighet, kåserade hän med
en ton av uppriktig beundran om Mary-Anns
tekniska insikter, förvärvade under årslångt sam-
arbete med honom under New York-tiden, och
återkom så tili inbjudningen tili en tripp med
Eureka en inbjudning som lian nu älskvärt
utsträckte även tili fästmannen.

När jag tänker på att det egentligen var
tack väre henne, som jag kunde lägga vantarna
på denna idealiska plats för minä experiment,
tycker jag verkligen hon bör se vad jag åstad-
kommit där ute. Och ni, mr Buddenbrook,
skulle som järnvägsman utan tvivel finna myc-
ket av intresse där jagj bar några modeller
tili framtidens hydroelektriska järnvägar, som
äro något annat än leksaker.

Det skulle vara mig ett stort nöje, sade
Buddenbrook och drog på det, men jag bar ett
direktionsmöte i morgon kväll, som jag inte kan
försumma.

Skada. Mrs Norton med dotter bar lovat
att följa med, och kanske jag enleverar Norton
själv också, om hän söker hindra mig att resa
redan i natt.

Det avgjorde saken. Mary-Ann lovade vara
ombord vid elvatiden, rustad för en veckas »na-
turliv». Det märktes på hennes strålande min
hur förtjust hon var över arrangemanget.
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När Elmer Johnson en halv timme senare
lämnade liotellet och steg upp i den väntande
bilen för att åka tili ingenjörsklubben, fräste de
första raketerna av aftonens galafyrverkeri i be-
hagfulla eldbågar från flygfältets strandremsa
upp i rymden över sjön. Bulevarden låg bred
och imponerande mellan tredubbla rader elek-
triska kandelabrar, vilkas mjölkvita sken för-
vandlade sommarkvällens ännu beta mörker
tili hetsande dag. Tili höger hade hän de stora
hotellens och fashionabla magasinens, klubbar-
nas och kontorspalatsens strälande jättefasader
med tända takramper högt uppe bland stjär-
norna och varje aitan fullsatt av människor,
soin glammade profant inför det storslagna pa-
noramat. Tili vänster låg Grant Park med
Konstakademins låga och trygga granitborg i
ensamt majestät på den milslånga gräsplanen
och bortom denna Illinois Centrals bullrande
rangeringsbangård, flygfältet med blåspottande
båglampor och sist den tysta Michigansjön med
enstaka drivande lustångare strålande som dröm-
syner på sin svarta yta. Av och tili sprutade
ett stjärnregn sin kvast ur skyn, raketer ormade
sig graciöst mot himlen, som var svart med
beslöjade ljuspunkter; lysbomber exploderade
med en dov knall och en kaskad av mångfär-
gade elddroppar, och bengaliska solar roterade
febrilt lågt nere. Över sydspetsen av det inhäg-
nade fältet dröjde ett starkt vitglödande sken
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som från en jättemasugn eller en öppning tili
jordens eget brinnande inre, kastande en enorm
kägla av ljus rakt upp i rymden, högre än sky-
skraporna, högre än de högsta raketer, högre
än själva stjärnorna, tycktes det. Det var ske-
net från Eureka, fullt eklärerad.

Johnson smålog för sig själv, medan hans
bil, inkilad i den norrut rullande strömmen på
den golvjämna bulevarden, med lägsta fart bar
honom mot hans mål. Hän tänkte på Mary-
Ann.

Fördöme mig, om inte utsikten att få visa
henne alltsammans bereder mig mera nöje än
de största experters omvändelse, sade hän högt.
Hau hade i ensamheten lagt sig tili vanan att
tala högt med sig själv.

* Chauffören vände en frågande profd mot ho-
nom. Men i nästa stund fick lian häfligt kasta
om ratten, ty en stor limousine med kraftigt
tuggande motor ormade sig hänsynslöst fram
genom sammangyttringen bakom dem, tutande
i djup baston. Det hade hiivit kollision, ifall
Johnsons chaufför inte i sista stund fått sin
vagn bromsad. Med hela den ändlösa raden av
biler bakom dem stannande liksom på ett givet
tecken, sågo de den brådskande maskinen göra
en tvär vändning tätt framför deras framhjul
och hastigt försvinna uppför Madison avenue
inåt staden. Det var en vagn, för vilken kör-
regler eller polissignaler inte tycktes existera, och
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Johnsons chaufför muttrade irska svordomar,
då hän åter satte fart på sin vagn.

Var det en polisbil? frågade Johnson.
Nej, det var Standards lyxbil. De köra

alltid som Jehu.
Vem var mannen i kupen kunde ni

se det?
James Kelly, chefredaktören själv.

Johnson erinrade sig att hän växlat några
ord med den berömde journalisten under ban-
ketten.

Vi vill gärna trycka allt som finns att
säga om er revolutionerande uppfinning, mr
Johnson, hade hän sagt, brådskande och ener-
gisk. Kan vi inte få skicka upp en man tili er
i morgon?

—• Omöjligt, hade Johnson svarat. Jag reser
i n att.

James Kelly hade stått med härt slutna läp-
par för ett ögonblick, så hade hän sagt med ett
kort skratt:

Standard vet av inga omöjligheter, sir.
So long!

Johnson lutade sig tillbaka i vagnen och
undrade vad hän menat med de där orden.
Hän hade tyckt om mannen; det hade stått om
honom en osynlig aura av disciplinerad kraft
som hos personer, som verkligen uträtta något
i världen och veta att de aro en hävstång i
samhällsutvecklingen. Johnson tänkte på den
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beundransvärda skicklighet, varmed Kelly höjt
sitt blad frän en obetydlig skandaltidning tili
det mest betydande och inflytelserika pressor-
ganet i Mellanvästern en oberoende, oför-
skräckt och progressiv tidning, som ostentativt
sökte sanningen och nationens bästa. Listan på
Standards kampanjer under senare år upptog
många goda och icke så få Stora uppgifter:
kampen mot den politiska korruptionen, mot
utsvettningssystemet och de låga lönerna på
olika områden av mänskligt arbete; agitationen
för arbitrage och industriell fred, för interven-
tion i Mexico och rebabilitering av stjärnbaneret
på världshaven; samt, mera lokalt, kampanjerna
för ett effektivt sanitärt system, för »Stor-
Chicago» och »ett snyggare Chicago», mot hum-
bugsläkarna och den reglementerade prostitu-
tionen, mot hasardspelet, de suggestiva biograf-
bilderna och den okontrollerade lasten på vissa
slags danslokaler och krogar. Intet samhällsin-
tresse var för litet eller för stort för James Kel-
ly, och vad som var huvudsaken: hans karak-
täristiska, med buller och bång iscensatta kors-
tåg ledde alltid tili den goda sakens seger, ofta
nog utan att myndigheterna behövde röra ett
finger, bara på grund av den upparbetade folk-
opinionens påtryckning.

Det var givetvis den sociala sidan av John-
sons nya system, som mest intresserade en man
som James Kelly. Ämnet hade värit tabu vid
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den stora banketten, men med den tränade jour-
nalistens intuition hade hän utan tvivel letat sig
tili de betydelsefulla konsekvenserna av telauto-
matiken på det sociala området. Johnson be-
klagade att hän inte kunnat bifalla tili den be-
gärda intervjun; hän hade hellre framlagt saken
för James Kelly än för någon annan, ty hän
kände på sig att de hade en besläktad uppfatt-
ning.

Under uppflnnarens meditationer hade emel-
lertid Kelly, körande med otillåten hastighet
genom affärsdistriktets starkt tralikerade gator,
nått fram tili den imponerande Standard buil-
ding, som från femte våningen under jorden tili
den tjugufemte uppe i skyn uteslutande dispo-
nerades av tidningen. Hän tog en expresshiss
tili redaktionsvåningen ochgick brådskande genom
den enorma reportersalen, »the city-room», där
de mörkskärmade glödlamporna över ett hundra-
tal små skrivmaskinsbord utmed väggarna ännu
vid denna tid på dagen tili största delen voro
otända och en trist skymning rådde. Genom
den halvöppna dörren tili lokalredaktörens
sanctum i bortre ändan av salen lyste där-
emot ett klart ljussken, och Kelly dök in i
det, utan att akta på den skrämda snabbaren
utanför, som halft reste sig för att anmäla
honom.

Lokalredaktören mr Simms en mäktig
buse inom företaget, en korsning av redaktions-
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sekreterare och reporterchef enligt europeiska
begrepp gjorde sig just i ordning alt lämna
sin fullgjorda vakt. Hän höll på att fylla i ett
schema, som tili ledning för nattredaktören upp-
tog alla fullgjorda, misslyckade och halvfärdiga
uppdrag, som förekommit under dagens lopp,
samt vinkar om vad som återstod att göra, så
vitt hän vid avslutad dejour kunde döma. Då
hän hörde de brådskande, karaktäristiska stegen
hakoin sig, snurrade lian hastigt runt i sin skriv-
stol och hälsade:

Ho\v-do, Kelly!
Chefen nickade kort.

Har Mac Laren lämnat in sitt referat än?
frägade lian.

Simms sköt över tili honom ett typerät ma-
nuskript. Kelly tog det och räknade hastigt över
arken.

Alit?
—■ Ja. Det var inte lönt att säga mer

om den där Johnsons hokus-pokus, me-
nade hän, och så tog hän sig ledigt för i
kväll.

Och det var vår fackman! kommenterade
Kelty torrt. På stående fot ögnade hän genom
manuskriptet, så nickade hau med ett bistert
leende.

Just vad jag tänkte, sade hän. En strunt-
viktig dumsnut, Mac Laren säg honom att
lian får gå. Jag skriver själv om alllsammans;
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tur att jag var närvarande såväl pä luftskeppet
som på banketten. Vem sköter om föredraget
på ingenjörsklubben?

En volontär, Pjuk heter hän. Stark i
stenografi.

Kelly gjorde en åtbörd av förtvivlan.
En volontär! Och ni skickar en sådan

att referera det intressantaste föredrag, som hål-
lits i Chicago på mången god dag! Mr Simms,
ni förvånar mig!

Styv stenograf, som sagt, och dess-
utom fackman. Hän sköter sig nog, skall ni
få se. Simms nickade förtröstansfullt med
huvudet.

Fackman, fy fan! Kelly nastan spot-
tade ut orden. En ny örfilstäck översittare
således. Säg, fmns där då ingen silverkant på
molnet?

Jo, det finns. Pjuk är nämligen alls in-
gen örfilstäck översittare; tvärtom, jag tror hän
är den mest godtrogna yngling vi ha på vår
byrå för närvarande, om det är det ni vill. Och
dessutom samvetsgrann och mottaglig och oför-
därvad, så man nästan tycker synd om honom.
Hän är importerad Amerika har gjort honom
knäsvag som en kommunikant vid hans första
nattvard, se? Kamraterna där ute arbeta på att
få den där ödmjukheten ur honom; de göra
narr av honom, så mycket de orka, och det
skall väl göra honom gott med tiden. Men tills
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vidare är hän full av förvåning och god tro, så
ni kan vara lugn, Kelly.

Chefredaktören, långt ifrån övertygad, stack
manuskriptet på sig och gick mot dörren.

Skicka upp gossen tili mig, så snart hän
kommer, sade hän och gick.

Följaktligen knackade Erik Puke på den
mäktiges dörr vid tiotiden. Hän var verkligen
litet knäsvag för tillfället. Hän förutsåg något
trassel, och hän hade inte haft sin plats vid
Standard i mer än ett par veckor. Det var inte
mänga utlänningar som lyckades äta sig in i
den amerikanska pressen efter hara fyra års
vistelse i landet, och hän satte redan därför
stort värde på sitt jobb, ehuru det tills vidare
ordinariter hara bestod i att hålla utkik efter
och intervjua celebra resande.

Hän var en lång, ynglingasmärt man med
frappant svenska rasdrag. Kelly, soin för några
år sedän av ren ledsnad förnött en hei semes-
ter vid Olympiska spelen i Stockholm, lade ge-
nast vid inträdet märke tili hans präktiga gym-
nastfigur, och ansiktets öppna, intelligenta ut-
tryck, som hemlandshyn gav ett skimmer av
barnslighet, stämde honom avvaktande sympa-
tiskt. Hän hade nyss slutat diktera en artikel
åt en söt ung flicka i sedesamt slickad frisyr,
men med ögon som inte kunde undertrycka ett
uttryck av beundran, när hon snabbt granskan-
de överfor den unge främlingen från det väl-
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benade blonda håret på hans hjässa tili de ele-
ganta blankskinsskorna på hans fötter. Kelly
avskedade henne med att det inte var något
vidare för i afton, och sedän hon dröjande, med
ännu en lång blick lämnat rummet, log hän
bryskt itu med reportern.

—Mr Pjuk, kan jag förstå? Referatet
med er?

Yes, sir Men hara i stenogram.
Ordagrannt ätergivet? Hän fixerade

honom skarpt.
Ja. Men Jag får väl lov att göra ett sam-

mandrag vid maskinen. Det är kanske väl
längt, minst tre skepp. Fast jag måste säga

ja, det vill säga, att jag tänkte föreslå mr
Simms

Hän kom av sig under den andres kalit
taxerande blick.

—• Vad då?
Oh well, i mitt tycke är kakan verkligen

värd utrymmet. Jag tänkte föreslå mr Simms,
att vi sväljä den hei och hållen.

Ali right, så göra vi det då, sade Kelly
avgörande, utan att förråda den tillfredsställelse
lian kände. Vad är annars er mening om den
där Johnson?

Erik Puke letade en sekund efter ord
för sin entusiasm. Hän hittade inte på annat
än:

Hän kommer en att baxna!
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Men det var alldeles tillräckligt för James
Kelly.

Tag plats, så få vi talas vid, sade
hän.



Det var en indirekt följd av detta samtal,
när Lo och förste mekanikern Beck vid sjutiden
följande morgon kommo släpande på en främ-
mande man, som gömt sig i kölrummet på
Eureka före avfärden från Chicago. Man befann
sig nu över yttersta sydvästra hörnet av Ne-
braska, och om några minuter, på sin höjd en
halvtimme, skulle man vara framme.

Snyltgästen underkastades förhör i manöv-
reringsrummet, där Johnson själv för lillfället
hade vakten. Erik Puke fann för gott att he-
känna alltsammans hellre än att bli misstänkt
för spioneri för någon patenttjnvs räkning. Hän
hade av James Kelly fått order att resa tili
Kratern, intervjua uppfmnaren för Standards
räkning och samtidigt lämna en skildring av
den enastående kraftanläggningen där uppe, om
vilken såväl facktidskrifter som dagtidningar tid
efter annan innehållit de mest förvirrade berät-
telser. Kelly menade att det var på tiden att
allmänheten erhöll korrekta upplysningar om
detta häxmästeri, som redan Eurekas sensatio-
nella uppträdande förutan herjat antaga legen-
dens fantastisina proportioner i folks inbillning.
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Men särskilt hade lian lagt Puke på hjärtat att
söka förmå uppfmnaren själv att uttala sig om
de yttersta konsekvenserna' av sitt system. Av
vissa antydningar Johnson gjort under uppehål-
let i Chicago tycktes framgå, att det här inte
var fråga blott om en vinning för tekniken en-
sam utan om en ny allmänt-fundamental prin-
cip med omstörtande verkningar på de mest
olika områden av mänskligt liv och mänsklig
verksamhet. Standard ville vara den första att
göra den stora allmänheten bekant med dessa
revolutionerande framtidsperspektiv.

Kelly hade befallt Puke att resa, men lian
hade lämnat honom fria händer beträffande
vägen och sättet för resan. Hän hade minst av
allt befallt Puke att följa med Eureka. Men
den unge svensken var en van av genvägar och
snabb expedition, och då lian jämte en svärm
kolleger ännu sent på natten råkade beibinä sig
ombord å Eureka, där man beundrade den unika
ekläreringen, hade lian raskt fattat sitt beslut
och i ett obevakat ögonblick srausslat sig in i
kölrummet, där hän sedän i fyra timmar tåligt
legat med huvudet tryckt intill en läckande bot-
tenventil och _samlat på en vansinnig tandvärk
i draget från en fart av flere hundra. miles i
timmen. Hän var alldeles vimmelkantig. och
hans ena kind hade redan börjat svälla, medan
den andra blomstrade klarröd som efter en för-
svarlig örfil, men lian hade ändå förstånd nog
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att inte förhemliga någonting, och det blev hans
räddning. Johnson, som skoningslöst sknlle be-
straffat varje intrång från fackligt håll, fann den
energiske reporterns situation ytterst komisk.
Landsmanskapet och namnet James Kelly stäm-
de honom sympatiskt, och innerst kände hän
något liknande beundran för den fyndighet,
varmed Puke löst den långa, besvärliga resans
problem. Med de vanliga koramunikationerna
nere på terra firma tog en färd tili Spindletop
Crater minst tre dygn i anspråk.

Norton råkade komma ned just som John-
son höll pä att rekommendera kryddpåsar för
reporterns tandvärk, och hän visade inte samma
överseende som kompanjonen. Hän var inte
heller lika lätt övertygad som denne; nu sedän
hemligheten med det nya systemet i stort sett
hiivit allmän egendom, vädrade Norton försåt
överallt. Det fanns fullt upp med konkurrenter
på det elektrotekniska området, som inte skulle
rygga tillbaka för någonting i sin strävan att
beröva Johnson frukterna av hans årslånga ar-
bete, och förlusten skulle lika tungt drabba
Norton själv, eftersom hän ägde halva intresset
i den Johnsonska firman. Följaktligen nödgades
Erik Puke än en gång underkasta sig ett för-
hör, och Norton gick hårt åt honom. Hän hade
ingenting emot ytterligare publicitet, men hän
ville vara säker på att det stannade därvid.

Hur kommer det sig att just ni skicka-
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des oss på haisen? frågade hän under förhörets
gång. Ni förefaller att vara väl ung och grön
för ett så betydande uppdrag.

Puke, som under dessa pinsamma minuter
fattade en antipati för bankiren, som sedän
aldrig lämnade honom, svarade kjdigt:

• Jag förmodar det var för att jag är fack-
man.

Norton gav Johnson ett menande ögonkast,
som emellertid var totalt bortkastat på denne.

Menar ni att ni är ingenjör elektriker?
frågade uppfinnaren livligt.

Puke nickade.
Och ändå går ni och slavar som reporter

vid en tidningsdrake, skar Norton in. Medge att
det förefaller litet egendomligt!

Inte alls, sade Puke. Det är en ekono-
misk fråga. Om ni inte hade större utsikter på
den bana ni utbildat er för än en undanskymd
plats som ritare med tjugufem dollars i veckan,
skulle ni inte då känna er oförhindrad att sadla
om, när någonting bättre yppar sig?

Jag förstår er fullkomligt, förklarade John-
son allvarligt. Utlänningarna göra arbetet, men
infödingen sitter som boss. Jag har haft samma
erfarenhet. Och ändå vill ni inte resa hem,
där ni hade det bättre inom ert fack ni
vill komma tili botten med Amerika först, inte
sant?

Precis. Och för att komma riktigt un-
7 Sanden, Money 11.
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derfund med det här landet vet jag ingen bättre
verksamhet än tidningsmannens. Det är hän
som ibland kommer åt att lyfta på förlåten, som
täcker samhällets baksida. Det är så intressant,
att jag oftast glömmer att sakna mitt fack.
Men det faller av sig själv att uppdrag, sådana
som det jag nu fått, locka mig mest.

Han adresserade sig uteslutande tili Johnson,
men det var bankiren som om igen kom med
en impertinent fråga:

Hm- länge har ni arbetat vid Standard?
Bara en fjorton dar.
Så, så. Och dessförinnan?
Jag komin i yrket genom en svensk

chicagotidning, »Svenska Nyheter».
Och dessförinnan?

Erik Puke gav honom en förargad blick.
Consolidated Electric ritare på instal-

lationsavdelningen, sade hän avklippande.
Jaha! Det lät nästan som ett triumf-

skratt. Och ni bevarar fortfarande goda rela-
tioner med trusten, inte sant? Har ingenling
emot att göra den en tiänst, om ni blir i tillfälle
tili det?

Puke stirrade på honom en stund.
Kanske inte, svarade hän slutligen, lång-

samt och distinkt. Så vida jag därigenom inte
lederar annans rätt. Mr Johnson har mitt he-
dersord, sir.

Bankiren fixerade honom med öppet hån i
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blicken; det var uppenbart att ett hedersord
inle stod högt i kurs hos honom. Men innan
hän hann komma med den sarkasm, soin läg
honom på tungan, sade Johnson:

Jag har bett mr Puke att vara min gäst
för några dagar, och det skall bli mig ett nöje
att visa honom omkring. Så vitt på mig an-
kommer skall hän inte sakna stoff för sinä ar-
tiklan Sedän de äro undangjorda, kan det emel-
lertid hända att jag har er ett förslag att göra.
- Hän klappade plötsligt i händerna. Lo,
purra damerna! Vi äro framme om en kvart.

■— Ett förslag? Är det för tidigt att fråga
vilket? Puke lovade sig i detsamma, att om
det fanns något hän kunde göra för uppfinna-
ren, skulle hän göra det, om så en hei värld
satte sig emot.

Jo, jag hade tänkt he er hjälpa mig med
en detaljerad beskrivning av anläggningarna på
Kratern och mitt telautomatiska system över-
huvud, sade Johnson lugnt. Professor Barratt
påpekade i Chicago, att min patentbeskrivning
var allt för svävande och behäftad med så stora
luckor, att en rekonstruktion av min uppfinning
ulan mig blev en omöjlighet. Min kompanjon,
mr Norton här, har rätt att fordra att firmans
intressen i denna sak göras oberoende av mig
personligen, och lian skall för den skull få en
fullständig instruktion, som lian kan stoppa i
silt kassaskåp och kanna sig lugn för. Men jag
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har kömmit att tanka på, att jag själv skulle
förfuska hela dokumentet jag tar en hei del
saker för givna, och därigenom uppstå luckorna.
Därför har jag velat he er, mr Puke, att bli
min sekreterare, så framt ni, medan ni håller
på med erä artiklar, kommer underfund med

9
alt ni har intresse för saken. Er färdighet i
rilning kommer mig särskilt väl tili pass . .

.

En fullständigare rehabilitering kunde Puke
aldrig önska sig. Hän var överväldigad. Hän
starnmade något om hur förtjust hän var, men
Johnson, som vänt sin uppmärksamhet tili vi-
sartavlorna och knapparna på väggen, avbröt
honom:

Som sagt: jag vill inte ha ert svar nu.
Vi få se framdeles. Koin närmare, så får ni se
hur lätt man manövrerar en helikopter.

Medan bankir Norton med ett bistert drag
i silt välmasserade ansikle tog trappan upp på
däck, började Eureka luta allt starkare föröver,
och skrämda små kvinnoskrik hördes från ak-
terrundeln, där skeppets åtta hytter voro beläg-
na. Det bar av snett nedåt med svindlande fart
Puke stod och balanserade, stirrande fascinerad
genom de lätt immiga bottenfönstren i manöv-
reringsrummet. Det var första gången hän såg
himmelens skyar under sig, men hän saknade
totalt den hisnande kansia hän alltid trott man
skulle ha på stora höjder. Hän kunde oslört
och med välbehag njuta av solens praktfulla
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färgspel på dunst- och dimmassorna nedanför
och det inlensiva regnbägsglittret av miljoner
mikroskopiska molnpartiklar, som i kaskader
forsade mot rutan. Slöja efter slöja borrade sig
Eureka igenom, lills hon modigt störlade mot
den sista kompakta molnbanken, som likt ett
hav av ullig purpur bredde ut sig så långt ögat
kunde nå. Här och var stucko rosafärgade soc-
kertoppar upp ur havet, skimrande nastan vita
mot molnhavets intensiva färg. Det var spet-
sarna av Klippiga bergens yppersta jättar allt
runt om horisonten. Genom revorna i purpurn
skymtade något mörkt svindlande djupt nere.
Det var jorden.



I förhistorisk tid hade Kratern sannolikt tjä-
nat eruptiva ändamål. Nu låg den igengrodd
och fredlig, en platä rakt under Lone Moun-
tains huvudmassa, regelbundet kittelformig som
om en jättemina någon gång för mycket länge
sedän exploderat här. På kittelns botten låg en
liten bergsjö med kristallklart och kyligt vatien.
Under regnperioden kom en mager flod stör-
tande utför Lone Mountains branta stup, blan-
dade silt vatten med insjöns och skummade så
vidare i sin genom årtusenden mödosamt brutna
fära över kittelranden ned mot prärien.

Men det var bara under regnperioden, fem,
sex månader av året. Nu låg flodbädden tom
och steril, någon gång kanske med en tvinsjuk
bäck sorlande mellan stenarna. Lone Mountain
var inte högt nog att bestå sig med snöhuva,
men stundom kunde det undret ske, att det
föll snö eller regn kring dess hjässa också om
sommaren, och då blev den lilla kristallsjön
oväntat påspädd. Girigt behöll den var droppe
den fick; så vitt man visste hade flodbädden
bortom sjön, nedåt mot prärien, ännu aldrig
fuktats sommartid. På Kraterns nivå, fem tusen
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fot över slätlen, föll vanligen inte en droppe
regn under ett halvt är i sträck, och nedanför
låg slätten sönderbränd och sprucken under en
obarmhärtig soi.

Kring Kratern var naturen liksom formad
med yxa och hyvel allt var brant, stupigt
och slätt eller också hara slätt. Lone Mountains
huvudmassa reste sig tvärbrant som en vägg
över den, och nedåt frän motsalta kittelranden
stupade berget åter brant mot slätten. När John-
son först tog itu med sitt bygge här uppe, måste
hän för att komma upp slå järnkrampor i klipp-
väggen, och hän halade upp materialet med en
linbana. Det var regntid då, så hän fick kraft
från den yra bergsfloden. Det gamla turbin-
huset låg nu förvittrat och övergivet, med rase-
rad damm och ränna, vid flodfåran ett stenkast
från bergväggen. Det liknade en relik från en
längst försvunnen tid bland allt det nya, som
ställets trollkarl, härskaren över dessa åttio ac-
res underland, senare byggt upp. Icke långt
från turbinhuset stod en ensam mast med stym-
pade och tilltrasslade koppartrådar slokande
kring sin spets: ett melankoliskt monument
över uppfmnarens första försök med trådlös
kraftöverföring.

Övermodigt stort tilltagna föreföllo i jämfö-
relse härmed de senare anläggningarna. Halv-
vägs uppför huvudberget, några fot från stupet,
stod en enorm glob av glimmande stålnätverk
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på en spinkig tornkonstruktion av stål en
oändligt förstorad upplaga av Eurekas mystiska
master. Grova kablar ledde från det inre av
tornet ned tili ett monstruöst hus av järn och
klippblock vid sjön i kraterbottnen; byggnaden
saknade fönster och dörrar och såg ut som den
huggits ur lavan tili fem, sex våningars höjd.
Störst bland övriga byggnader, vilka i en sken-
bar oreda lågo strödda över platån, var ett
femvåningshus av laxröd tegel närä branten mot
slätten. Det stod i förbindelse med en ofant-
lig stålbur, uppbyggd mellan fyra höga master
av korsnitade stålbalkar, vilkas toppar förenades
av en grov kabel. Från denna kabel hängde
vertikalt en massa koppartråder mot jorden,
bildande någonting snarlikt en fyrsidig jätlestor
eolsharpa. Men dessa trådar glödde mitt i da-
gens klara solsken med ett intensivt vitt, spra-
kande ljus.

Låg det för den oinvigde någonting mystiskt
i dessa byggnader, som synbarligen bildade delar
av den revolutionerande Johnsonska kraftan-
läggningen, skvallrade däremot övriga hus öppet
om sitt ändamål. Där funnos verkstäder och
smedjor, arbetarbaracker och små näpna bunga-
lows för maskinister och förmän, garager och
hangarer, förrådshus och magasin. Johnsons
egen bungalow låg i en liten oas av träd och
gräsmattor vid insjöns Strand; den yppiga vege-
tationen på denna lilla fläck stack underligt av
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mol den omgivande ödsligheten. Huset vai- en-
keli men rymligt, och det nastan primitiva bo-
haget stod i en egendomlig kontrast tili fulländ-
ningen i alla tekniska anordningar. Huset skulle
kunnat utgöra den förnämsta sevärdheten på
en elektrisk världsutställning såsom en oöver-
träfflig illustralion tili elektricitetens användbar-
het inom området för huslig ekonomi. Icke nog
med att vattenledningen från den kristallklara
bergsjön funktionerade elektriskt och att valtnet
i badrum, kök och diskrum uppvänndes på
elektrisk väg; icke nog med att belysningen var
elektrisk enligt ett speciellt system med ge-
nomskinliga tuber och rör av utomordentlig
ljusstyrka och att hela huset vid behov upp-
värmdes medelst elektricitet; i minsta detalj
var elektrifleringen genomförd. I köket skedde
ali kokning elektriskt, och rätterna höllos var-
ma på det dukade bordet över elektricitet. Disk-
ningen utfördes på några minuter av en elek-
trisk maskin. Städningen av rummen underlät-
tades av elektriska dammsugare. I tvättstugan
rengjordes, torkades, manglades och ströks tvät-
ten med elektricitet.

Damerna voro hänförda, ehuru ingalunda
överraskade. Delta innebar egentligen ingenting
nytt; det fanns tusentals amerikanska hem, där
elektrifleringen var lika långt genomförd. Men
när Lo, grinande av stolthet, demonstrerade en
symaskin, en blandnings- och knådningsmaskin
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för degen, en köttkvarn, en kafferostare och
-kvarn, en separator, en smörkärna med flere
små hushållsredskap, alla drivna med elektrici-
tet, erkände de sig slagna. Och de stodo länge
i källarvåningen och betraktade med avundsjuka
blickar refrigeratorn, som i stark sommarhetta
höh husets temperatur på behaglig nivå och
försåg hushållet med ali den is det behövde.

När vi komraer hem, förklarade mrs Nor-
ton med stor bestämdhet, får Frank lov att låta
installera en sådan där bos oss.

Och en elektrisk glacemaskin, mamma!
bad hennes åttaåriga dotter Patricia, som regel-
bundet en gång i veckan, när hon lyftat sinä
»nålpengar», föråt sig på ice-cream.

Också Mary-Ann gick och samlade på ideer
för sitt nya hem. När hon såg det lilla duvslag-
liknande torn på taket av bungalowen, som in-
nehöll både mottagningsapparaten för den tråd-
lösa strömmen och centralen för alla de olika
ledningarna i huset, föreslog hon i sin entusiasm
att Johnson skulle installera sitt system i det
Buddenbrookska huset i Chicago och telautoma-
tiskt förse det med kraft. Av alla de förvirrande
mänga fakta rörande telautomatiken, som hon
under de sista tjugufyra timmarna absorberat,
hade kanske intet gjort ett sä djupt intryck på
henne som det, att avståndet inte spelade någon
roll vid trådlös krafttransmission.
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Men Johnson skakade på huvudet åt hennes
förslag.

Hur gärna jag än gjorde det för din skull,
my dear, så är det mig tyvärr absolut omöjligt.
Inte av tekniska skäl, bevars, utan emedan Chi-
cago elektricitetsverks koncession är liktydig
med kommunalt monopol. Du måste ge dig tili
tåls tili är 1936, då koncessionen går ut.

Men Stanley Buddenbrook bar ett som-
marbem i Lake Geneva, invände Mary-Ann, som
inte ville ge tappt.

Det fmns inte ett samballe på ett hundra
invånare, inte en by så avlägsen och obetydlig,
att inte ett eller annat elektriciletsbolag skulle
ha skaffat sig monopol på den, förklarade John-
son en smula retligt; det märktes att hän om-
nämnde ett faktum, som länge irriterat honom.

Ja, jag talar naturligtvis om Staterna, tillade
hän förklarande. Det är mycket möjligt, att när
telautomatiken en gång i framtiden blir prak-
tiskt utnyttjad i stor skala, del blir Sydamerika
eller Kina som först protiterar därav. Det är
en sak med trustväsendet, att det bromsar ali
verklig utveckling.

Mrs Norton, nee Coyne, var av fläskpackar-
släkt och mycket rik; följaktligen var hon kon-
servativ. Och med hennes ärvda intressen i di-
verse jätteföretag, som en generaliserande all-
mänhet envisades alt betrakta som fullfjädrade
truster, var det inte att undra på att hon gjorde
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front mot det gängse modet att häckla på trus-
terna. Hon var en mycket resolut och självstän-
dig kvinna, som hade sinä egna åsikter om allt
fullkomligt oberoende av mannen, och som
dessutom hade en för Norton ofta nog så obe-
kväm vana att aldrig sticka under stol med vad
hon tänkte.

Nu är ni orättvis igen, Elmer, sade hon
förebrående. Jag undrar om inte just trusterna
bilda det mest progressiva elementet i vårt sam-
hälle. De skräna förstås inte om det som Roo-
sevelt och Gompers, men principen är ingrodd
och medveten, eftersom det är affär. Tänk hara
på med vilken iver de stora bolagen inom ert
fack tillämpa alla nya uppfinningar och ideer,
hur de ständigt ligga i marknaden efter för-
bättringar, hur de gå i spetsen när det är fråga
om tid- och penning- och arbetsbesparande rae-
toder.

Oh yes, I know! Johnson vinkade
avvärjande med handen. Allt det där är na-
turligt, ty det är affär, såsom ni mycket riktigt
anmärkte. De uppfinningar och förbättringar ni
talar om äro alla ägnade att minska produk-
tionskostnaderna för trusten; men har ni obser-
verat att hur många inbesparande metoder den
än suger upp, förblir likväl priset för konsu-
menten detsamma så vida det inte rent av
går upp? Trusten gör en affär på varje förbätt-
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ring, men inte allmänheten. Är det progress,
verklig progress?

Tekniken är naturligtvis inte självända-
mål, fortfor lian. Den är ett medel att göra na-
turkrafterna människan underdåniga. Märk väl:
människan, hela släktet, inte några utvalda fä!
Det största brollet i mänsklighetens historia be-
gicks den dag, då naturens resurser, avsedda
för alla, började exploateras för den enskildes
profit. Det var värre än rån och rofferi, det var att
bära hand på världsordningen. Vad nyttar oss
teknikens progress, så länge flertalet människor,
proletären, den fattige, står utanför dess väl-
signelser?

Norton blängde ilsket på Erik Puke, som
synbarligen i tankarna gjorde anteckningar.
Kompanjonens filantropiska ideer voro för ban-
kiren som det röda klädet för tjuren. Hän
måste visserligen låta honom hållas, vid vissa
tillfällen tili och med låtsas hålla med honom,
men inom sig var hän fast besluten att driva
saken på affärsmässigt sätt. Melonen var allde-
les för saftig att skänkas bort! Johnsons upp-
finning betydde miljarder, otroliga rikedomar!
Det skulle visserligen kosta hård strid och myc-
ken möda, seg uthållighet, ständig vaksamhet
och arg list, kanske också våld och bedrägeri,
att driva saken igenom, men Norton var en
härdad man, verserad i leken och absolnt fri
från skrupler. Och belöningen var svindlande.
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Frank Norton hade haft en god karriär. Vid
ett par och fyrtio år innehade hän en inflytelse-
rik ställning inom Mellanvästerns flnansvärld,

Somliga sade att det var hans hustrus miljo-
ner, som förhjälpt honom tili den, och det är
möjligt att glansen från den dryga hemgiften
tili en viss grad förbryllat omdömet hos dem,
som senare släppt honom fram. Men i egna
och initierades ögon var Norton selfmade. Hän
hade gjort sinä lärospån på newyorkbörsen vid
unga år och under en vild tid, och det var där-
för inte underligt att firman Norton & Mapleson
mycket snart visade sig vara en bubbla, som
brast. Varje flnansman måste göra sinä erfaren-
heter, innan raognaden kommer. Och fanns det
ännu någon som erinrade sig, att den unge
mäklaren lyckades undgå kriminellt åtal endast
tack väre en rik väns generösa ingripande, och
att det i stället blev den äldre kompanjonen
som fick göra bot för firmans smärre, rent for-
mella synder med några år i Sing-Sing, så voro
dessa fakta endast ägnade att bevisa en försla-
genhet hos den unge mannen, som måste upp-
föras på en blivande finansmans kreditsida.
Merkurius var ju inte hara handelns utan också
tjuvarnas gud.

Illvilliga tungor hade i tiden också velat på-
stå, att marken där österut hade börjat bränna
Frank Norton under fötterna och att det var
därför hän sökt sig västerut. Men det där hade
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man numera glömt. Norton hade tili den grad
levät sig in i sin kommun, att hau nastan gick
och gällde för en av urinvånarna. Och det var
något som ställde en på piedestal i en stad, av
vars invånare nittio procent flyttat in först efter
den stora branden, vilken händelse betraktas
som det nya Chicagos födelsedag. Erinrade man
sig någon gång, att bankir Norton faktiskt köm-
mit tili’ pionjärstaden först under jätlekraschen
efter världsutställningen, så mindes man säkert
också att det var på tomtjobberier hän kömmit
sig upp. Och då fanns det ej ord nog starka
att prisa framsyntheten hos en strävsam ung
man, som så bergfast trott på centralmetropo-
lens lysande framtid, att hän depressionen och
den allmänna pessimismen tili trots grävt ned
sinä pengar i jungfrulig prärie just i vägen för
stadens utveckling. Naturligtvis kom ingen sig
för att fråga var lian tagit pengarna tili sinä
spekulationer ifrån; det var likgiltigt, eftersom
hän lyckats. Kanske hän räddat några spillror
från New York. Annars arbetade hän ien bank
vid Dearborn, först som clerk, mycket snart som
biträdande kassör, slutligen som förste kassör
och institutets allt i allo. Hans dåtida förmän
gåvo honom vitsordet: användbar, skarpt affärs-
huvud, mycket energisk.

Så hade hän reorganiserat sin ryktbare vän,
ingenjören-upptinnaren Johnsons affärer och
samlat alla de olika företagen på en hand, »The
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Consolidated Johnson Companies». Det var inte
mer än billigt alt hän blev president för det
stora bolaget. Ungefär i samma veva hade hän
gift sig med Harriet Coyne, som var värd sex
kalla miljoner, fördelaktigt placerade i produk-
liva företag. Miss Coyne var en bekantskap från
newyorktiden; hon hade hört tili firman Norton
& Maplesons klienter, men haft turen att få sitt
konto hos dem avslutat före falliten. Hon var
en av dessa sällsynta arvtagerskor, som före-
drogo en vanlig enkel amerikan framför ett fy-
siskt och moraliskt vrak med hertigkrona. Hen-
nes urskillning, som gjort giflermålet tili ett
evenemang inom societen, skrevs på hennes
affärstränings konto. Hon hade nämligen allt
sedän fläskpackaren Coynes, hennes fars, död
föredragit att själv administrera sin förmögenhet

något som på sin tid kommenlerats som
högeligen excentriskt. Alla faktorer sammantag-
na, hade partiet betraktats som en ovanligt kall-
blodig och för vardera kontrahenten fördelaktig
placering.

Bland posterna på Nortons kreditsida var
den ingalunda den minsta, att hän trots sitt rika
giftermål fortsatte sin affärsverksamhet. Hän
grundade en egen bank, Citizen’s National, som
under årens lopp utvecklade sig tili en av de
största vid La Salle Street. Hän hade sitt finger
med i alla företag av värde, såväl merkanttia
och induslriella som allmänt medborgerliga.
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Hän var solid, aktad, tili och med hedrad
»en mönstermedborgare», såsom en entusiastisk
talare en gång kallat honom vid en halvoffent-
lig bankett; »a jolly good fellow», såsom man
allmänt ansåg i de exklusiva klubbar, tili vilkas
habitueer hän gärna räknade sig.

Hän hade bäddat det väl för sig, och hän
borde värit nöjd. Hän var långt ifrån girig;
tvärtom hade hän namn om sig att vara en
rundhänt filantrop av aktningsvärda proportio-
ner. Men hans ungdoms första pinsamma guld-
feher hade sedän aldrig släppt honom. Den
hade hiivit liggande i bloden kronisk.' Ju
längre lian levde, desto svärare blev det för ho-
nom att inte lägga vantarna på allt guld lian
säg. Hän var ingen förtorkad, benhård dollar-
makare som vissa stora förebilder; hän var sna-
rare en representant för den moderna tidens
friska, robusta och mänskliga affärsmannatyp,
med god mage och kuvade nerver och ett kraf-
ligt handslag för de tiestä. Hän gjorde pengar
synbarligen utan ansträngning, liksoin på lek,
emedan det var hans yrke, tycktes det; och av
penningens depravation syntes inga yttre spår.
Och dock var hans själ ett enda fett dollartec-
ken, hans hjärna en räknemaskin och hans öga
ett taxeringsinstrument.

Hän hade en ärelystnad, Frank Norton; lian
var besatt av en ide, som hän själv i upprik-
tiga stunder medgav var utopisk. Hän var

8 Sanden, Money 11.
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hara en pygme mot de Stora, och i hemlighet
retade det honom. Hän hade i sin ungdom sett
plutokraterna tumia om i Wallstreet, hiivit in-
okulerad med övertygelsen om den centralise-
rade rikedomens envåldsmakt och tjusats av det
stora spelets svindlande möjligheter och ohygg-
liga spänning. I sitt inres allra heligaste mm
tillbad hän ännu sin ungdoms kraftidoler, de
hänsynslösa penningkungarna från det ameri-
kanska affärslivets laglösa barndom. Innerst
var hän ännu spelaren. Hän hade visserligen
lärt att tygla sinä passioner, men med het läng-
tan motsåg hän den dag, då hän skulle vara
mäktig nog att göra en storkupp, värdig spelets
bästa traditioner.

Med seg ihärdighet, ofantlig arbetsförmåga
och betydande talang hade hän byggt upp sin
ställning inom fmansvärlden. Men tempot till-
fredslällde honom inte; hän skulle aldrig nå sitt
mål medelst detta metodiska arbete för varje
dollar hän tog in. Hän insåg mycket väl, att
tiden inte var gynnsam för bildande av nya
stora förmögenheter; praxis, lagen och mest av
allt den allmänna opinionen satte numera hin-
der i vägen för snabb centralisation av rikedom,
och administrationen hade en irriterande mani
att lägga sig i enskilda spekulanters affärer vid
minsta skugga av misstanke att deras metoder
inte voro strikt legitima. Och dock uppgav hän
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alclrig hoppet att hans Stora tillfälle en gång
skulle komma.

I mer än tio år hade hän seit sin väg. Från
den stund hän övertog ledningen av de John-
sonska företagen och blev fullt invigd i uppfin-
narens stora livsverk, hade hän värit övertygad
om att målet kunde nås. I mer än tio år hade
hän tålmodigt lagt sinä minor. Konsolideringen
av företagen hade värit den första. Saken hade
kostat en massa pengar, men Norton och hans
hustru hade tinansierat det hela mot en sam-
fälld halvdel i bolaget. Utom några få ströak-
tier, vilka placerats på främmande händer för
att uppfylla lagens villkor om aktiebolag, ägdes
hela koncernen av Johnson och makarna Nor-
ton. Det hade alltid värit ett synnerligen har-
moniskt bolag, även om affärerna aldrig gått
vidare lysande. Johnson hyste ett oinskränkt
förtroende för Nortons affärsskicklighet, och
in te ens den annars alltid vaksamma mrs Nor-
ton hade en aning om att företaget under alla
dessa år med avsikt hållits just nätt och jämt
llylande. Bristen på ett komfortabelt rörelseka-
pital hade nödvändiggjort det ena hypoteket
efter det andra det var en sak som både
Johnson och mrs Norton funno alldeles i sin
ordning, liksom de måste erkänna att det var
fullt korrekt, att »Consolidated Johnson» alltid
sökle täcka sitt kreditbehov på annat håll än i
sin presidents egen bank. Men skulle de gjort
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sig besvär med att litet närmare undersöka Sa-

ken, hade det otvivelaktigt förefallit dem egen-
domligt att en bankman som Norton inte var i
stånd att tillförsäkra bolaget den nödiga kredi-
ten på förmånligare villkor än som skedde.
Som det nu var, åto lånen upp så gott som
hela profiten.

Det var en hei kedja av minor, som låg be-
gravad under detta kreditsystem. Och Norton
började anse tiden småningom vara inne att låta
dem springa. Hän hade länge nog haft fördrag
med kompanjonens envisa mostånd mot den
stora uppfmningens kommersiella utnyttjande.

Eurekas sensationella reklamfärd tili Chi-
cago hade iscensatts av Norton »för att
stärka ' Consolidated Johnsons kredit», såsom
hän framställde saken för sin kompanjon. Den-
ne, som diltills envist vägrat att demonstrera
sin upptinning inför otfentligheten, hade denna
gång gått i fällan utan att beräkna att hän där-
igenom tillförde Norton en här av bundsförvan-
ter, som komme att sträcka giriga händer efter
uppfinningen. Johnson med sin barnsliga tillit
och sin idealism kunde överhuvud inte hysa
någon misstro beträffande sin väns motiv; hade
någon på sakernas nuvarande ståndpunkt av-
slöjat Nortons pian för honom, skulle hän an-
tingen ha skrattat åt honom eller kört ut ho-
nom, men i vartdera fallet skulle hän ha fram-
härdat i sin tillit.



117

Slumpen hade dessutom kömmit Norton tili
hjälp i en detalj, som ingalunda var oväsentlig
för hans plans framgång. Professor Barratts
ord om risken av en ofullständig patentbeskriv-
ning hade tallit i tacksam jordmån och bespa-
rat Norton en uppfordran, som kunnat ge an-
ledning tili misstroende. Johnson-bolaget hade
visserligen enligt i tiden upprättat kontrakt fö-
reträdesrätt tili samtliga Johnsons tekniska upp-
finningar, men i betraktande av dennes abso-
luta vägran att redan nu släppa sitt telautoma-
tiska system i marknaden var det för Norton
av största vikt att hän i sin ägo erhöll en nog-
grann beskrivning över uppfmningen, ty därige-
nom skulle hän bli oberoende av uppflnnaren
själv. Vid närmare eftertanke var Norton där-
för böjd att betrakta Erik Pukes uppträdande
på scenen snarare som en lycka än motsatsen,
förutsatt att hän verkligen åtog sig författandet
av beskrivningen. Risken av spioneri för någon
konkurrerande firmas räkning skulle hän, Nor-
ton, nog förstå att i sinom tid paralysera.

Omedelbart efter lunchen, vilken gjorde Los
kokkonst ali heder, kallade Norton sin hustru
och uppflnnaren tili en affärskonferens. Det var
faktiskt ett formellt korrekt sammanträde av
Johnson-bolaget det gällde; det faktum att mötet
nrsprungligen värit avsett att hållas i Chicago
spelade ingen roll, enär Norton i varje fall på
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förhand försäkrat sig om de frånvarande aktio-
närernas fullmakter.

Det var vid detta sammanträde hän lät mi-
norna springa. Med ledning av bolagets böcker
och stödande sig på ett utlåtande av en berömd
expert, som gått igenom dem, påvisade Norton
bar, att bolagets ställning numera var sådan,
alt det inte kunde hållas flytande under rådande
strama kreditförhållanden och ogynnsamma in-
dustriella konjunkturer med mindre än att ak-
tiekapitalet fördubblades. Med en air av an-
språkslös generositet erbjöd hän sig att själv
teckria hälften av tillskottskapitalet, men föreslog
att resten skulle placeras bland »outsiders» och
företaget, som hittills haft karaktären av slutet
bolag, sålunda rekonstrueras på en allmännare,
mer kommersiell bas med utsikt tili papprens
framtida notering på aktiebörsen.

Det blev en hetsig debatt. Mrs Norton var
på förhand vunnen för sin mans pian, ehuru
hon var lyckligt okunnig om dess rätta bety-
delse. Men Johnson stred desperat emot. Egen-
domligt nog var det inte för att hän insåg, att
man höll på att råna honom på frukterna av
hans livs arbete, som hän stred; i så fall hade
Norton utan betänkande genomdrivit sin vilja.
Utan det var mot vad hän kallade Nortons
»förödmjukande ädelmod» lian protesterade. Om
ställningen var så dålig som den angivna rela-
tionen angav, kunde hän inte tillåta sin vän att
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ytterligare riskera en så stor summa som hans
erbjudande innebar hellre dä låta utomstående
teckna hela tillskottskapitalet. Men delta gick
alldeles inte ihop med Nortons pian, där huvud-
vikten läg vid bibehållandet av aktiemajoriteten.
Hän sökte påvisa vådan av alt låta nya aktio-
närer få ett allt för stort inflytande inom bola-
get. Mrs Norton understödde honom emfatiskt
och hotade med att lägga under sig hela den
nya emissionen, så framt den släpptes vind för
våg ut i marknaden.

Man diskuterade länge. Slutligen avgjordes
frågan genom en kompromiss: Norton och John-
son skulle vardera övertaga tjugufem procent av
den nya emissionen, medan resten finge tecknas
av »outsiders» under direktionens kontroll. John-
son trodde sig vara i stånd att skrapa ihop det
belopp hän för sin del behövde, men Norton
bestämde en mycket snäv termin för summans
inbetalande i ett sista hopp att dock slutligen
kunna slå honom ur brädet.

I varje fall, tänkte Norton, skulle hän se tili
att de »outsiders» som tecknade voro hans
kreatur.



Åren ha farit mycket milt fram med hen-
ne, sade Johnson.

Hän och Norton sutto vid sin whiskygrogg
på verandan och betraktade mrs Worthington,
som spelade tennis med lilla Patricia på planen
nedanför bungalowen.

Ja, i ett avseende finner jag henne tili
och med charmantare än i vår ungdom. Nor-
ton följde kisande den unga änkans rörelser och
glömde för en gångs skull att beundra sin dot-
ter, vilken annars alltid lade beslag på hans
uppmärksamhet, om hon var inom synhåll.
Den där mogna fylligheten gör henne mer be-
tonat feminin, på samma gång mer retande och
svåråtkomlig. Stanley Buddenbrook har haft tur

så vida han nukan tillfredsställa henne.
Du nämnde om, att du värit Worthing-

tons och hennes bankir. Du har således haft
känning av dem alla dessa år. Egendomligt att
du aldrig förr än i går nämnt ett ord om det
för mig?

Tja. Norton smålog fint. Jag ansåg
det bäst för alla parter att du hölls utanför. Du
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var i tiden på ett beskyddande sätt intresserad
av henne, så där platoniskt-faderligt, du minns?
Du hade kanske känt dig manad att ingripa.

Det fanns således skäl tili det? Hon var
olycklig?

Inte hon allena båda. De voro visst
kara i varann, vardera på sitt sätt. Och som
du vet, kan det aldrig vara lyckligt, när äkta
makar älska varann. Inte för sådana naturer.

Johnson lätsin blick en stund dröja vid
mrs Nortons junoniska gestalt, där hon i en
ställning av absolut och målmedveten vila satt
på en trädgårdssoffa med sjön som bakgrund för
sitt blonda hår. Alit hos henne verkade mål-
medvetet. Förmodligen var också hennes äkten-
skap resultatet av ett logiskt och bindande tan-
keslut, där känslan inte hade något att säga.
Och Johnson måste erkänna för sig själv, att
det lilla han sett av det Nortonska äktenskapet,
föreföll det att vara sällsynt harmoniskt han
ville kalla det förnuftigt. Så tili vida tycktes
Nortons egen erfarenhet bekräfta hans äkten-
skapliga maxim.

Inga barn? frågade han.
Nej, inga egna. De hade en fosterdotter,

soin slöt sig tili fadern vid skilsmässan. Hon
är visst kvar där nere i Arizona, på deras ranch.
En litet hesynnerlig ung dam hon säger att
Mary-Ann långsamt torterade ihjäl sin man.
Det är ju absurt, eftersom hän dog först sex år
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efter skilsmässan, men hon vägrar absolut alt
återse sin fostermor.

Vem är Hiekan?
Vet inte; det är en hemlighet. De togo

upp tienne soin helt liten, och hon anar knap-
past själv att hon inte är deras verkliga barn.
Så vida hon inte hiivit upplyst om förhållandet
efter Worthingtons död. Ännu när testamentet
bröts hon fick alltsammans, förstås visste
hon det emellertid inte, och det slog mig som
kuriöst, eftersom hon vårdat honom i det sista.
På dödsbädden brukar man ju avslöja sådana
där hemligheter, men hän tog hennes med sig
i graven.

Slutet kom kanske för plötsligt?
Inte vad jag vet. Hän ville skona henne

för någon stor sorg, det är min tro. De voro
myeket fästa vid varann, de två.

De sutto tysta en stund och följde förstrött
med spelet. Lilla Patricia hade gott gry i sig;
poängen stod i själva verket lika. Mary-Ann
spelade med ett mjukt behag, som fick relief av
hennes motståndares kantiga, pojkaktigt Ma rö-
relser och förtjusta skrik.

Var äro dina egna avkomlingar? frågade
Norton plötsligt.

Båda vid kusten i sommarläger. Jag hade
svårt att få Herbert i väg; hän hade helst upp-
oflrat hela sin sommarferie för att få gå och
rota bland maskinerna och modellerna här. I
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höst börjar lian vid tekniska högskolan. Det
är en tröst att veta, att ens livsverk fortsättes,
när man en gång är borta.

Johnson skrattade tili och fortfor i livligare
ton:

Kan du tänka dig, pojken bar gjort en
uppfinning, som slår hans gamla pappa på fing-
rarna. Hän bar under ett par ferier specialiserat
sig på min aerofon, medan jag värit upptagen
av annat. Som du vet, bar apparaten ända tili
senaste tid värit defekt så tili vida, att vi inte
kunnat inskränka våra samtal tili den talande
ocb den hän ringt upp, utan bar hela »nätet»
samtidigt allarmerats. Det bar ju inte generat
stort, så länge bara tre apparater värit i bruk,
din och mr Becks och min. Men naturligtvis
bar denna brist utgjort ett hinder för en utvidg-
ning av nätet, och sålunda bar den briljanta
lilla apparaten hittills faktiskt värit ingenting
annat än en intressant leksak. Herbert sökte
för ett par år sedän! tigga en apparat av mig,
så hän skulle dagligen kunna tala med mig,
men jag vägrade att låta honom få en, emedan
jag inte onödigtvis ville försvåra kommunika-
tionen mellan den ursprungliga trion och Her-
bert dessutom då ännu satt på skolbänken ocb
skulle ha hiivit distraherad i sinä studier. Jag
förklarade för honom orsaken tili min vägran

att vi inte kunde individualisera strömmen
mellan två apparater. Jag var i stånd att göra
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det beträffande alla minä övriga strömkonsu-
menter allt mitt raaskinen här uppe, från
verkstaden tili centralerna på våra boningshus,
mottar fullständigt isolerad ström men de
härför erforderliga individualiserade mottagnings-
apparaterna äro så pass skrymmande, att det
inte kunde komma i fråga att installera dem i
aerofonen.

Norton nickade. Hän visste det där mycket
väl, eftersom just den där defekten förhindrat
ett kommersiellt exploaterande av aerofonen
långt före detta.

Weil, pojken tog mitt avslag hårdare än
jag tyckte saken var värd, och jag tänkte redan
igen ta itu med problemet ora ett strömisole-
ringssystem, sora skulle ta minimalt utrymme,
då andra arbeten kommo emellan och jag glöm-
de bort alltsaramans. Nä, kan du tanka dig
i våras kom Herbert med hela historien fix och
färdig!

Är det möjligt! Norton förstod vad
detta förtroende innebar i dollars och cents.

Jo, fix och färdig, säger jag dig. Hän
hade utexperimenterat saken på en urmakeri-
verkstad inte långt från colleget! Hän hade till-
lämpat samma avtoningsprincip, som jag använ-
der vid grövre individualiseringar, men använt
nytt material, som jag aldrig kömmit att tänka
på, med den påföljd att hans isolator kan stop-
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pas in i en svensk tändsticksask. Den är eli
mästerstycke av flnmekanik!

—■ Är den är den invecklad vid an-
vändningen? Nortons röst Ijöd tili den grad
likgiltig, att Johnson fann sig föranlåten att ge
sin entusiasm fritt lopp.

Ett barn, som hunnit så långt alt det
känner tili siffrorna, kan ställa in apparaten på
vilken »abonnent» som helst! förklarade hän
med känsla. Isolatorn monteras in i själva aero-
fonhöljet och blir oåtkomlig; dessutom är den
så starkt konstruerad, att den bör räcka i en
mänskoålder. Utanpå höljet fastgörs en nyckel
i fonn av vridbara cirkelskivor ungefärligen
liknande kombinationslåset på ett kassaskåp.
Nyckeln kan ställas in på vilket tai man än
önskar ringa upp, och signalen går direkt och
fullkomligt isolerad tili den aerofon, vars recei-
ver konstruerats för motsvarande nummer. Allt-
sammans otroligt enkelt betydligt enklare
och mindre tidsödande än det gamla systemet
med trassliga och opåpassliga centralfröknar och
»upptagna» ledningar. Följ med, skall du få
se! Vi hålla just på att tillverka några isolato-
rer i verkstaden, ty naturligtvis aptera vi Her-
berts system med detsamma. Samtidigt kan du
lämna in din fick-aerofon för installation du
kan ju få nummer fyra. Först kommer den
enda damen i »nätet», Mary-Ann, som jag lo-
vade en apparat i morse; nummer två är Beck,



126

tre jag själv, och fem blir Herbert. Om din fru
önskar en apparat också, så blir hon nummer
sex. Come on!

Hän hade rest sig och gestikulerade ivrigt.
Men bankiren sait bara och trummade på bord-
skivan.

Uu är ett stort barn, Johnson! förklarade
hän torrt.

Å tusan kanske det! Hur kommer du
att tänka på det?

Jo, för dig tycks aerofonen fortfarande
vara en rolig leksak, ingenting annat. Du har
inte betänkt, att den trådlösa telefonen nu hii-
vit en säljbar artikel av kolossalt värde. Dina
royalties på detta enda patent komma att stiga
tili åtskilliga miljoner . .

.

Hän talade med pinsamt eftertryck. Men
Johnson avbröt honom:

Minä royalties, säger du? Men det är ju
Herberts patentet på hela apparaten har
sökts i hans namn. Och det är inte mer än
rätt och billigt, eftersom det endast tack väre
honom är någonting värt. Vi ha också anmält
tili registrering märket »Herbert’s Aerophone»

hän satte sig emot det först, men jag för-
klarade att jag skänker honom soin födelsedags-
gåva de av minä patent, som ingå i apparaten,
under förutsättning att hän betalar Consolidated
Johnson en viss procent för användningen av
det trådlösa transmissionssystemet. Jag har
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glömt att nämna ora det där tidigare, men
hoppas du inte har någonting emot arrange-
manget?

Jag anser det oerhört lättsinnigt, sade
Norton i förbittrad ton, i det hän reste sig.
Hän tänkte tillägga: »Glöm inte att det är jag
sora är chef för Consolidated Johnson!» men
hän ville inte riskera en öppen brytning inte
ännu. Först måste hän vara säker på sin dik-
tatorställning.

Under vägen tili verkstaden reflekterade hän
över läget. Herbert Johnson var nyss bliven
rayndig hade alltså fria händer. Det var tro-
ligt att hän med det snaraste skulle söka ex-
ploatera sitt patent, men Norton var ganska
säker på att hän inte skulle vända sig tili fa-
derns bolag i detta syfte. Hän skulle sannolikt
grun,da ett eget bolag eller också helt enkelt
sälja patentet tili något konsortium. Sökte de in-
föra aerofonen i Staterna, så var företaget på
förhand dömt att misslyckas; Bell-trusten var
dem för stark. Antagligen skulle de dock inse
detta och vända sig tili något annat land att
börja med. Det skulle i varje fall kosta dem
en ofantlig massa pengar att äta sig in. Good
and well Johnson hade i sin naivitet lämnat
Consolidated Johnson en ypperlig hållhake på
dem, även om hän egenmäktigt skänkt bort nytt-
janderätten tili flere värdefulla smärre patent.
Stipulationen om ersättning för tillämpning av
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det telautomatiska systemet var alldeles nog.
Den kunde i sinom tid i erfarna händer bli en
snara, som strypte hela aerofonkonsortiet. Det
fanns jurister, som nog kunde ställa om att
aerofonen dock sist och slutligen hamnade hos
Norton. Det skulle otvivelaktigt bli billigast att
vänta . . .

Halvvägs mötte de Erik Puke. Hän kom
om hörnet vid den stora fönsterlösa byggnaden
vid sjön och föreföll ytterligt upprörd, trots en
raanlig strävan att synas lugn.

Mr Johnson, jag bar kömmit underfund
med er hemlighet! ropade hän.

Vilken hemlighet? frågade uppfinnaren,
som gått i sinä tankar.

Den om var ni tar er kraft ifrån.
Reportern hade inte trampat Kraterns mark

i fem minuter efter debarkeringen från Eureka,
innan han uppfattat att här förelåg ett vida
större problem än lian någonsin kunnat ana.
Flodbädden var ju kruttorr, och en blick runt
den lilla insjön övertygade honom om att den
inte i och för sig tjänade något tekniskt ända-
mål. Om vattenkraft kunde det sålunda inte bli
tai och dock hade hela världen fått det in-
trycket att Johnson vid sinä experiment begag-
nade sig av hydroelektrisk energi. Få utom-
stående och ändå färre teknici hade någonsin
värit i tillfälle att bese anläggningarna på Kra-
tern, och ingen hade synbarligen betvivlat att
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Johnson hade tillgång på vattenkraft, ehuru en
blick på kartan hade bort ådagalägga att statio-
nen lag mitt i ett torrt ökenbälte. Själv hade
Johnson veterligen aldrig uttalat sig i frågan,
på vilket sätt hän frarabragte de hundraåttio
ä tvåhundratusen hästkrafter, vitka man visste
stodo tili hans förfogande här ute, och hans
förtegenhet hade aldrig fallit i ögonen, eftersom
man tagit saken för given.

Det kunde inte heller bli tai om att fram-
ställa denna betydande energimängd med till-
hjälp av koi eller annat bränsle, ty dels skulle
ett sådant förfarande värit ruinerande för det
störsla kapital, dels saknade Spindletop-trakten
erforderliga kommunikationer med yttervärlden.
Det var numera, sedän bibanan tili oljefältet
för cirka tjugu år sedän raserats, åttio miles tili
närmaste järnvägsstation.

Erik Puke hade naturligtvis frågat uppfinna-
ren om saken. Johnson hade emellerlid vägrat
att tillfredsställa hans vetgirighet och överlåtit
åt honom att själv ta reda på förhållandet.
Hän ställde härmed reportern på prov.

Och nu rapporterade den unge mamien att
hän löst problemet. Johnson blev med ens in-
tresserad.

Ali right låt höra er version, sade
han.

Puke sväljde och sväljde.
Jag skulle aldrig trott något sådant möj-

-9 Sanden, Money 11.
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ligt! stammade han entusiasmen höll på att
kväva honom. De båda andra observerade att
hans kläder voro nedsölade av damm ochjord,
och svetten hade plöjt ränder i hans sotiga an-
sikte. Men hans trohjärtat blåa ögon skeno som
om han sett himmelen öppen.

Weil?
Det låter så fantastiskt, att man kunde

tro jag yrar, sade Puke och rodnade.
Möjligen andra, inte jag, uppmuntrade

Johnson; inom sig kände hän sig mer smickrad
av den unge teknikerns tafatta beundran än av
någon offentlig utmärkelse, som hittills kömmit
honom tili del. Ut med språket, sir!

Jo, ni tar er kraft från luften! ropade
Puke andfådd. Ni tillgodogör er atmosvärens
elektricitet! Ni har löst problemet om utilisering
av den statiska elektriciteten!

Har någon av mitt folk skvallrat?
De tiga som muren. Men jag klättrade

dit upp hän; pekade på det oformliga tornet
över Lone Mountains svindlande stup medan
den där jätteflugsvampen glödde i natten. Jag
tillstår att jag tidigare var böjd för att tro, att
det var avsändningsstationen för de trådlösa
vågorna som ni förlagt där uppe, men efter ett
par timmars grubbel inne i stålskeleltet förstod
jag att det i stället var mottagningsstationen för
rymdens elektricitet. Upptäckten gjorde mig så
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knäsvag, alt jag på en god stund inte vågade
mig ner.

Ni kan skatla er lycklig som koni ifrån
det äventyret med livet, sade Johnson allvarligt.
Det enda mänskoliv den här anläggningen någon-
sin skördat, strök med där uppe. Det var en
arbetare jag skickat upp att reparera en felaktig
isolator hela tornet är, som ni kanske obser-
verade, isolerat från jorden och den stackars
saten koin aldrig tillbaka. Hän försvann spår-
löst. Hade troligen trots varningar råkat i kon-
takt med kondensatorsvären och brunnit upp
rubb och stubb. Om jag hade kunnat misstänka
att ni skulle utsträcka erä undersökningar ända
dit upp, hade jag varnat er.

Ingen skada skedd, mr Johnson, sade
Puke.

Men det där tornet förstår ni hur del
arbetar? frågade Johnson, som var intresserad
att veta hur mycket den unge mannen verkli-
gen kunnat smälta.

Ni nämnde själv ordet kondensatorsvär
ni menade förstås svampens stora hatt, bör-

jade Puke med skinande ögon. Den statiska
elektriciteten lägger sig på den, tills hela globen
är mältad. Under globen finnes en aytappnings-
spets, som korresponderar med två mottagnings-
poler nere i tornet, den ena hörande tili jord-
ledningen, den andra tili en kabel, som letts in
här. Hän gick fram och klappade efterlryck-



132

ligt med handen på betongväggen tili det hem-
lighetsfullt slutna huset. Avståndet mellan
avtappnings- och mottagningspolerna kan reg-
leras här nerifrån på mekanisk väg alit efter
urladdningens styrka, är det inte så?

Johnson nickade.
Nåväl, det här huset inrymmer ett otal

transformatorceller, kan jag förstå. Jag hörde
tordön rulla där inne i natt, och det gav mig
ytterligare ett spår. Ni måste, mr Johnson, ha
lyckats konstruera en mätare för elektrisk ström
av oändlig styrka?

Delvis har ni rätt. Min nya voltameter
har en kapacitet om hundra miljoner voit, men
det har hänt att den det oaktat värit inadekvat.
Den är emellertid fullt tillräcklig för minä behov
för närvarande.

Och här inne, i den här byggnaden, kan
ni transformera ända tili hundra miljoner voit?
nästan skrek Puke.

Tja, det vore ingen omöjlighet. Men vi
noja oss med att transformera tio miljoner ellei-
mindre. Det är fullt tillräckligt för vårt behov,
tillfogade hän skraltande.

Skulle tro det! sade Erik Puke. Men hän
log inte; hän var blek av sinnesrörelse.

Bankir Norton, soin hittills hållit sig tyst och
iakttagande, inföll nu:

Det förvånar mig, Johnson, att du, soin

svartsjukt bevarat hemligheten med dina kraft-
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resurser i så många år, nu anser tiden vara inne
att avslöja alltsammans.

Erik Puke blev ögonblickligen kallblodig och
misstrogen. Bankiren hade visserligen pä sistone
påfallande ändrat sitt sätt mot honom, men
det hindrade inte att Puke fortfarande var på
sin vakt.

Varför skall det vara en hemlighet? frå-
gade hän frankt. Det var en fråga hän gjort
sig många gånger under de sista timmarna,
och hän var fast besluten att nu skaffa sig ett
svar.

Uppfinnaren slog hjälplöst ut med händerna,
- Hemlighet, hemlighet det är ingen

hemlighet! Ingen har helt enkelt frågat mig om
det ingen förrän ni. Hade man gjort det, är
det troligt att jag skulle givit samma svar som
åt er: tag reda på sammanhanget! Men man
har tagit för givet att jag haft vattenkraft, och
följaktligen har frågan aldrig kömmit upp. Och
jag tillstår att det värit bekvämast för mig på
det sättet. Det finns en gräns för människans
förmåga att tro, och ni vet lika väl som jag alt
redan mitt trådlösa transmissionssystem delvis
överskridit denna gräns. Om man stämplat mig
som charlatan redan för telautomatikens skull,
dit utvecklingen dock steg för steg lett fram,
skulle man sannolikt stenat mig eller börjat be-
tvivla minä själsförmögenheter, om jag därtill
förklarat alt jag uppfunnit ett sätt att tillgodo-



134

göra mig luftens fria elektricitet ett problem
som de största snillen genqm tiderna utan fram
gång sökt lösa. Att det lyckats mig här ute har
berott på en enastående lycklig förening av idea-
liska klimatologiska och atmosväriska förhål-
landen, som gjort det möjligt för mig att grund-
ligt undersöka och kartlägga de stationära vå-
gorna. Men saken är tili den grad komplicerad
och beroende av rent lokala företeelser, att
knappast ens de mest progressiva fackmän
skulle konna smälta den, med mindre de såg
bevisen med egna ögon.

Dessutom, tillade hän, hatar jag publi-
citet. Jag anser det rent av innebära en fara,
ty jag arbetar ju inte för det närvarande utan
för framtiden. Jag vore därför tacksam, om ni
än så länge inte ville nämna om det där för
erä läsare.



De klimatologiska förhållandena på Kratern,
soin av Johnson betecknats som idealiska för
hans tekniska syften, voro raka motsatsen för
hans gäster, särskilt kvinnorna med deras sen-
sitiva nervsystem. Otroligl våldsamma elekt-
riska stormar återkommo dagligen med nastan
astronomisk regelbundenhet, och damerna devde
i en ständig fruktan för att blixten skulle siä
ned, en fruktan som fördubblades, sedän ända-
målet med den nnderliga kondensatorsvären uppe
på Lone Mountain förklarats för dem. Tili och
med Mary-Ann med sin tekniska visdom halv-
glömd för resten under de långa åren sedän hen-
nes ungdom hade svårt att fatta att denna
mirakulösa kraftanläggning icke innebar en di-
rekt utmaning av naturkrafterna. Den vitglö-
dande globen där uppe tryckte på nykomlingar-
nas sinnen som en ständigt överhängande ka-
tastrof, och den glada stämningen från första
dagarna av samvaron dunstade hastigt bort in-
för nervernas häftiga överretning.

Därtill kom, att temperaturen började bli obe-
kväm. Man var visserligen ännu i juli, men Hie-

dan Östern och Mellanvästern ännu ångstades i
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tropisk värme, visade termometern i väststaterna
en abnorm tendens att sjunka. Där hade värit
snöstormar och stark frost vid Stillahavskusten,
Californias fruktskörd var totalt förstörd, och
blizzard på blizzard sökte få bukt på ökenhet-
tan så långt upp som på sandhedarna i Arizona.
En morgon lågo stora snödrivor i Lone Monn-
tains klyftor och skrevor, och gräsmattan kring
den Johnsonska bungalowen var pudrad vit av
frost. Det gjorde ett hastigt slut på det stär-
kande, Ma livet utomhus för Johnsons gäster,
ty den plötsliga vinterimitationen visade ingen
lust att släppa sitt grepp, och damerna vägrade
att ta på sig de tjocka herrulstrar och pälsfod-
rade västar, ännu doftande av kamfer, som de-
ras värd sökte truga på dem. Norton hade efter
ett par dagar rest tillbaka tili sin bank och sin
börs; man hade sett honom sväva ned i en av
de monstruösa paviljonger, som drivna av elek-
tricitet på trådlös väg förmedlade både last- och
persontraliken över kraterranden ned tili slätten,
och man hade med kikaren följt honom, där hän
i en av ställets kraftiga biler försvunnit som en
springande tarantel över den vida sandöknen
där nere. Eureka var för tillfället försatt ur bruk

man hade värit tvungen att i och för repa-
ration skicka bort en av de ömtåliga oxygen-
apparaterna ombord, som automatiskt förnyade
luften inom fartyget, då det med stark fart gick
hermeliskt slutet i den förtunnade atmosvären
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på stor höjd. Damerna, som beslutat att stanna
kvar, tills luftskeppet åter kunde lämna sin han-
gar, så mycket hellre som den rara luften på
kraterplatåns höjd tili en början tycktes verka
särdeles välgörande på den något anemiska Pa-
tricia, ångrade sig snart och gingo med en till-
tagande olust omkring i huset, väntande på nya
obehagliga överraskningar från naturens sida.
Själva luften tycktes i längden göra dem retliga
och oroliga. Det var ett faktani, att de började
trivas allt inindre väl i varandras sällskap, ju
mer exalterade förhållandena gjorde dem. Mrs
Norton, Mary-Ann och lilla Patricia voro nu-
mera också för det mesta lämnade åt sig själva,
ty Johnson och hans nye sekreterare voro da-
gen lång upptagna av sitt arbete borta i labora-
toriebyggnaden. Norton hade lagt dem på sinnet
att så snabbt som möjligt stöka undan patent-
beskrivningen, och sedän de väl en gång tagit
itu med arbetet, forcerade de det självmant tili
det yttersta, helt uppfyllda av de Stora ideerna
som de voro. De syntes knappast tili vid mål-
tiderna, och om de höllo damerna sällskap om
kvällen, voro de ointressanta och fåordiga, ifall
de inte fingo tala teknik.

Teknik, teknik, teknik! Mary-Ann knöt i hem-
lighet handen åt detta allt uppslukande vidun-
der, som dock en gång i tiden värit hennes egen
käpphäst.-; Varför hade hon egentligen följt med
hit ut i öknen? Vad hade hon väntat sig?
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Naturligtvis hade det främst värit den sensa-
tionella luftfärden sora lockat. Men hon måste
erkänna för sig själv att den värit en missräk-
ning. Hon hade väntat sig någonting extraordi-
närt, nervrivande nytt, någonting som skulle satt
hennes mod på ett sådant prov, att hennes få-
fänga känt sig tillfredsställd. I stället hade det
hiivit en besynnerligt händelsefattig resa, så högt
över moinen att hon förlorat känslan av his-
nande höjd och fått intrycket av någonting mak-
ligt och vardagligt utan en tillstymmelse tili fara.
Inte ens farten hade märkts innanför stålväg-
garna, och trött på att vänta på en nervkittling,
som synbarligen skulle utebli, hade hon fram
på morgonen lagt sig tili vila i en av fartygets
komfortabla hytter. Nedstigningen hade då vä-

rit det intressantaste under hela färden, då jor-
den åter hiivit synlig djupt, djupt under dem,
medan fartyget med svindlande fart borrat sig
nedåt. "Men tili och med nu vägrade hennes ner-
ver att förmedla intryck av fara. När hon tänkte
efter, var hon höjd att erkänna, att det var viss-
heten om att Elmer Johnson själv manövrerade
skeppet, som berövat också detta moment varje
anstrykning av sensation. Hon kände sig lika
trygg i hans händer nu som då hon var en ung
llicka, och det var inte utan att det retade henne.

Men här uppe, under vistelsen på Kratern,
var förhållandet ett annat. Så upprörande som
Johnson försummade sinä gäster, saknade hon
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förnimmelsen av att hän vakade över och be-
skyddade dem. Hon var visserligen den första
att uppmana honom tili arbete, men det var en
pose, ty när hän var borta, saknade hon honom
mer än hon ville erkänna för sig själv. När allt
kom omkring hade det nog värit utsikten tili
hans sällskap som lockat henne tili denna ut-
flykt. Hän utövade fortfarande något av sin ung-
doms magiska makt över henne. Det var besyn-
nerligt, ty under alla de uppslitande åren av
hennes äktenskap hade hon knappast ägnat ho-
nom en tanke. Och det retade henne, enär det
tycktes kalikasta hennes teorier om hennes eget
väsens reflekterade och bekväma kylä.

Man talar om »den farliga åldern». Mary-
Ann var trettifem år och hade aldrig älskat.
Hennes väsen var som en fullväxt och fullt ut-
vecklad frukt, som väntar på sin mognad. Det
hade aldrig förr gått upp för henne, att hon höll
på att gå miste om något stort i livet; hon äls-
kade sitt fiskblods svalka och det sinnets lugn,
som följer den konsekventa egoismen ät. Men
under hennes kalla och klara hjärna började nu
främmande rysningar krypa genom hennes vä-
sen. Hon trodde hon vantrivdes, men var ändå
hemligt belåten över varje nytt dröjsmål med
Eurekas utrustning, som förlängde hennes vis-
telse på denna underliga plats. Hon hade dö-
dande tråkigt, hon frös in i själen, och omgiv-
ningen var henne innerligt antipatisk.



140

Jag längtar efter Stanley Buddenbrook,
sade hon sig, men visste samtidigt att hon Ijög.
Jag längtar efter de stora städernas glans och
nöjen, sökte hon intala sig, men befarade sam-
tidigt att inga nöjen i världen skulle kunna
hindra den krypande oron i hennes blod att
fortplanta sig. Hon hade läst om föhnvinden i
alperna, som kommer på senvintern och smeker
människornas sinnen, drypande söt trånad i
kvinnornas bröst. Luften här uppe verkade lika
på henne; hon kämpade mot en tilltagande för-
virring och hade skov av en sentimentalitet, som
hon aldrig förr känt. Hon kom mer än förr att
reflektera över sitt liv. Hon tänkte på sig själv,
på männen och kvinnorna och hon började
misstänka, att livet kunde vara rikare än detta
lugna vegeterande vid en Stanley Buddenbrooks
sida, som var hennes framtidsperspektiv. Det
var inte många dagar sedän hon sagt tili sig
själv, att hon fått nog av snillen. Nu hade hon
god lust att fråga sig, om man någonsin kunde
få nog av snillen.

Elmer Johnson gick i ett delirium av arbets-
glädje och hade ingen aning om att allt inte
var i sin ordning omkring honom. Erik Puke
hade visat sig vara en medarbetare, som när-
made sig idealet, kunnig, skarpsinnig, intuitiv
och samvetsgrann. Hän hade snart ställt hela
sin tid tili uppfinnarens förfogande artiklarna
för Standard skrev hän på om nätterna och
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var redan de facto vad hän framdeles även for-
mellt skulle bli, Johnsons förste assistent. Till-
sammans utarbetade de en patentbeskrivning,
som i åskådlighet lämnade intet övrigt att önska,
och Puke förtydligade sedennera texten med ett
stort antal ritningar och planer. Medan den
unge ingenjören höll på därmed, övergick John-
son tili de praktista arbeten, som avbrutits av
chicagoresan. Där var då främst en »aerocar»,
en luftvagn av liten typ, tili linjerna närmast
påminnande om en lätt automobil, men kon-
struerad för nedstigning på såväl vatten som fast
mark. Driv- och bärkraften var densamma som
på Eureka, ett sinnrikt system av elektromag-
neter, kontinuerligt laddade på trådlös väg. Vag-
nen, som var avsedd att utgöra en kraftig länk
i den långa kedja av förenklade raaskinee, var-
med Johnson ville popularisera de elektrotek-
niska hjäipmedlen, byggdes på hans egen verk-
stad här uppe, och arbetet lovade att bli snart
och lyckligt slutfört, sedän Norton på uppflnna-
rens anhållan skickat honom ett par erfarna
chassis-smeder, tidigare anställda vid en stor bil-
fabrik i Detroit. Karlarna hade nyss anlänt, och
Johnson anmärkte ett par gånger förargacj, att
de tycktes tili den grad intresserade av anlägg-
ningen på Kratern, som inte det bittersta angick
dem, att det var svårt att få något uppmärk-
samt arbete ur dem.
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Kanske de aro spioner? inföll Mary-Ann,
som hört hans yttrande.

Omöjligt Frank Norton harju skickat
dem, och mankan vara lugn för att hän valt
dem med omsorg, sade Johnson. Det är hara
deras fördömda vetgirighet, som gör dem tili
sådana drönare i verkstaden. Den ene är tjeck,
och hän förefaller att veta åtskilligt mer än man
har rätt att vänta av en vagnmakare.

Kanske ett bättremansbarn, som här ute
slagit sig på ett praktiskt yrke, inföll Puke. Det
är inte ovanligt bland europeiska immigranter,
och det brukar betala sig.

Två veckor gingo, men ännu hördes ingen-
ling från den San Francisco-firma, som åtagit
sig att sätta Eurekas oxygenapparat i stånd.
Mrs Norton, som hade plikter i sällskapslivet
och dessutom var en av de ledande i det »up-
lift-work», som vid denna tid började bli högst
fashionabelt inom societeten, föreslog en dag att

hon och Patricia skulle söka sig tillbaka tili ci-
vilisationen samma väg som bankiren tagit. Mrs
Worthington, som naturligtvis skulle värit tvun-
gen att följa med, understödde planen, ehuru
påfallande lamt. Men Johnson ville inte höra
talas om det. Hän skulle ännu samma dag
skicka ett bud med ett telegram tili närmaste
Western Union-kontor och höra efter hur det
gick med reparationen.

Det var hundratjugu miles tili närmaste tele-
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grafstation, och budet återvände följande dag
med beskedet, att strejk utbrutit i San Fran-
cisco-flnnans faktori, men att man om ett par
dagar hoppades kuuna inmönstra nya yrkes-
arbetare från Seattle. Mrs Norton beslöt då alt
stanna ännu en vecka, i synnerhet som hennes
man enträget uppmanade henne att än så länge
sky Mellanvästern, där en stark hetta just nu
gjorde livet miserabelt. Norton stod numera i
ständig rapport med sin hustru, sedän vardera
erhållit sin aerofon, vederbörligen försedd med
Herbert Johnsons slröm-individualisalor. Också
Mary-Ann hade en av de små tingestarna upp-
ställd på sitt toalettbord och roade sig ofta
med att ringa upp de övriga medlemmarna i
delta unika frimurarförbund. Ett särskilt nöje
beredde det henne att samtala med unge Her-
bert, som trots den storslagna naturen och det
friska umgänget med jämnåriga i sommarlägret
vid Cape Cod tycktes plågas av en oslipplig
hemlängtan, varvid hän med hem förstod denna
ogästvänliga högplatå över ändlösa sträckor av
öknar och prärie. Mary-Ann hade känt honom
som liten, men aldrig sett honom sedän hän
blev vuxen; det hindrade emellertid inte att mel-
lan dem uppstod ett förtroligt förhållande per
trådlös telefon, sora beredde vardera en viss till-
fredsställelse. Elmer Johnson var allt för upp-
tagen för att kunna störas, men genom Mary-
Ann hölls sonen au courant med allt som för-
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siggick uppe på Kratern, inberäknat faderns ar-
beten och planer, för så viti hon hade reda på
dem. Och den unge mannen sökte kompensera
henne genom att hålla henne noggrant under-
rättad om vad som hände i den övriga världen.
Hän tog för vana att läsa högt ur tidningarna
för henne, så snart Boston-bladen vid middags-
tiden avlämnades i lägret, och Mary-Ann i sin
tur omtalade allt av vikt hon sålunda erfor vid
lunchbordet samma dag i den Johnsonska bun-
galowen. Hon litade härvid inte alltid på sitt
minne, utan gjorde stenografiska anteckningar
efter Herberts diktamen. Delta gav henne sys-
selsättning för någon timme om dagen, och de
övriga voro hjärtligt tacksamma för hennes möda,
ty isoleringen här uppe tryckte dem alla i större
eller mindre grad. Post anlände hara två gån-
ger i veckan och var då oftast flere dagar gam-
mal.

Nå, vad nytt i dag? var en fråga, som
mrs Worthington kunde vara säker om att möta,
då det lilla sällskapet träffades vid lunchbordet.
Och hon var smått stolt över sin roll som ny-
hetsförmedlare.

Johnson saknades numera aldrig vid bordet,
och hän var barnsligt förtjust över den nytta
aerofonen gjorde dem.

— När Herberts aerofon väl en gång kom-
mer universellt i bruk, blir .det hela hopen lät-
tare att levä, sade hau. Lita på alt min pojke
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fulländar sitt isoleringssystem därhän, att inte
bara tusen- ulan miljontals aerofonmeddelanden
samtidigt kuuna sändas genom samma ledande
medium ulan att inkräkta på varann. En ensam
kraflstation på ett hundra hästkrafter är tillräck-
lig för hundratals miljoner apparater. Betänk
vad det innebär! Det blir lika billigt att »aero-
fonera» som att tala ut i luften, och ingen män-
niska skall vara så fattig att hon inte bar råd
att hålla sig med sin lilla fickapparat. Aerofonen,
eventuellt arbetande parallellt med en liten au-
tomatisk telegrafapparat, som i lättläst skrift
återger viktigare meddelanden, är framtidens
stora bildningsmedel. Jag tror och hän blin-
kade menande tili Erik Puke —• att tidningarna
snart bli överflödiga. De komma att ersättas av
stora nyhetsbyråer, som genom etern skicka ut

sinä meddelanden tili miljoner abonnenter i sam-
ma slund de snappa upp en nyhet, och dessa
meddelanden bli lika lätt tillgängliga vid antipo-
derna som på kontoren i nasta kvarter. Aerofo-
nen förenar hottentotterna i det mörkaste Af-
rika, indian-slavarna i Putumayo och de en-
samma herdarna ute på Pampas med den öv-
riga mänskligheten, och forskningsresanden i den
arkliska isens regioner, skepparen på de stora
haven, jägaren i djungeln kommer att stå i stän-
dig förbindelse med civilisationens centra och
med anhöriga och vänner. Inga mystiska för-
svinnanden mer! Aerofonen skulle räddat kap-

10 Sanden, Money 11.
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ten Scotts och hans följeslagares liv, och vi
skulle på pricken veta hur Shackleton har del
i delta nu och kurnia ila tili hans räddning, om
så behövdes. Jag hade en vän, en hra kari, som
försvann för snart två mänader sedän under en
resa i Canada. Om hän verkligen gick tili kot-
ien med »Empress» i St. Lawrencebukten, skulle
vi nu veta det, och hans familj skulle fått del
av hans sista tankar och dispositioner.

—■ Vem var det? frågade mrs Norton
En storfinansiär från Wallstreet Ira

Nelson Barnes. Hört om honom?
Mary-Ann Taylor iakttog honom spänt. Hon

hade genom tidningarna följt med hela den mys-
tiska historien, som hade rört upp en massa
damm och så när framkallat en panik i New
Yorks fmansvärld. Barnes hade ju värit hennes
första principal på den tiden hon tjänade sitt
bröd som stenograf. Hän var gift med Elmer
Johnsons frånskilda hustru, modern tili hans
barn. Hon kände åter ett sting av sin ungdoms
oresonliga antipati för denna kvinna, som för-
giftat den store uppfinnarens bästa år.

Det är åtminstone en tröst att veta, att
ankan befmner sig i lysande ekonomiska om-
ständigheter, sade hon.

Johnson gav henne en egendomlig blick.
Allmänheten tror det, ja än så länge.
Vad menar du? Barnes ansägs redan på
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min tid för miljonär många gånger om, utbrast
hon förvånad.

Oh yes, hän hade en mångmiljonärs in-
komster som president i Manhattan Trust och
en hei hop privatmedel, men hän sparade dem
inte. Hans spekulationer slukade allt hän kunde
lägga vantarna på. Sedän gamle Morgan dog
har det gått ulför med honom, och det är väl
om Manhattan Trust nukan räddas. Sedän allt
retts ut, fruktar jag att mrs Barnes inte har en
cent på sitt namn.

Att tanka sig . . . Men vad skall hon nu
ta sig tili?

Å, hon har en son, som nog skall dra
försorg om henne, sade Johnson i lätt ton.

En son? Mary-Ann räknade efter och trodde
sig förstå. Det kunde inte vara fråga om någon
annan än Herbert även om hon hade en son
med Barnes, skulle hän ännu vara för ung.
Herbert hade hiivit myndig för knappt en må-
nad sedän, och det var då hans far skänkte
honom sin andel i aerofonen. Detta var synbar-
ligen Johnsons sätt att utan att synas under-
hålla sin frånskilda hustru, änka efter en annan
man. Och det efter allt hon gjort honom!

Men Johnson hade hastigt övergivit ämnet.
Hän bemödade sig om att klargöra, att fasans-
fulla katastrofer sådana som »Empress of Ire-
lands» undergång icke skulle kumia komma i
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fråga, sedän hans telautomatiska system väl en
gång kömmit tili universell användning.

Framlidens skepp komma att bli obeman-
nade, förklarade lian. Då luften en gång blir ett
mycket säkrare medium än vattnet, kommer ali
passagerartrafik att äga rum med luftskepp, och
vattenvägarna överlåtas uteslutande åt lasttrafi-
ken. När mitt system kompletterats, blir det
möjligt att skicka ett obemannat fraktfartyg, soin

gjorts lika vatien- och lufttätt som en subraarin
och osänkbart genom vacuum, från vilken hamn
i världen som helst tili vilken annan hamn vid
de sju haven man än utvalt, framdrivet med
trådlös energi från en kraftstation var som helst
på jordytan, styrt och manövrerat uteslutande
på telautomatisk väg av en ensam man på ett
kontor på landbacken. Tack väre aerokameran,
som kommer vad det lider, skall denne man
alltid ha för sinä ögon en trogen bild av farty-
get, dess omgivning samt sjö- och väderleks-
förhållandena i varje nu. Omgiven av känsliga
apparater, skall hän inte bara vara i stånd att
vilket ögonblick som helst bestämma skeppets
läge på havet utan också »kanna» närheten av
ett annat fartyg, ett isberg eller ett rev. Där
kan inte bli några kollisioner längre, och även
om ett eller annat haveri på grund av bristande
uppmärksamhet från den ensamma manövrera-
rens sida skulle inträffa, drabbade det i varje
fall bara fartyg och last, inte människan. Tänk
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på de tusentals människoliv, som årligen häri-
genom inbesparas!

Apropå sabelskramlet i Europa fram-
tidens krigsfartyg bli väl också obemannade?
frägade Puke.

Johnsons glada inspiration vek hastigt för eli
djupt allvar.

Krigsfartyget blir en anomali under tel-
automatikens erä, sade hän. Själva kriget blir
omöjliggjort.

Då borde du skynda dig att inaugurera
denna erä, Elmer, smålog Mary-Ann. Det kom-
mer hotande underrättelser från Wien. Jag bar
här och hon slog med sitt vårdade pekfmger
på stenogrammet vid sidan av hennes kuvert
ett referat av Österrikes ultimatum tili Serbien.
Herbert var särskilt mån om att jag skulle få
det korrekt; det koramer säkert att intressera
dad, mente hän. Vili du höra?

Inle nu. Elmer Johnson hade i en
hast hiivit blek, och Mary-Ann observerade alt
hans hand skälvde, då hän förde gaffeln tili
munnen. Hon blev mycket skrämd vad hade
hon sagt, som kunnat uppröra honom så? Hän,
som annars alltid hade en så frisk aptit, tycktes
plötsligt inte vara i stånd att sväljä en bit mer
av Los läckra körsbärspaj.

Mrs Norton och Erik Puke fördjupade sig i
en diskussion om krigsmöjligheterna och märkte
inte, att de båda andra vid bordet sutto tysta.
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Den unge svensken tog redan en brytning mel-
lan dubbelmonarkin och dess morska lilla granne
för en given sak; hän ordade viti och brett om
den spända politiska situationen i Europa, om
rustningsraseriet, om den skärpta rivaliteten mel-
lan maktkonstellalionerna, och hän berusade sig
med blodiga perspektiv om ett allmänt Arma-
geddon, som skulle omskapa världen. Hän var
ung och entnsiastisk, Erik Puke, och hän svor
på att om inte Sverge gick med, skulle hän se
tili att hän åtminstone blev skickad tili valplat-
sen som krigskorrespondent. Men naturligtvis
skulle Sverge gå med; det var ju inte möjligt
annat!

Harriet Norton tog en förnuftigare synpunkt.
För hennes llegmatiska natur var den tanken
alldeles omöjlig, att de där skotten i Sarajevo
skulle bli inledningen tili-en världskonflikt, där
människoblod skulle flyta i strömmar och blom-
strande städer, ja hela länder ödeläggas. Hon
hyste visserligen den allra största respekt för
anor och fursteblod, och en av hennes hemliga
drömmar var att hon före sin död skulle förun-
nas lyckan att bli presenterad för drottning
Mary, som hon beundrade. Men hon var dock
innerst en demokratisk amerikanska, som ansåg
att en tillämpning av satsen: »öga för öga och
tand för tand» borde vara tillräcklig även i ett
fall, då blått blod gjutits. Om den där serbiske
atlentatorn poor boy, med sinä tilltrasslade
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patriotiska ideer! blev avrättad, var enligt
hennes mening brottet försonat. Hon vägrade
alt inlåta sig på politiska och nationella frågor.
Kom det tili kritan, var hon för sin del över-
tygad om, att Serbien skulle falla tili föga.

Stackars lilla Serbien! suckade hon. Man
skulle kunnat tro, att det var fråga om ett litet
föräldralöst barn, som hiivit misshandlat; hennes
ton var moderligt medlidsam.

Puke ryckte på axlarna. Hän hade träffat på
samma stupiditet förut, när det här i Amerika
hiivit tai om europeisk politik. I detta avseende
sträckte sig amerikanens horisont inte bortom
Sandy Hook; hän var en ömklig ignoramus i
den internationella konserten, och redan den
mexikanska frågan, som dock egentligen var en
inrepolitisk, hade i hans ögon karaktären av ett
olösligt problem. Där var resultatet av den in-
grodda villfarelsen, att Amerika var sig självt
nog!

Då man reste sig från bordet, gav Johnson
Mary-Ann ett tecken att följa med in i biblio-
teket.

Nukan du läsa det, sade hän, sedän hän
slutit dörren efter sig. Det lät som när en döds-
dömd fordrar att få höra sin dom.

Punkt för punkt refererade hon Österrikes
fordringar. När hon slutat och såg upp, tyckte
hon att hän hiivit flere år äldre.

Hjärtat krympte samman i hennes bröst av
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medlidande. Men ännu förstod hon inte inne-
börden av hans lidande.

Varför tar du det så hårt, Elmer? frågade
hou lågt.

Hau nickade långsamt som tili bekräftelse
av sinä egna tankar:

Det är avsett att leda tili krig, det är tyd-
ligt. Den skarpa tonen, de kränkande fordrin-
garna allt tyder på att man i Wien fattat sitt
beslut. I Wien och Berlin .. .

Hän reste sig och gick bort tili ett av de
stora fönstren, som vettade ut mot Lone Moun-
tains skrovliga, mörka vägg på andra sidan sjön.
Hän stirrade frånvarande på denna vägg, med
en blick som var stel och glasartad av intensivt
tankearbete. Mary-Ann respekterade hans tyst-
nad; hon tyckte hon hade framför sig en man,
som i överhängande livsfara virvlande snabbt
letade efter en utväg tili räddning. När en pistol-
mynning tryckes mot ens tinning, måste man
ha just det där uttrycket.

Redan som ung flicka hade hon blandat en
god portion moderlighet i sin känsla för honom.
Hän hade då förefallit henne vara ett stort barn,
hjälplös inför livets tusende praktiska detaljer,
bortkommen i den brusande världen som en
liten pys, som på vacklande benstumpar förirrat
sig från hemmet. Nu kom denna känsla tillbaka
som en varm våg av beskyddande ömhet. Den
sköljde in över hennes väsen som en stark vår.
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flod och sprängde med ens is och dammar, med-
veten egoism och ingrodd känslolöshet. Hon
förstod inte vad det var, hade inte tid att ana-
lysera och dissekera, kände hara att hela hen-
nes -varelse högt ropade att få hjälpa, att få offra
sig och tjäna. När hon efter en lång tystnad
gick bort tili honom och varsamt lade sin hand
på hans skuldra, var det som hennes bröst sprängt
sinä fjättrar, hjärtat klappade överljutt och hen-
nes ögon skeno.

Elmer dear och själva rösten hade en
ny klang; tala om alltsammans för mig!

Hän tycktes ha glömt hennes närvaro, ty
hän ryckte tili. Ännu tankspridd, tog hän hen-
nes svala hand och förde den långsamt över sin
panna och sinä ögon höll den där en minut;
så släppte hän den och började gå av och an
över golvet med långa steg och händerna i byx-
flckorna.

Hon följde honom med ögonen. Hon tyckte
sig förstå att hans förtvivlan givit med sig och
att hän nu med hela sin viljekraft beredde sig
tili kamp. Stegen voro fasta, spänstiga, utma-
nande. Ansiktet visade hårda linjer hon aldrig
sett där förut, och underkäken sköt fram lik-
soin en boxares, beredd att ta emot en stöt utan
att blinka.

Denna gång skall jag hindra det! svor
hän.

Vilket det?
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Kriget.
Hän talade mellan tänderna och ökade på

stegen.
Men Elmer, hur skall du kunna det?
Vet inte än. Men jag måste!

Plötsligt stannade hän framför henne och
grep henne hårt om skuldrorna. Hän mötte hen-
nes hängivna blick med ögon, som skuro igenom
som ett svärd.

Jag bär ansvaret, Ann ansvaret för
varje droppe blod, som gjuts på denna vår pla-
net i öppet krig. Ty jag kan hindra det! Jag
har kunnat det i tio år nu .

.
.

Tanken bröt honom plötsligt. Hans modiga
pose knäcktes, och med ens åter gammal och
förtvivlad sjönk hän ned på en stol. När hän
igen talade, var det med en gubbes vibrerande,
matta röst:

I tio år har jag kunnat det, Ann! För-
står du vilket helvete livet värit för mig? En
ocean av oskyldigt människoblod har Uutit över
mitt huvud, tusentals, hundratals tusen släckta
själar anklaga mig för sin våldsamma död. Det
är stupade och drunknade japaner och ryssar,
turkar, araber, italienare, bulgarer, rumäner,
greker, albaner, mexikaner.. . Massor av dem,
nog att befolka alla öde trakter på jorden! Präk-
tiga, friska, starka karlar, den fysiska grädden
av respektive nationers ungdom. . . Alit deras
rykande blod har kömmit över mitt huvud!
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Och betänk alla fasor, sorti följa kriget i spå-
ren; skändade kvinnor, änkors gråt, brända stä-
der, hunger och farsoter, spetsade och lemlästade
gubbar och barn. . . Och inte nog med krig och
massakrer —■ en massa olyckor tili havs och
lands, framkallade genom eliminabla orsaker,
bär jag ytterst skulden tili. Tänk bara på Tita-
nic, på Empress alla dessa tusenden oskyl-
diga liv hade sparats, om jag handlat annor-
lunda!

Elmer, du yrar!
Jag har haft min hemliga mani under

alla dessa år: jag har fört ett skuldregister. I en
svart bok i den där lådan hän pekade med
skälvande finger på ett av skrivbordsfacken
finns angivet antalet stupade i varje slag och
träffning, antalet offer för varje katastrof tidnin-
garna bragt bud om under dessa tio år. Det är
fruktansvärda siffror; de ha en förkrossande
innebörd för mig, ty de visa med statistikens
obönhörliga köld hela den oerhörda vidden av
min skuld. En skuld större än någon dödlig
någonsin borde tillåtes bära. . .

Men Elmer, tala inte så! Det är förfär-
ligt det är vanvett!

Vanvett? Ånej, rena kalla förnuftet. Men
det kan leda därhän; ibland förefäller det mig
oundvikligt.

Hon kom bort tili honom, där hän satt fram-
åtlulad med händerna vid tinningarna och
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blicken i golvet. Hon strök honom ett par gån-
ger sakta över den kala hjässan, med hela sin
själ vibrerande av ett stort medlidande.

Hän rätade långsamt på sig.
Jag bar aldrig förr taiat med någon om

detta, sade hän i fastare ton. Det förefaller som
om jag hela tiden väntat på dig, Ann. Ibland
när jag suitit här i ensamheten och grubblat och
värit rädd att svikta under bördan, bar jag köm-
mit att tanka på vår ungdoms förtrolighet och
undrat var du höll hus. Jag har rent av haft
en kansia av att vi två tillsammans länge sedän
skulle tunnit en utväg ur milt inferno. Jag har
verkligen behövt dig, Ann.

Hon drog resolut fram en fåtölj och satte
sig mitt emot honom.

Berätta alltsammans för mig, manade hon.
Kanske att det ännu inte är för sent att ställa
allt tilkatta.

Hennes lugna ton och affärsmässiga sätt
styrkte honom, ehuru den sangvinism, som hen-
nes ord röjde, samtidigt kom honom att inse
att situationens verkliga, djupt tragiska innebörd
undgätt henne. Hän gjorde sig mycket besvär
med att förklara hurusom hans telautomatiska
system, universellt apterat, med naturnödvän-
dighet måste göra slut på ali örlig. I en fien-
des hand var dess verkningar tili den grad fruk-
tansvärda och förstörande, att ingen nation, som
icke helt och hållet saknade självbevarelsedrift,



157

skulle våga uimana en annan. Ett krigs kon-
sekvenser kulminerade i absolut utrotning av
vardera parten, ett utplånande av de fientliga
nationerna från jordens yta. Intet folk i världen,
hur chauvinistiskt och lidelsefullt det än må
vara, kunde tänkas med öppna ögon vilja begå
nationein självmord rent fysiskt. Den fara
för fredsbrott, sora tycktes fortbestå även under
den telautomatiska erän på grund av den ojämna
fördelningen staterna emellan av naturens resur-
ser för framställning av elektrisk energi, främst
stenkol och vattenkraft, eliminerades på ett lyck-
ligt sätt genom den metod att tillgodogöra sig
luftens fria elektricitet, sora Johnson tillämpade
här ute.

Sora sagt, i tiö år hade systeraet värit ut-
experimenterat, i tio år hade det tillämpats här
ute utan att nägonsin slå slint. Under tiden
hade krigen avlöst varann, och stora olyckor
hade inträffat. Hundratals tusen mäuniskor hade
gått en våldsam död tili mötes hundratals
tusen liv sora kunnat räddas, ora inte Johnson
lillbakahållil sin upplinning. Hur hade lian vå-
gat påtaga sig ansvaret för dem, hur hade lian
vågat hromsa världsutvecklingen ?

Ingående, rädd att hon inte skulle förstå,
redogjorde hau för sinä motiv. Vi kanna dem
redan: världen var inte mogen för det elek-
triska millenniet; hän såg på sin uppgift ideellt,
lilantropiskt och hade inte velat att hans stora
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gåva tili mänskligheten skulle förfuskas av vin-
ningslystnaden den skulle då blott bli ett
nytt vapen i kapitalets hand, som skulle störta
massorna i ett ännu djupare slaveri än det nu-
varande, I stället för den lyckliga värld av fri-
gjorda, gudalika människor hän avsåg att skapa
skulle de sociala missförhållandena endast ytter-
mera skärpas och svalget mellan samhällsklas-
serna bli oöverstigligt svalget mellan en en-
väldig härskande grupp och människornas trä-
lande, förslavade massa, som skulle hållas i stän-
dig terror för den straffande, fruktansvärda bann-
stråle, mot vilken allt kött var maktlöst. I stäl-
let för ett Eden skulle hän åstadkomma ett ge-
henna.

Hän gjorde ingen hemlighet av de tvivel, som
stundom marterat honom. Mary-Ann tick en
inblick i de fruktansvärda strider hän i ensam-
heten utkämpat, då hän böjts tili jorden under
ansvaret och förbannat sitt stora livsverk. På
samma gång hon började fatta proportionerna
av hans lidande, fick hon syn på hans verkliga
storhet. Hon hade alltid beundrat honom, men
denna beundran hade värit barnslig och naiv
mot vad hon nu kände. .

.

När hän slutat, satt hon länge tyst, medan
hans bikt långsamt sjönk ned i hennes själ. I
denna allvarsstund stod hon vid en skiljoväg.
Hon hade kunnat skjuta ansvaret ifrån sig och
fortfarit att levä sitt egoistiska, ytliga liv, smick-
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rad i sin egenkärlek av alt ha vunnit ett storl
snilles förtroende och ignorerande hans appell
om hjälp för lösning av det största problem,
som någonsin förelagts en dödlig. Men hon hade
ingen tanke på att överge honom.

Och nu måste du träda fram, inle sant?
Hennes svarta ögon hade en stadig, modig

blick, och rösten en klang av metall.
Ja jag är glad du inser det också.

Vad Puke sade där inne om världsbrandsfröet
äger nog sin riktighet. Denna enorma katastrof
måste förhindras tili varje pris dess verknin-
gar hota ju att bli värre än tili och med de
följder av ett förtidigt utgivande av mitt system
jag nyss utmålat för dig. Men uppgiften är oer-
hört svår. Ett enda litet felgrepp, och jag fram-
kallar en vida större olycka än den jag vill för-
hindra.

Hän sprang upp och började igen mätä rum-
met med Stora steg.



(K. C.)

Frank Norton satt på sitt privatkontor i Med-
borgarbanken vid LaSalle Street en impres-
siv figur i en gediget luxuös infattning. Hän var
som alltid klädd med omsorg; en åtsittande,
smart svängd cut-away framhävde den eleganta
gestalten, där det atletiska dämpades av en fyl-
lighet just lagom att verka förmöget. Norton till-
bragte två timmar varje morgon i klubbgymna-
siet för att bibehälla sin kroppsliga vigör och
motverka vällevnadssymtomen, och hän var vid
fyrtio år i eminent grad vad man kallar en grann
kari. Det glänsande bruna håret, lätt gråsprängt
vid tinningarna inte mer än att hän blev
intressant var obegripligt väl borstat och be-
nat; ansiktet, uttryckslöst som hos en pokerspe-
lare, men välformat, utan veck eller påsar, gjorde
heder åt hans livbarberare och den amerikanska
behandlingsmetoden, medan den jämna, lagom
sommarbrynta hyn ovillkorligen förde tanken på
bilåkning och segling och golf. Uttrycket i de
gråblå ögonen var mycket kalit och tryggt och
växlade säilän. Hans händer voro mjuka och
vackra som en kvinnas, minutiöst skötta och
med långa spelsiga naglar som hos en halveuro-
peiserad mandarin.
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När dessa händer flngrade om favorabla pap-
per liksom nu, verkade det smekning. Hän gick
igenom en häflad packe brev och memoranda,
svar på ett cirkulär hän skickat ut för någon
vecka sedän. Det var betydelsefulla meddelanden;
deras penningvärde kunde uppskattas tili halvan-
nan miljard dollars i detta nu förutom de svind-
lande vinstex-, som vinkade i framtiden.

Bankiren lutade sig tillbaka i skrivsiolen och
smålog slugt, medan hän vägde brevpacken i
sin hand. Hän var på god väg att nå sin hem-
liga längtans mål. I denna stund höh hän i sin
hand trådarna tili den största finansiella pian
världen någonsin skådat. En maramutkorpora-
tion, en trusternas trust, som skulle göra ålla
tidigare finansiella och industriella kombinatio-
ner tili sinä lydiga vasaller. En maktcentralisa-
tion, för vilken tili och med jordens krönta hu-
vud skulle böja sig.

Bankiren smålog slugt. Man hade velat påstå
att tiden inte var gynnsam för finansiella ny-
bildningar i stor skala, att J. Pierpont Morgan
värit den siste aktivisten av Amerikas penning-
oligarki och att ingen fanns, som kunde ta upp
hans fallna mantel. Det var sant alt det glesnat
i storskogen, och att återväxten föreföll hopp-
löst klen. Norton, som värit med om trusternas
vilda gryningstid och sett de stora naimien stråla
i allt starkare glans på den högre finansens hira-
mel, kunde räkna på fingarna de titaner, som

11 Sanden, Money 11.
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funnos kvar och också de hade dragit sig ur
leken, retirerat tili golfplanerna, Newport eller
de europeiska huvudstädernas lugnare almosvär.
E. H. Harriman Arar borta, och hans efterträdax-e
krympte tili pygmeer vid en jämförelse med den
store järnvägsfinansiären. Cassatt och Hawley
hade störtat från sinä pjedestaler utan att någon
klättrat upp i stället. Försäkringsjättarna Dry-
den, McCall, Hyde och McCnrdy hade efterträtts
men icke ersatts. Ingen hade som Havemeyer
sett möjligheterna i sackarin. Det engång så
fruktade namnet Gary var numera hara namnet
på en stad i Indiana. Spånr ägskungarna Yerkes,
Elkins, Ryan multnade i jorden, medan deras
penningkvarnar malde slentrian. Kapitalreter som
John S. Kennedy, Samuel Sloane, D. O. Mills
och Thorne tycktes ha tagit sinä affärshemlig-
heter med sig i graven, och vad beträffar James
J. Hill, Rockefeller, Henry C. Frick, George W.
Perkins och Thomas F. Ryan, forna solar på
fmansens himmel, som frivilligt eller av nödtvång
gålt i moln, måste man ersätta deras strålande
ljus med medelmåttiga efterträdares talgdankar.
Även de professionella storspekulanterna hade
lämnat sinä jaktmarker. James R. Keene, kring
vars namn tre decennier av Wallstreets historia
är skriven, hade dött så gott som utfattig, och
de tiestä av nittiotalets spektakulära spelare hade
gått bort före honom. John W. Gates hade in-
gått sitt sista vad med benrangelsmannen och
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förlorat. Av hans stallbröder hade Charles Coster
begått självmord, när hans lyckliga stjärna över-
gav honom, Daniel J. Sally, vars stora bomulls-
corners slutade med en katastrof, höll nu ett
boardinghonse någonstans vid Long Islandsun-
det, och E. L. Harper hade förlorat allt vad hän
ägde och hamnat i fängelse. De övriga medlem-
marna av den beryktade »tolvan» hade spärlöst
försvunnit. Den siste, den som hållit sig längst,
Ira Nelson Barnes, frossade nu flskarna på i St.
Lawrencebukten.

De voro borta, skingrade. Där fanns sanner-
ligen luft och ljus för nya jättefuror i storsko-
gen. Men hurudan var jordmånen? Samhälls-
filosoferna och de finansiella profeterna hade
velat göra gällande, att trusternas erä vore för
alltid förbi. Där var kongressen med säckarna
fyllda av antitrustlagar, där var den interstatliga
handelskommissionen; där funnos tariffgrälen
och arbetarunionerna. Där var dessutom den nya
samhällsmoralen och en vaken opinion, som
omöjliggjorde de gamla sjörövarmetoderna. Man
mäste allt gå varliga fram, om man skulle kunna
åstadkomma någonting stort under detta sam-
fällda tryck ovanifrån och underifrån och från
sidorna.

Frank Nortons ögon krympte ihop tili smala
springor, medan hän tänkte på detta. Hän var
böjd att erkänna, att uppgiften i vanliga fall
skulle överstigil hans krafter. I vanliga fall
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men hans var ett o v a n Ii g t fall! Hans elektriska
kolossaltrust skulle ingen regering eller kongress
eller handelskommission eller arbetarunion rå
på! Den var immun för alla angrepp, enär den
lag inne med ett fruktansvärt vapen, som ingen
skulle våga utmana. Det vapnels namn var prog-
ress. Samhället måste tiga och tåla, om det
ville bli delaktigt av utvecklingens välsignelser;
i annat fall kunde det hända att utvecklingen
bromsades hundra år tillbaka i tiden.

Norton hade noga tänkt sig in i situationen.
Hans pian var genialisk i sin fullständighet. Alit
hade hän förutsett; det fanns inte ett smyghål
för angrepp utifrån.

Nej, inte utifrån. Blev där någon överrask-
ning, så måste den komma inifrån. Hän var
säker på alla andra i kretsen än Elmer Johnson.
De övriga skulle vinningslystnaden svetsa sum-
man, men hän kände allt för väl tili uppfinna-
rens absurda ideer för att veta, att guldet inte
hade någon lockelse för honom. Det var troligt
att inte ens det kolossala pris den nya super-
trusten kunde erbjuda honom skulle förmå rubba
hans beslut att aldrig lämna uppfinningarna ifrån
sig för snöd vinning. »Tiden var inte mogen» !

Annu för ett par veckor sedän hade hän enve-
tet vidhållit denna åsikt.

Weil det gjorde Norton ont om honom,
men hau fick inte stå i vägen. När den elektriska
jättekorporationen en gäng framställde sitt an-
bud tili Consolidated Johnson-bolaget, var ali-
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ting lagt tillrätta för att uppfmnaren skulle bli
utvoterad. Norton hade redan placerat den ut-
slaggivande delen av den nya aktieemissionen
på säkra händer. Majoriteten var tryggad.

Om det måste gå därhän, så skulle det för
Johnson komma soin en blixt från klar himmel.
Hän skulle inte få nys om saken, innan minän
sprang. Hän skulle stå där överrumplad och
slagen, ur stånd att försvara sig, bunden tili hän-
der och fötter av omständigheterna och lagen.
Norton hade värit mycket noga i den punkien:
att lagen skulle ge honom rätt. . .

I dag skulle representanter för landets elekt-
ricitetsbolag samlas tili en konferens hos Nor-
ton i Medborgarbanken. De största trusterna
inom branschen hade visat intresse för Nortons
pian Western Electric, General Electric, Con-
solidated City & Industrial, White Eight, Amal-
gamated Supply Manufacturing och andra. De-
ras anslutning garanterade framgången; om några
smärre bolag föredrogo att stå utanför, drabbade
det dem själva värst. Johnsons telautomatiska
system och statiska utiliseringsmetod betydde
en revolution inom branschen, men en revolution
som betalade sig glänsande, om bara producen-
terna höllo ihop och med gemensamraa krafter
hindrade ett prisfall. Med tiden, kanske redan
om några år, skulle den tili en början nog så
kostsamma omläggningen av produktionssättet
rendera intressenterna svindlande dividender. Ty
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det var just det stora med Johnsons uppfinnin-
gar, att de framställde elektriciteten ur intet och
för så gott som intet distribuerade den. Men
denna prisbillighet skulle komma producenterna
tili godo inte konsumenterna. Detta var grund-
principen för den beramade sammanslutningen.

Konferensen var ytterst hemlig. Man hade
vidtagit omfattande försiktighetsmått för att in-
genting skulle sippra ut. AU skriftväxling rörande
planen hade förts extra sekret. Endast presiden-
terna och de tekniska cheferna för respektive
korporationer voro invigda. Man hade kömmit
överens om att fördela de hiirestä representan-
terna på olika hotell för att inte sammanställ-
ningen av flere berömda namn inom samma
bransch skulle leda någon skarpsynt reporter på
spåret. Erik Pukes entusiastiska artikelserie i
Standard hade kömmit åtskillig oro åstad bland
innehavarna av elektriska papper. Ett enda knyst
om den planerade sammanslutningen skulle vara
inledningen tili en elektrisk hausse på börsen,
men detta ingick ingalunda i de invigdas pian

en haisse skulle då värit mer välkommen,
eftersom de i en framtid vinkande svindlande
profiterna lato det vattnas i munnen på dem
efter mer av pappren.

Ute i direktionsrummet, som gränsade tili
Nortons privatrum och hade direkt ingång från
brandgränden, rörde sig bankens betrodda äldsta
vaktmästare ljudiöst över den mjuka mattan,
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sysselsatt med alt lägga sista handen vid an-
ordningarna för sammanträdet. Genom den öppna
dörren kunde presidenten se hur hän vant skar
yoteringslapparna och vässade kosmospennorna,
fördelande dem framför de högryggade mahogny-
fåtöljerna kring det stora gröna bordet. Hans
rörelser voro avmätta och högtidliga, och fastän
ingen ännu anlänt, hade hans vitmenade, långa
hejduksansikte ett uttryck av ytterlig respekt.
Ännu en sista gång dammade och gned hän de
massiva silverkandelabrarna på bordet— en på väi-

stää om ordförandens högsäte vid kortändan och
en för var tredje fåtölj utefter bordets hela längd.
Hän provtände belysningen och kontrollerade
att ingen av glödlamporna var utbrunnen. Så
kom hän ljudiöst bort tili dörren, harklade sig
diskret och anmälde:

Alit är i ordning, herr president.
Det är hra, Castman. Bankiren kastade

en blick på vägguret, som stod inbyggt i ma-
hognypanelen bakom ordförandens stol. Håll
er ute i vestibylen, redo att ta emot herrarna,
när de komma. Men kom ihåg, Castman inte
ett knyst om sammanträdet tili någon! Om ni
ser ett bekant ansikte, så blundar ni, Castman
•—■ förstår ni?

Alldeles, herr president.
Den gamle trotjänaren tassade tyst tillbaka

över den orientaliska mattan och ut i tamburen.
Konferensdeltagarna hade anmodats undvika hu-
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vudentreen genom expeditionssalen åt LaSalle
Street och i stället göra bruk av bakvägen från
den obskyra gränden. Man kunde aldrig vara
försiktig nog.

Klockan närmade sig elva.
Bankir Norton, som dock berömde sig av att

inte äga några nerver, lämnade sin skrivstol och
började gå upp och ned i rummet. Betydelsen
av de kommande timmarna var för honom per-
sonligen så enorm, att hän totalt glömde att
första villkoret för en finansmans framgång är
att hän inte ett ögonblick förlorar de vida per-
spektiven, överblicken över det allmänna läget.
Hän hade sagt tili om att hän på inga villkor
fick störas. Följaktligen visste hän ingenting om
de ödesdigra runor, som just nu inristades på
historiens blad. Hans fönster vettade åt en skum
gränd, där bara lastforor skramlade över den
eländiga stenläggningen, och tidningskolportörer-
nas ohyggliga skrän, som ekade i alla gator,
trängde inte hit in. Bara ett stenkast ifrån, på
trappan tili Board of Trade Chicagobörsen

- slogs man om extrabladen, och kurserna bör-
jade vibrera, medan ett förlamande tryck bredde
sig över affärsvärlden. Väntans starka spän-
ning. .

.

Men Frank Norton trampade segerviss sin
ödesstig över golvet i sitt tysta rum, av och an,
av och an.

Hän hade sagt tili om att hän på inga vill-
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kor fick störas. Lika fullt var där någon som
djärvdes knacka på hans dörr, först tveksamt,
så mer bestämt. Norton gick lugnt bort tili dör-
ren, men inte för att öppna. I stället vred hau
nyckeln i lås. Knackningarna upphörde, och hän
hörde steg avlägsna sig inåt banklokalen där
utanför. En dörr öppnades ett rassel av klatt-
rande skrivmaskiner så allt tyst.

Det var väl förste kassören, Pelham, som
var framme igen, tänkte bankiren. Hän kunde
då aldrig lära sig att följa order!

Telefonen ringde i samma stund som någon
ringde på vid grändingången. Hän hörde gamle
Eastman öppna ytterdörren. Den fördömda tele-
fonen ringde igen, skarpt och envist. Norton
gick bort, tog ned luren och lät den hänga slappt
ned i sitt snöre. Oväsendet upphörde.

Så gick hän raskt för att ta emot sin gäst.
På tröskeln mötte hän Elmer Johnson. Hän

bar ännu panaman på huvudet och såg ner-
vös ut.

Det välkomnande leendet kring bankirens
mun frös bort, och lian skiftade färg av över-
raskning. Av alla människor på jorden var kom-
panjonen minst välkommen i denna stund.
Klockan var fatalt närä elva.

Vad är det här för ett förbannat hemlig-
hetsmakeri? bröt Johnson ut. Jag kommer in
bankvägen, och man säger att du inte får stö-
ras, Ett viktigt sammanträde här inne, förkla-
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rar man stränga order. Och så finns här
ju inte en levande själ utom du och Castman!
Om det inte vore mitt under börstiden, kunde
jag tro du höll ett kärleksmöte, gamle syndare.

Jag har en viktig konferens klockan elva,
förklarade bankiren avmätt. Yad för dig hit?

Är på genomresa tili Washington, D. G.
Mitt tåg går om fyrtio minuter, och jag stack
mig upp för att säga dig, att jag ämnar erbjuda
Vita huset mitt system för att stoppa det här
krigseländet. Wilson är den enda, som kan in-
tervenera med framgång. Ja, apropå damerna
följde naturligtvis med. Din fru är väl hemma
hos sig vid det här laget.

Frank Norton gick bort och stängde flygel-
dörrarna tili direktionsrummet. Det var någon-
ting smygande i hans rörelser, rnen hans vackra
ansikte bar åter den ogenomträngliga pokermas-
ken. Smidig, elegant, impressiv, ställde hän sig
med ryggen mot marmorkaminen där fanns
en kamin i rummet, ehuru huset hade central-
uppvärmning; den användes att bränna upp hem-
liga papper i.

Det enda tecknet på bankirens nervositet var
att hans spetsiga mandarinnaglar trummade en
underlig marsch mot marmorn hakoin hans
rygg. Hans blick var mycket kali och blå, men
hän såg inte på kompanjonen.
- Du har väl betänkt, att patenten sanno-
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ligt bli värdelösa, om du inviger utomstående i
förfarandet? frågade hän.

—■ Det måste göras, även med risk att det
går så. Här stå större värden på spel än som
någonsin kan mätäs i pengar. Vi få hålla oss
skadeslösa med medvetandet att ha gjort en god
gärning.

Det var någonting nytt hos ingenjören, nå-
gonting målmedvetet och fast. Hän lalade ener-
giskt, bestämt, som en den där fattat sitt be-
slut.

Jag kan inte godkänna det, kom det i
iskall ton från Norton.

Johnson studsade inte för ordens utan för
tonens skull. Hän hade väntat sig motstånd, en
störtskur av argument och motskäl, och hän var
rustad för det. Men hän var inte rustad för öp-
pen fiendskap.

En minut, en full och innehållsrik minut,
fixerade hän mannen vid kaminen. Nortons
fingrar trummade nu en marche funebre; nag-
larna knäppte i släpigt tempo mot den kalla
stenen, litet ojämt som i spänd väntan.

Ali right så får jag göra det utan ditt
godkännande då.

Johnson tryckte hatten ned i pannan och
gick mot dörren. Det var en mycket smärtsara
överraskning, men hän trodde hän var på det
klara med Norton nu.

Du gör ingenting i den här saken, John-
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son ingenting, förstår du! kom det i samma
jämna, iskällä ton från bankiren.

Uppfmnaren svarade inte sköt bara upp dör-
ren. Då tillade Norton:

Sä vida du inte, vill hamua i fängelse. . .
Johnson virvlade runt på tröskeln. Hän skulle

skrattat åt den andres hotelse, om inte den där
tonen värit. Den gav intrycket av en spelare,
som gör sin sista insats allt på ett kort. Där
fanns synbarligen någonting, som gjorde Nor-
ton desperat. I sin desperation kunde hän verk-
ligen vara i stånd att ställa tili svårigheter för
sin kompanjon. Fängelse det var ju absurl,
men Johnson hade just nu inte tid att ta någon
risk. Blev hän tvungen tili overksamhet, skulle
allt gå på sin hals. Då stod Europa inte att
rädda.

Sjung ut! sade hän.
Frank Norton gick lungt fram tili skrivbor-

det, tog ett sammanrullat dokument ur ett av
facken och räckte det nonchalant över sin axel.
Ett ögonblick stred Johnson med sig själv; så
gick lian och ryckte tili sig pappret. Det var
ett officiellt dokument, försett med sigill och ut-
färdat av någon distriktsdomare i City hali, Chi-
cago underskriften oläslig. Hastigt ögnade
Johnson igenom det. Det började koka inom
honom, när det gick upp för honom vad det
var. Ett rättsförbud! Vid häktningsäventyr be-
rövades Elmer Johnson på grund av i tiden in-
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gånget kontrakt med Consolidated Johnson Com-
pany rätten att förfoga över patenten XX lit.
E.nrs 864, 333—38, innan Consolidated Johnson
Company bevisligen och defmitivt fattat avgöran-
de i frågan huruvida bolaget ville begagna sig
av sin kontraktsenliga företrädesrätt tili paten-
tens inlösande eller ej. Förbudet var utfärdat
på presidentens för Consolidated Johnson an-
hållan redan den tjugunde juli. I dag var det
den tjuguåttonde.

Liksom de flesta laici hyste Johnson en obe-
stämd fruktan för lagen, icke minst på grund
av egna bittra erfarenheter. Den förvirrande
mängden av stats- och federallagar tycktes honom
tillkommen enkom för att lämna durkdrivna
advokater fritt spelrum, och den moraliska rätt-
visan drunknade hjälplöst i de tekniska finter-
nas uppsjö. Särskilt patentlagarna voro liksom
enkom gjorda med otaliga smyghål för samvets-
lösa marodörer och ränksmidare det var inte
så få patent, som under hans uppfinnarbana
frånsvindlats Johnson under oklanderliga juri-
diska former.

Papperet skälvde i hans hand. Det kokade
inom honom av en stor vrede. Samtidigt visste
hän mycket väl, att den uppgift lian självmant
åtagit sig var så stor och viktig, att hän inte
fick låta sin tankeskärpa avtrubbas av någon
emotion. Hän stred tappert för att bibehålla sin
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självbehärskning. Ett felsteg nu skulle måhända
bli ödesdigert för miljoner medmänniskor.

Jag vädjar, flck hän fram. Hän trodde
sig förstå, att hän skulle vinna tid genom atl
omedelbart anföra besvär.

Det kan du inte. Norton vände sig inte
om. Det där dokuinentet är en kopia. För-
budet skall formellt delges dig på övligt sätt
genom en av domstolens tjänstemän. Innan detta
skett, kan förbudet inte överklagas.

Men då är jag ju ännu oförhindrad
, Jag varnar dig för ett försök i den vägen,

Johnson, sade bankiren med sin jämna röst. Det
är mycket möjligt att samma tjänstemän, soin

delger dig förbudet, också är försedd med häkt-
ningsorder. Och hän kan intinna sig i ett myc-
ket olämpligt ögonblick. . .

Hän skulle bara våga!
Norton vände sig om och sade med efter-

tryck:
Du är onekligen ett geni, Johnson. Men

du är det oaktat underkastad Förenta staternas
lagar. Glöm aldrig det!

Johnsons hjärna malde förtvivlat för att linna
nägon utväg. Hän insåg att den andre lagt nä-
tet mycket tätt omkring honom. Den skenbara
försummelsen att delge honom förbudet officiellt
var ett infernaliskt knep, soin dömde honom
tili overksamhet. Rättstjänaren, som skulle ut-
föra uppdraget, var naturligtvis i Nortons sold.
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Johnson kunde gå tili honom och fordra alt få
del av dokumentet, men hän skulle vägra, ända
tills den för Norton behagliga tidpunkten val-

inne. Det vore sjmbarligen inte ovälkommet för
Norton, om hän kunde ertappa uppfinnaren på
bar gärning, i färd med att överträda förbudet;
det skulle justifiera en omedelbar häktning.

Hän skulle naturligtvis bli frigiven igen mot
borgen, det kunde inte bli fräga om annat. Men
då skulle i alla fall saken komma under dom-
stols behandling och den snygga konflikten bli
allmänt känd. Dessutom kunde en process dra-
gas ut i det oändliga, och under tiden skulle
det där rättsförbudet förbli giltigt. Hur hän än
vände sig, var hän fången.

Bankiren lyssnade spänt efter röster från di-
rektionsrummet. Någon hade gått i dörren där
ute. Klockan var redan över elva. Hans enda
önskan var nu att bli av med Johnson så fort
som möjligt.

Denne gav själv klaven tili en skenbar va-
penvila. Hän hade kömmit att tanka på, att
hela denna konflikt lättast skulle utageras inom
Consolidated Johnson Companies. Fick hän hara
tili stånd ett definitivt beslut av bolagsstämma
därhän, att bolaget icke önskade begagna sig av
sin företrädesrätt beträffande de telautomatiska
patenten, hade lian åter frihet att handia som
hau ville med dem. Det innebar visserligen en



176

tidsförlust också det, men det yar den enda ut-
väg hän kunde utfundera.

Jag måste fordra att du omedelbart sam-
mankallar bolaget, sade lian. Denna sekvestre-
ringsåtgärd måste genast upphävas.

Ett gäckande leende lekte för ett ögonblick
kring Nortons läppar, men hän svarade med sin
oföränderligt lugna röst:

Som du vill. Kanske redan i kväll?
Ja, i kväll. På bolagets kontor.

—■ AU right, sade Norton.
Hän lät kompanjonen avträda bankvägen och

stod så ett ögonblick och funderade. Det hade
kömmit tili öppet krig med Johnson förr än hän
väntat och hän måste tilistä det för sig själv

förr än hau var fullt rustad. Annu hade
hän inte den där patentbeskrivningen i sin hand.
Unge Puke hade troligen stannat ute vid Kra-
tern; hän skulle skynda på honom, så snart
konferensen var över. Johnsons assistent hade
sin egen aerofon nu nummer sju - så det
gick bekväml. Var det troligt att Johnson skulle
komma med kontraorder? Bah, hän var ju bun-
den tili händer och fötter; det var förstås förarg-
ligt att hän fått nys om intrigen före det av-
görande sammanträdet uppe i Consolidated John-
son, men lian skulle inte kuuna uträtta något

majoriteten var ju säkerställd. Kanske den
elektriska jättetrustens anbud kunde föreläggas
bolagsstämman redan samma kväll. .

. .
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Ute i direktionsrummet sullo två herrar och
väntade på honom: mr Leslie från General
Electric och Stanley Buddenbrook. Det slog Nor-
ton som ett dåligt omen, att gamle Leslie be-
hållit på sig den snusbruna, slitna överrock,
som den originella fmansmannen envisades att
bära tili och med i julivärmen. Även Budden-
brook bar änu hatten på huvudet. Hur järn-
vägsmannen överhuvud hamnat här förstod Nor-
ton inte alls; hän var inte bland de anmälda
representänterna.

Båda herrarna buro likbjudarminer.
■— Huh, Norton, huh ett förbannat streck

i räkningarna, vad? grymtade chefen för Gene-
ral Electric tili hälsning. Ert vackra projekt hade
kunnat komina för en månad sedän; då hade
vi rnöjligen ännu fått det flott. Men nu ja,
huh, ni förstår ju det här krigseländet,
huh. . .

Hän reste sig pustande. Innan hän gick mot
dörren, tillade hän:

Ingen orsak att vänta på de andra, huh..
Också Buddenbrook reste sig.

Jag är här å Amalgamated Supply Manu-
facturing Companys vägnar för att säga, att un-
derhandlingarna naturligtvis måste avbrytas, sade
lian. Ni förstår, om Tyskland går med, blir det
svärt för oss att fortsätta produktionen. Mr Fer-
ry, bolagets president, var själv men
återvände för en timme sedän tili New York.

12 Sanden, Money 11.
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Det går redan rykten om att börsen skall stän-
gas. Ja, det var ju beklagligt gud vet vad det
blir av det här. . .

Också hän backade mot dörren.
Norton tog sig ovillkorligen åt huvudet. Pan-

nan var våt av kallsvett, men hän nickade far-
väl med ett leende och mumlade mekanistit:

Mycket beklagligt. .
. Gud vet vad det

blir av det här. . .

Det dova mullret från Europa höll på att
växa tili ett rytande. Norton visste det inte, men
samma förmiddag hade Österrike förklarat sin
lilla granne krig. I Ryssland rustade man feb-
rilt; Tyskland bade utfärdat mobiliseringsordex-.
Europas krönta huvuden växlade ödesdigra tele-
gram.

På alla Chicagos gator vrålade tidningspoj-
karna. På förste kassörens i Medborgarbanken
pulpet växte depesch-högen. Men chefen fick
inte störas.



(K. G.)

Elmer Johnson hade förelagt sig en jätte-
uppgift. Hän var så genomträngd av den, att
när hän på aftonen den tjuguåttonde juli läm-
nade Consolidated Johnson-bolagets kontor efter
ett förkrossande nederlag, förrådd av sin när-
maste vän och medarbetare, tvekade hän inte
ett ögonblick om den kurs hän skulle inslå. Hän
hyste ingen respekt för lagen; därtill hade den
visat sig för fal. Hans uppgift var av sådan na-
tur, att hän kände på sig att den justifierade
tili och med ett öppet lagbrott. Det var en far-
lig väg hän beträdde, men hän hade inga tvivel
om att det var den enda hän hade att gå.

En taxicab tog honom tili Shermanhotellet,
där lian i väntan på sammanträdet i bolaget
tagit in. Hän övertygade sig om att lian kunde
komma tili Washington med ett tåg över Cleve-
land, som skulle avgå från Chicago klockan uio
fyrtio sarama kväll. Det var inte ett expresståg,
men hän räknade ut att lian ändå skulle vinna
ett par timmar i förbundshuvudstaden. Hän kla-
rade sin räkning i kassan och gav order om sinä
saker. Det slog honom som en ödets bittra ironi,
att hän, som konstruerat och hade tili sitt för-
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fogande väridens snabbaste fortskaffningsmedel,
just nu, då var minut var ödesdiger, skulle vara
hänvisad tili de vanliga drönarkommunikatio-
nerna. Var det någon mening med den där strej-
ken nere i Frisco, som på detta sätt fördröjde
Eurekas iståndsättande? I det Stora hela föreföll
det honom som kämpade hän för världen mot
hela världen.

Bolagsstämman hade värit kort, och klockan
var ännu inte nio, när hän uträttat sitt ärende
i hotellkassan och tog hissen upp tili sitt mm.
Här kom hän att tanka på, att Mary-Ann helt
säkert med spänning väntade att få höra om
utgången av sammanträdet. Hon var numera
hans förtrogna, alldeles som förr i världen. Det
var inte utan att hän kände sig varm om hjär-
tat vid denna tanke.

Välinne på sitt rum ringde hän upp henne
i aerofonen. Hon svarade genast. Då hon aldrig
bar apparaten på sig, innebar det att hon väli-
tät på detta samtal.

Kullröstad? nästan skrek hon, sedän lian
med en röst, som hän sökte göra glättig, under-
rättat henne om hur det gått. Jag förstår inte
hur det kunde ske!

Ä, det var mycket enkelt jag harju
värit en sådan godtrogen narri skrattade hän
bittert. Hän hade inte ansett sig ha orsak alt
tala om det förut, men nu berättade lian med
några ord om ökningen av Johnsonbolagets ka-
pital och Nortons fördelning av nyemissionen.
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Hela denna manipulation hade avslöjats för ho-
nom vid bolagsstämman.

Så nu står jag här ulan något inflytande
inom det bolag, som handhar minä affärer, slu-
tade hän. Och det varsta är, att jag är bunden
vid det av vårt kontrakt. Jag kan inte få det
upphävt av någon domstol, så länge Norton et
consortes hålla sig inom den formella rättens
gränser. De äro faktiskt ägare tili allt jag fram-
bragt, och själv är jag bliven ett nådehjon!

Hän kunde höra hur hon stönade.
Duck up, old girl! söitte hän trösta. De

må gärna behålla vad de redan ha; det är i alla
fall bara bagateller. Men mitt telautomatiska
system skola de aldrig kunna lägga vantarna på

det tror jag ändå jag är man för! Utan mig
kunna de aldrig rekonstruera systemet, och mig
få de allt vänta på. Lagen må kunna en hei
hop, men tvinga en människa att tala kan den
ändå inte. Hellre än jag lämnar min stora upp-
fmning åt de där marodörerna förstör jag allt-
sammans, låter hela anläggningen där ute gå upp
i lågor och glömmer att jag någonsin gjort en
världsomstörtande upptäckt. Ty jag har korn
på dem nu, och jag är säker på att det vore
den största olycka för vår värld, om de skulle
få min uppfmning i sinä händer. De ha något
sattyg i görningen, det är tydligt.

Ja, kan du tänka dig jag har fått en
liten titt i deras kort, inföll Mary-Ann livligt.
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Stanley Buddenbrook och jag åto middag på
Blackstone för en timme sedän, och hän berät-
tade i förtroende att Norton är på väg att grunda
en elektricitetstrust av jättelika dimensioner, men
att man nödgats uppskjuta planen på grund av
krigshotet. De anse det inte uteslutet att hela
Europa råkar i brand, och då kan det hända
att Japan passar på och fordrar en uppgörelse
med oss, eller någonting dilåt. Tänk, Elmer,
om också vi råka in i virveln!

En elektricitetstrust så, så. Rösten
lät märkvärdigt tam, men Mary-Ann kunde inte
se att den kom mellan våldsamt sammanbitna
tänder. Hän nickade bistert för sig själv, när
hän tänkte på att olyckan sannolikt skulle värit
ett fullbordat faktum nu, om inte kriget köm-
mit emellan. Hän trodde sig förstå vad det var
för ett viktigt sammanträde, som förberetts i
Medborgarbanken hindret hade sannerligen
yppat sig i sista stund! Om hans ansträgningar
ännu kröntes med framgång och Europa kunde
bringas tili förnuft, skulle Norton givetvis så
snart fredsgarantier erhållits återuppta sinä trust-
planer. Då, först då skulle det verkliga enviget
börja mellan de två, Norton och Johnson
domstolsfejden, processerna. En annan än John-
son, med samma utpräglade motvilja för noto-
ritet, skulle måhända ett ögonblick känt sig fres-
tad överge sin mission för att undgå det per-
sonliga obehag, som måste följa med huvudrol-
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len i en sensationell rättssak. Men Johnson var
genomträngd av känslan av sitt oerhörda ansvar,
och tanken alt hän ännu kunde undandra sig
sin uppgift kom aldrig för honom.

Medan hän utfrågade Mary-Ann om alli hon
visste om trustplanen och hon visste alli vad
Buddenbrook visste, det vill säga alltsammans

gick det upp för honom varför man voterat
somman gjort vid sammanträdet i Johnson-
bolagel. Det hade förefallit honom misstänkligt
då, men nu txmdde hän att hän förstod. Sedän
hän genast i början av stämman vädrat sig tili
att en kupp var i görningen och att hän synbar-
ligen var i minoriteten, hade hän yrkat på ome-
delbart avgörande av principfrågan: huruvida
bolaget ville begagna sig av sin företrädesrätt
eller ej. Så som landet tydligen läg, insåg hän
att hans enda chance tili seger låg just här. Om
frågan besvarades jakande, ankom det på honom
att nämna sinä villkor, och lian skulle då kun-
nat skruva upp sinä fordringar tili en inaccep-
tabel höjd. Då hade hän, om hän hara envist
vidhöll sin ståndpunkt, slutligen hiivit löst från
sitt kontrakt. Hade åter frågan besvarats nekande,
skulle rättsförbudet automatiskt annullerats, och
det hade för honom för tillfället värit det vikti-
gaste. Men Norton hade värit honom för slug.
Man hade endast beslutat att tills vidare lämna
frågan öppen och ajournerat stämman på obe-
stämd tid, Rättsförbudet förhlev härigenom lika
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överhängande som någonsin. Stämman hade i
så måtto inneburit ett nederlag för Johnson.

Men det hade kunnat gä långt värre. Ifall
trustplanen Johnson ovetande hade förverkligats,
skulle Norton antagligen under den oskyldiga
bulvanens mask framställt ett anbud och tvun-
git Johnson att omedelbart nämna sitt pris.
Okunnig om de enorma kapital kompanjonen
representerade, sknlle denne antagligen gått i tal-
lan och satt puiset för lågt. Med de intressenter
hän anade bakom det planerade företaget var
den möjligheten inte utesluten att man skulle
godkänt hans fordringar, även om hän sait dem
aldrig så högt. Det var med en bister glimt av
tillfredsställelse hän nu konstaterade, att hän
ändå sluppit undan för ganska gott pris.

Och vad ämnar du nu göra? frågade
Mary-Ann.

■ — Ta »Nickel Plate» österut om en halv
timme. Har övertygat mig om att det kombine-
rar med ett Baltimore & Ohio-tåg ner tili Wa-
shington via Cleveland och hoppas få företräde
i Vita huset redan i morgon kväll. Skall tele-
grafera på vägen och meddela om min an-
komst.

Men Elmer
Ja?
Om nu Norton skuggar dig, koni det tvek-

samt, och någonting skulle hända under vägen,
så lova mig att inte handia obetänksamt.
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Little girlie, smålog hän, du kan vara
alldeles lugn.

Men det var för honom någonting mycket
ovant i detta, att en liten kvinna gav honom
förmaningar och oroade sig för honom. Det
värmde hans hjärta ännu då hän kort därpå
utanför hotellets strålande fasad steg upp i en
taxi och hastigt virvlade om hörnen vid City
hali och vidare ned tili LaSalle-bangården. Råd-
husets mörka, hotande tunga granitmassa kas-
tade visserligen en ton av oro in i hans stäm-
ning, men hän sköt fram underkäken och knöt
nävarna i överrockstickorna. Hän måste vinna

trots lagen!
Hän annoterade med tillfredsställelse att hans

Pullmansovvagn bar namnet Victoria. Hän hade
råkat få en Övre koj, och hän var nöjd med det
också man riskerade mindre att bli störd
där uppe. Efter en lätt supe i restaurations-
vagnen, som myllrade av handelsresande och
ekade av krigskonversation, gick hän och lade
sig. Hän sov lugnt, vaggad av vagnens mjuka
resårer, tills kvarteron-portern enligt order pur-
rade honom i Bellevue. Man hade då två tim-
mar kvar tili Cleveland. Tåget var efter van-
ligheten försenat, dock inte mer än att hän skulle
hinna med Washington-expressen.

Hade Elmer Johnson inte totalt saknat en
förbrytares instinkter, skulle lian gått varligare
tili väga. Hän skulle framför allt ha värit mån
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om att sopa igen spåren eftex- sig i Chicago.
Soin det nu vai- kunde clerken i Shermanhotel-
lets kontor efter en blick i böckerna upplysa
vem helst soin frågade oxn att mr Johnson före-
gående kväll avrest tili förbundshuvudstaden.
Buren som hän var av övertygelsen om att hans
handlingssätt moraliskt var oantastbart, hade
lian försummat att vidtaga de elementäraste för-
siktighetsmått. Även om Norton föreställt sig att
hän givit upp leken, skulle morgontidningarnas
funderingar om hans resa och ändamålet raed
densamma upplyst honom om att kompanjonen
trots allt ämnade fullfölja sin föresats. Elmer
Johnson hade själv ingen aning om vilken cele-
britet hän hiivit. Det fanns inte en skoputsar-
pojke i Chicago, som inte skulle stupat över
hans namn i hotellregistret och vädrat en notis

mycket mindre då en fantasirik och minnes-
god hotellreporter.

Därigenom att hän hela föregående dag hål-
lit sig på rörlig fot hade hän lyckats undgå alla
intervjuare, men sedän hän befanns utflugen,
togo dessa revansch genom att förknippa hans
resa med allehanda frihandsantaganden, vilka
med vanlig fermitet förlänades ett sken av san-
nolikhet genom skickligt inströdda »det pästås i
initierade kretsar», »från fullt tillförlitligt håll
har oss meddelats» o. s. v. Och det må lända
chicagopressen tili den ära den förtjänar, att mer
än en morgontidning gissade sig mycket närä
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sanningen. Det hotande kriget sysselsatte för
tillfället alla sinnen, och man erinrade sig vissa
yttranden den berömde uppfinnaren fällt under
flygveckan om hans system, som omöjliggjorde
kriget. »Standard» antydde öppet, att Johnson
erbjudit kabinettet detta system för att ge ökat
eftertryck åt en beramad intervention i Europa.

Och det ehuru endast två personer, och också
de med läpparna förseglade, visste någonting
konkret om Johnsons pian!

Själv var Johnson lyckligt okunnig om denna
publicitet. När hän denna morgon i den ännu
tomma restaurationsvagnen långsamt och meto-
diskt pressade den friska saften ur sin frukost-
melon, hade hän tvärtom en kansia som om
lian nndgått en fara. Under hans medvetande
hade ändå i går suttit en orostagg hän kunde
ju vara förföljd; vem kunde veta vad en kari
som Norton tog sig tili i en extrem situation?
Men ingenting hade hänt, och hän gratulerade
sig redan tili att faran var över. Hans vagn bar
namnet Victoria, det är seger. Med en ny kansia
av tillförsikt betraktade hän landskapet, som
störtade förbi de skinande blanka kupefönstren.
Det var en vacker morgon med lätt vibrerande
solrök över Ohios jämna, regelbundna kullar;
smäningom kom Eriesjön i sikte med mjukt
rundade dyner och den klarblå vattenytan där
bakom kräpperad av en nyckfull morgonbris,
som tycktes blåsa i cirkel osäker om sin bli-
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vande riktning. Sjön kom alli närmare, den vita
strandremsan blev allt smalare, tills det såg ut

som bars tåget fram direkt på de små toppiga
vågorna.

Den vitklädda negerkyparen serverade John-
son hans skinka och ägg och hällde upp en
demi-tasse med svart, aromatiskt kaffe. Bredvid
kuvertet lade hän ett hopviket exemplar av mor-
gonens »Toledo Examiner», som levererats om-
bord i Fostoria.

Johnson grep ivrigt tidningen och vecklade
ut första sidan. Den var full av krigsrykten.
Bron mellan Belgrad och Semlin hade sprängts
i luften. Mobiliseringsorder hade utfärdats i
Ryssland. England hade gjort nya föreställnin-
gar i både Petersburg och Wien och framställt
ett medlingsförslag i Berlin, som dock avslagits.
Sir Greys pian på en ambassadörskonferens hade
Strand at . .

.

Så upptagen av sin lektyr var Johnson, att
hän knappast lade märke tili den nya gäst, som
komin och satte sig vid följande bord, mitt
emot honom. Det var heller ingenting ostentativt
i den nykomnes sätt om inte det att det var
påfallande stillsamt. Det var en gråhårig herre
med solbrända drag, skarpt skurna och utdragna
på längden samt yttermera förlängda genom den
ensamma skäggtofs, som sköt fram under den
spetsiga hakan äla Uncle Sam. Hän liknade
starkt den traditionella typen för en liten by-
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konstapel, och hans synbara förvirring inför
restaurangens stereotypa lyx gav intrycket att
hän hörde hemma i någon av de »turistvagnar»,
som på de demokratiska amerikanska järnvä-
garna, där egentlig klassindelning saknas, mot-
svara den europeiska andra klass.

Kyparen, som ögonblickligen var framme,
tassande tyst över mattan, ställde fram det ound-
vikliga isvattenglaset och raenyn, borstade med
servetten bort ett inbillat dammkorn från den
snövita duken och ställde sig så avvaktande,
med penna och orderblock i beredskap. Det
låg en så tydlig uppfordran i hans posityr, att
t. o. m. den lille gråsprängde mamien förstod
honom. Med stora svettpärlor i pannan och ett
jagat uttryck i de beskedliga ögonen läste han
igenom hela matsedeln och beställde slutligen
med en suck »coffee and rolls».

Yes sir! Anything else, sir?
Den enkla gästens förvirring steg. Hakskäg-

get skälvde lätt, men med ansträngning fick han
fram ett generat:

No, nothing.
Med oföränderlig och perfekt hövlighet etsad

i sinä chokoladdrag bugade negern lätt med ännu
ett respektfullt »yes sir!» och försyann i köket
med sin magia order. Hans stränga kypardrill
bestod varje prov.

Den gråsprängde mannen sjönk tillbaka i
stolen, suckade som efter en stor ansträngning,
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och betraktade respektfullt och bekymrat sin
visavi. Johnson åt frånvarande, med näsan i
tidningen, glömsk av allt omkring sig. Upp-
märksamt följde den andres blick varje muns-
bit, som försvann, var klunk av den länge se-
dän kallnade mockan. Hans bekymmer ökades
synbarligen i samma mån som portionen min-
skades på den andres tallrik. Ett par gånger
suckade hän klagande.

Negerkyparen överraskade honom med kaffet
mitt i hans ihärdiga starrbligande. Hän förstod.
Tränad observatör som hän var, hade lian ge-
nast placerat honom: den lille gråsprängde var
här för att skugga en brottsling. Men lian hade
synbarligen fastnat på orätt person. Sam ansåg
det för sin plikt att avvända ett misstag, som
kunde medföra diverse obehag för en av restau-
rangens ärade gäster.

Hän gick ut i byffen och återkom med ett
nytt exemplar av »Toledo Examiner», som hän
falsade med tredje sidan upp. Hän räckte det åt
den lille och pekade samtidigt på ett porträtt,
som prydde sidan överst i högra hörnet. Den
andre kastade en blick på det, ryckte tili, jäm-
förde hastigt hiiden med originalet vid nasta
bord och nickade energiskt.

Thanks it's him allright, viskade han.
Läs! manade Sam. Han var övertygad

om att den andre skulle inse sitt misstag, sedän
han läst artikeln under porträttet. Det var ett
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Associated Press-meddelande av i huvudsak
samma innehåll som den notis angående Elmer
Johnsons resa, som samma morgon stod att läsa
i Chicago Standard. Den nya hotellreportern i
James Kellys tidning Pukes efterträdare för
övrigt samarbetade i hemlighet med press-
byrån.

Den gråe läste, suckade ett par gånger och
såg ännu mer bekymrad ut. När Sam drog sig
tillbaka, var denne färgade gentleman säker på
att hän genom sitt ingripande hindrat ett beklag-
iigt misstag.

Men den lille gråe tog stönande fram ett kon-
volut ur fickan, vecklade ut ett långt telegram
och läste det ett par gånger från början tili slut.
Stora svettpärlor sprucko åter ut i pannan på
honom. Pliktens väg var honom mycket tung

mycket tyngre nu, sedän hän läst den där
artikeln. Confound it! Hän ringade hellre in ett
hand desperata lönnbrännare eller hästtjuvar än
lian störde den där skallige herrn vid nästa
bord.

Johnson hade siulat sin frukost men inte sin
lektyr. Hän läste tredje sidan nu, utan att märkä
att hans egna drag stirrade emot honom från
Övre högra hörnet. Plötsligt åkte ett papper upp-
ifrån över sidan, en lång maskinskriven depesch
från Western Union. Hän kastade en överraskad
blick på den lille gråsprängde herrn på andra
sidan bordet och mötte ett par beskedliga gamla
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ögon, just nu bräddfulla av beklagande. Den
lustiga ensamma skäggtofsen under hakan skälvde,
men inte av rädsla.

Johnson visslade tili soin en som förstår en
oväntad situation. Hän behövde inte läsa igenom
telegrammet, visste ändå att det var ett extrakt
på det där rättsförbudet från City hali, Chicago,
och att lian råkat fast. Hän kastade ännu en
forskande blick på den ovälkomne budbäraren
framför honom en liten gammal man, vars
ytterliga förvirring ovillkorligen vädjade tili hans
medlidande.

Är ni sheriff i Focking county? frågade
lian med ledning av adressen i telegrammet.

Yeah, sade den lille. Det lät som bad
lian om ursäkt; Johnson fick det bestämda in-
trycket att hän i delta ögonblick gärna skulle
utbytt sin officiella värdighet mot den uslaste
hobos paltor. Och plötsligt måste hau skratta,
gott och befriande.

■— You’ve got me sure! sade hän. Koin,
låt oss gå och ta en rök!

Och följd av den lille grä, som slokade och
skälvde, passerade hän alltjämt skrattande Sam,
vars ögonvitor vidgades av häpnad, och några
pratande provryttare, som nu i flock stormade
den tysta vagnen. Ännu när hän slog sig ned i
en gungstol i rökkupen och tände sin morgon-
cigarr, dröjde ett roat leende kring hans läppar.

Kupen var tom så här dags; endast vagns-
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portern, lik sin landsman Sam på restaurangen
som ett bär den andra, gick omkring och put-
sade askfaten och dörrarnas mässingsbeslag med
en sämskduk. Hän gnolade diskret på en visa
om »my little Irish rose» och föreföll utomor-
dentligt belåten med tillvaron.

Weil, my friend, frågade Johnson efter
ett par djupa bloss, vad tänker ni nu göra?

Sheriffen hade sjunkit ihop på en av lång-
sofforna under fönstren. Hän gjorde intryck av
en djupt olycklig man, som inser att hän ingen
annan utväg bar än att.svälja sin medioin.

Följa minä order, sir.
Och de äro?
Att hindra er att fortsätta er resa.
På vad sätt?
I nödfall genom att ta er i förvar, sir.

Men oförmögen att fortsätta i ämbetston til-
lade han:

Beklagar, sir det gör mig ont, sir, men
jag har minä instruktioner. Det är någon som
under inga omständigheter viii att ni kommer
till Washington.

Om ni häktar mig, sade Johnson lång-
samt, så förmodar jag att jag kan få tag på en
domare, som beviljar mig ett habeas-corpus.

Hm, ja helt säkert.
Och då är jag i alla fall fri att fortsätta.
Det kan tyckas så, sir. Tills ni blir an-

hållen av en annan . . .

13 Sanden, Money 11.
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Sheriffens gamla grå ögon utlryckte det dju-
paste beklagande.

Ni tror man fått order att bevaka tågen?
Just så, sir.

Johnson svängde en stund tigande fram och
tillbaka i sin stol och drog tankfulla bloss ur
cigarren.

Det finns biler, sade hän liksom tili sig
själv.

Riktigt, sir. Men det vimlar av detekti-
ver i och omkring Washington. På motorcykel
också...

Ny tystnad. Johnson insåg att hans casus
började bli invecklad. Hän såg sig själv jagad
av ett koppel spårhundar av en ras hän förak-
tade. Häktning på häktning; vädjan om det ena
habeas-corpus efter det andra, och dock slutli-
gen sannolikt tili ingen nytta. Det fanns en
hög mur kring Vita huset tili och med för van-
liga dödliga, och för en komprometterad var den
troligen absolut oöverstiglig. Och dock berodde
framgången av hans pian helt och hållet av ett
personligt sammanträffande med presidenten.
Den var tili den grad extraordinär; där fanns
så mycket att förklara, att överlägga om.

Det var väl vad Norton insåg också, annars
skulle hän knappast inlagt så stor energi på att
hindra hans resa. Om saken blott kunde arran-
geras per post ellei- telegraf, skulle inga domsto-
lar i världen förmå hindra honom att framlägga



195

den för presidenten. Men en politiker av Wood-
row Wilsons ytterligt försiktiga kaliber måste
en pian sådan som Johnsons förefalla tili den
grad äventyrlig och fantastisk, att det inte var
tänkbart att hän skulle godtaga den utan över-
talning och personlig påtryckniug.

Hang it ali! Elmer Johnson var en kraft-
raänniska, som i avgörande ögonblick inte drog
sig för att använda radikala medel, även fysiska
sådana. Och hän var inom sig säker på, att om
det värit någon annan än sheriffen i Focking
som blockerat hans väg, skulle det gått denne
någon illa. Men ödet hade skickat honom på
haisen en beskedlig gammal man, som synbar-
ligen uppriktigt beklagade sitt offer. Det var just
det tragikomiska i situationen, att lagen vann på
grund av sin egen svaghet.

—• Sir, sade sheriffen i Focking county.
Ja?
Är det sant vad tidningarna skriva om

ändamålet med er resa?
Johnson var både förvånad och förargad.

Jag har inte auktoriserat något medde-
lande i pressen. Visste inte en gång att de kanna
tili att jag är i farten. Om de skriva någonting,
så kan ni vara säker på att det är fria fantasier.

De skriva började sheriffen, men av-
bröt sig och skickade i stället vagnsportern tili
restaurationen efter »Toledo Examiner». När
bladet kom och Johnson läst notisen, satt hän
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länge moltyst och trummade med dyster uppsyn
med fmgrarna på armstödet. Saken hade för
honom en mycket allvarlig innebörd. Det var
inte det att hemligheten läckt ut utan sättet, på
vilket detta synbarligen skett. Bara två män-
niskor i hela världen hade haft kännedom om
hans planer, och av dessa skulle Norton i sitt
eget intresse tiga som muren. Aterstod den an-
dra Mary-Ann. Var det möjligt att hon för-
rått honom ?

Gång på gång sköt hän misstanken ifrån sig
såsom ovärdig bäde henne och honom. Men
den koin igen, och för var gång detta hände
blev hans smärta häftigare. Mary-Ann, som
hän litat på som på sig själv! Hän kom att
tänka på omständigheter, som tycktes bekräfta
hans misstankar. Hade hon inte förberett ho-
nom på att hän var förföljd, att man skulle för-
söka hindra hans resa? Hur kunde hon veta
det, om inte någon givit henne en vink därom?
Och denne någon kunde ej vara någon annan
än Norton. Hon och lian voro synbarligen goda
vänner. De hade stått i förbindelse med varann
under alla de år lian, Johnson, tillbragt i en-
samhet ute vid Kratern, men Noxion hade aldrig
med ett ord häntytt därpå. Vem kunde veta
hur förhållandet dem emellan utvecklats under
tidens lopp? Norton hade själv sagt att hän
var hennes bankir det kunde ligga mycket i
detta!
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Hän strök sig över pannan. Tankarna ledde
honom på villovägar. Den chock Nortons för-
räderi inneburit för honom höll på att förvandla
honom från en naivt tillitsfull människa tili en
misantrop, som såg allt i misstänkligt ljus. Hän
måste vakta sig för överdrifter den uppgift
hän förelagt sig fordrade en kali hjärna och ett
skarpt omdöme.

Kanske att de hade rätt, som sade att kvin-
nans namn var falskhet. Nåväl, hän kunde
mycket väl reda sig henne förutan framgent
liksom hittills. Det hade kömmit över honom
en omanlig vekhet inför de ungdomsminnen sam-
varon med Mary-Ann väckt tili liv, och hän hade
värit narr nog att inviga henne i sitt livs stora
tragedi. Härefter måste hän vara mer på sin
valct. Hans mission dömde honom tili ensam-
het; hän kämpade ju för världen mot hela värl-
den . . .

Som långt ifrän hörde hän den gamle she-
riffen tala:

- Om ni kan ställa om att ni får en ut-
trycklig kallelse tili Vita huset, mr Johnson, så
draga vi andra oss undan. Då har ni fri lejd .

.
.

I Cleveland avbröt Johnson sin resa. Hän
sände kongressmannen från sitt distrikt ett ilte-
legram och bad honom arrangera om omedel-
bar audiens hos presidenten. I två dagär vän-
tade hän alltjämt skuggad på ett hotell i
Cleveland på svar. Hän kunde inte veta att
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Frank Norton genom sinä uteliggare fått reda på
hans manöver och omedelbart ånyo blockerat
hans väg. Johnsons kongressman råkade vara en
av huvudintressenterna i General Electric. Närhan
omsider behagade svara på Johnsons ivriga bud,
var det raed ett lakoniskt; »Wilson too bu-
sy».

Och då var kriget redan i full gång.



(K. C.)

Det kom två gäster tili Spindletop, den döda
petroleumstaden. Det var ett evenemang. Del
hade inte hänt på många herrans år.

Folk, soin då och då sökte sig över den
döda prärien hit ut, hade alltid ärende tili troll-
nästet vid Kratern och stannade följaktligen inte
längre än nödigt var i det oljedränkta förfallel
nedanför. Men dessa två sade sig ha resl de
många milen hara för Spindletops, inte för Rra-
terns skull. Det var näsiän otroligt.

Det var en gammal, otroligt vissen och grå
liten herre, mumietorr, men raed sällsamt liv-
liga små ögon, som bak de starka sköldpadds-
glasen tycktes spruta ut hela hans koncentre-
rade själ en stålvass klinga, som stack och
skar. Men hän var halvinvalid; det var nägot
åt fötterna eller benen, så hän rörde sig mödo-
samt med en käpp. Den andre var en ung
man med utländskt utseende och brytning, en
blomstrande, knubbig kerub, rödkindad som ett
äpple och med en min, som om hän i sin ytterliga
belåtenhet med tillvaron haft svårt att hålla sig
för skratt. Hän var den gamles chaufför. De
kommo tidigt en augustimorgon i en neddam-



200

mad roadster och stannade utanför John Haw-
kinsons fallfärdiga ruckel tili hus.

Den gamle herra skrev, sade hän. Hän var
på en rundresa genom Västerns spökstäder, och
nu hade hän kömmit tili Spindletop för att
språka litet om gamla tider och så skriva om
allt i sin bok. Om John Hawkinson kunde
härbärgera dem för några dagar?

John Hawkinson rev sig i sitt glesnade vita
hår, ältade mullbänken och gjorde svårigheter.
Se, det var nu så, att de inte hade någonting
att bju på hår ute.

Herra skriver, så-så. För en sjutton, ader-
ton år sen hade vi en fyr hår ute, som skrev
också; lian var visst från Chicago, den tiluren,
en sån där rapportör, di kallar. Vad sattyg lian
nu skrev om oss vet jag inte, men det gjorde
oss inte näge gott, inte. För si, trakten hår
hade vi begagnat som allmänning allt sedän
Spindletop slocknade och folk drog sinä färde;
vi hade borrat ned våra rör var det än föll sig
och inte frågat någon påve om lov. Men den
där sakramenskade tidningsskrivarn gjorde att
en viss herre i New York city med ens erinrade
sig att lian rådde om stället, och rätt som det
var hade vi en kari över oss, som fordrade ar-
rende för marken. Pengar eller dra åt helvete,
var det. Och dra åt helvete var vad de tiestä
gjorde det var hårt nog ätt pumpa opp bröd-
smulan ändå, utan extra pålagor. Det var slnt-
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knäcken för Spindletop, ser herrn, och det är
inte märkvärdigt att vi efter den betan inte ta
kringflackande skrivare i famn . . .

John Hawkinson tog sikte på ett kvisthål i
en rutten bräda på vägen och spottade prick.
I det hän vände sig om för att gå tillbaka in
tili sig, strök hän yttermera under samhällets
opinion med ett bäskt:

Tjära och fjäder borde dom ha, de lym-
larna! För ett skott krut är dom inte värda...

Håll, gubbe, håll! ropade den resande.
Du får hederligt betalt i Staternas mynt för tak
över huvudet och en bädd för oss båda. Säg
bara priset!

Den gamle oljeborrarn var redan inne i sitt
mörka prång tili förstuga.

Drag så långt vägen räcker! muttrade
hän.

Vi äro här för att låta Spindletop åter-
uppstå, förstär du! ropade den rödkindade chauf-
fören. Ateruppstå i ali sin glans och härlighet!

John Hawkinson, som hörde sin i trettio år
drömda älsklingsdröm uttryckt i ord, virvlade
om på klacken med en hastighet, som inte alls
var förenlig med hans snöiga ålder. När hans
oljeskinande gubbansikte åter stacks ut genom
dörren, bar det ett rappt uttryckt.

—■ AU right, boys come along! sade hän.
Och kvarter fingo de.
För en samlare av material tili Spindletops
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korta och galna historia var John Hawkinson
ett fynd. Hän hade värit med från början och
var full av anekdoter. Någon gång i sin ung-
dom hade hän kömmit från Norge; nu var lian
ingenting annat än en »old Oil Boy» utan av-
skiljande nationalitetstecken. Hans hela värld
var Spindletop, den underliga, nastan cirkelrunda,
låga kulle, inte mätande mer än tvåhundra fem-
tio acres, som en gång myllrat av ett levande
liv mer hetsigt och intensivt än någon annan-
stans på jorden. I tiden hade män slagits och
dött för en fotsbredd av denna mark, och omät-
liga rikedomar hade strömmat ur jordens innan-
döme för att lyckliggöra en hord bindgalna även-
tyrare och furstliga slösare. Nu var Spindletops
gatunät ett system av kanaler för stagnerande,
fotshögt och snövitt damm, husen och barac-
kerna hade störtat eller stodo lutande och bo-
fälliga, med utslagna fönster och pittoreskt hän-
gande dörrar, instörtade tak och buktande väg-
gar. Och av alla de trettitusen brokiga och ro-
mantiska människor, som en gång haft sin va-
relse på denna lilla fläck, fanns hara gamle Haw-
kinson kvar som den ende vite. I motsatta ut-
kanten bodde en annan av urinvånarna, negern
Wilkins med sin hnstru, levande i ständig fejd
med »the damned Swede» på andra sidan ruin-
staden original också de, drömmande om
samma återuppståndelse som deras vite träto-
broder. Mammy Wilkins hade rasens medfödda
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begåvning för kokkonsten, och medan Hawkiri-
son i sitt garala ruckel gav de resande tak över
huvudet, sörjde ortens enda kvinnoväsen för de-
ras förplägnad. Ett arrangemang som .aldrig
upphörde att förarga gamle John. »Genuemen
koka sin egen föda», upprepade hän ofta.

Hän var en typisk gammat Oil Boy. Hans
liv var olja. Varje tråd på hans kropp var olje-
dränkt, och själva hudens porer svettades olja.
När lian spottade var det olja, och hans ande-
dräkt liksom hela atmosvären omkring honom
för övrigt stank av olja. Tili och med vitan på
hans gamla ögon var oljegul.

Hän liksom Wilkins levde av att mödosamt
puinpa npp några fat olja ur borrhål, som for-
dom sprutat jättehöga gejsrar på tiotusen, hundra-
tusen fat om dagen. Nu användes motorpum-
par förr hade oljan rusat npp av sitt eget
tryck i floder, somman ej kunnat hejda. Det
var naturens fruktansvärda dekadans under män-
niskans brottsliga slösarhänder. På en omkrets
av flere mil var prärien kring kulien sumpig
av förrunna oljeskatter.

Om vi bara kunde få igen den olja, som
läckt bort! suckade Hawkinson ibland med ett
hungrigt uttryck i ögonen. Say, har ni hört om
Lockwood och hans tank? Inte? Och ändå är
båda berömda gamle Lockwood är en rik
man nu och bor i Houston.

Hän stuvar om sin buss och torkar svetten
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ur pannan med en näve oljedränkt bomullstras-
sel. Om ni vill att hän skall heratta, är det bäst
att inte mana på honom. Enstöringar bli slutna.

Yes, old Lockwood, he-he, skrattar hän
för sig själv. East inte var det nu på sin tank
hän blev rik, inte. Iden var kanske hra nog,
men oljan hade gått ned tili tre cents per fat,
medan vatten kostade sex dollars. Det var på
det det strandade.

Ni väntar. Ni sitta ute vid hans pump, som
suckar och snörvlar djupt nere i den drägg, som
är allt som återstår av Spindletops rikedom. Ni
sitta i skuggan av det antediluvianska stora
svänghjulet av grovt yxade bräder, medan mo-
torn spottar och tuggar och skjuter och slätten
runt omkring skrumpnar och spricker i solhet-
tan. Det är en oändligt melankolisk vrå av
världen, en melankoli som ökas genom den
gamle oljegossens närvaro och den historia hän
slutligen griper sig an med.
- Jo si oljan rann bort, tusen och åter

tusen tunnor om dagen. När dom borrat sig
ner tili oljan, blev det alltid ett satans spekta-
kel. Den sprutade upp ur sextumsrören hundra-
tals fot i höjden med en kraft, som om under-
jordens jätteångspruta var i gång. Det var all-
tid ett svårt jobb, som tog flere dar i anspråk,
att få bukt med strålen —■ och då hade ofta
nog några karlar strukit med av gastrycket, eller
också blev det eldsvåda, en hejdundrande vul-



205

kan av eld, som brann i månader, Spindletop
bar brunnit ned åtta gånger, rubb och stubb —■

ålta gånger, yes sir! Men rusningen var lika
vild efter varje släckning.

Men Lockwood gjorde sig räkning på att
man inte för var ny kalla bar sig så oskickligt
åt, att elden kom lös. Och det gjorde man för-
stås inte heller. Gawd! rör drevs in och tog
olja tio på en dag i de tiderna; kulien här var
sönderstucken och full av hål som en naggad
limpa. Men alltid var där tusentals fat som
rann vilt ut på gator och vägar, ner på prä-
rien, utför flodbäddarna och ned tili Mexico-
viken. Det var hans pian att ta vara på spill-
oljan, förstår ni; och så lät hän bygga åt sig en
tank stor som en sjö där nere, där ni ser det
stora hålet i marken. Tili botten hade hän
stampad jord. Stampad jord - he-he!

Hän tar korn på en sten och spottar prick
rena oljan.
•—-För si, vi hade nu inte betong den tiden,

si. Murad sten var det enda, och det var si-
dorna gjorda av, såsom ni kan se i den dag
som är, om ni vill besvära er dit ner och
så trampad jord, hård som ler, och det var bott-
nen. Det hade dugat bra nog, men oljan stod
på tre cents per fat, vatten på sex dollars! Och
det bräckte honom .

. .

Förklaringen kommer, hara ni väntar. Petro-
leum är lätt; det flyter på vatten. För att hindra
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oljan att rinna bort genom jordbottnen i tanken
hade Lockwood behövt ett par, tre fots vatten-
lager underst. Vattnet skulle också sipprat bort,
men inte så hastigt som oljan, och hade lätt
kunnat ersättas bara det inte stätt på sex
dollars tuiman och oljan på tre.

En gång i farten, bex- ättar gamle Hawkinson
om Charlie Brooks, som tjänade ett par hundra
lusen raed en två tums planka. Det var sedän
regnen uppe på Lone Mountain en höst åter för
några korta månader fyllt åbädden. Charlie blan-
dade vattnet med spilloljan i en kanal; oljan
flöt upp, och med sin planka »skumraade» hän
den på fat för reda pengar.

Säg, Hawkinson, vad är det egentligen
man har för sig där uppe på berget, där Ijus-
skenet syns? kunde man fråga.

I dunno! säger den gamle hastigt med
ovanligt eftertryck och sluter läpparna i ett tätt,
spikrakt streck. Och något annat svar får man
aldrig av honom om dem där uppe på Kratern.

—r Var är Lucas-källan?
Hawkinson skiner ögonblickligen upp.

Over yonder somewheres, säger hän med
en gest av sin oljiga hand. Man vet inte precis
var numera, men fyra fot ut på slätten från
kullens rand var det. Fyra fot! Hade inte
trycket i oljesjön värit så starkt, att jordväggen
emellan rasat, så skulle Spindletop kanske aldrig
hiivit tili. För si, utanför själva kulien har man
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aldrig nålt olja, hur djupt man än borrat. Sjön
är rakt här under . . .

Den var där, ja då!
Är där än, säger jag er! Bara man kunde

borra tillräckligt djupt så . . .

Det bar blivit en trosartikel hos honom un-
der alla dessa melankolisina år av pumpande i
dräggen. Hän bar samma starka tro som kap-
ten A. F. Lucas i tiden.

Lucas-källan nummer ett var upptäcktskäl-
lan. Kapien Lucas, som koin från Washington
och var irigenjör i regeringens tjänst, var på resa
för alt inmuta några svavelfyndigheter, då hän
i en liten prärieby träffade på Spindletop-Mack,
Frank Nortons far. Mack var stungen av olje-
flugan; hän skroderade om oljelandet hän ägde
här ute, men det var mest bluff, ty själv hade
hän inte konstaterat det utom med slagruta.
Kapten Lucas blev intresserad först, så över-
tygad; koin hit ut och sänkte allt vad hän ägde
i ett borrhål, som inte gav en droppe, hur djupt
det än drevs in. Trakten var då jungfrulig prä-
rie - inte en människoboning på tiotals miles
omkrets.

En dag kom kapten Lucas hem tili sin hu-
stru i lägret och sade långsamt:

Det är slut med mig, gumman min. Jag
har inte en dollar att betala minä karlar med.
Låt oss dra hädän, tillbaka tili staden!

lnte! Borra bara djupare en liten smula
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tili! manade hans hustru, som kömmit den långa
vägen från Washington för att stå honom hi
och uppmuntra honom här ute i öknen.

Kan inte. Karlarna vilja ha betalt. Minä
fickor äro tornina. Folk skrattar ät mig i Bel-
mont, när jag vill ha kredit. Det går inte, gam-
man min vi måste ge upp del. . .

Kapien Lucas låg framstupa över bordet och
snyftade som ett barn. Där fanns olja, lian
visste det men hän måste ge upp det. . .

Just då kom ett starkt dån rullande över
prärien.

Se! ropade mrs Lucas, som var den första
vid fönstret.

Lucas-källan nummer ett var ett faktum.
Där den låg, halvannan mil från lägret, steg en
okontrollerbar gejser med makten av en lössläppt
naturkraft tvähundra fot upp i luften. I tio
dygn arbetade man förgäves på att hejda ström-
men; man måste slutligen tillkalla experter från
Philadelphia för att stämma flödet.

Och hela världen blev galen, förklarar
John Hawkinson, dräggpumparn. Lucas num-
mer ett sprutade etthundra tjugutusen fat ora
dagen, när hon kom in. Och San Jacinto och
Yellow Pine voro båda goda för etthundratusen.
Beatty och Slar-and-Crescent sjultitusen var-
dera .

. .

Rakt här, fortfar hän och klappar en krökl
och rostig rörända, som sticker upp ur det torra
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präriegräset, rakt här drev man in en tusen
fatskälla. Dom ödslade inte sin tid på någon
ling under tusen fat i de dagarna, no sirie!

Och nu hur mycket får ni upp nu?
Oh well, mellan fyrti och femti fat om

dagen . .
.

Och det med pump! Kontrasten mellan då
och nu är sannerligen slående.

Men Spindletop skall återuppstå en dag,
var lugn för det. Bara man går djupare! Humble
höh på att sinä en dag, men man gick djupare,
och nu se på Humble! En tät ny brodd av
miljonärer över hela Texas och nere vid Gol-
fen. Gee vi kan göra samma sak rätt här
i Spindletop!

De resande dröjde kvar. Den gamle herra,
som skrev, vandrade långsamt och med smärt-
sam möda av och an mellan platsens urinvå-
nare och hörde på deras historietter. Den unge
däremot var oftast försvunnen. Hans käpphäst
var bergklättring, och hau hade gett sig den och
den på alt nä toppen på Lone Mountain, sade
hän. Hän dröjde ibland borta dagtal i sträck,
trotsade åskbyarna och tog plåtar bergsvyer,
hette det; prärien med Klippiga bergen längst
bakom tog sig storartad ut där uppifrån i den
växlande belysningen. Kameran hängde stän-
digt över hans axel, och i ett skalferi hos Haw-
kinson hade hän etablerat sitl mörkrum. Men

14 Sanden, Money 11.



210

hän bar alltid nyckeln på sig, och de enda films
gamle John fick se var några snapshots frän det
döda Spindletop, ett eller annat ruckel avknäppt
i förbifarten. Bergets åtrådda hjässa tycktes
emellertid envist springa undan honom; var
gång, när hän återvände från sinä exkursioner,
gav hän samma svar pä frågan, om hän nått
dit upp:

Inte än, men vänta nasta gång!
Och hans runda kerubansikte sken trots

tröttheten av oföränderlig belåtenhet. Någonting
sådant som missräkning tycktes hän inte vara i
stånd att kanna.

Hans oförbränneliga optimism kom alltid
gamle John att skaka på sitt oljehuvud och
murala saker för sig själv. Den ungdomen, de
barnen! Ty i sin värds ögon var hän ännu ett
barn.

Men det gavs tillfällen, då tili och med keru-
ben kunde bli allvarsam. Det var när den gamle
herrn hän kallade sig för resten mister Wil-
liams med en underlig iver, som hän inte
alltid förmådde dölja, efler varje bergsklättring
tog den unge i enrum på sitt rum, där de vis-
kade och tasslade som om verkligen någon kun-
nat eller brytt sig om att lyssna på dem. Gamle
John höll mest hus ule vid sin pump, och utan-
för fönstren gick hara hans raggiga get i gräset
och oljepölarna. De hade kunnat skrika högt,
och ingen skulle hört dem. Men när mr Wil-
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liaras blev förargad och höjde rösten och det
hände snart sagt var gång koin den unge
alltid med ett varnande »sch». Och samlidigt
var lian helt blek av skrämsel hän med
äpplekinderna!

Nästa morgon drog hän ut igen, khakiklädd
och blomstrande, med alpstav i handen och ko-
dak och kikare i rem över axeln. De barnen,
de barnen! tänkte gamle John, halvt förtrytsamt,
halvt avundsamt. Om hän värit det minsta
bergsbo, inte bara en garnmal oljegosse, skulle
kerubens oföränderliga frodighet givit honom
något annat att tänka på. Bergbesligare höllo
sig vanligen inte med annat än muskler och se-
nor på kroppen, allra minst i detta pressande
heta kiimat.

Och så en sak tilk Var nu Lone Mountain,
den ensamma, melankoliska jälten, med ingen-
ting annat än förbränd öken nmt omkring, värd
det besvär lian gjorde sig? Ett hundra miles
längre västerut reste sig Klippiga bergen upp i
skyn, med Grand Canon, utsikter, världsberömda
scenerier, och med vägar och stigar och pass
lagda tillrätla i turismens intresse. Det hade
värit vida mindre besvärligt och dock rikare på
ära att bestiga dessa toppar, soin varje skolbarn
i Sfaterna lärde sig namnen på och som voro
särskilt utmärkta i Baedeker, än alt ödsla tid
på en ödslig och bortglömd bergsjätte, som kimp-
pasi någon visste om.
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Det var emellertid inte gamle John Hawkin-
son utan Billy Wilkins som koin fram med den
invändningen. Bill var högligen charmerad över
de vite männens sällskap, men mammy Wilkins
fasade för den tid, då penteriet i deras hydda
inte längre skulle ge material tili de lukulliska
utsvävningar hon bjöd sinä gäster på. Huset
Wilkins’ förråder voro begränsade; de kunde
naturligtvis åter kompletteras i närmaste stad,
men mammy visste hnr det skulle gå, om hen-
nes Bill begav sig på stadsfärd! Om de så in-
fört tiodubbelt spritförbud i Belmont, var Bill
dock alltid i stånd att krama tillräckligt eldvat-
ten ur staden att totalt dränka sin kansia av
ansvar för sin lagvigda hustru, så länge en blank
dollar av hushållspengarna fanns kvar i bans
ficka eller där var någon som bjöd. Hur
smickrad mammy än var över de kompliman-
ger hennes kokkonst avlockade främlingarna,
blevo de dock i längden mycket obekväma, och
med stor list förstod hon att med den menlöse
Bill som språkrör då och då komina fram med
en försåtlig fråga eller ett S3'nbarligen välment
råd, som oroade gästerna mer än hon kunde
ana.

Grand Canon? utropade keruben förtryt-
samt. Old man, jag är färdig med Grand Canon,
säger jag. Fick övernog förra året av lervällin-
gen, hotelien, förarna och de giftassjuka mis-
serna. Scenerier? Om jag inte får njuta av en
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utsikt i fred för vykortsförsäljare och moskiter,
låler jag hellre bli att försöka.

Det där var ju gott och väl, tänkte Bill, meri

hän var långt ifrän övertygad om att den unge
mastern sett en skymt av Coloradofloden. Men
om så var, varför gjorde hän sig mödan att
ljuga? Skryt var det inte.

Långsamt kröp en obestämbar misstanke in
i den garnle negerns hjärna. Hän var den mesi
godtrogna svarta själ under solen, men mammy
lät var kväll efter suppern sin otålighet gå ut
över honora. Hon formligen bombarderade ho-
nom med sinä tvivel.

Skriver den där herrn? brukade hon
fnysa. Har du nånsin sett honom göra något,
som sknlle tyda på dylikt, annat än att fråga
och locka dig att prata huvudet av dig? De
har värit här i fjorton dar nu, gött sig på våra
svin och våra höns och druckit ur vår älsta ci-
der, och allt ännu ränner pojken uppe i bergel
var dag som gud ger, medan gubben med sin
spatt går och snokar och får dig tili tvetalan
med sitt frågande. Du och den där ohängda
svensken harju proppat honom så full med
historier, att hän kunde gå hem och skriva ett
hell bibliotek på dera. Och ändå är hän inte
nöjd!

Hon torkade svetten från sitt skinande cho-
koladansikle och tillade meningsfullt:
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Va d har dom där gynnarna här ute alt
göra, säg mig det, Bill !

Så, så, mummy. Det är väl oljan dom
är efter, och låt dom så i guds namn ha’t, lug-
nade lian.

Det är in te oljan, Bill.
Nå, men vad kan det då vara, mummy?
Det är nägonling där uppe! förklarade

hon med en stor gest bort mot berget, som högt
och majestätiskt som en av världens hörnslenar
tog upp hela horisonten i sydost.

Bill gapade. Hans kupiga ögon trillade näs-
iän ur hålorna.

Jesus Maria du menar massa Johnson!
fick lian slutligen fram.

Nu hade mammy Wilkins i torstone inte
menat någonting annat än att utså tvivel i man-
nens själ. Insinuationen hade värit ett hugskott,
en inspiration. Men knappt var den utsagd,
innan mannens förskräckelse smittade henne.
Det kunde ju vara så!

Har den där mistah Williams någonsin
frägat dig om någonting där uppe? sporde hon i
spänning.

Bill stod vid fönstret och stirrade uppåt med
ögon, som tycktes bestå hara av en förskräckt
vita. I den hastigt fallande skymningen kunde
man här nerifrån tydligt nrskilja två stora Ijus-
härdar uppe på kraterplatån, förenade med ked-
jor av raindre ljuspunkter. Det var en vanlig
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syn för Spindletopborna; dag efter dag i snart
ett decennium hade eldarna brunnit där uppe,
med få förändringar, starkt som på karneval.
Och ändå var det som om Bill först i kväll fått
syn på dem.

Hans hustru upprepade sin fråga.
Oh my, oh my, oh my! klagade Bill och

sjönk ned på en stol. Hän frågade, och jag ta-
lade om alltsammans allt jag visste.

Och i en ström av upprörd niggerrotvälska
berättade hän om sitt förräderi. En dag hade
en av de flygande paviljongerna, som utgjorde
kommunikationsmedlet mellan Kratern och slät-
ten nedanför, råkat sanka sig ned just som mr
Williams och Billy sulto på bänken bakom hyd-
dan och rökte efter malen, och den gamle herra
hade igen kömmit med sinä försåtliga frågor.
Det hade nämligen hänt förr, att hän visat int-
resse för Kratern, men dittills hade Bill alltid
tegat som muren i den punkten, hur meddel-
sam hän än värit i andra. Det var gammal tra-
dition här nere att aldrig diskutera Kratern; när
man någon gång refererade tili folket där uppe,
skedde det i en ängslig viskning. I Bills vid-
skepliga sinne intog ingenjör Johnson platsen
närmast Vår herre och djävulen, och säkerligen
var hän i förbund med båda.

Men den dagen hade det skenbart förtroliga
umgänget med en lärd vit man gjort Bill över-
modig, och hän hade skvallrat om allt vad hän
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under årens lopp genom samlal med Krater-
arbetarna listat ut om anläggningen där uppe.
Det var nu inte särdeles mycket, förstås; för
Eilis enkla ingenium förblevo ingenjörskonstens
lagar och principer alltid en hemlighetsfull bok
med sju insegel. Men i sitt eget tycke hade hän
uppenbarat hela trolleriet på Kraterplatån, och
det var sannerligen nog att svårt helasta hans
samvete.' Och nu bibragte honom hustrun tili
råga på allt föreställningen, att massa Johnson
säkert skulle få vetskap om hans lösmynthet och
gruvligen hämnas på honom.

Bill, Bill, what a fool you are! klagade
hon. Akta dig, när åskan går, Bill!

Det var karaktäristiskt för Spindletopborna,
alt när deras samvete fordrade ett straff, så skulle
det komma med åska och blixt. Och det var
samtidigt betecknande för den övernaturliga makt
de tillskrevo Elmer Johnson, att de trodde hän
kunde befalla tili och med över himmelens eld.

Bill gav följande dag mr Williams en vink
om, att huset Wilkins’ förråder voro ultömda.

Då måste vi tillgripa reserverna, sade den
gamle herrn lugnt. Jag har en massa konser-
ver med mig i bilen.

Mistah Williams, sah, vore det inte bältre
att resa tili ett lioteli med detsamma? Bill
hade den oskyldigaste min i världen, fast orden
voro liktydiga med utkastning. Mrs Wilkins
har en kusin i Belmont, sah, som håller boar-
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dinghouse först klass, W. C. och alli sa-
dan! där.

Belmont! fnyste mr Williams, för vilken
situationen inte var avundsvärd; må hinta Bel-
mont! Jag har ingenting där att göra.

Åh, jag trodde ni var efler historier, sali.
Minä är slut, men i Belmont bor det gata upp
och gata ner idel folk, som var med här ute,
när det gick tili som hetast. Man sitter ännu
oppe om nätterna i den stan, när talet faller på
Spindletop yes sah. Say, Belmont är just ett
ställe för er!

Min bil
Om jag vore lika rik som en gång i de

dagarna, avbröt negern, så slog jag mig ner i
Belmont, jag också yes sah. It’s a nice little
place for both nigger and white! Deras probi-
bilion är bara en liten bluff för det goda ryk-
lets skull Belmont är inte torrt för det, nej
då! Och där är fullt upp med små cozy-cor-
ners, där en gentleman kan få sig ett litet parti,
om lian har lust. I gott sällskap, förstås
mycket angenäma människor, belmontarna. Tro
mig, det är det bästa ni kan göra, sah! I Bel-
mont

Och hän fortsatte att måla den lilla prärie-
byns behag i de bjärtaste färger.

En vit man, mindre angelägen att stanna i
Spindletop än mr Williams, skulle halvvägs i
Bills dityramber vänt honom ryggen och givit
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sig i väg. Mr Williams bara svalde intensivt
och lät förolämpningen rinna av sig som en
skopa vatien från en gås.

Min bil är i olag, sade hän, när lian
äntligen fick en syl i vädret. Tro mig, inlagd
sjötungsfilet och ostronsoppa är inte så dumt,
isynnerhet otn man tar sig en styv snaps tili
det. Jag bar en utmärkt ginsort under bak-
sätet. . .

Med säker instinkt hade lian sagt det för-
lösande ordet. Bill kände månaders beta lörst
damma i strupen på sig och talade aldrig vidare
om Belmont eller avresa. Billy Wilkins hade
en gång värit en rik nigger, men supit upp allt-
sammans.



(K. C.)

När mrs Worthington passerade Medborgar-
bankens stora välvda marmorsal på väg tili de
inre gemaken, mötte hon en herre på utgående
från det allra heligaste. Hän hälsade överras-
kad, och hon erinrade sig med ett litet leende
vem hän var. Fritz von Franzius var kanske
inte en tillräckligt berömd mäklare och hors-
man att som sådan fästa sig i en dams minne
efter ett flyktigt sammanträffande på ett the-
dansant, men hans farsartade, enligt edgånget
vittnesmål inför skilsmässodomstolen aldrig full-
bordade äktenskap med den sköna och lättsin-
niga Saharet gjorde honom i stället tili en natio-
nellt beryktad operettfigur, somman utanför
börskretsarna säilän erinrade sig ulan en retning
i skrattmusklerna. Redan detta envist bibehållna
»von», så oförenligt med den amerikanska affärs-
världens sunda demokratism, var ägnat att ka-
raktärisera mannen som en snobb. Men Mary-
Ann hade genom Buddenbrook fått höra, att
hän som fmansman nog kunde visa tänderna.
Det var en öppen hemlighet vid LaSalle, att det
var Franzius som sprängt Lichtensteins vetecor-
ner för ett par år sedän ett storverk som
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inie ens de mäktiga direktörerna i oard of BTrade
gätt i land med. »Hard as nails», var omdömet
om honom i börskretsarna.

I Nortons antichambre sait hans gyllenblonda,
yppiga stenograf med näsan i en roman, men
platsen framför mr Erharts, privatsekreterarens,
skrivbord var tom. Mrs Worthington, sora inte
kunde tåla den statyeska stenografen huvud-
sakligen emedan hon var så vacker, alt man a
priori måste förutsätta ett förhållande mellan
henne och hennes chef hade helst blivit an-
mäld av mr Erhart, som alltid var respeklfull
och förekommande, men måste nu finna sig i
att denna ceremoni utfördes av den unga da-
men, som tillät sig ett mångtydigt leende, när
hon reste sig och med en utmanande rytm i sin
gång gick bort genom de rikt skulpterade ma-
hognidörrarna. Mary-Ann lade illvilligt märke
tili att hon tuggade gummi.

Genom den halvöppna dörren hörde hon
Nortons sonora röst, som med ett litet irriterat
biljud gav ordern:

Om det händer en gång tili, Erhart, sä
skall ni uppehålla budel och räkna sedlarna.
Men gör det så diskret som möjligt! Och inte
ett ord om detta tili någon!

Erhart kom ut med ett tillfredsställt litet
leende under sin mustasch ä la Kaiser. Hän
hälsade respektfullt:

Mister Norton är strängt upptagen för
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närvarande, men er, mistress Worthington, skall
lian säkert med nöje ta emot.

Och det gjorde lian.
I det mjukt ombonade, eleganta chefskonto-

ret, kokett som en kvinnas budoar, svävade ett
lätt blålt rökmoln halvvägs upp mot takets rika
stuck. Det doftade utsökt hayanna. Norton
hälsade på henne ulan att resa sig från skriv-
stolen, men behöll hennes behandskade lilla hand
i sin längre än nödigt var.

Yilken lycklig dag, som för dig hit! sade
hän galant. Det är snömos över affärerna, my
dear.

Hon gjorde fri sin hand och satte sig i den
stora fåtöljen för besökare, mitt emot honom.
Nortons kalla ögon glittrade litet, då lian log
in den utsökta bild hon bjöd. En sraart skuren
utedräkt av oblekt linne med sparsam svart
garnering skimrade matt och svalt om hennes
praktfulla kropp, tättsitlande som en handske,
fri kring den fast formade haisen och med en
lagom slits i fållen för att den välchausserade
foten skulle göra sig gällande. Den kokeita lilla
hatten av snövita spetsar framhäfde bestickande
hårets lunga svarta massa och det klassiska an-
siktets varma olivhy, medan ögonen under de
förnämt penslade brynen skimrade mörka och
mjuka som sammeten på en svart pense.

Det blir Palm Beach i stället för Rivie-
ran, svarade hon på hankirens fråga i en lon
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så likgiltig, som om en vistelse vid det fashio-
nabla Floridabadet, dyrare än någon annan vin-
terkurort i världen, vore den naturligaste sak.
Det var den nu också, refleklerade Norton
för mrs Stanley Buddenbrook.

Vi gifta oss i oktober, tillfogade hon. Skada
att det dumma kriget koin emellan; vi hade upp-
gjort en så förtjusande resplan.

Oh well, sade Norton lätt, kriget kan vara
slut innan dess.

Varvid, såsom man torde erinra sig, hän gav
uttryck åt en på sin tid niistän universell tanke:
Europa skulle inte kunna slåss mer än högst
två månader. Norton var ingalunda någon sang-
viniker, inen hän trodde sig ha privata skäl av
allra största betydelse att förutsätla ett bråtl slut
på fientligheterna.

Aja, man säger så, svarade hon med en
skeptisk liten suck. Men för min del är jag inte
särdeles tilltalad av utsikten alt resa över fält,
som ännu ryka av människoblod.

Norton gav sig inte tid att tränga djupare i
frågan. Hän drog tili sig sin checkbok det
var vanligen den hennes besök gällde. Hän var
en mycket liberal bankir för somliga.

Men hon vinkade avvärjande.
Jag kommer inte alls i egen sak i dag,

förklarade hon dröjande. Hon hade lagit av sig
handsken och satt och slog med den i sin öppna
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hand, innan hon tillade: Det är någonting
om Elmer Johnson.

Så! sade hän överraskad. En skugga gled
över hans drag, men hän smålog lika artigt-för-
tjust sora förut. - Har hän skickat dig?

Hur kan du tro! Hon rodnade av för-
trytelse. Nej, men jag har hört sägas att det
är mycket dåligt med honom, ooh eftersom jag
råkar veta orsaken, så . , .

Bankiren nickade uppmuntrande,
Så koin jag för att he dig ge honom

M, tillfogade hon resolut. Innan vi förlora
honom .

. .

Orden kostade henne ansträngning, ty hon
blev helt blek.

Norton satt och betraktade henne några se-
kunder med en på samma gång genomträn-
gande och gäckande blick. Hon ville inte för-
råda sig och slog ned ögonen, men hennes böl-
jande barm skvallrade om oron i hennes själ.

Å, så farligt är det väl ändå inte, sade
hän slutligen i lätt ton. Alla lida vi ett eller
annat nederlag, men inte stryka vi med för del!
Och så du utlrycker dig »ge honom fri»!
Karien är ju fri soin fågeln, vei jag, förutsatt
att hän forlfar att vara förnuftig. Enligt vad jag
hört ligger hän igen uppe vid Kratern sedän
några veckor och arbetar hårt. Det borde inte
gå någon nöd på honom, efter vad jag kan för-
stå. Visserligen har del värit litet klagomål över
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hans nervositet att lian forcerar arbelet tili
det yttersta, att ingenting är honom i lag, att
lian tili och med beskyllt sitt folk för sabotage
och sådant där men nnder förhandenvarande
omständigheter är det kanske inte att undra på,
om hän far fram som en Jehu, medan såret
ännu svider. Det ger sig nog med tiden, tro
migl

Tvärtom. Det blir bara värre. Hän har
inte unnat sig en blund på en hei vecka nu,
äter knappast någonting, driver bara på sig själv
och andra, eller stänger sig inne på sitt labora-
torioin för ett dygn i sänder, grubblande och
experimenterande. Hän är tili den grad bragt
ur jämvikt, att mankan frukta för det värsta.
Tili och med hans briljanta hjärna måste en
gång ha löpt linan ut!

Ångeslen skälvde hakoni hennes ord. Som
en kalldusch kom åter hans gäckande:

Se, Johnson lian är ett geni, som du
vet. Hän har temperament. Det är någonting
himlastormande lian åter brottas med, och det
tar sig ibland så där besynnerliga uttryck. Inspi-
ralion, ingenting annat än inspiration!

Hon gjorde en åtbörd av förtvivlan.
Det ä r det inte, och det vet du lika väl

soin jag! Elmer Johnson är inte av den sorien.

När en stor ide får makt med honom, kan lian
nog fara illa med sig själv, men hans humani-
let mot sitt folk är oföränderlig och harju bli-
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vit ett ordspråk. Men i går slog hän en av sinä
karlar tili marken .

..

Hon vred händerna. Hennes emotion var
så stark, att den bröt igenom ali förställning.

Hans ögon krympte ihop, och blicken blev
intensiv, starkt observerande. Det var så olikt
den kyliga, reflekterade Mary-Ann, detta att
blotta sig. Hän kunde inte erinra sig att hän
någonsin seit benne i detta tillstånd. Och det
besynnerliga var, att orsaken inte var någonting,
soin drabbat benne själv, utan en annan en
man! Det var en dubbel anomali: Mary-Ann,
den förkroppsligade egoismen, den könlösa vä-

reisen utan sexuell instinkt, kali som is un-
der en allt behärskande hjärna lade sig nt
för en man!

Hän hade ansett benne slå över tili och med
kvinnlig medkänsla. Men detta var inte med-
känsla det var någonting mera. Miraklens
tid var således ännu inte förbi.

Medan hon fortfor att bevekande tnåla den
fara, soin enligt hennes åsikt botade Johnson
faran för psykisk urspårning tänkte lian på
den livets underliga logik, som lät hennes kansia
som mogen kvinna återvända tili den man hon
som ung flicka beundrat över ali måtta. Ödet
hade skilt dem åt, men de mellanliggande årens
svalg var som det aldrig funnits. Och dock
lian hade lust att skratta högt talade hon

15 Saaden, Money 11.
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om sitt förestående giftermål med en annan ma n
som den naturligaste sak i världen.

Och fan ta mig, kornmer hon inte alt
gifta sig med Buddenbrook, som om allt vore i
sin ordning! profeterade hän för sig själv.

Har hän lagt allt det där på din tunga?
frågade hän plölsligt, milt i en ström av ord
från henne.

Hon ryckte häftigt tili.
Vilken hän?
Johnson, vet jag!

Hon reste sig hastigt och gick bort tili che-
minen, där hon ställde sig att leka med pryd-
nadssakerna på hyllan, med ryggen åt honom.
Det var en mycket uttrycksfull rygg. Just nu
uttryckte den emellerlid mer sorg än förbittring,
och det förbryllade honom. Hän visste ju inte
att lian med sin brutala fräga vidrört en mycket
öra punkt hos henne. Ack, om det blott värit
så, att Johnson taiat om allt delta för henne!
Sedän hans så snöpligt avbrutna Washington-
resa hade hon hungrat och torstai efter hans
förtroende utan ett ord att läska sin tunga
med. Där hade med ens skjutit upp en mur
emellan dem, en mur byggd av något missför-
stånd, så mycket var säkert, men ett missför-
stånd som hon inte kunde avlägsna, eftersom
hän envist vägrade att yppa för henne väri det
bestod. Också för henne hade tiden värit mät-
tad av sorg och missräkning. Hon var annars



227

inle den, som lade någonting tungt på sinnet
ånej. Men delta med Elmer Johnson hade träf-
fat som frost över en slor känslas spirande brodd
och isät henne in i hjärtrötterna.

Ja, hon älskade honom. Om ännu något
tvivel därom rådde i hennes klentrogna själ, var
della samtal med Norton nog alt skingra det.
Redan det faktum, alt hon kunnat förmå sig att
lägga sig ut för Johnson, borde bekräftat att en
stor metamorfos ägt rum i hennes inre. Men
det behövdes det stålkalla, starka hat, som i
denna stund svepte över henne som en pust
från isregioner, för att hon skulle kanna sig
övertygad. Hennes hållning tili, och
när hon vände sig om, voro dragen lidelsefria,
neutrala, så när som på en sällsara glöd inunder.

Vi ska inte tala ora Johnson mer, sade
hon med jämn röst, ignorerande hans sista fråga.
Vi ska tala om de tusentals liv, unga starka
människoliv, som du genom din åtgärd förintar.
Om den gördel av blod och eld och förstöring,
som dras samman där borta med ditt goda
minne. Om floderna av heta kvinnotårar, om
själskvalen, om den hemska kören av torterade
barns skrik. Vad har Belgien gjort dig, Frank
Norton? Hur kan du tillåta vad som sker där
borta?

Lämna melodramen! sade hau kalit.
Elmer Johnson kan göra ett slnt på alli

det där i en handvändning. Men du hindrar



228

honom, lamslår honom med dina ränksmiderier
och ditt jonglerande med lag och rättvisa. Du
tar på dig ansvaret för det förskräckliga som
sker. Är du inte rädd för domen, hämnden?

Hör på, Mary-Ann
Detta är en spekulation i blod och

tårar. En spekulation för guld! Minns du en
gång i vår ungdom, då jag avslöjade en viss
spekulation i bubonpest, också fotad på ångest
och död engros minns du hur du tvivlade
och flammande av rättfärdighet ropade; »Men
det är ju mord, massmord!» Du ville inte tro,
att det fanns en så bestialiskt sniken människa
i hela universum, alt hän sålde mänsklighetens
välfärd för simpelt guld. Minns du?

Det där träffade, hon såg det. Hans gäckande
leende blev ansträngt, fruset. Blicken irrade lik-
som sökande över den dyrbara matlans ara-
besker.

I samma jämna, låga men besynnerligt ge-
nomträngande lon fortfor hon:

Vad du nu gör, Frank Norton, är mord,
massmord. För lumpet guld

Hän reste sig häftigt och trampade litet på
stället hans rörelser påminde om en våt hund,
som skakar på sig. Hans ton var affekterat
jnisslynt, helt lätt som det gällt en bagatell:

En sådan massa upprörande nonsens!
Kom tillbaka och sätt dig här, så skall jag tala
om för dig någonting, som ingen människa ännu
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vet, men som skall visa dig hur horribelt dumt
du pratar.

Hon tvekade.
Kom närmare! Det är en statshemlighet.

Hon kom och satte sig åter mitt emot honom
med en kansia av att hon förlorat sitt grepp på
honom. Hän lulade sig fram mot henne och
sade lågmält och hemlighetsfullt:

Genom den där dörren gick nyss en herre,
som represenlerade en av de regeringar, som nu
slåss där borta.

Franzius, nickade hon.
Jaså, du mötte honom? Men hän repre-

senlerade in te sin hemlandsregering —jag ber
dig uttryckligen lägga det på minnet. Nåväl,
hän bjöd en svindlande summa för det John-
sonska systemet. Hans regering är minsl lika
ivrig som du att få ett slut på det här eländet.

Hän log sarkastisin.
Och du slog tili? frågade hon andlöst.

Men det är ju —■ -- det är
Jag slog in te tili, bröt hän av. Jag är

affärsman. Jag säljer hara tili den mestbju-
dande.

- Men Frank herregud, förstår du inte,
att om du säljer, då, först då kommer det verk-
liga, ohjälpliga fördärvet över dem!

Hennes stora ångest kom henne att vrida
händerna, så det knakade.

Hän betraktade henne ett ögonhlick med ki-
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sande ögon, som njöt hän av att se henne så
upprörd.

Sedän när har du börjat bry dig om
andra människor? hånade hän.

Om någon av de krigförande parterna får
Johnsons fruktansvärda vapen i sinä händer,
betyder det undergång, förintelse för dess fiender,
fullföljde hon sin tankegång. En ohygglig, irre-
parabel olycka, med en bitterhet och ett hat i
sinä spår, som kommer att dallra genom tiderna
och leda tili nya brott, nya strömmar av blod!
Just vad Elmer Johnson vill förhindra, förstår
du inte det? Ge honom fria händer, och hau
skall vara i stånd att genom blotta hotel att
frige sitt system, genom en enkel och ofarlig
demonstration av dess verkningar förmå Europa
att nedlägga vapnen. Hän vill vädja tili förnuf-
tet —• tili nationernas självbevarelsedrift, om du
så vill; en moralisk påtryckning utan att en
droppe blod behöver flyta; ett slags läxa, som
kommer att lära mänskligheten att för ali fratn-
tid överge våldsamma uppgörelser. Medan du

Medan jag ämnar stoppa en eller annan
kali miljard i min ficka och låta Europa sköta
sitt storbyke bäst det gilter, skar hän in. Jag
är inte filanlrop. Och än mindre går jag så långt
i självförhävelse. alt jag tror mig vara en pro-
fet, en reformator med en gudomlig kallelse, en
ny världsfrälsare. Jag är hara en enkel busi-
nessman, Mary-Ann!
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Ännu aldrig hade det där ordet klingat på

detta sait i hennes öron businessman. Om
delta schackrande med oskyldigt människoblod
var business, kände hon att hon hatade hela
hanteringen.

Om du säg en narr springa ifrån en för-
mögenhet, fortfor bankiren, skulle du inte anse
det för din plikt att hejda honom? Elmer John-
son är en dåre, som borde spärras in, hör du
det! Hän är redan vad du fruktar att hän skall
bli: galen, sprittgalen ■—■ hän med sitt tai om
sin mission, om sitt tusenårsrike! Bah hän
kan skatta sig lycklig att hans affärer ligga i
erfarna händer. En dag komma hans barn att
välsigna mig .

. .

Mary-Ann slocknade. En kansia av döds-
trötthet, av ytterlig hopplöshet kom över henne.
Det var uppenbart, att det inte tjänade tili nå-
got att söka beveka denna hårda, kalla penning-
karl. Hän hade valt sin väg med öppna ögon;
hän visste fullväl vad hän gjorde.

Hon kunde efteråt aldrig erinra sig huru och
med vilka ord de skildes. Hon befann sig åter
i strömmen av brådskande fotgängare på asfal-
ten, gående norrut utan att veta vart. En enda
fräga bultade i hennes hjärna: vad skulle hon
göra för att hjälpa Elmer Johnson? Skulle
hon underrätta honom om denna nya överhän-
gande fara? I hans nuvarande överretade tillstånd
kunde detta bli ödesdigert, och dock såg hon
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ingen annan utväg. Det innebar en risk att säga
honom det, men del skulle värit ett brott, ett
fön-äderi alt förhemliga det.

LaSalle Street, börs- och bankgatan, låg bred
och fejad mellan sinä nya hus, begjuten av en
tidig eftermiddags lätt töckniga soi. Det prakt-
fulla norra perspektivet av en modern, rätlinjig
amerikansk storstadsgata med obrutna, jämna
rader av höga jättebyggnader, trygga och mas-
siva, med något av klassisk enkelhet i de stora
ytorna och frisernas lugna linjer, smalnade av
mol dunstmassorna över den idoga, larmande
floden och nordsidans otydliga huskonturer där
bakom. Ingen klumpig pelarbana skymde här
himmein, och själva skyltarna voro diskret för-
näma som det anstod en pulsåder, helgad åt den
högre tinansen. Endast kristendomen braskade:
Y. M. C. A.-byggnadens släckta transparang hängde
tili höger över gatan som en osmaklig reklam
för det slags aggressiva omvändelsenit, som är
mer businesslikt än de världsliga affärerna.

Så, delta var kärlek, tänkte hon detta alt

kumia gå mitt i en brusande, larmande stad
glömsk av allt omkring sig, glömsk av sig själv.
Mekaniskt iakttog hon gatureglerna, höll sig tili
höger, korsade aldrig en körbana, innan trafik-
konstapeln visslat i sin pipa. Vid Madison Street
bytte hon trottoar och gick själsfrånvarande in
genom LaSalle-hotellets evigt roterande sväng-
dörr, Den stora hallen var full av folk; ulan
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för hissarna var det kö, och under palmerna i
den väldiga rotundan stod inte en fålölj tom.
Långt borta spelade dämpat en orkester.

Mekanistit steg hon in i skrivrumniet och
visste med ens varför hon kömmit. Hon skulle
lala med Elmer saken tålde intet uppskov.
Hon hade kunnat gå ned tili Stanley Budden-
brooks kontor vid Övre Clark; det hade värit
närmare, men det skulle ha påkallat en förkla-
ring, och hon hade ingen lust att träffa sin tro-
lovade just nu. Det var bättre här.

Aerofonen låg i hennes väska. För att kumia
tala utan att väcka uppmärksamhet måste hon
gå in i ett av de madrasserade telefonskåp, som
upptogo en hei vägg i rummet. Då de för till-
fället voro upptagna mest av damer, enligt
vad hon såg genom dörrutorna gick hon över
rummets mjuka matta och satte sig i soffan rakt
under porträttet av general LaSalle. Det var en
strategisin fördelagtig plats hela rummet och
bortom delta hotellets huvudingång med den oav-
brutna strömmen av kommande och gående lägo
framför henne, men det skulle skarpa ögon tili
att upptäcka henne, uppkrupen i den djupa di-
vanen bakom den långa raden av sekretärer.
Hotell LaSalle var mötesplatsen för tout-Chicago;
genom dess svängdörrar passerade allt som var
aktivt och verksamt i den unga präriemetropo-
len, och hon kunde följaktligen vänta att när
som helst få se Stanley Buddenbrooks massiva
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figur sticka upp i vimlet där ute. I så fall ville
hon inte bli överraskad.

Vid dubbelsekretärerna en plats på var
sin sida, med en skärm emellan just lagom hög
för att de skrivande inte skulle genera varann
i nedböjd ställning sutto herrar och damer och
skrevo. Här och där i de pittoreska fåtöljgrup-
perna satt en resande och läste eller funderade.
Personalen växlade oupphörligt. Varannan mi-
nut kom någon in från gatan, kastade en sö-
kande blick över rummet och gick vidare eller
satte sig att vänta. Damer, klädda tili midda-
gen, kommo för att vänta på sinä män och ka-
valjerer. Intet annat störde den traditionella
tystnaden i rummet än de blåklädda bellboys,
som med korta intervaller kommo och ropade
ut namnen på personer, somman frågat efter i
telefonerna eller vid clerkens disk ute i rotun-
dan. Någon gång hördes ett klingande skratt
eller ett gäckande utrop från telefonskåpen, där
kvinnor flirtade per tråd. Orkesterns musik
trängde endast i enstaka fortetakter hitin, men
svängdörren vid stora ingången malde oupphör-
ligt med sitt jämna dunk, dunk, när kautschuk-
plånen smällde mot varann. Om sommaren
stängde man ui gatuhettan och dammet lika
noggrannt som kölden om vintern, och stora
frigatormaskiner djupt under jorden avkylde luf
ten i det stora hotellets tusende rum.

Så delta var kärlek, tänkte Mary-Ann ånyo.
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Denna smygande eld i bloden, dessa brinnande
pulsar, där vart slag sjöng den älskades namn.
Denna sota, orofyllda längtan efter att höra hans
röstl Här, i sin lilla promenadväska hade hon
trollmediet, som när hon så önskade satte henne
i förbindelse med honom. Hon skälvde av otå-
lighet skulle då aldrig nägot skåp bli tomt?
Det borde förbjudas som ett oskick, detta att i
oändlighet helasta hotellets ledningar med fri-
voliteter!

Ock likväl var hon rädd rädd för det
ögonblick, då hans röst skulle nå hennes öra.
Sist hon talade med honom detj var me-
dan hän låg i Cleveland hade hän värit
nastan förolämpande tvär, och det var den
häftiga, i smärta övergående förbittringen över
detta, som först tvang henne att analysera
sinä känslor. Sedän dess hade Erik Puke värit
den enda, som bragt bud om honom sorgliga
bud.

Var kärlek hara sorg, längtan och försakelse?
Visste kärlek bara av en glädje den att få
offra?

Ty det slog henne med hela styrkan av del
oväntade nya, alt kvintessensen av vad hon
kände var ett starkt begär att giva och offra.
Om hon hade kunnat hjälpa Elmer Johnson
genom att eliminera sig själv, hade hon med
fröjd gjort det. Hon begärde inte bättre än alt



236

få göra honom lycklig genom en akt av kon-
centrerad, sublim självuppoffring.

Hon skulle aldrig söka vinna honom det
svor hon. Hon skulle gifta sig med Stanley
Buddenbrook, järnvägsmagnaten. Kärleken hade
gjort henne kritisk raot sig själv, och hon var
fullt på det klara med att hon skulle sitovia
Elmer Johnsons liv, liksoin hon hade ödelagt
Worthingtons, ifall deras öden sammanknötos.
Hon insäg visserligen, att premisserna nu skulle
värit andra: hon hade inte älskat Worthington,
inte så soin hon älskade Johnson. Då krävde
hon, fordrade och pockade nu begärde hon
blott att få vara mattan under mannens fot.
Men med sin inrotade skepticism frågade hon
sig redan, hur länge denna stämning skulle räcka.
Hon visste att själviskheten var själva ryggraden
i hennes vasen.

Förstrött granskade hon strömmen av kom-
mande och gående ute i hallen. Hon hade in-
trycket av ett ovanligt starkt utländskt element
bland hotellets gäster aldrig hade mustaschen
och hakskägget värit så kraftigt representerade
som nu. Amerikanerna skilde fördelaktigt ur,
gåvo intryck av en rent fysisk, överlägsen kul-
tur, som korresponderade med ansiktets typiska
yankee-uttryck av förtätad viljekraft, orubbligt
självförtroende och rörlig verksamhetslust. Där
fanns en slående likhet mellan detta uttryck och
marmordragen på de gamla romania från Cae-
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sars och Augustus’ tid i Capitolinska museet,
tänkte Mary-Ann samma utseende hos en,
som arbetar med en stor och ansvarstung fram-
tid i tankarna. De andra, de skäggiga, det var
»war-brokers» från Europa, officiella eller icke-
officiella agenter för de krigförande regeringarna
eller armeförvaltningarna, sända hit över för alt
fylla luckorna i Armageddons sinande förråder

från krigslån på miljarder tili kavallerihästar,
metaller tili projektiler, kläder, läder, säd. Ame-
rika, det neutrala Amerika, skulle underhålla
kriget utan Amerika skulle kriget dö av brist.

Den verkliga betydelsen för Johnsons casus
av närvaron av alla dessa mystiska främlingar
med hemlighetsfulla, tänjbara fullmakter sjönk
plötsligt ned i Mary-Anns medvetande och drev
henne upp i nervös hast. Efter en stunds pat-
rullerande utanför telefonskåpen slapp hon om-
sider in i ett och ställde med av nevros skäl-
vande fingrar in aerofonen på Johnsons num-
mer trean. När hon med en plötslig kramp
i hjärttrakten igenkände hans röst, brysk, flent-
lig, drog hon djupt efter andan, men' kastade
sig ögonblicket därpå utan preliminärer direkt
in på sitt ärende, som hon klargjorde med en
enda koncentrerad mening. Hon tick intet svar
på en lång stund efteråt, men hon kunde höra
hans tunga andhärntning, ackompanjerad av
hennes eget hjärtas häfliga slag. Så kom det
med en röst, som tydligare än många ord och
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avböner sade henne, alt vad som än legat emel-
lan dem, var det glömt i denna stund:

AU right, Ann och tack! Det var
mycket viktigt, som du väl förstår. Thafs a
good girl!

Ingenting mer, men det var redan det för
mycket. Hon hade en känsiä som sögs hon
upp i en virvel av lycksalighet, som förtog hen-
ne andan och förvirrade alla hennes sinnen i
ett crescendo av ljuv svindel. Där hon stod lu-
tad med pannan mot väggens kalla läderstopp-
ning, fylldes hennes ögon av heta tårar, medan
munnen sakta viskade detta enda ord viskade
det med en värld av vibrerande känsiä:

Du du du

Hur länge hon stått så, visste hon inte. Men
en röst på andra sidan den madrasserade mel-
lanväggen kallade henne brutalt tillbaka tili
verkligheten. Det var någon, som talade i tele-
fonen i angränsande skåp, en fruktansvärt djup,
resonant basröst, som skalv av undertryckt ra-
seri:

Vad säger ni Franzius? För vem? -

A, den landsförrädaren, den sjufallt förban-
nade desertören!
det är oerhört! Erhart, hör på det får inte
lyckas honom, hör ni! Må det kosta vårt liv,
men hän skall inte få det! Koin upp på mitt
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rum klockan sex; jag tror jag har en pian.
Bra. Håll ögon och öron öppna! Och

kom ihäg här sjönk rösten tili en förtätad,
högtidlig viskning : Deutschland tiber al-
les!



(K. C.)

Var Johnson jagad förut, närmade sig hans
sinnesstämning efter Mary-Anns avslöjande av
Norlons nya pian den rena paniken.

Beck, sade hän tili arbetsförmannen, som
lade märke tili att hans ansikte var spöklikt
blekt, vi arbeta i natt. Säg karlarna att de in-
fmna sig precis klockan nio hela verkstads-
skiftet. Vagnen skall vara färdig tili avprovning
i morgon middagstiden.

Beck hade någonting på tungan en var-
ning. Men hän såg på sin chef och teg.

Johnson gick med Stora steg över platån,
genom den lilla planteringen och in i laborato-
riebyggnaden, där Erik Puke stod böjd över sitt
ritbräde.

—• Hör på, Puke, ni måste vaka med oss i
natt där nere, sade uppfinnaren bryskt. Jag sät-
ler in ett nattskifte. Vagnen skall avprovas i
morgon middag, och det behövs flere ögon än
minä att kontrollera, att varman gör sin plikt,
utan fuffens.

Whafs los? frågade Puke.
Ungefär vad man kunnat vänta. Norton

håller på att auktionera bort mitt system tili de
krigförande.
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Puke svarade inte. [ Också hän hade gått
i en rivande fruktan för delta. Men det förut-
satte att Norton måste äga en möjlighet att bak
uppfinnarens rygg rekonstruera systemet i varje
detalj, så att det fungerade. Hän måste äga den
vara hän sålde, och detta var inte möjligt med
mindre hän stulit den.

Johnson läste hans tankar.
Var är den patentbeskrivning vi utarbe-

tade? frågade hän.
I kassafacket.
Bäst att bränna upp den. Min uppfinning

skall levä och dö med mig. Jag litar på er,
Puke.

Det blev en het natt vid Kratern.
Verkstadsarbetarna, redan förut tröttkörda av

forcerat dagarbete och tätä nattskiften, irriterade
på grund av den hänsynslösa pådrivarregim
Johnson under de sista veckorna tillämpat här
ute, och dessutom uppagiterade från annat håll,
vägrade först att hörsamma Becks kallelse tili
en ny natts slavande. Deras värkande muskler
och ledbrutna ryggar ropade på vila, och föl-
jande dag var en söndag. De voro vita män
och inga slavar!

Beck sökte övertala, bad och tiggde. När
ingenting annat hjälpte, hotade hän dem. Det
var det enda som tog skruv. De voro skandi-
naver, de flesta, utvalt, intelligent folk, för vilka

16 Sanden, Money 11.



242

vanlig ignorant vidskepelse var någonting okänt.
Men de visste fullväl, att de arbetade raitt ibland
olösliga mysterier, under en övermänniska, för
vilken det omöjliga synbarligen var möjligt och
vilkens ockulta makt tycktes obegränsad. Förr
hade Johnson behärskat dem genom den skygga
beundran hän ingav hos dem; nu regerade hän
genom fruktan.

För arbetarna var den påfallande förändring
Johnson undergått naturligtvis en gåta. De visste
ingenting om kompanjonens nesliga förräderi eller
ora det lavinartat svällande skuldregister, som
höll på att trycka honom tili jorden. De sågo
honom vänkä omkring som en osalig ande, men
visste inte att tio års tillbakaträngda tvivel om
riktigheten av en vitalprincip plötsligt växt tili en
fruktansvärd, anklagande visshet. De sågo den
humane arbetsgivaren förvandlas tili en hyper-
nervös slavdrivare och förstodo inte, att bakom
hans ständigt ökade fordringar låg en lågande
önskan att lindra de fasansfulla följderna av den
katastrof hän kände sig ha framkallat.

Johnson hade övergivit tanken på intervention
genom de diplomatiska organen. Kriget var ett
blodigt faktum, var dag som gick kostade tusen-
tals människoliv, och diplomatins traditionella
långsamhet kunde numera inte tillfredsställa ho-
nom. Vein garanterade dessutom att det avsedda
resultatet kunde uppnås på denna väg? Nej, hän
hade beslutat ta saken i egna händer.

En rundresa tili London, Paris, Berlin och
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Petrograd, möjligen också tili respektive högkvar-
ter, utgjorde basen för hans pian. Kommunika-
tionerna med Europa voro osäkra och i varje fall
tidsödande, varför lian var hänvisad tili egna
fortkomstmedel. »Eureka», som för detta ända-
mål hade värit idealisk, var fortfarande ur räk-
ningen. Strejken vid den Friscofirma, som åtagit
sig reparationen, var visserligen länge sedän bi-
lagd, men i stället hade det visat sig att man
inte i Amerika kunde uppdriva ett för arbetet
erforderligt kemiskt ämne, och importen frän Eu-
ropa var försvårad. Man kunde visserligen tanka
sig att göra resan med »Eureka» även utan den
defekta oxygenapparaten, förutsatt att man höll
sig på låg höjd och gick med nedsatt fart; men
Johnson beräknade att risken vid en färd med
ett så stort fartyg över de stridandes linjer och
operationsområden vore stor nog att äventyra
hela företaget. En liten »luftvagn» skulle där-
emot icke verka i samma grad utmanande och
sensationell. Det var därför lian sökt forcera ar-
betet med den billiknande vehikeln tili det ytter-
sta. Hän hade emellertid därvid stött på ovän-
tade motigheter, en hei kedja av malörer, som det
värit svårt att förklara på annat sätt än att det
bland hans folk fanns någon, som av en eller
annan anledning ville bromsa arbetet och därvid
inte drog sig för direkt skadegörelse. Hän hade
sinä misstankar riktade åt ett bestämt håll: den
tjeckiske chassismed Norton sänt honom hade
mer än en gång överraskats i besynnerliga situa-
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tioner, på platser där hän ingenting hade att göra
och på de mest ovanliga tider på dygnet. Hän
hade dessutom förhalat sitt arbete på vagnen tili
den grad, att Johnson hiivit övertygad om att
här förelåg ett fall av konsekvent sabotage inte
för högre lön och knappast heller av ren illvilja,
utan synbarligen i ett hemligt syfte. Man hade
dessutom bevis för att tjecken bedrivit agitation
bland Kraterns övriga arbetare i syfte att i ett
psykologiskt ögonblick få tili stånd en allmän
strejk.

Det hade slutligen kömmit tili en uppgörelse
mellan tjecken och hans arbetsgivare, och som
en följd härav låg Stefan Podolny för närvarande
i sin koj i arbetarbaracken, plåstrande om sinä
blessyrer. En annan hade överraskande snabbt
slutfört hans arbete, och nu skulle man lägga
sista handen vid vagnens överbyggnad.

I verkstaden dånade hammarslagen, svarvarna
vaste, prestolitlamporna sprutade visslande sinä
lödlågor över metallerna. En stark hetta rådde,
och arbetarna gingo nakna tili midjan eller nöd-
torftigt skylda av brokiga overalls. De arbetade
under en märkbar spänning, liksom väntade de
på något. Det gick undan raskt nog under John-
sons, Pukes och Becks drivande kommando, men
där låg någonting olycksbådande i själva arbets-
farten, som så skarpt kontrasterade med de senaste
dagarnas trötta, loja rytm. För sin del tillskrev
Johnson denna förändring den hälsosamma in-
verkan av den obstinate tjeckens avlägsnande från
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arbetsplatsen; men såväl Puke som Beck gingo
under intrycket att nägot nytt sattyg låg gömt
under förändringen. De sågo lömska och skade-
glada blickar i de sotiga ansiktena.

Det ser ut soin vi skulle bli färdiga i god
tid, Puke, ropade Johnson över larmet, då hans
assistent fram mot morgonen råkade komma inom
hörhåll. I uppfinnarens spända drag spårades
för första gången på länge en glimt av tillfreds-
ställelse.

Erik Puke skakade tvivlande på huvudet,
men hade inte hjärta att komma fram med sinä
farhågor.

Beck var däremot inte lika finkänslig. Då
Johnson en gång vekin på mästarkontoret för
att studera ritningarna i någon detalj, kom för-
mannen efter. Hän var en kort, massivt byggd
figur med den oljiga hyn hos sitt fack, men med
ett par trohjärtat blå ögon under de respektin-
givande, buskiga brynen. Hän tog av sig sin
sotiga maskinistmössa och torkade svetten ur
pannan med skjortärmen.

Går undan, eh, Beck? hälsade Johnson.
För mycket, boss för myc-ket. Jag tyc-

ker inte om utseendet hos minä gossaridag; de
ha liksoin en räv bak orat. De se mig just ut
att arbeta på order, sir på order från

Hän fullbordade inte meningen utan pekade
med tummen över sin skuldra i riktning mot
baracken, som badade där ute i Kraterns dags-
klara elektriska ljus. Man hade ingen anledning
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att spara på belysningen här uppe, och Johnsons
stora tuber av flytande eld gåvo ett flödande vitt
ljus, som liknade solens.

Podolny! Han har nog för ett par veckor,
sade Johnson.

Det är just det! Han är hämndgirig.
Bah!
Tro mig, boss gossarna ha fått order

att knoga, och det är bäst vi syna varje nit, var
skruv och varje söm i vagnen, innan ni ger er
i väg, sir. Han där åter pekade tummen
hade igen ett samtal raed mr Norton.

När då?
• Just innan nattskiftet satte in.
Johnson begrundade denna upplysning. Det

hade hänt ett par gånger tidigare, att hans kom-
panjon behagat samtala per aerofon med Podolny,
varvid denne begagnat Becks apparat. Det hade
förklaringsvis sagts gälla frägan om tjeckens in-
kallande tili fronten lian var underofficer i
österrikiska reserven men ingen hade värit i
stånd att kontrollera uppgiften, ty Podolny hade
alltid ställt så tili, att hän fått tala utan vittnen.

Med ens slog det Johnson som en visshet, att
Stefan Podolny stod i Nortons sold. Nu förstod
lian hur bankiren mot hans eget uttryckliga veto
kunnat inleda underhandlingar om försäljning av
det telautomatiska systemet. Norton hade värit
förutseende nog att räkna med den möjligheten,
att Johnson skulle vägra lämna ifrån sig beskriv-
ningen över uppfmningen, och genom denna spion
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hade lian listat ut patentets hemligheter! Podol-
nys nattliga snokande kring kraftstationen hade
sålunda haft ett bestämt syfte. Att hän var en
man med högre teknisk bildning hade Johnson
hela tiden misstänkt.

Det läg också mycket riktigt i Nortons intresse
att arbetet med luftvagnen förhalades. Därav sa-
botaget! Det hade upphört först sedän Podolny
fått sin knock-out Johnson var fortfarande böjd
att tro, att det var tjeckens avlägsnande som fram-
kallat det raskare arbetstempot. Agitatorn var
ätminstone för tillfället oskadliggjord.

Och omständigheterna tycktes ge Johnson rätt.
Redan- klockan tio följande förmiddag voro mag-
neterna inmonterade, och en timme senare körde
vagnen fram på planen framför verkstaden. In-
genting hade hänt, som skulle hlockerat arbetet.

Johnsons »aero-car» var en egendomlig ska-
pelse. Där den stod på planen mitt i en krets
sotiga, dödströtta arbetare, som mot sin vilja
måste beundra sitt verk, slog solen bestickande
reflexer i dess blankpolerade plåtar och blixtrande
klara vindsköldar. Den liknade en ichtyoidfor-
mig korsning mellan en racerbil och ett hydro-
plan, ställd på små shockabsorberande hjul och
med läga strömlinjer, som framtill slutade i en
konisk spets. Överhuvud gick konstruktionen ut

på att bereda minsta möjliga motstånd mot luften;
karosseriet var lågt, med alla skarpa vinklar och
hörn eliminerade, och sittplatserna en framtill
för piloten; två på baksätet voro halft dolda
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bak vinkelställda skyddsglas. Vad som gav vag-
nen dess särprägel var en bom av korslagda stål-
bjälkar, en del av chassin, som i en mjuk båge
löpte över hela vagnsstrukturen i dess längdrikt-
ning. Denna bom ersatte masttornen på »Eureka»
och innehöll såväl strömmottagningsapparaten
som det system av elektromagneter, vilka tjänst-
gjorde som elevator och slabilisator. De framdri-
vande 'magneterna åter voro inmonterade i under-
strukturen. Lika litet som på »Eureka» funnos
här några utskjutande vingar, pian eller fenor,
utom en deflektor baktill, som möjliggjorde såväl
vertikal- som lateralkontroll utan förändrad mag-
netkoppling.

Johnson steg upp i vagnen som hän gick och
stod, i sinä arbetskläder, med svettfåror i det so-
tiga ansiktet. Hän prövade först drivmagneterna

för ett lätt tryck av hans hand började vagnen
mjukt glida över planens grus, beskrev en regel-
bunden åtta och stannade.

Hän tryckte mössan ned i pannan, knäppte
igen rocken ända upp tili hakan och satte på sig
motorbrillorna.

Mister Johnson, sade Puke och steg fram,
är det nödvändigt att ni gör resan ensam?

Johnson betraktade honom ett ögonblick med
ett belåtet grin.

Tack för erbjudandet, svarade hän, men det
är bäst ni går in och skaffar er någonting att äta.
Själv har jag inte tålamod att vänta. I mörknin-
gen är jagtillbaka. Så —now Pm off. So long, boys!
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Hän vinkade med handen, fotbladet tryckte på
en pedal, och den kurinsa vehikeln höjde sig
hastigt rakt upp i luften som hissad med block
och talja. . Stundens stämning grep den sotiga
arbetarskaran, som ännu för ett ögonblick sedän
hyst avoga, bittra känslor för sin chef, och medan
mössorna flögo av och svängdes frenetiskt, skreko
kraftiga strupar hurra, så det ekade i Lone Moun-
tains skrevor och stup. Efter att ha nått ett par
hundra fots höjd styrde Johnson med stadigt ökad
fart ut över stupet, bort över Spindletop, bort
över prärien. Hän tog kosan ät sydväst. Snart
syntes vagnen blott som en ensara svala mot
molnbanken över Klippiga bergen, förminskades
stadigt och slukades slutligen upp av rymden.

Some car, eh? skrattade arbetarna beund-
rande. Ta värt ord för det hän gör minst två-
hundra mil i timmen med den vagnen!

Some car, yes. Some boss, too! ropade nå-
gon. Och hän gav uttryck åt vad alla kände.

Den där molnbanken överKlippiga bergen bar
på åska. Fram på eflermiddagen hade man över
sig en typisk Colorado-storm, ilsket aggresiv och
storstilat praktfull. Och den höll i. Ännu vid
sjutiden, då mörkret föll på, flammade hela hori-
sonten av fräsande, ormande blixtar, och rymden
skalv oavbrutet av tordönets helvetiska oväsen,
punkterat av en praktfull rad öronbedövande
knallar.

Mörkret faller hastigt här ute. Man går i full
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dager, och tio steg längre bort törnar man mot
en svart vägg. Puke lade ifrån sig teleskopet,
justerade instrumenten på bordet, och när hän
åter vände sig mot fönstret, såg hän dagen dö
med några krampaktiga, norrskenslika flammor
över himlavalvet, bakom moinen. Så flammade
blixtarna åter upp, exponerande varje topp, varje
skreva av bergen långt borta, själva lika gigan-
tiska eldberg mot bakgrunden avsju öppna himlaiv

Elementen talade. Elektriciteten, Johnsons
stora gudom, spelade en sorgmarsch på hans grav.
Himlen själv höll griftetalet.

Ty hän vände icke tillbaka. En stor man
hade åter offrat sig åt sin kallelse.



(K. C.)

Jo, det var i dagningen, sir. Jag och mummy
hade inte fått en blund, så länge ovädret höll på,
och vi satt oppe med gardinerna nere och lampan
tänd för de var sannerligen som på domedagen,
sir; för mycket eld för någon levande att ha gott
av! Så koramer en liten kari över oss som en
stormvind. Hän bultar på dörrn, men vi vägar
inte öppna. Då slår hän in fönstret och kliver
in. En liten kari, som sagt, nastan hei och hållen
inlindad i vadd och förband, med bara ett svart
och ont öga helt i hela sitt gemena ansikte. En
vit man, yes sir, men jag har sett niggrer, som
värit ljusare än hän. Och sannerligen hade hän
inte hin onde i hälarna på sig så brått hade
hän! Hän skrämde slag på mummy . . .

Själv skälvde Bill Wilkins ännu som ett asplöv.
Vad ville hän? frågade Puke bryskt.
Mulor - minä mulor! Ögonblickligen! Om

jag inte gav dem med godo, så Och Bill
gjorde en karaktäristisk rörelse ät byxfickan.
Weil, vad kunde jag, stackars gamla nigger, göra?

At vilket håll körde hän?
Bill slog i hopplös förtvivlan ut med armen.
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- Rakt fram. Hän följde varken väg eller
hjulspår hara rakt fram. Och så hän piskade
på åsnorna, sir! Den lede måtte ha ridit honom ...

Och de andra de där med bilen?
Fräga that damn old Swede! Det är lian

som hyst packet. (Bill var generad för sin gäst-
frihet nu.)

Och man frågade »den förbannade gamle
svensken». Hawkinson var lugn och sävlig som
vanligt, spottade ett tag rena oljan och be-
rättade. Just när hän denna mändagsmorgon höll
på att packa sin lunchbox hän brukade sitta
vid sin snörvlande pump hela dagen och förde
vägkost med sig hade del där lilla äppel-
röda barnet, mr Williams’ chautför, som värit
borta tre dygn i sträck, kömmit rusande hem och
störtat in i rummet, där mr Williams ännu låg
och sov. Hän var inte lika rosig som vanligt,
och hans stora brådska gjorde gubben Hawkinson
nyfiken, så lian fubblade med lunchboxen litet
längre än nödigt var. Och så hörde lian det
det var hara en tuon och sprucken bräddörr
einehän rummen.

- Vad hörde lian?
Jo, det lilla äpplebarnet talade om en hemlig-

het, någon hemlighet, gud vet vad. Weil, en som
hade reda på den där hemligheten hade visst
klättrat ned från Kratern på natten tänk, i så’n
åska och blixt! och hyrt Billy Wilkins’ mul-
spann och gett sig i väg. Nu gällde det att hinna
upp honom. Och den gamle liemi, Williams,



253

hade farit som en blixt ur sängen, kläderna kommo
på och sakerna blevo packade i en faslig hast.
Mycket var det ju inte att packa precis de hade
levät soin om de väntat sig ett hastigt uppbrott
när som helst itien mörkrumsagremangerna
hunno de inte med, så de äro kvar än. Ty si,
automobilen, soin lidit av spatt, en sprucken ring
eller något dylikt, var i en hast i fullgott skick
igen, och så susade de i väg.

Åt vilket håll ?

I dunno. Efter mulorna, kan jag tro.
Beck, befallde Erik Puke, efter dem! Tag

två handfasta karlar med er. Den tolvcylindriga
racern kan ännu nå dem. Reservdelar och verk-
tyg finnas ombord, ett par nya ringar också. Kör
med gud!

Och ni själv, mr Puke? frågade förmannen.
Min plats är där uppe. Skall se tili att allt

går sin gilla gång framför allt att strömmen hålls
kontinuerlig. Där var ett beslutsarat uttryck i
hans trötta, utvakade ansikte; Det skall inte
hän da en gång tili, så sant jag lever, att det blir
avbrott inte så länge jag har den här saken
om hand! Där fmns ju ännu en möjlighet
ni vet!

Hoppet är av seg materia. Oaktat de fått
odisputabla bevis på att här förelåg ett mord, ett
överlagt mord, vägrade de att underordna sig delta
faktum. Det stred ju emot den mest elementära
rättvisa att Elmer Johnson, tidevarvets största
geni, skulle falla offer för en lönnmördare just i
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det ögonblick hän stod i beråd att med sitt snilles
makt frälsa mänskligheten från dess största för-
bannelse kriget.

Om och om igen studerade Erik Puke bevisen,
ty endast den, som bygger på fakta, kan handia
klokt och rätt. Och hän var i allra största behov
av vägledning nu. Hän kände det oerhörda ansvar
situationen pålagt hononi, rent fysiskt, som en
börda, som skulle trycka honom tili hans dagars
slut. Först nu började hän fullt förstå det lidande
själva triumfen över naturkraften inneburit för
Johnson. Varje ny upptäckt hade endast ökat
det enorma tryck, under vilket hän levät.

Vid vaktombytet i kraftcentralen denna morgon
hade man gjort en fruktansvärd upptäckt. Kerr,
söndagsvakten, en stor stark kari, hade gråtit som
ett barn, när man visat honom papperet. Det var
ett diagram över sista dygnets energiutveckling
från ackumulatorbatterierna, uppritat automatiskt
på ett graderat pappersark av en liten sinnrik
apparat, placerad i förbindelse med strömutloppet
bakom instrumentariet i kraftcentralen. Johnson
hade installerat apparaten för flere år sedän för
att möjliggöra ett studium av de lätta fluktuationer
i den utvecklade energimängden, som voro ound-
vikliga i en stor kraftcentral byggd på de säregna
Johnsonska principerna, även om man på grund
av den kontinuerliga matningen av ackumulato-
rerna med transformerad statisk elektricitet kunde
tillåta sig lyxen att ständigt utskicka maximum
av Ström. Apparaten tarvade ingen eftersyn; blott
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en gång i dygnet utbyttes det fulltecknade pappers-
arket mot ett nytt.

Nu uppyisade söndagens diagram ett ödesdigert
hack: från maximalgraden föll strecket plötsligt,
utan övergång, tili noll, för att strax därpå lika
tvärt åter tangera maximum. Det betydde ett
plötsligt avbrott i energiutvecklingen ett avbrott
på en kvarts timme mellan klockan fem och sex
på söndags eftermiddag!

Och delta avbrott hade framkallats på konstlad
väg och mer än det, i själva instrumentariet.
En omedelbart företagen undersökning av samtliga
ledningar gav vid handen, att hela anläggningen
var intakt. Det kunde inte bli tai om statisk in-
terferens allt var i sin ordning.

Kerr, som mellan ronderna plägade dåsa bort
vakten i det lilla kontoret bakom Ijuddämparrum-
met, hade ingenting märkt hän medgav vid
korsförhör, att det var möjligt hän slumrat tili ett
tag. Ingen annan hade märkt något det var
söndag och ännu full dager, så ingen ström hade
för tillfället konsumerats vid Kratern; i annat fall
hade man omedelbart observerat avbrottet. Dör-
rarna tili instrumentarierummet hade som vanligt
stått öppna.

Det hade värit en lätt sak för en niding med
mörka planer att smyga sig fram tili instrument-
tavlan och med några enkla handgrepp fälla ut
cellkopplarna; så vänta i femton minuter och med
några nya grepp stöpsla in nycklarna på nytt. Det
var uppenbart, att det måste ha gått tili på det sättet.
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Det betydde att Elmer Johnson, om hän mellan
klockan fem och sex på söndagseflermiddagen
befann sig uppe i luften med sin vagn, plötsligt
berövad sin bärkraft bade störtat ned och krossats.
Det kunde inte bli fråga om landning i glidflykt;
den kompakt och solitt byggda vagnen vägde cirka
sexhundra pounds och saknade totalt bärplan eller
fallskärmsanordning. Synbarligen hade eventuali-
teten av strömbrott aldrig föresvävat konstruktö-
ren; och det var knappast underligt, ty under
alla dessa år hade systemet icke en enda gång
strejkat.

Kerr, som skulle gått i döden för sin mästare,
om så fordrades, var höjd över varje misstanke.
Man erinrade sig den egendomliga stämningen
bland arbetarna natten mot söndagen och anställde
undersökning. Det framgick att Podolny, som tidi-
gare agiterat för strejk i det psykologiska ögon-
blicket, plötsligt före nattskiftets inryckning sadlat
om och manat tili arbete och tålamod »\ve’ll
get him anyway», hade hans förklaring värit. Men
när man gick att hämta den konspirerande tjecken,
befanns hän vara utflugen. Trots sinä blessyrer
hade hän lyckats ta sig ned tili prärien och var
nu på flykt.

Podolny var mördaren; Puke tvivlade numera
inte på att det värit hans hand, som avkopplat
strömmen. Men var hän den ende skyldige? Där
hade existerat en hemlighetsfull förbindelse mellan
honom och Norton. Hade hän bara värit ett
verktyg för »the man higher up»?
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Det skulle vara omöjligt att leda denna miss-
tanke i bevis, med mindre Podolny kunde infån-
gas och förmås att tala. Medan Puke satt där
uppe vid Kratern och grubblade på det monstruösa
brottet, kom hän mer än en gäng att undra pä,
om inte hans plats med rätta var där ute på
prärien, på jakt efter mördaren. Hän visste att
lian personligen inte skulle uima sig nägon ro,
innan hän avslöjat alla trådarna i denna affär.

Dagar gingo i väntan. Pukes aerofon var in-
ställd på nuinmer tre om Johnson ännu var
vid liv, skulle lian nås av signalen. Där fanns ju
en möjlighet, att uppfinnaren gått ned och under
de ödesdigra minuterna mellan klockan fem och
sex på söndagseftermiddagen i allsköns säkerhet
trampat terra firma. Men ju längre det led, desto
mer försvagades denna möjlighet. Om Elmer
Johnson var vid liv, skulle lian inte tövat att ge
sig tillkänna.

Frank Norton hade genom Puke underrättats
om uppfinnarens försvinnande och de konsekven-
ser man mäste dra därav. Men Puke hade för-
hemligat sinä misstankar, hade inte ens nämnt
något om Podolny eller den upptäckt man gjort
med ledning av diagrammet. Enligt den version
hän gav bankiren, var det sannolikt att söndagens
våldsamma elektriska storm hiivit Johnsons bane.
Norton låg inte tillräckligt inne i tekniska ämnen
att inse det absurda i denna förklaring.

Hän förrådde sig inte heller, ehuru Puke stod
med spända hörselnerver för att inte en nyans av

17 Sanden, Money 11.
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bankirens ton skulle undgå honom. Lugnt och
allvarligt såsom en den där var beredd att finna
sig i en beklaglig situation, men inte ännu förlorat
hoppet, gav hän sinä order. Man skulle vänta
och se. Ingenting skulle tills vidare förändras vid
Kratern. Puke låg tillräckligt inne i Johnsons
arbetsplaner för att kunna i lugnt tempo fortsätta
påbörjade arbeten.

Så lät det först. Bankiren ringde dagligen upp
för att mottaga rapport, och efterhand kröp en
viss neryositet in i hans ton. Hän hade anställt
efterforskningar, sade hän, men utan resultat: den
store uppfinnaren hade inte värit sedd någonstä-
des. Man måste kanske slå sig tili ro, resignera
inför de fakta man hade och bereda sig på det
varsta. Puke skulle säga upp alla arbetare; så
och så många kunde placeras i Johnsonbolagets
verkstäder, men de övriga skulle få gå. Krater-
anläggningen, som var för kostsam under dessa
tryckta tider, skulle nedläggas tills vidare. Det
var beklagligt, men uppfinnarens bo förmådde inte
bära de dryga kostnaderna för detta experiment.
Än så länge skulle man inte ge ut nyheten om
den store mannens försvinnande tili pressen
det skulle bara verka ofördelaktigt på bolagets
ställning. Och så vidare.

Slutligen kom lian tili kärnan:
Och ni själv, mr Puke har ni nägra pla-

ner? Ni återgår väl tili pressen, eller hur? Ja,
nu närmast väntar jag att ni, så snart allt är ut-
rett där ute, infinner er hos mig och avlämnar alla
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papper och böcker, den kassa soin eventuellt blir
över, sedän alla likvider gjorts, och sä vidare. Men
glöm inte patentbeskrivningen den utgör boets
största tillgång! Jag väntar er med det första.

Äntligen! tänkte Poke med ett bistert leende.
Patentbeskrivningen, ja vad det mäste kostat
på honom att så länge återhålla denna order. ..

Erik Puke tog den dyrbara portföljen ur kassa-
facket, gick ned tili gjuteriet och kastade den i
en av de elektriska smältugnarna, där själva as-
kan förtärdes. »Mitt system skall levä och dö med
mig —jag litar på er, Puke!» hade mästaren sagt.

Så skulle det då bli så i guds namn, amen!
I övrigt hade hän ingen annan utväg än att

följa Nortons order. Krateranläggningen hade
finansierats av Johnsonbolaget, som vid ett bli-
vande arvskifte utan tvivel skulle göra sinä an-
språk gällande. Herbert Johnson hade inte råd
att upprätthålla driften, tills lagens formaliteter
utagerats, och nödgades med tungt hjärta Anna
sig i bankirens dispositioner. Den unge mannen
hade ännu inte uppgivit hoppet att hans far var
vid liv. För tillfället befann lian sig på en biltur,
suokande över varje fotsbredd av Colorado efter
ett spår av den försvunne. Hän hade reda pä
Podolnys skuld, men visste intet om misstankarna
mot mannen högre upp tog brottet sora ett ut-
slag av en hetlevrad galiziers glupska hämndbegär.

Beck hade återvänt, men tomhänt. Några mil
från Belmont hade de påträffat Bill Wilkins’
mulspann fredligt betande i präriegräset. Spåren
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av den Williamska bilen hade också lett fram lill
platsen, och av allt att döma hade en strid ägt
mm. Williams’ bil hade fortsatt tili Belmont, men
här upphörde varje spår.

Det var på tiden att Puke upptog efterspanin-
garna. Hän brann av otålighet att koinma i väg.

Så tog hän farväl av arbetarna och lät dem
gä. En sista gång flammade den elektriska troll-
karlen Elmer Johnsons underbara ökenverkstad
upp i intensiv belysning; så rullades kabeln på
Lone Mountain upp, alla kopplingar löstes, alla
dörrar tillbommades, och som siste man klättrade
Erik Puke den mödosamma vägen utför stupet, ned
tili den väntande bilen.

John Hawkinson och Billy Wilkins, dräggpum-
parna i det döda Spindletop, fingo i uppdrag att
vakta och värna det släckta trollnästet uppe vid
Kratern, ökenmonumentet över Elmer Johnson.



(K. C.)

Distriktsdomare Kent lämnade med impone-
rande värdighet domsalen. I sitt ämbetsrum läm-
nade hän den sida svarta sidenkappan tili en
vaktmästare, stoppade några papper i sin port-
följ, satte den högtidliga svarta hatten på sitt vita
hår och gick genom det tomma förrummet ut i
korridoren. Hans rörelser voro värdiga och trötta,
hela den vackert åldrade gestalten inkarnerade
lagens något släpiga majestät.

Korridoren genljödavde utströmmande advoka-
ternas kommentarier. Målet mot Medborgarban-
kens förste kassör, Hiram Pelham, hade väckt
ett visst uppseende, i varje fall avbrutit den långa
raden av enformiga rutinärenden vid en federal
distriktsrätt tullmål, beskattningsbesvär och
dylikt. Advokaterna fortsatte sin argumentering
ännu medan hisskorgen susade nedåt; byggnadens
exceptionella akustik bollade med ekot ända tills
ytterdörren där nere med en dov duns slog igen
hakoin dem.

Vid domarens privata hiss stod en elegant ung
kvinna och väntade mrs Hiram Pelham, den
anklagades hustru. Under floret lyste hennes drag
gipsvita. Domare Kent reflekterade ett ögonblick
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på att vända om och ta trappan ned om det
fanns något hän hatade var det de tårade bönerna
från de brottsligas hustrur, mödrar, fästmör. Men
hän ansåg det under sin värdighet att undvika
henne. Hän pressade läpparna samman och lovade
sig att göra ett brått slut på den emotionella scen
hän väntade.

Hon tog ett steg emot honom med hårt sam-
manknäppta, lyfta händer.

Oh judge var barmhärtig, låt honom gå
fri! bad hon med denna kvävda, tårdränkta röst
hän så väl kände tili från liknande uppträden.
Hän gjorde det inte för egen vinning; hän gjorde
det för att rädda hanken! Det är sant vart ord
hän säger!

Domare Kent gjorde en impressiv, avvärjande
gest.

Jag kan icke höra er, sade hän.
Hisspojken slog upp grindarna med en bug-

ning, och hän steg in i korgen. Kör! befallde
hän.

Den bleka kvinnan där uppe sjönk på knä
med huvudet mot schaktets järnstänger, men do-
mare Kent såg det inte. Hän blickade rakt fram,
medan våning efter våning sjönk hakoni gallret.
Hans drag huro ett på samma gång trött och
upphöjt uttryck, medan hän med värdig gång
banade sig väg genom den brådskande massan i
nedre våningens breda korskorridor och tvärs
över rotundan under mosaikkupolen högt uppe.

Federalbyggnaden i Chicago, som upptar ett



263

helt kvarter, år uppförd som ett kors under ett
kupolkrönt torn i skärningspunkten ett på
samma gång monstruöst och imponerande bygg-
nadsverk, så felkonstruerat och opraktiskt man
kan begära för fem miljoner dollars. Bolten- och
jordvåningen upptas av centralpostkontoret med
dess ständiga myller av en brokig, kosmopolitisk
allmänhet.

Bankir Norton säg domaren komma ur hissen
och gick emot honom tvärs igenom människo-
strömmen. De skakade hand, Kent utan att för-
tora en nyans av sin trötta värdighet, bankiren
med sin stereotypt kyliga kordialitet.

Have a lift, judge? erbjöd Norton. Min bil
väntar utanför. Vi skola ju bägge tili Armour-
bolagets sammanträde, inte sant? Och under vä-
gen får jag höra hur det går för Pelham, den
stackars saten.

Nortons stora super-Dixon stod och spann vid
Clark street-ingången, och herrarna stego upp,
Norton vid ratten och domaren bredvid honom.
Med ett dämpat språng som ett otåligt fullblod
satte sig vagnen i rörelse söderut, i riktning mot
slakterierna.

Uppskov, eller hur? frågade Norton, sedän
de kömmit ur trängseln i city och med högsta
tillåtna hastighet susade uppför Michiganbulevar-
den.

Tili i morgon, svarade Kent. Det hade
kömmit ett vaknare uttryck över honom nu, se-
dän de inte längre voro observerade. Ser mörkt
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ut för Pelham. Egentligen är det synd med kar-
ien, arbetsam, intelligent, tili och med smart,
kunde man säga . . .

Smart nej, förklarade Norton. Intet ini-
tiativ. Bara en imitatör.

Så? Har det där tricket praktiserats förut?
frägade domaren milt förvånad. Har aldrig hört
om det förr än nu.

Pelham hade spekulerat med bankens pengar
och förlorat det var en fruktansvärd haisse
just nu. Vid varje officiell revision hade kassan
likväl stämt på pricken med böckerna, och stats-
revisorn Medborgarbanken var en nationalbank

hade givit förste kassören det bästa vitsord.
Försnillningarna skulle knappast ha upptäckts,
om inte Nortons privatsekreterare Erhart råkat
fästa sig vid Pelhams tätä valutaväxlingar i andra
banker. Det inträffade alltid vid statsrevisorns
ankomst, att Pelham skickade ut mellan fyrtio-
och femtiotusen dollars i sedlar av hög valör att
växlas mot mera gångbart mynt i lierade bank-
institut. Bemyndigad av sin chef hade Erhart
slutligen undersökt en av dessa transaktioner. I
detta fall höll Pelham på att tillnarra sig femtio-
tusen dollars mot en sedelbunt, som icke innehöll
mer än femtusen, helt enkeli genom att klistra
på buuten en Förenta staternas skattkammarde-
partemangs banderoll med inskriptionen : »Femtio
tusendollarssedlar—■ 50,000 dollars.» Tricket hade
lyckats otaliga gånger, enär man å de banker
Pelham begagnade sig av ansett skattkammarens
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ornslag innebära en garanti och följaktligen stop-
pat sedlarna i kassavalvet utan att räkna dem.

Tro mig, Pelham är en imitatör. Hade
lian värit smart, skulle hän inte kömmit fast.

Men domaren upprepade sin fråga:
Har det där tricket praktiserats förut?

Frank Norton såg rakt framför sig över ratten
med hårda ögon. Plötsligt skrattade lian tili, ett
kalit, litet hånfullt skratt:

Why, judge ni må tro mig eller inte,
men jag gjorde precis samma sak i min ungdom.
Jag var kassör i Fort Dearborn National på den
tiden. Så ni ser, det är ett gammalt trick!

Historien upprepar sig själv, kommenterade
domaren torrt.

Gör så, ja. Men jag blev nu inte fast, för-
stås!

För smart eh?
Just så!
Norton, sade Kent i en ny ton, det kan

skada er bank, det där talet om hur lian ville
rädda den från förluster och vissa pikanta små
avslöjanden om verksamheten bakom skranket.
Är ni förberedd på en rnsning?

Å, jag tror vi kan rida ut en stormunge, om
det går därhän, svarade bankiren i lätt ton. Jag
är ingen senator Lorimer.

Hän refererade tili en rad sensationella bank-
fallissemang, i vilka den beryktade förre senatorn
spelat en framskjuten men allt annat än ärofull
roll.
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För smart eh?
Just sä, judge.
Weil, Lorimerskandalen har gjort smådepo-

nenterna nervosa. Det behövs bara en antydan
och de bli genast misstänksamma. Jag är glad
jag inte är affärsman i dessa hundtider.

När allt kom omkring var Frank Norton långt
ifrån så sangvinisk som lian låtsade. Det abnorma
affärsläget hade frestat svårt på reserverna; pani-
ken vid krigsutbrottet hade urartat tili progressiv
paralysi; där hade inte värit ett tillfälle tili en
god afTär sedän början av augusti, men i stället
hade den ena gamla placeringen efter den andra
gått förlorad i den virvelvind av konkurser, som
svepte över landet. Den där Johnsonska speku-
lationen hade värit ägnad att ställa allt tillrätta,
fylla revorna i reserverna och ge nytt, friskt kapi-
tal för stora äventyr —■ men det var det fatala
med den spekulationen, att den visade starka
tendenser att slå slint. Från att ha värit en dröm
om det krönande verket på en lysande finans-
karriär hade den hiivit räddningsplankan, vid
vilken Norton med en drunknandes energi klam-
rat sig fast; men ibland hade hän intrycket att
hän numera bra mycket liknade en dödsdömd,
som i stelkramp famnar ett halmstrå.

Distriktsdomare Kent lutade sig tillbaka mot
sätets luxuösa ryggstöd och iakttog förstulet
mannen vid ratten. Den nimbus av framgång,
som gjort Nortons uppträdande så övertygande,
fanns där väl ännu, men det vackra ansiktet hade
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fått ett desperat drag, som hän aldrig förr lagt
märke tili. Blickens reflekterade kylä verkade
ibland ansträngd, och hän hade lagt sig tili en
ovana att kisa med ögonen, när hän såg in i en
annans.

Oh well nerverna; det var ju naturligt, re-
flekterade Kent. I jämförelse med några andra
dominerande figurer i La Salle Street har Nor-
ton sin börda briljant. Hän hade ju också sin
hustrus miljoner att falla tillbaka på soin en sista
utväg det var nog ingen fara för att hän skulle
stupa. Hän hade ju bäddat det så infernaliskt
väl för sig.

Kent måste le vid en ovillkorlig parallell mel-
lan Norton och Pelham. Norton hade gift sig
rikt, betäckt sin balans och kömmit på det torra,
medan Pelham just genom sitt giftermål råkat ut
på det sluttande planet hans unga hustru var
en fåfäng lyxvarelse, vars ständigt ökade behov
lockat raaken att spekulera. Vardera hade gjort
sig skyldig tili samma brott, men den ene hade
stigit tili samhällets tinnar, den andre hamnat i
fängelse.

Ajo, Norton var en smart kari, och Kent trodde
sig kunna lita på honom. De korsade just Tjugu-
andra gatan. Kent säg på sitt ur, så lade hän
handen hejdande på Nortons arm.

Förtroende för förtroende, sade lian. Låt
mig visa er några fastigheter, Norton, som jag
vill ni skall intressera er för. Ni är just den man
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jag behöver ni bar alltid haft tur med erä

tomtspekulationer.
Av den högtidligt avmätta distriktsdomaren

syntes för tillfället intet spår.
Fastigheter död egendom för närvarande,

invände Norton. Slendöd, Iro mig.
Det här är en extraordinär proposition, för-

klarade Kent med ett slugt litet leende. En massa
pengar i det för den rätte mannen. Vi ha god
tid före sammanträdet låt oss se på kakan!

Här i närheten?
Strax bredvid. Ocli domare Kent bestod

sig lj'xen av en hemlighetsfull viskning i banki-
rens öra.

By Jove också du, min Brutus! Hör på,
om folk fick reda på att ni äger hus där borta,
blev ni allt i en hast pensionsmässig, Kent.

Ingen fara; jag är skyddad av en ändlös
kedja bulvaner och agenter. De äro välbetalda
för att hålla mun och bära skaramen. Vilket inte
hindrar att jag kommer att andas lättare den dag
jag blir fri det där rasket. Ni kan få överta det
för en spottstyver, Norton det är verkligen
stendöd egendom för närvarande, bara kostsam,
skatter på skatter men ni med er kolonisations-
talang kan nog jonglera upp det högt. Finare
hus finns inte i hela Chicago.

De stannade ett tag utanför en liten oansenlig
fastighetsbyrå, mottogo en knippe nycklar och
fortsatte så uppför Archer avenue ett stycke.
Trakten hade dåligt rykte det var Chicagos
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Yoshivare, bordelldistriktet. Saloon vid saloon
med ruskiga »hotel!» en trappa upp; över allt
över dörrarna den röda lyktan, glädjehusens regle-
menterade igenkänningstecken. Men lyktorna voro
släckta nu och gatan låg öde, så när som på en
och annan tassande neger, hånfnllt granskande
passagerarna i den eleganta bilen. Från en krog
i ett gathörn trängde de skrälliga tonerna av ett
elektriskt piano ut över gatan; den krogen hade
genom något politiskt inflytandes mirakel undgått
stängningen.

Ty Yoshivare var stängt och förseglat. »Gläd-
jens stad» var en död stad—flere kvarter i hjär-
tat av Chicago, kvarter där jordvärdet tävlat med
skyskrapstoniternas nere i city, voro utrymda på
order av myndigheterna, öde och torama. »Pest-
bölden» hade opererats bort raed äktamerikansk
grundlighet och förakt för konsekvenserna.

Standard var den tidning, som först löpt tili
storms mot detta lastens privilegierade näste, och
parollen hade tacksamt tagits upp av kollegerna,
som hade blick för det sensationella, nervkitt-
lande i ämnet. Det hade hiivit ett av Kehys öv-
liga korståg med pukor, trumpeter och flygande
standar, anatemer från predikstolarna, tai i gat-
hörnen, parader, slagsmål och sammanstötningar.
Hela »den undre världen» hade rustat sig tili
motvärn, tili försvar för sitt stamtillhåll; hela
den vidlyftiga apparaten av politisk protektion
och korruption hade satts i rörelse. Så mycken
smuts hade Chicago ännu aldrig sett röras upp.
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Bordellägarna offrade miljoner på mutor, begag-
nade sig av varje tänkbar metod för att bryta
udden av rörelsen. Blod flöt; mystiska mord in-
träffade nastan dagligen. Men James Kelly ham-
rade pä i ord och bild och fotshöga rubriker.
Skoningslöst blottade hän namnen på de högst
respektabla medborgare, som ägde husen i det
röda Ijusets distrikt. Då de anklagade alder-
men, höga ämbetsmän inom stadsadministratio-
nen, advokater, affärsmän, miljonärer vid Lake
Shore Drive sökte gömma sig bakom sinä
agenter och föreburo att de själva värit okunniga
om att husen uthyrts för osedligt ändamål, offent-
liggjorde Kelly hyresbeloppen och påvisade, att
ingen husägare kunnat vänta sig sådana svind-
lande intrader från legitima näringsfång. Resul-
tatet hade hiivit en allmän utflyttning av de
märkta.

Tvivelaktigt är huruvida Kehys kampanj, trots
den energi lian utvecklade, skulle lett tili åsyftat
resultat ty slavhandlarna hade ett mycket stort
inflytande över dem, som makten hade om
icke societeten och kvinnoklubbarna kömmit ho-
nom tili hjälp. Hela ämnet var ju i hög grad
»shocking»; av denna anledning hade reforma-
torerna, settlement-arbetarna, föreningarna för
välgörenhet och socialt reformarbete hittills kon-
sekvent slutit ögonen för den reglementerade och
segregerade prostitutionen, och själva iden med
det avskilda distriktet bottnade i strävan att un-
danhälla nationens ärbara kvinnor ali oroande
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vetskap om den snygga hanteringen. Det var för
kvinnosläktet i dess helhet mycket nesliga för-
hållanden James Kelly avslöjat, och för att snabbt
få ett slut på skandalen togo de inflytelserika
kvinnoorganisationerna bladet från munnen och
utövade sitt starka tryck på myndigheterna. Borg-
mäslare Harrison fann sig slutligen föranlåten att
underteckna ordern om utrotning av den ohöljda
lasten, och tidningarna sägo tili att ordern utför-
des tili punkt och pricka. Pölisen, gödd av mu-
torna från samhällets olyckliga, visade ingen iver
att torrlägga denna inkomstkälla, men efter några
betecknande skandaler med åtföljande personför-
flyttningar och avskedanden inom officerskåren
fördrevos slutligen glädjens fala prästinnor från
sinä tillhåll, och den röda lyktan slocknade.

Tid efter annan hade försök gjorts att öppna
distriktet på nytt, men pressen, stödd av en be-
stämd samhällsopinion, höll ögonen öppna och
sopade var gång undan ali utlovad protektion.
Så dog glädjestaden, en av Chicagos förnämsta
sevärdheter. Dess prästinnor skingrades åt alla
håll; fängelser, hospital och kyrkogårdar togo sin
dryga anpart, och resten drog med sitt hantverk
och sitt målade leende in i varje ljusskygg gränd
över den stora stadens vida omräde. 1 stället
för ett strikt begränsat och reglementerat Yoshi-
vare fick Chicago hundra smärre lasthärdar i
omedelbar närhet tili de respektablas boningar,
och kvinnor bjödo trots favan av häktning ut sig
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på de förnämas bulevarder och i affärsgatornas
grella ljus.

Nortons bil sköt upp i en annan gata, som
erbjöd en helt annan anblick än den förfallna,
proletärluktande Archer. Det var hara en liten
stump på ett par block, med en alle av ännu
gröna lindar och jämn Tarviabegjuten bilgata
emellan. Här hade demimondens aristokrati haft
sin varelse. Husen gjorde ett förnämt intryck
med sinä brunstens- och marmorfasader, spegel-
glasfönster och försök tili omväxlande arkitektur.
Murgröna och vildvin gåvo en anstrykning av
gammalengelsk bostadsgata åt det hela. Inga
saloonskyltar. Archers braskande namn på fan-
tastiska glädjetempel voro här utbytta mot disk-
reta små namnskyltar på dörrarna: Madame
Merelle, Madame Cecile, Maison Paris genom-
gäende franska, Torra löv hade hopats i trap-
pornas och trösklarnas vinklax -, men innanför de
stereotypa, stora utbyggda fönstren, där etablisse-
mangens kvinnovaror ställts ut, hängde ännu dyr-
bara gardiner och draperier med månadsgammalt
damm i vecken. Ingen människa syntes tili. En
bekläramande spökdöd ruvade över perspektivet.

Finfina hus, durabelt byggda, somliga hara
fem, sex år gamla, sade domare Kent med stolt-
het, då man steg ur. Synd att upplåta dem för
simpelt folk, men hellre än de stå tomma så . . .
Ni med ert inflytande inom skandinaviska kret-
sar bör kunna få en kolonisation tili stånd
långt hellre blonda nordbor, snygga, driftiga män-
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niskor, än det svartögda packet från Italien och
Spanien. Litar på att ni ser upp, så det inte blir
ett nytt tillhäll för Svarta handen här ute. Weil,
låt oss så beskåda prakten innanför!

Det blev en grotesk rond. Pölisen hade vid
vräkningen inte brytt sig om att ge invånarna tid
att medtaga sinä inventarier. Följaktligen stodo
väningarna i flere fall i nastan orört skick, med
plyschstoppade, pretentiösa möbler, draperier,
mattor, tavlor och statyetter i första våningens
salonger ännu väntande på de glada lagen, cham-
pagneskummet, musiken, de vita kvinnokrop-
parna. Luften var instängd och tung av parfym
och dammlukt. I ett hus hade synbarligen eva-
kueringen föregåtts av en rasande strid med pö-
lisen: draperierna voro rivna från sinä stänger,
som om någon i vanmäktigt trots klamrat sig
fast vid dem, golvet var översållat med bitar av
krossad kristall och skärvor från en sönderslagen
trymå, möblerna lågo i en fruktansvärd oordning,
och en katt, död av svält i ensamheten, låg och
stank på en bädd, beredd av dess härskarinnas
hoptovade operakappa och stora fjäderboa. En
rad halvfyllda vinglas stod på byffen, och några
svarta droppar av levrat blod ledde utför trap-
porna tili bottenvåningen. Norton kom genom
en ideassociation att tanka på tidningarnas ruski-
ga bulletiner om gamla brott, som uppdagals här
ute efter utrymmandet människolik nedgrävda
i källrarna, strypta foster undansmusslade i gar-
derober och soptunnor...

18 Saaden Money 11.
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Domare Kent hade ingen blick för inventa-
rierna eller de tragedier de avslöjade. Hän talade
bara om den dyrbara inre utsmyckningen, rum-
mens praktiska anordning, den luxuösa elektri-
ska armaturen, alla bekvämligheterna. »Det är
skam att kasta dessa pärlor för svin», förklarade
hän.

Men uppe i de Övre våningarna hade hän inte
särdeles mycket att skryta om. Det var glädje-
flickornas torftiga små krypin, där den kolossala
sängen och toalettbordet med sinä i ramen in-
stuckna visitkort, sanitetsbyråns senaste attest
och en och annan sutenörfotografi utgjorde så gott
som de enda inventarierna. Här uppe grinade
armodet emot en. Små kvinnliga försök att
snygga upp interiören verkade beklämmande i
sin tafatthet: ett billigt färgtryck, vanligen en mor
med sitt barn, en bukett pretentiösa krysantemer,
sannolikt kasserad från nedre bottens salonger,
en handbroderad duk på nattduksbordet. De
mera fördärvade hade låtit bekläda hela säng-
hörnan väggar och tak med speglar.

Nu har jag fått nog, förklarade bankiren
efter en halvtimmes vandring. Hur många av
dessa hus äger ni egentligen, Kent?

Hela raden på denna sida av gatan. Skada
att ni inte har tålamod vi ha det bästa kvar
ännu. Hän funderade ett ögonblick. Där
borta står ett hus, som jag ovillkorligen måste
visa er, innan jag ger er fri. En riktig liten juvel
av senvictoriansk byggnadskonst...
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Ehuru det hela hjärtligt äcklade honom, följde
Norton dock godmodigt med. Det var en liten
trevåningsvilla av sandsten, ombonad med en tät
vildvinsspalje, ur vilken fönstren med sinä om-
sorgsfullt fällda rullgardiner blickade ut som
tomma ögonhålor ur ett mossbelupet kranium.
På dörrpläten stod: Madame Estelle de Montague.

De hade knappast stängt dörren efter sig, in-
nan det slog dem, att det var något särskilt med
huset. En varm luft, blandad med stekos, slog
emot dem i hallen, som var kolmörk så uär som
på det sparsamma ljuset genom paraddörrens
slipade rutor.

Den annars alltid korrekta domare Kent tillät
sig en svordom:

Vad fan nu då här luktar bebott!
Ett svagt buller hördes från trappan, kanske

frän jordvåningen. En dörr drogs sakta igen nå-
gonstans, rätt närä.

Tjuvar? viskade bankiren i frägande ton,
medan hän ovillkorligen med handen trevade
över revolverlickan. Tänd ljus!

Bara jag kunde hitta den förbannade knap-
pen, viskade Kent buttert tillbaka. Man hörde
hans behandskade hand skrapa över väggytorna.
Någonting föll i golvet med en skräll, som kom
dem att hålla andan ett ögonblick. Omsider fann
hän vad hän sökte, och ljuset flammade upp.

Det var ingenting ovanligt med hallen, matt-
belagd, trång och smal, med en rikt utskuren
trappa ledande uppåt och ett mörkt hål inunder,
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där nedgången tili köksvåningen mäste vara. En
venusbyst läg i bitar på golvet. Men en röd si-
dentoffel, mycket liten och kokett högklackad,
låg på tröskeln tili ruminet längst i fonden, in-
bjudande trots den stängda, skulpterade järneks-
dorren.

Tjuvar eh? fnyste Kent föraktfullt. Där
fanns inte ett spår av nervositet i hans röst längre,
men i stället en gryende förbittring. Jag tror
sannerligen vi få lov att improvisera en vräkning,
som pölisen försummat. Att tanka sig att major
Funkhaeuser inte lyckats snoka upp det här!

Majoren innehade en nyinrättad befattning vid
pölisen med titeln »moralinspektör».

De gingo bort tili dörren, som befanns vara
olåst. Salongen där innanlör var rullgardinsskum
och tom, men i luften dröjde detta odefinierbara
något, som vittnade om att en mänsklig varelse
nyss värit där. De fortsatte. Tili höger låg en
korridor, kolmörk. De stodo och lyssnade en
minut. Längst bort tickade en klocka, skarpt
och klart i en gravlik tystnad. Men de hade var-
dera en känsla av människors närhet; det var
som hjärtan våldsamt klappat omkring dem.

Det var en smula kusligt, och för att komma
ifrån stämningen röt domaren barskt;

Är någon där? Öppna dörren och tänd
ljus ■— ögonblickligen!

En kraxande röst svarade långt borta:
Oh,honey—kiss me! Quick! Quick! Quick!

Och utropet utmynnade i ett tydligt smackande ljud.
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Det var så absurt, att Norton måste le. Men
Kent trängde i rättfärdig vrede raskt fram i mörk-
ret, flck tag i ett dörrhandtag någonstans och
vred och bände. När intet hjälpte, sparkade hän
mot dörren och ropade:

Öppna! Öppna ögonblickligen, eller jag slår
in dörren!

Oh, you rascal, can't you behave? Not so
rough, I teli you! kraxade papegojan, och Norton
skrattade nu hjärtligt men tyst, där han stod i
mörkret.

I lagens namn, öppna! skrek domare Kent.
Då frågade en skrämd kvinnoröst tätt vid

dörren:
Är det pölisen?
Nej, men om ni inte öppnar på ögonblicket,

skickar jag efter patrullvagnen!
Vem är det då?
Öppna säger jag! Den värde domarens

fot bearbetade dörren så energiskt, att Norton
ovillkorligen blev övertygad om att hän åtmin-
stone inte plågades av liktornar.

En viskande konferens innanför. Nägon snyf-
tade högt. Så slogs dörren med ens upp på vid
gavel.

Det var ett musikrum eller en danssalong, med
en tlygel på en estrad i ena hörnet och divaner
längs väggarna. Dagern silade in genom vita
spetsgardixxer från en bakgård. Mitt i rummet
stod en högrest kvinna och granskade de inträ-
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dande med en fientlig blick, men med högburet
huvud.

Vad vill ni? Vera är ni? frågade hon.
Förskansadebakom flygelnstodo några skrämda

unga flickor. Deras kroppar voro endast nödtorf-
tigt skylda av distriktets traditionella, suggestiva
rober av stramt siden ellei- skira spetsar. Man
kunde inte ett ögonblick vara i tvivelsmål om
vad slags kvinnor man hade framför sig.

Men frågan var hur det kom sig att de ännu
befunno sig här, i den ödelagda glädjens stad.
Det var vid fängelsestraff förbjudet för dem att
återvända; och det hade gjorts gällande att på-
litliga polispatruller fortfarande, ehuru redan ett
par månader förflutit sedän det allmänna utrym-
mandet, två gånger i dygnet genomsnokade distrik-
tet för att kontrollera att förbudet inte överträd-
des. Och dock var det tydligt att dessa kvinnor
bodde här.

Vem är ni, och vad vill ni? frågade den
högresta kvinnan på nytt. Hon var klädd i en
besynnerlig löstsittande dräkt av mörkblå sammet,
som föreföll vara konstlöst förfärdigad av ett par
dörrförhängen. Hennes klassiskt skulpterade ar-
mar och hals glänste onaturligt vita mot det
mörka stoffet. Hon säg bra ut i sitt trots, något
teatralisk kanske med det tillbakakastade huvudet
och munnens giftiga, spotska drag, men det var
uppenbart att redan hennes ålder Norton taxe-
rade henne tili omkring fyrtio—berättigade henne
att föra de andras taian. Där fanns gott om gråa
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strän i hennes kopparblonda hår, upptornat på
hjässan i en tung buckla, och dragen voro skarpt
markerade och frosligt vissna, ehuru man ome-
delbart lade märke tili spåren av en förgången
slolt och själfull skönhet. När bankir Norton
trädde ett steg närmare, i det hän tog ordet, för-
skräcktes hän över att fmna hennes hy naken,
omålad, med stora porer som hålen efter otaliga
nålsting. Det verkade mer skamlöst än om hon
blottat sin kropp.

Vi äro spekulanter på huset här, förklarade
hän för att rädda domaren ur hans dilemma. Vi
önska bese lokaliteterna. Ni är förmodligen ma-
dame Estelle?

Det spotska draget kring hennes mun hård-
nade tili frätande bitterhet.

Madame övergav oss vid första allarmsig-
nal, medtagande allt av värde av både hennes
egna och våra tillhörigheter, sade hon på välklin-
gande engelska. Tonen skar sig av förakt.

Men hur kommer det sig, frågade Kent
häftigt, att ni äro kvar här, trots utvisningen?
Det är ju oerhört! Hur bar pölisen skött denna sak?

Vi äro kvar här, förklarade kvinnan lång-
samt, emedan vi inte ha någonstans att gå. Se
på oss, messieurs äro vi väl klädda för en
promenad i solskenet?

Oh, kiss me quick, quick, quick! kom
det kraxande från en vrå. Man hade kastat ett
skynke över buren, men fågeln tyckte sannolikt
att konversationen var alltför seriös.
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My dear lady, ni vill väl inte påstå att
denna högst otillfredsställande dräkt är det enda
ni ha att ta på er? sade Kent med något av sin
inkvisitoriska dornarjargon.

Ni har förstått mig, sir. Tillsammans äga
vi dessutom en schabbig promenaddräkt, men den
beböver den av oss, som smyger sig ut att skaffa
dagens förråd i mörkningen, genoni bakgatorna.
Vi ha lyckligtvis kredit i kolboden ocb speceri-
affären.

Hur ha ni lyckats undgå pölisen?
Gojan bröt åter in rned ett gällt:

A cop, a cop look out! Five dollars
and a cold bottle!

»Cop» är smeknamnet på den amerikanska
konstapeln. Den talträngda fågelns utrop tycktes
intiinera den slående ransonen för varje inspek-
terande polis; fem dollars och en flaska öl.

Kvinnan gick och tystade ned fågeln med
ett stycke socker. Flickorna på estraden, soin

vid det här laget övervunnit sin rädsla, fnissade
och viskade sinsemellan. Norton iakttog dem.
Skarn! tänkte lian redan började de intaga
utmanande ställningar och göra ögon åt honom.

Men mer än de unga intresserade honom den,
som förde deras taian. Hän hade sett det där
ansiktet förut, i en yngre, mycket yngre upplaga.
Ju mer lian betraktade de förgrämda, förvittrade
dragen, desto säkrare blev lian på sin sak. Det
var en ung flickas ansikte som föresvävade ho-
nom, en blodung varelse med samma koppar-
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glans över håret och samma praktfulla gråa ögon,
seende kalit och klart tvärs igenom en. Men vein

och hvar?
Dislriktsdomare Kent nedlät sig tili att med

några kyligt intresserade frågor locka ur kvinnan
historien öin det miserabla liv de förde. Ett par
gånger hade hon med en åtbörd bjudit honotn
att ta plats på divanen, men hän hade förblivit
stående. Norton slog sig däremot ogenerat ned.

De levde i ständig fruktan för spinnhuset,
dessa kvinnor. Dag och natt stod en av dem och
höll vakt vid en springa i parlorfönstret åt gatan.
När patrullen kom inom synhåll, allarmerades
alla, och det blev en rusning tili gömstället på
vinden, under takåsen. Naturligtvis skulle de förr
eller senare bli upptäckta, men hittills hade deras
hus som genom ett mirakel undgått visitation.
Kanske de fällda rullgardinerna gjorde sitt tili.
Norton och Kent hade råkat komraa i ett moment,
då ingen vakt var utposterad patrullen hade
passerat för en timme sedän, och man höll på
med middagsbestyr, i tron att ali omedelbar fara
var över. Därför hade de träffat på dem här
nere.

Det var ett förskräckligt liv de förde. I stän-
dig fruktan. Ljus vågade de aldrig tända da-
gen var för dem slut med dagern. De måste vara
försiktiga tili och med med röken ur skorstenen.

Hur länge trodde de de skulle stå ut med
denna tillvaro? Och sedän? Måste den inte ändå
mynna ut i spinnhuset?
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A, hoppet vill aldrig dö. Olga, den långa
mörka flickan där, lade ut sinä krokar för biträ-
det i speceriaffären hän skulle kanske klä upp
henne en dag, och då var hon fri att gå vart hon
ville. Men för resten sådana som de hade ju
fått det inympat i sig, att inte tanka på morgon-
dagen. Om de inte följde den regeln, kunde det
gå illa. Såsom tili exempel med Cora å, de
hade värit flere ursprungligen! Cora var en ung
rask flicka, men den ständiga fruktan hröt henne.
Det blev någonting på tok med nerverna. En
natt smog hon sig ut på gatan som hon gick och
stod, i hara sin tuona spetsklänning, inte en tråd
för övrigt, och mankan ju förstå hur det gick
med henne ...

Arbeta? Söka arbete? Utan ordentliga kläder!
Och fick konstaplarna syn på dem, de må vara
aldrig så klädda, på en arbetsplats, i en fabrik
eller atelje eller butik, så voro de strax framme
och skvallrade hos bossen vad de voro för ena,
och så blev det gatan igen för dem. Å, jojomen,
hon hade prövat på det där i New York, många
gånger! Det var inte tillåtet för sådana som de
alt försörja sig hederligt; de stodo utantör. Det
var bara gatan och fängelset för sådana som de!

Så vida de inte hade pengar pengar tili
mutor att få levä . ..

Det började gå upp tili och med för domare
Kent, som dock inte var synnerligen mottaglig
för ideer, att samhället begått ett misstag med
den där evakueringen, då det inte samtidigt be-
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rett de skingrade kvinnohorderna möjlighet att
levä på annat håll och på annat sätt. Stod inte
den där kvinnan och sade, att det även förut-
satt att de hade kläder på kroppen och litet mynt
i börsen skulle värit omöjligt för dem att få
bostad någon annanstans än hos pölisen. Man
ville inte veta av ensamma flickor på boardin-
houses och uthyrningsställen. Samhället var på
sin vakt, gubevars! Hade inte herrn läst i tidnin-
garna om kvinnoliken, som fiskats upp ur floden
och sjön under de sista veckorna? De hade helt
enkelt inte rätt att levä, sådana som de...

»Sådana som de». Så hon förstod att helona
de där orden!

Flickorna hade hoppat ned från estraden nu,
den ena efter den andra. De sysslade med gojan
eller gingo hara omkring med sugande rörelser
och koketterade för Norton. Hän, som aldrig
besökt ett ställe som delta, hans smak hade
värit för kräsen för sådant frapperades av den
ohöljda lystnaden hos dessa vita kroppar, som
vart ögonblick glimtade fram under dräkternas
sparsamma draperier eller, om roben var till-
knäppt, spände stoffel mer suggestivt än själva
nakenheten. Icke ens i denna situation glömde
de sitt yrke; lystnaden läg dem i bloden, i själva
märgen.

Hän reste sig för att gå. Hän var fullt på
det klara med vad som skulle göras. Delta var
ett fall för den professionella filantropen mrs
Harriet Coyne Norton tili exempel! Bankiren log
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elakt inom sig, då hän tänkte på hennes sedliga
fasa inför en direkt uppfordran att här träda
hjälpande emellan. Hon, som inte ville ta i en
prostituerad med tång!

Jag skall skicka upp kläder, förklarade/
hän. Så hli ni fria att gå erä egna vägar. Och
den som vill ha arbete lämpligt, lätt kvinno-
arbete skall få det, och pölisen skall inte
kuuna göra er något för när. Låt oss gå; det
är hög tid.

Flickorna samlades med ens omkring honom
med skinande ögon. Frägor haglade:

Kläder, riktiga utekläder? Och underkläder,
sir? jag dör av längtan efter ett par combina-
tions med rosafärgade hand! Och en smart hatt
med plym säg, visst? Oh please, honey en
korsett, en liten, liten enkel korsetti Min byst-
nummer är trettiåtta; glöm inte det, darling! Min
trettifem, min tretti —.

Norton och Kent undkommo ut i hallen, följda
av den högresta kvinnan, som fört kamraternas
taian. Det elektriska ljuset brann ännu, och hon
bleknade inför en sadan oförsiktighet. Men Nor-
ton betraktade henne skarpt.

Vad heter ni? frågade han.
Hon betänkte sig ett ögonblick. Så sade hon:

Mistress Barbour.
Naturligtvis ett nom-de-guerre, tänkte banki-

ren. Så kom han med ännu en fråga:
Har ni någon dotter?

Kvinnan, som kallade sig mrs Barbour, stel-
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nade tili som paralyserad. Hon stödde sig tungt
mot väggen. Bakom henne, i salongsdörren,
larmade flickoroa, glömska av ali försiktighet.

En dotter nej, hur kan nitro! svarade
hon tonlöst. Men hennes läppar vitnade av
lögnen.



(K. C.)

Den dag Mary-Ann Worthington i La Salle-
hoteilets skrivrum igenkänt Gunther von Stadens
hatade röst, hade hon gått och köpt sig en revol-
ver. Först senare kom hon att tanka på, att
hon var säkrare skyddad, om hon anmälde ho-
nom hos pölisen.

I detektivdepartemanget tecknade man artigt
upp hennes berättelse och lovade konferera med
kollegerna i New York. Man var visserligen van
vid fantastiska brottmålshistorier, som vid när-
mare påseende kunde visa sig nog så äkta, men
den här föreföll dock väl stark. Med den livliga
personomsättning, som ägde rum inom departe-
manget yrket hörde tili de vågsamma och be-
rättigade tili dubbel tjänsteårsberäkning var
det inte underligt att man inte erinrade sig en
så sensationell affär som pestskandalen i Hudson-
metropolen för sjutton år sedän.

Man frågade de Östra kollegerna, om en herr
von Staden var efterspanad sedän den och den
tiden. Nej, sade man i New York förbrytar-
galleriet upptog intet sådant namn, inte ens som
ett alias. Då man i Chicago inte ville utsätta sig
för drift från metropolens sida genom att hänvisa
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tili en synbarligen uppdiktad anmälningshistoria,
lät man saken förfalla.

Följaktligen var »baron von Schlick» oförhin-
drad att dagen efter Franzius’ besök hos Med-
borgarbankens chef privatim hos samme finans-
man placera ett anbud å det Johnsonska syste-
mel, som med närä det dubbla översteg börs-
mäklarens. »Baronens» anbud framställdes under
ett sekret besök i bankirens hem vid Evanston-
avenyn, och gästfrihetens lagar förbjödo Norton
att så mycket sora antyda önskvärdheten av legi-
timation och kredentialer från den ärade gästens
sida. För övrigt började man redan vid denna
tid i Staterna bli van vid den hemlighetsfullhet,
varmed de europeiska agenterna insvepte sig och
sinä transaktioner. Även ora Norton haft anled-
ning misstänka att »haronen» behagade begagna
sig av ett namn, som inte tillkom honom, var
det därför inte sagt att hän skulle betraktat an-
budet annorlunda än bona fide. Kontrakt, av
vilka stormakters existens berodde, negocierades
dessa dagar genom underjordiska kanaler och
undertecknades av män, som bildlikt taiat buro
järnmask för ansiktet och som det skulle värit
en ohjälplig blamage att avfordra en tillstymmelse
tili referenser. Den politiska och militära sekre-
tessen firade orgier, som amerikanerna voro allt
för naiva och profitlystna att opponera sig emot.

»Baronen» hade med sitt anbud som givet-
vis var fingerat endast åsyftat att slå rivalen,
Franzius, ur brädet. Haa hade dessutom förbe-
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hallit sig notifikation, ifall tilläventyrs nägon kom
och bjöd än mera. Det var visserligen en god
trumf von Staden fick på hand, då hän lyckades
försäkra sig om Erharts biträde, men det var inte
allting den spionen, hur slug hän än var, kunde
lyssna sig tili och dessutom var Erhart jude.
Den adlige konspiratören delade sitt stånds och
sin nations inrotade misstro för Israels söner.

Erhart hade tack väre sin ställning en klar
överblick av läget. Hän visste mycket väl, att
Norton sökte sälja en vara hän inte ägde. Ban-
kirens aerofon-order tili Kratern hade uppsnap-
pats av honom, och hän förstod att dennes förut-
sättningar för ett lyckligt siat på spekulationen
voro mycket små: alltsammans berodde på huru-
vida Podolny verkligen lyckats komma underfund
med hemligheten med systemet och var villig att
tala. Mordet på ingenjör Johnson komplicerade
situationen betydligt och gjorde utgången oviss.
I det Stora hela var privatsekreteraren böjd att
betrakta bankirens förfarande tili denna del soin

ett missgrepp, även om hän med glädje annote-
rade att för honom personligen vetskapen om
chefens brottslighet innebar en oskattbar fördel.
Store Abraham, hän kunde ju när som helst sätta
tumskruvarna på sin högtärade chef och få ho-
nom att svettas guld och sedlar!

Det är inte nödvändigt att hysa några illusio-
ner beträffande mr Reuben M. Erharts motiv.
von Stadens patetiska »Deutschland über alles!»
var totalt bortkastat på honom, Hän hade vis-
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serligen först sett dagens ljus i Strassburgs jude-
kvarter, men visste fullväl att en Israels son intet
annat fosterland hade än det guld hän kunde
sitta på och kalla sitt. Omständigheterna hade
låtit honom bli invigd i två komplotter, och hän
var beredd att utan nationella hänsyn begagna
sln ställning antingen på vartdera hållet eller
ock där den största profiten vinkade. Hän var
trött på att vara betjänt åt andra. Se, nu var
den behagliga tiden! Gojims höllo på att för-
göra varann med svärd; i det kaos soin stundade
gällde det vem som hade sitt på det torra.

I så måtto skilde sig Erharts världsåskådning,
såsom synes, inte särdeles från den för tiden ty-
piska. Vita judar och semitiska judar aro innerst
bröder.

Då Hiram Pelham, förste kassör i Medborgar-
banken, avslöjades tack väre Erharts skarpsinne,
erbjöd Norton den vakanta platsen bakom skran-
ket åt sin privatsekreterare. Hän blev både över-
raskad och förargad, då denne bestämt avsade
sig detta smickrande avancemang. Hän var rädd
lian inte var ansvaret vuxen, förklarade lian
allra minst nu. Det verkliga motivet tili hans
vägran var emellertid, att hän inte på sakernas
nuvarande ståndpunkt kunde överge sitt spionage.
Hän måste hålla sig närä sin chef, om lian inte
ville gå miste om sitt livs stora chance.

Erhart, von Staden och Norton voro var i sin
stad intresserade att få höra från Podolny. Men
den lille tjecken koni inte. I stället uppträdde
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en dag en vissen gammal herre med starka glas-
ögon och underligt missbildade fötter, som hän
gjorde bruk av med svårighet. Hän sökte och
fick företräde hos bankiren.

William D. Emerson, numera mr Williams,
och Frank Norton hade inte sett varann sedän
den dag de som oförsonliga fiender skildes åt
utanför finansmannen Barnes’ sanctum i Impe-
rialbyggnaden, New York city. Många år hade
gått sedän dess år som den ene tillbragt i
fängelse, den andre med att klättra uppför sam-
hällsstegen. Emerson hade värit grå redan då;
nu var hän nästan vit och därtill skallig. Men
blicken hade kvar ali sin underliga skärpa och
samma uttryck av hätsk reptil. Norton kände
omedelbart igen honom mindre på utseendet
än det smygande, varsamma sätt, varpå hän för-
flytlade sig över den mjuka maltan.

Så? hälsade Norton, oangenämt överraskad.
Sannerligen om jag väntat att någonsin behöva
se er igen!

I detta fall är det en förmån, mr Norton,
replikerade den andre med ett hånleende i silt
skråpuksansikte. Never mind the past; bry er
inte om det förflutna annat än som en pre-
sentation. Låt oss tala affärer!

Bankiren sväljde sin motvilja karien hade
ännu kvar sin oljigt hala röst! och sade,
bryskt:

Go ahead! År mycket upptagen.
Emerson försmådde att halla honom på sträck-

290
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bänken; med ett par satser klargjorde hän hela
sitt ärende:

Mr Podolny hälsar. Hän vill ha betalt för
det spratt lian spelade ingenjör Johnson.

Det hedrade Nortons förmåga av självbehärsk-
ning, att hän inte sprang upp från skrivstolen.
Hans händer grepo om armstöden, så knogarna
vitnade. En minut, en full minut var det tyst i
rummet en ihålig tystnad, full av febrilt tän-
kande. När lian trodde sig i stånd att mästra
sin röst, sade hau:

Hade väntat ett besök av Podolny person-
ligen hans konto är ju oavslutat. Var håller
lian hus?

Emerson slog sig ouppfordrad ned i den stora
fåtöljen för besökare. Hans ögon sprutade hån

;

när hän nonchalant svarade:
Ingen anledning att förhemliga det, tänker

jag inför er! Weil, han är i gott sällskap i
New York. Vili ni ha adressen?

Naturligtvis. .
Sing-Sing nummer 8648 min gamla cell,

sir!
En otäck skrämsel kröp omotståndligt in i

Nortons blick. Han vätte läpparna med tungan,
innan han frågade:

Varför?
Tonen kom den utanför lyssnande Erhart att

förvrida munnen tili ett tvivlande leende —■ det
var första gången under hela hans tid, som hans
chef inte var herre över sin röst.
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Egenhandsrätt, sex månader. Ingenting all-
varsamt, som ni ser. En ren »frame-up», natur-
ligtvis, men ett stycke välgjort arbete, sir lita
på mig; jag bar ju värit detektiv i minä dar!
Vi kan tryggt komina överens ora, att Podolny
sitter där hän sitter, så länge det behagar mig.

Hän lutade sig bekvämt tillbaka i stolen, lade
de tuima benen i kors och fortfor i en lätt, kå-
serande ton, som verkade groteski

För att ni skall förslå att ni inte bar nå-
gra chanser alls, är det så gott jag lyfter ett tag
på slöjan. Nåväl jag har för närvarande in-
tet annat yrke än att skaffa mig pengar tili en
lugn ålderdom. Hade redan i fängelset följt mr
Johnsons görande och låtande med alldeles spe-
ciellt intresse jag fick läsa tidningar de sista
åren, ser ni, »för välförhåliande», och mr John-
son var ju en gammal bekant tili mig. En in-
tressant kari, mr Johnson, en stor man, en fram-
tidsman! Skada att ni
jag kände rätt väl tili vad hän hade för sig.
Som ni vet, stod det just före krigsutbrottet en
hei del om honom och hans underverk i våra
tidningar. När slagsmålet började, var jag på
det klara med att här var mitt livs stora till-
fälle. Jag hade nyss hiivit benådad då, så jag
var fri, och jag hade min lilla pian fix och fär-
dig. Försäkrade mig om biträde av en ung man
av facket hän är från andra sidan, där de
slåss, och jag behövde hara vädja tili hans pa-
triotism, så var hän min med hull och hår. Vi
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reste ut tili Spindletop. Om nälterna snokade
min assistent omkring uppe vid Kratern och fick
srnåningom iden klar för sig allt utom det
slutliga tricket, konstrnktionen av transmittern.
Hän var visst för grön kan jag tro. Weil, hän
kunde inte gärna gå tili ingenjör Johnson och
fråga - ännu mindre kunde jag göra det. Men
hän hade kömmit underfund med att hän inte
var den ende, som snokade omkring där uppe.
Hän hade observerat Podolny, sir! Och Podolny
kände hemligheten, det var tydligt. Alltså, det
enda vi kunde göra var att suga oss fast vid Po-
dolny. Vi väntade hän skulle förr eller se-
nare ge sig i väg från Kratern, beräknade vi.
Och det gjorde hän. Men inte förr än hän spe-
lat mr Johnson det där fula sprattet, ni vet. Min
assistent råkade se alltsammans . . .

Inte en muskel rörde sig i bankirens ansikte,
som antagit sin vanliga mask av kylig indiffe-
rens. Hans vackra händer lekte med en pap-
perskniv av platina det var det enda tecknet
på att lian inte var fullt sig själv.

Vi upphann Podolny. Hän .var obstinat,
omottaglig för alla argument. Men vi kom ändå
underfund med att lian inte tänkte spela rent
spel gentemot er det kan kanske intressera er
att höra det? Det är mycket möjligt att hän av
egen drift skulle spelat mr Johnson det där sprat-
tet, ty lian hatade honom och ville hämnas
det är nu engång sådant löraskt folk, de där
tjeckerna, Men er uppmaning kom emellan, och
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hän insåg att hän inte kunde lita på er längre.
En man, soin anstiftar mord, är inte lämplig att
göra affärer med det inser ni ju själv, mr
Norton? Ni hade gått en smula för långt. . .

Fatta er kort, please!
Ja visst med nöje! Jo, i stället hade

karien fått för sig att hän kunde spela på egen
hand. Fördöme mig, ora jag inte tror att hän
umgicks med patriotiska planer att befria sitt
folk och sådant där! I varje fall tänkte hän
huvudstupa resa tili Europa; hän är reservoffi-
cer och skulle följaktligen lätt få lägenhet dit
över. Vi måste förhindra’ det, förstäs, och när
ingenting annat hjälpte, kokade jag ihop den där
krirninalhistorien ora honom. Hän fick sex må-
nader. Hän är i gott förvar, sir!

Sing-Sing har mjukat upp honom nu
det är för resten ingen märg i de där skurkarna,
tro mig! Jag går in och ut hos honom som
hemma hos mig är av gammalt god vän med
administrationen på platsen, se! Hän tycker inte
om arbetet och dieten och behandlingen, och då
hän vet att jag har i min makt att hålla honom
där på livstid, om jag har lust, har hän gått in
på samarbete. Patriotismen har förflyktigats i
den nyktra atmosvären där innanför murarna,
och nu är hän villig ge ut hemligheten mot
det att hän blir fri och fär resa hem och slåss.
Moderata villkor, eh?

Det undgick inte den lille mannen, att en stråle
av hopp lekte över bankirens drag vid de sista
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orden. Hans mun drog sig åter tili det grymma
hånleendet, då hän tillade:

Hän gör hara ett förbehåll. Hän är en
smula nogräknad om vem hän gör affärer med.
Lönnmördare tili exempel aro absolut uteslut-
na. . .

Hoppet slocknade. En åder i bankirens tin-
ning svällde tili man kunde se hur blodet
hamrade. Hän steg upp.

Jag antar att vi kan göra ett slut på det
här nu, sade hän.

Ja visst med nöje, sir! Emerson tog
fram en sliten plånbok ur fickan, påfallande tunn,
och fiskade upp en bit gråpapper ur densamma.

Konsortiot är i behov av litet rörelsekapital,
sir. Podolny trodde inte ni skulle göra nägra
svårigheter, om jag presenterade denna lilla, in-
formella check.

Det var en kuriös anvisning, en fånges otyd-
liga smygskrift med en tennsked på ett stycke
omslagspapper, och det gällde ett betydande be-
lopp. Men Norton var en man, sora förstod att
svälja sin medicin utan att blinka. Hän slog sig
utan ett ord vidare åter ned vid skrivbordet och
skrev med stadig hand ut en anvisning på sum-
man. Sä tryckte hän på elfenbensknappen märkt
»paying teller».

Betala ut det här mitt personliga konto,
befallde hän den inträdande tjänstemannen. Efter
en blick på Emerson, som lugnt tänt en cigarr,
tillade hän: Sedlar av medelvalör.
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Hän försuramade inte ens att ta kvittens på be-
loppet. Men Emerson väntade under trankil tyst-
nad med sin underskrift, tills tjänstemannen åter-
vänt och räknat upp sedlarna på bordet. Den
slitna plånboken räckte knappt tili för denna feta
förmögenhet.

Alit är på rätt, förklarade Emerson och tog
sin hatt. Har ingenting att tillägga; ni är ju
en rutinerad kari, mr Norton. Good-by!

Ett ögonblick! Var det nummer 8648?
Emerson bestod honom ett sista hånleende.

Ja. Men jag försäkrar er att det är lön-
löst. Det kan bara leda tili ett: den elektriska
stolen.

Samma dag mottog Erik Puke order att ned-
lägga Kraterstationen och infinna sig med sinä
böcker och dokument, inklusive systembeskrivnin-
gen.

Hän koni tre dagar senare. Hän lade en hög
kontorsböcker på bordet framför bankiren och
avgav redovisning med några ord.

Det är bra, sade Norton. Och redogörel-
sen för uppfmningen?

Uppbränd.
Bankiren sprang upp detta var för mycket

tili och med för hans självbehärskning. Det där
dokumentet hade för honom börjat auta karak-
tären av ett nödankare. Hän hade för sin del
aldrig litat på den unge journalisten, men hän
hade inte trott honom om tilltagsenhet och mod
nog att förstöra vad som återstod ay den store
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uppfinnarens betydelsefulla livsverk; därtill hade
hän ansett ansvaret vara för stort.

Ni vet förmodligen, att ni därigenom gjort
er skyldig tili förskingring av död mans kvar-
låtenskap? dundrade hän. Är ni beredd att svara
inför domstol för vad ni gjort?

Jag fullgjorde den avlidnes befallning, det
är allt. Och naturligtvis bär jag alla konsekven-
ser.

Pukes lugn var orubbligt. Där var ett hårt
uttryck i hans ansikte, och hans stålblå ögon mötte
bankirens med något, som knappast kunde be-
tecknas annorlunda än som förakt.

Hur mycket vet hän? frågade sig Norton. Lik-
som tili svar yttrade Puke:

Det har framgått, att Elmer Johnson inte
dött en naturlig död. Jag hade förmånen att stå
honom närmast under hans sista dagar. Jag an-
ser det vara min oavvisliga plikt att ägna alla
minä krafter åt att hämnas hans död.

Orden klingade högtidligt som en ed. De slu-
tade med ett piskrapp:

Au revoir, mr Norton!
Bankiren stirrade länge på den dörr, genom

vilken journalisten lämnat rummet. Där gick en
fiende, som det var bäst att räkna med, tänkte
hän. En fiende hän inte kunde komma in på
livet, hur skyddad och säker än hans egen ställ-
ning må vara. Ty där var detta hos den unge
syensken, som kännetecknar en hederlig kari.
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Och Norton stred av erfarenhet hellre mot tio
skurkar än mot en hederlig kari.

Hän sjönk ned i skrivstolen. Med hakan mot
bröstet och ett gåtfullt drag kring munnen fun-
derade hän pä detta: en hederlig kari. En ung
frisk atlet hade med spänstiga steg och stolt bu-
ret huvud gått över mattan i hans rnm, luften
där inne hade klingat av den äkta metallklangen
hos en röst, som aldrig darrat av fruktan, och
hän hade sett in i ögon, som aldrig skyggat för
en annan människas blick. Och hän kom att
tänka på sin egen ungdom; lian hade också värit
en hederlig kari en gång!

Oh, well det var lätt att vara fläckfri i
ungdomen, viskade skeptikern inom honom. Men
visa raig en man eller kvinna över tretti, fyrti år,
som hade rent samvete! Alla voro de dömda att
duka under för penningen, världen hade nu en
gång sålt sig tili den lille runde djävulens slav.
Se på Erik Puke om en tio, tjugu år!

Frank Norton hade känt många människor i
sitt verksamma liv, av alla sorter. Men när hän
tänkte efter, kunde hän inte erinra sig att lian
kömmit i beröring med flere än ett par, tre per-
soner, som ignorerat penningen och de hade
alla värit ömkliga narrar eller fantaster i det prak-
tiska livet. Elmer Johnson hade värit en. Men
som en följd av sitt förakt för materialismen hade
hans liv ändats i förtid. Det var så livets lag:
de praktiska, de kalla hjärnorna och beräknande
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själarna måste fram, även om det gick över liken
av de svaga. Det naturliga urvalet!

Mr Erhart hostade för tredje gången bakom
hans stol. En bankir bar inte tid att fdosofera,
allra minst i kristider.

Vad är det, Erhart?
Förrummet är fullt av folk, som nödvändigt

mäste se er, sir. Professor Barratt, baron von
Schlick, madame Moureaux, mr Hammond junior,
en mrs Barbour . ..

Bankiren gick åter under oket.
Låt professorn komma in. Erhart, jag re-

ser tili New York i afton.



(K. C.)

För Mary-Ann innebar Elmer Johnsons död
ingenting mindre än en katastrof. Chocken mildra-
des knappast av att där tili en början fanns
hopp. Hon delade nämligen inte delta hopp;
med visionär klarhet förstod hon genast, att hans
försvinnande bara kunde betyda en sak, det
värsta döden.

Hon hade en känsla av att delta kastade henne
ur hennes bana. Livet hade legat utstakat fram-
för henne, men alla hennes planer, strävanden
och stämplingar hade drunknat i denna sugande
virvel av sorg och saknad. Hon hade trott att
hon dock slutligen fått något att levä för, något
utanför henne själv, och det hade föryngrat henne
och gjort henne modig, stark och glad. När delta
nu togs bort, förlorade hon fotfästet. I den oänd-
liga tomhet, som omgav henne, sedän mannen
hon velat tjäna och tillbe ryckts bort, fanns intet,
intet att levä för. Tili sig själv kunde hon inte
återvända; hon hade redan eliininerat sig själv.

Hur tydligt hade hon inte sett sin väg! Den
skulle gått genom blod, över en mans lik eller
egentligen skulle den siulat där. Bortom delta
slutliga offer hade ingenting legat. ingenting. Ty
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hon skulle upphört att existera i och med det
hennes uppgift fyllts.

Hennes uppgift ja! Var det inte hon, som
i tiden sammanfört Elmer Johnson och Frank
Norton? Utan henne skulle deras livslopp aldrig
berört varann. Med det lättsinne, som var ut-
märkande för människors sätt att begå de mest
ödesdigra handlingar, hade hon kopplat samman
dessa båda människoöden för att sedän lämna
dern att i blindo fullborda gärningen. Hon hade
kömmit tili insikt om att det var hennes plikt att
gottgöra vad hon brutit.

Stanley Buddenbrook, hade hon sagt i de
dagarna, vi ha begått ett misstag. Vi måste skil-
jas; där kan inte bli någonting mellan oss ...

Och hon hade förvånat sig över hur lätt det
gått att säga det där, ehuru det grusade vad hon
snart sagt i hela sitt liv mödosamt byggt upp
och intrigerat för: en skyddad ställning, en man
som försörjde henne tili hennes dagars ände.
Ibland hade hon med vidskeplig fruktan betrak-
tat det mirakel kärleken åvägabragt inom henne.

Hon hade värit mycket bestämd i detla: att
de skulle skiljas. Hän hade haft svårt att ta
henne på allvar, och hon kunde inte uppge några
skäl inte kunde hon säga honom, att hon stod
i beråd att ta en människas liv!

För järnvägsmagnaten hade kvinnan alltid
värit en gåta, men lian hade trott sig ha skäl att
gratulera sig själv tili den »förnuftiga» och kloka
ledsagarinna hän valt. Hon var så litet kapriciös,
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så litet otillräknelig hennes intellekt arbetade
i nastan manligt raka fåror. Och un, plötsligt,
utan att ge ett ord tili förklaring, bröt hon deras
förhållande. Hän bad, besvor och bestormade
detta var en situalion, där hän med fog kunde
lägga av sin hänsynsfulla flegma. När intet
hjälpte, beslöt hän att vänta och se. Denna nyck
måste få passera; hon skulle väl i sinom tid bli
förnuftig igen. Vilket bevisar att Stanley Bud-
denbrook instinktlikt uppfattade kvinnan.

Så innan hennes pian hunnit utföras
hade dödsbudet kömmit.

Det var Erik Puke, som framfört det. Tili
och med i aerofonen uppfattade lian, att detta
innebar ett större slag för henne än hän kunnat
ana. Följaktligen hade hän förskonat henne från
detaljerna. Tids nog skulle hon få veta, att det
var ett mord.

Mary-Anns umgängeskrets sammanföll tili en
del med Nortons; det hade i själva verket värit
Harriet Norton, som infört henne i Chicagos so-
cietet. Om hon efter katastrofen ännu ansett sig
kumia röra sig bland människor, hade hon sanno-
likt träffat mrs Norton och fätt höra nägot när-
mare om omständigheterna vid Johnsons försvin-
nande. Men bedövad av slaget som hon var,
hade hon givit återbud på alla inbjudningar och
var själv inte hemma för nägon. Hon kämpade
desperat för att klargöra sitt läge. Varje bevis
på att livet fortfor att gå sin normala gång om-
kring henne smärtade henne som en förolämp-



303

ning mot den döde. Erik Puke hade omedelbart
efter sin ankomst tili staden sökt upp henne, men
mötts av det generella portförbudet.

Så fick hon då inte veta något närmare om
hur det tillgått, förrän Pukes artikel publicerades
i Standard.

Efter nägra dagars vila hade Puke återgått tili
sitt arbete vid den stora tidningen. Hans ställ-
ning blev en annan nu; hän tilläts själv väljä sitt
stoff ban var på väg att bli en »feature man»,
en stjärnreporter.

Den första story hän lämnade in var en nekro-
log över Elmer Johnson. Den hade ett enormt
nyhetsvärde hittills hade ingenting läckt ut i
offentligheten om den stora uppfinnarens bort-
gång. Puke skulle inte ens ännu givit ut döds-
fallet, om hän inte beräknat att, sedän arbetarna
från Kratern spritt sig åt olika håll, det i alla
fall med det första skulle bli känt; och då var
det bättre att de sensationella omständigheter,
som voro förknippade med detsamma, relaterades
från vederhäftigt håll. Hän gjorde ingen hemlig-
het av att den bortgångne fallit offer för ett mord.
Hän utpekade gärningsmannen Podolny, som
hän trodde fortfarande befann sig på flykt. Och
hän gick ännu längre. Försiktigt, med denna
genomskinlighet, som bar tydlig adress och dock
skyddar författaren och hans tidning för rätte-
gång, antydde hän sitt mördaren blott värit ett
redskap för vissa mäktiga intressen, vilka upp-
finnaren med sin kända idealitet, sin absoluta
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oegennytta och sinä stora sociala reformideer bör-
jat bli obekväm. Och hän slutade med en posi-
tiv försäkran, att Johnsons sista stora uppfinning
i varje fall var oåtkomlig för hans banemän

ja, man hade anledning förmoda, att hän ta-
git sin hemlighet med sig i graven.

När Frank Norton sade sig, att Puke sanno-
likt var en fiende att räkna med, misstog hän
sig icke. Udden i artikelns slutord riktade sig
ju rakt mot honom. Det var en offentlig ankla-
gelse. Och för att iutet tvivel därom måtte råda
bland allmänheten, följdes Pukes artikel av en
av James Kehys berömda ledare, väri ett Ijun-
gande anatema utslungades över de eländiga
schackrare, vilka i sin broltsliga iver att begagna
sig av en genom det europeiska dramat uppkom-
men konjunktur icke ryggat tillbaka för en fa-
sansfull förbrytelse en förbrytelse, varigenom
mänskligheten sannolikt gick miste ora en ulveck-
ling, som lovat större välsignelse än någon epok
i historisk tid.

Puke hade väntat sig ett besök av bankiren
efter detta; hän sioille inte hiivit överraskad, ora
Norton sökt köpa honom. Men vid den tidpunkt,
då nyheten gjorde sin rond genom Amerikas press,
befann sig Norton i Östern. Ändamålet med hans
resa var tvåfaldigt. Först besökte hän Podolny
i fängelset, där hän redan spårade verkningarna
av Pnkes anklagelse det var honom omöjligt
att utverka ett enskilt samtal med fången, och
att åter i närvaro av en lyssnande tjänsteman
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beröra den sak hän hade på hjärtat, hade i be-
traktande av de nyss publicerade fakta värit rena
vanvettet. Man uppgav på fängelsets kansli, att
allmänna åklagaren allaredan tagit Podolnys sak
om hand. Här var uppenbarligen ingentingatt göra.

Så sökte hän upp Emerson. Denne var ra-
sande över avslöjandena i pressen, som omöjlig-
gjorde hela hans pian. Alit hans arbete, alla hans
stämplingar hade värit förgäves! Just då hän
hade ett plausibelt anbud å Johnsonsystemet på
hand, flöt mordhistorien upp och förseglade Po-
dolnys läppar. Det hade gått därhän, att inte ens
hän, Emerson, längre fick besöka honom.

För Norton var det enda viktiga numera, att
förmå Emerson och hans okände assistent att tiga
med vad de visste om hans delaktighet i Podol-
nys brott. De hade visserligen inga bevis inga
som skulle vara bindande inför lagen. Men deras
blotta vittnesmål om vad Podolny anförtrott dem
vore tillräckligt komprometterande att påverka
juryn tili Nortons nacjcdel.

Emerson, som enligt vad hän själv erkänt nu-
mera inte hade annat yrke än att trygga sin ål-
derdom, var mottaglig för klingande skäl, sedän
den stora spekulationen misslyckats. Men hän
var blodigt dyr. Hän åtog sig dessutom att mot
ylterligare vederlag ansvara för sin assistent
hän kunde så mycket lättare göra det, som den
lille äppelkindade keruben som bäst befann sig
ute på det stora vattnet på väg tili sin front, ett
faktum hän givetvis undanhöll Norton.

20 Sanden Money 11.
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När bankiren efter denna uppgörelse återvände
tili sin våning på Waldorf, fann hän en skara
reportefs väntande på sig. Trygg i medvetandet
att ha gjort sig osårbar, gjorde hän sig beredd
att emfatiskt dementera allt, som pressens män
behagade tillvita honom. Hans slutliga räddning
bestod i ett konsekvent och ihärdigt dementerande.
Podolnjr hade ju inga bevis! Ingen hade några
bevis!

Hän var tili den grad ivrig att dementera, att
hän för ögonblicket ignorerade de telegramman
lämnat honom vid chefclerkens disk, och det
ehuru ett par av dem voro märkta »brådskande».
Hän gjorde skickligt bruk av ett av Pukes egna
argument: Johnson hade tagit sin hemlighet med
sig i döden; följaktligen skulle det värit en jätte-
blunder för vem som än ville åt hans uppfinning
att taga hans liv.

Förutsett att hans banemän hade reda på
att hän var ensam om hemligheten, invände re-
presentanten för »The Globe». Man kunde ju
tanka sig

Man mördar inte utan att noga ta reda på
sädant där! avbröt bankiren med ett sarkastiskt
leende. Hän gjorde ett mycket fördelaktigt intryck
på journalisterna; hans sätt var säkert, lugnt och
bestämt, och när hän efter en stunds diskussion
summerade ihop vad hän ville ha sagt, var hans
röst allvarlig, nastan sorgsen:

Elmer Johnson är visserligen sedän någon
tid försvunnen, men del är därför inte sagt att
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hän är död. För min del vill jag inte tro det;
hän var en vän tili mig, och hans bortgång skulle
innebära en tung personlig förlust för mig, allde-
les oberäknat den oersättliga skadan för veten-
skapen, vårt land och kulturen överhuvud. Hans
lik har inte anträffats. Jag vet att lian umgicks
med planer på en europeisk resa i syfte alt med-
verka tili en omedelbar fred, och jag kan inte
värja mig för tanken att hän föredragit att inkog-
nito och i ali tysthet utföra denna sin pian för
att undgå den publicitet hän avskydde. Ryktet
om mord är så absurt att jag inte tvekar att
stämpla dess lancerande som ett skändligt utslag
av gul journalism . ..

Hans åhörare voro inte tillräckligt initierade
att komma med några sakliga invändningar. I sitt
sinne voro de honom tacksamma för det ypper-
liga notisperspektiv hän öppnade: den store upp-
fmnaren, inkognito, på resa i det bloddränkta
Europa, undersökande fredsmöjligheterna. Det
var äventyr i delta; just det slags mystik man
kunde göra skräckrubriker av.

Sedän lian hiivit kvitt tidningsmännen de
lämnade honom först sedän lian ytterligare utta-
lat sig om det ekonomiska läget och utsikterna
för de stridande —■ bröt lian telegramraen. Det
var betydelsefulla meddelanden.

Medborgarbankens nye förste kassör telegrafe-
rade: »Rusningen tilltar under intryck av Pel-
hamprocessen. Om ej snart undsatt, måste stänga.
Motser trådorder.»
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Distriktsdomare Kent meddelade lakoniskt:
»Pelham frikänd av juryn.»

Frank Norton hade trotsat mer än en storm
i sinä dagar, men hän var böjd att erkänna, att

delta artade sig tili en cyklon. Liksom i en vir-
velstorm fann hän sig angripen från alla håll sam-
tidigt. Hän skrattade bittert, när Emerson ho-
tande i telefonen underrättade honom om, att
New York-bankerna vägrade att honorera hans
check. Så snabbt voro kollegerna villiga att prisge
honom åt ruinen! Hän tyckte sig höra hur tele-
grafapparaterna landet runt ivrigt skvallrade om
hans obestånd. Hade börserna inte stängts vid
krigsutbrottet, skulle Bradstreets agentur sanno-
likt redan nu låtit clerkerna sätta den fruktade
beteckningen »doubtful tvivelaktig» efter hans
namn på indextavlorna. När detta skedde, betydde
det alltid och oundvikligt bankrutt.

Faran gjorde Norton kali soin is. Aldrig hade
hans hjärna arbetat lättare, mer ackurat; aldrig
hade hän känt sig i bättre form. Hän hade ve-
lat sensation, kamp, nervkittlande fara well,
här hade hän det! Detta var affärslivets romantik!

»Undsätt banken två miljoner», telegraferade
hän extra-brådskande tili sin hustru. Det var vad
det närmast gällde banken. Hon skulle inte
vägra; hans namn var ju hennes namn, hans
rykte hennes rykte. Nu hade hän anledning gra-
tulera sig tili att hän aldrig förr dragit växel på
sitt rika giftermål.

I telefon arrangerade hän med Lackawanna
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om ett extratåg. Det skulle vara färdigt att avgå
om en halv timme. Lackawanna tänkte hän
med ett litet leende; namnet ville locka hanstan-
kar bakåt, tili en lilen episod i hans förflutna, men
med kraften av sin vilja sköt hän minnet ifrån
sig. Nu gällde det koncentration.



(K. G.)

Det blev en strid, somman länge mindes i
La Salle Street. Med beundran, nästan med vörd-
nad. Under framgångens dagar hade det funnits
en och annan, som kallat Frank Norton »soft»,
mjuk, en vekling. Men de kändes aldrig vid det
omdömet efter detta.

Nortons kamp var så myeket hårdare, som en
ful skugga kastats på hans rykte i samband med
det Johnsonska mysteriet. Standard gick löst och
hamrade på hans heder ännu länge efter det den
övriga pressen svängt öin tili hans förmån. Det
var just dessa obevisade, men icke heller nöjak-
tigt vederlagda anklagelser, som föranlett bank-
världen att så hasiigt överge Norton som en ha-
sardartad risk. Och ännu tydligare spårades verk-
ningarna av Pukes hetsjakt i juryns överraskande
dom i Pelhamprocessen. Domare Kent hade gjort
vad hän förmått för att hindra en sådan utgång;
hän hade faktiskt gått så långt, att hän i sin
slutinstruktion tili juryn ålagt den att döma den
anklagade skyldig. Den frikännande domen hade
därför väckt ett så myeket större uppseende.
Den var ju tydligen fällande för Norton, ty den
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alt hän endast för att rädda banken och med sin
chefs goda minne dragit tili sig orättmätigt ka-
pital från de lierade instituten. Sedän domen
tallit, störtade sig de bedragna kollegerna över
Norton inte bara med sinä krav på ersättning
för förlusterna otan med fordringar på en nog-
grann undersökning av Medborgarbankens ställ-
ning. Få banker kunde på den tiden, medan
verkningarna av guldrusningen vid krigsutbrottet
ännu dallrade i hela systemet och desorganisa-
tionen inom affärslivet ännu var som störst, tåla
vid en rigorös investigation, och Medborgarbanken
hade dessutom under hela den tid Pelhampro-
cessen pågått haft att utstå en belägring av en
ständigt växande hord ängsliga deponenter. Man
kunde därför knappast begära, att de ofticiella
revisorerna skulle avge en favorabel rapport.

Under de dagar Medborgarbanken hölls stängd
revisionen drog misstänkligt långt ut på ti-

den hade Norton händerna fulla med att
värja sig mot de nya anklagelser, som ständigt
haglade över honom. Finansvärlden är den grym-
maste av alla brödraskap gentemot en fallen med-
lem. Där ges ingen pardon. Ju mer framskjuten
och lysande den fallna storhetens ställning värit,
desto bittrare blir hetsjakten.

Men i detta fall begingo Nortons motståndare
och forna kolleger i mammon det misstaget att i
förtid hålla honom för slagen. De förstodo inte
vilken seghet och kraft desperationen ger. Det
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var ett misstag, soin de i hela aSarsvärldens in-
tresse hade orsak att ångra.

Det slog ned som en bomb i La Salle, när
Norton hos direktörerna i Board of Trade anhöll
om tillsättande av en särskild kommission med
uppgift att undersöka och pröva demot honom
framställda anklagelserna. Det var något sora
inte hänt förr i de kretsarna att den anklagade
själv yrkade på undersökning. Man ville helst
ta det hela för ett skämt. Men det blev blodigt
allvar. Det var ett mästerligt drag av Norton.

Direktörerna i Board of Trade, som voro satta
inför en situation utan precedensfall, hänvisade
förgäves tili bankrevisionen. Norton invände, att
de anklagelser hän avsåg berörde allmän affärs-
kutym, inte bankpraxis. Så fick hän sin kom-
mission.

Redan efter första sammanträdet väcktes inora
direktionen fråga om att kommissionens förhand-
lingar skulle förklaras sekreta. Norton oppone-
rade sig bestämt; det var just för att bli i till-
fälle att inför ett offentligt forum vederlägga offent-
liga anklagelser hän yrkat på kommissionen. Nu
hade hän också enstämmigt medhåll av pressen,
som ropade på fair play. Och hän vaon.

Det var något av James R. Keene hos honom,
då lian inför denna hedersdomstol av gråhåriga
finansiärer och mäklare, affärs- och industrimän
gick tillrätta med penningmakarnes etik och me-
toder, den såkallade affärsmoralen. Keene har
en gång på skådeplatsen för sinä triumfer och
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nederlag, sinä skurkstreck och manipulationer
börsgolvet i New York haft en stor uppgörelse
med börsvärldens metoder och moral i ett genia-
liskt tai, frätande av hån och satir, som räddals
undan glömskan tack väre en påpasslig cub-re-
porter. Här, i Chicago handelskammares stora sai,
där hän så många gånger deltagit i den illustra
församlingens sessioner, synade Frank Norton
nu det komplicerade komniersiella livet i söm-
marna, och även hans ord svedo av hån och
brände av förakt, medan auditoriet män av
hans egen kast, penningslavar och ockrare lik-
soin lian stelnade tili inför så mycken hän-
synslös djärvhet och oratorisk bravur. Den ena
anklagelsen efter den andra tog hän upp och sy-
nade. Bakdantarna höllo sig undan nu, vågade
inle stå för sinä ord; men fall för fall tog hän
upp deras tillvitelser, och i hans händer blevo de
bumeranger, vilka härdast träffade sinä utslungare.
Hän förnekade inte vad raan påbördat honom.
Hän hade tubbat domare, begagnat sig av sitt
inflytande över aldermän och countyfullmäktige
för att erhålla koncessioner och lukrativa kon-
trakt; hän hade dobblat i hemliga corners på
börsen, legat på livsmedel och andra förnöden-
heter, bedrivit ocker med tomter och fastigheter;
hän hade prackat på allmänheten »vattenhaltiga»
aktieemissioner och bonds och tillskansat sig
kontrollen i bolag genom »utfrysning» och falska
uppgifter. Ja väl, hän hade gjort det där, men
det hörde tili ordningen för dagen inom affärs-
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världen det var strikt legitim business enligt
gängse moral och praxis. Hän antydde fall, som
en initierad med lätthet kände igen, då samma
metoder kömmit tili användning på annat hali,
utan att nägon annan än möjligen de bedragna
beklagat sig däröver. Det hade kallats affärs-
skicklighet, smartness, så länge det lyckats. Man
trodde att hän nu var en slagen man, och man
kastade sig över honom med smuts och stenar
och sparkar som en pöbelhop, som vill se blod.
Förstod man dä inle, att på samma gång man
stenade honom, stenade man hela den klass av
hedervärda penningträlar hän tilihörde?

Jo, man förstod det, men för sent.
Referenterna skrevo så svetten lackade; detta

var finfint stoff! Läklarna voro dag efter dag
fyllda av åhörare, som hängde över bröstvärnet
för att inte ett ord skulle undgå dem.

Bland publiken däruppe fäste man sig vid en
elegant och vacker kvinna Mary-Ann. Hou
kom dagligen, och hennes mörka ögon häftade
vid Nortons läppar med ett besynnerligt uttryck,
vägande mellan förakt och beundran. Ibland
sällade sig tili henne en beslöjad, blond dara, som
likväl aldrig stannade länge det var mrs Frank
Norton.

En gång spred sig ett uttryck av spänd vän-
tan över den bleka, mörka kvinnans ansikte.
Det var när man investigerade bankirens svindel
med det Johnsonska systemet. Baron von Schlick,
alias doktor Scheidemann, alias Gunther von



315

Staden, m. m., m. m., hade just i de dagarna
hiivit häktad, sedän James Kellys tidning re-
kapitulerat historien om hans monstruösa pest-
spekulation i New York, som kostat hundratals
människor livet, men misslyckats tack väre en
liten journalists heroiska självuppoffring. Arti-
keln var inspirerad av Mary-Ann, som omsider
kömmit underfund med att den store svindlaren
trots hennes anmälan hos pölisen fortfarande be-
fann sig på fri fot. Erik Puke, med vilken hon nu-
mera stundom sammanträffade, hade fått höra ora
saken och omedelbart befordrat historien tili
tryck, med den påföljd att pölisen fick mycket
brått att ringa in det celehra bytet. v. Staden
hade häfligt protesterat mot häktningen hän
var här i egenskap av en stormakts representant,
inbegripen i vidlyftiga underhandlingar, av vilka
Europas väl och ve voro beroende; hans anhål-
lande skulle leda tili internationella komplika-
tioner för Förenta staterna, kanske tili och med
krig

Och så hade historien om Nortons »auktion»
på den Johnsonska uppfinningen läckt ut. Blek
av raseri hade Fritz von Franzius uppträtt i han-
delskammarens sai och anklagat Norton för falska
uppgifter, tvetalan, försök tili bedrägeri. Egen-
domligt nog väckte mäklarens egen tvetydiga
roll i denna affär ingen förvåning; man tycktes
linna det alldeles i sin ordning, att lian förrått
sitt fosterland. Hän skulle naturligtvis fått väl
betalt!
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Avslöjandet av hans stora pian var givelvis
ett mycket svårt slag för Norton svårare än
alla de andra sammantagna. Det gav Standard
rätt i dess insinuationer om schackreriet; det gav
sannolikhet också åt anklagelsen för mordanstif-
tan. Därför var det dödstyst i handelskamma-
rens stora sai, därför bar Mary-Anns ansikte ett
uttryck av största spänning, när bankiren lång-
samt reste sig för att svara.

Med fullkomligt lugn, jämn och tydlig röst
förklarade lian, att lian i denna sak inte kunde
ingå i svarornål.

Jag bar anledning förmoda, att jag inom
kort skall vara i tillfälle att avge här äskade
förklaringar inför ett annat forum. Tili dess är
det min plikt att tiga.

Auditoriet andades åter. Man såg menande
på varann; liian visste vad hän syftade på. Ju-
ryn i mordprocessen mot Podolny hade nyss rap-
porterats fulltalig. Förhandlingarna skulle vidtaga
i morgon.

Men där var en och annan närvarande, som
visste mer än sä. Det påstods att Norton just i
de dagarna utskickat en kommission av experter
tili Lone Mountain Crater, Colorado, för att göra
ett sista försök att rekonstruera det Johnsonska
systemet. John Hays Hammond junior uppgavs
vara expeditionens ledare. Dessutom hade pro-
fessor Barratt inte gjort någon hemlighet av att
hän fått i uppdrag att för Johnson Consolidateds
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räkning med ledning av patentdokumenten leta
sig tili uppflnningen, men totalt misslyckats.

Man beundrade ovillkorligen segheten hos
denne man, som ännu på undergångens brant
kämpade som ett lejon. Norton »soft»? Anej!

Gentlemen of the Committee! yttrade hän
vid ett tillfälle med ett sardoniskt leende. Jag
bar den trygga känslan att befinna mig bland
likar. Vi äro alla präster i Mammons tempel
Mammons, den mäktigaste av alla gudar, som vä-

rit, äro och komma skola. Med gyllne kedjor
hålla vi mänskligheten fången; men själva äro vi
mer fångna än fångarna själva, ty vi sakna kraft
tili prästernas traditionella otro. Detta är olyckan,
minä herrar! Vi måste lära oss konsten att då och
då ställa oss utanför och skratta åt oss själva och
räcka ut tungan åt vår fetisch. Känslan av med-
brottslighet i upprätthållandet av den Stora myten
skall då föra oss närmare samman än själva tron
kunnat det, och vi skola bli mäktigare, mer fri-
gjorda själva gudar i Mammon!

Vi erkänna inga andra lagar än penningen,
förklarade hän vid ett annat tillfälle. Penningen,
som behärskar världen liksom kolossen på Rho-
dos. Jag är fri från skuld; guldet förklarar allt.

En gång nämndes det Worthingtonska namnet
under förhandlingarna. Det hade från Arizona,
där Medborgarbanken ägde en räcka gruvor, in-
gått en skriftlig relation om en utsvettningsmani-
pulation, varigenom Norton tillvällat sig majori-
teten i Last Chance-bolaget, en, som det numera
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visat sig, fabulöst rik koppargruva. Man gav de-
taljer, som voro betecknande för den hänsyns-
löshet, varmed Norton farit fram. Det framgick,
att Last Chance-gruvan länge gått med förlust,
då man plötsligt blottat en ny rik åder. Assay-
erns lysande utlåtande om de insända proven
hade emellertid undanhållits aktionärerna med
undantag av Norton, som under sinä resor där
nere stiftat bekantskaper och vunnit vänner. Vid
denna tidpunkt ägde Norton en obetydlig del av
Last Chance-aktierna. Hän ville komina åt mera
av pappren, som lovade en lysande vinst i fram-
tiden. Så hade hän ingått förbund med den ende
man, som jämte honom och assayern hade reda
på fyndet. Den mannen var bolagets gruvdispo-
nent. Tillsammans började de nu »trimma ned»
gruvan. De måste få noteringen på bolagets ak-
tier att sjunka och förmå de övriga aktionärerna
att sälja. Tili den ändan drevos arbetarna vid
gruvan tili strejk genorn dålig behandling,
lönereduktioner, trakasserier och avsiktlig, brotts-
lig försumlighet. Man reducerade förtimringarna i
gruvan tili ett minimum under hänvisning tili de
höga virkespriserna. Där funnos farliga stoll-
gångar, som inte blevo säkrare genom timmer-
inskränkningen. Arbetarna protesterade; miss-
nöjet och förbittringen bland dem underblåstes
skickligt av köpta redskap. Så inträffade ett ras,
etthundratjugu arbetare miste livet och de över-
levande vägrade att gå ned vidare. Som en följd
av denna »strejk» sjönko gruvans aktier med sex-
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tio procent och litet var började sälja. Norton
köpte. Nu voro pappren värda åtta gånger det
pris hän erlagt och befunno sig fortfarande på
nppgående. Men de lian bedragit voro mest små-
folk från trakten, som lagt ner alla sinä bespa-
ringar i företaget.

Det var ett mycket verkningsfullt dokument,
klart formulerat, med en omisskännlig indigna-
tionens flykt över raderna. Norton fordrade alt
få veta vem som tecknat under det. Man läsle
upp namnet Margaret Worthington och ett par
andra. Det var folk från rancherna närä Last
Chance-kolonin.

Ett besynnerligt leende lekte för ett ögonblick
kring bankirens läppar, när lian hörde det där
namnet läsås upp: Margaret Worthington. Ja,
lion hatade honom, lian visste det allt från
den tid lian legat där nere och förgäves sökt
fånga henne i sinä garn. Hän såg framför sig
en smärt ung flicka i slätternas tudelade rid-
kostym. Under den stora sombreron, som täckte
det praktfulla kopparblonda håret, blickade fram
två kalla och genomträngande ögon med orange-
korn i irisens grå. Nu visste lian också vein hon
var, den stora kvinnan från Estelle de Mon-
tagues. När hon sagt, att hon inte hade någon
dotter, hade hon ljugit.

Ha! tänkte lian med en blixt igenom sin själ
Margaret Worthington hatade och föraktade

honom, och det där dokumentet, som nyss lästs upp,
var hennes hämndeakt för att lian en gång velat



320

äga henne. Nåväl, hän skulle låta henne pröva,
att lian ännu kunde visa tänderna!

Hän skrev hastigt ett telegram, vinkade tili
sig en messengerboy och skickade i väg det.
Kring hans läppar lekte åter det där besynner-
liga leendet. Mary-Ann såg det och ryste.

Harriet, sade Norton följande dag vid fru-
kostbordet; det var den enda stund på dagen
de hade för sig själva kan du säga mig var
du placerat en av de där kvinnorna från södra
distriktet, den äldsta, en mrs Barbour? Hon bar
flere gänger sökt mig, men jag bar värit upp-
tagen.

Jag fick in henne vid en strumpfabrik i
Rockford, svarade mrs Norton märkbart kyligt,
ty ämnet generade henne. Hon höll på att till-
lägga: »Vad kan ni ha att göra med varann?»
men teg.

Mrs Norton stod modigt och lojalt vid sin
mans sida dessa dagar. Det var svårt att under
hennes behärskade yttre spåra den förödmjukelse
och ångest hon kände; och likväl hade Norton
en bestämd kansia av att hon givit honom för-
lorad. Hän gick numera med en förnimmelse av
att hän var bliven ett nådehjon i sitt eget hus.
Men de talade numera aldrig om hans »affärer»,
och lian var henne tacksam för hennes diskre-
tion.

Zona Barbour fick företräde hos bankiren på
Johnsonbolagets kontor banken var fortfarande
stängd, tili och med för Norton själv.
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Ni har velat tala med mig? började lian.
Mrs Barbour såg prydlig ut i sin enkla, väl-

sittande promenadkostym, men hon verkade myc-
ket äldre än vid deras sista sammanträffande,
oaktat hyn bar lätta spår av smink. Där var
något förgrämt och bittert över henne, och hon
var jagat nervös.

Ja, jag ville be er underrätta ägarinnan tili
vårt förra hus om vad sora skelt, vräkningen,
vicevärdinnans flykt och så vidare. Jag bär vis-
serligen pä sätt och vis ansvaret för det hela, se-
dän madame Estelle gav sig i väg; men ni för-
står ju, mr Norton, att jag numera under nu-
varande förhållanden inte vill ha något med
det att göra. Men om ni köpt fastigheten, så

Jaså, ni vill inte vidare ha med saken alt
göra är väl höjd över sådant där nu, kan jag
tanka? sade hän hånfullt. Ni tror det går lika
lätt att ömsa sitt liv soin att hyta linne?

Hon skiftade färg, och hän ångrade nastan sin
hrutalitet. Hon hade mer skam i sig än lian
trott.

Nåja, giv mig adressen på den där bordell-
ägarinnan då, hefallde lian. Skall skriva tili henne

om hon inte tar hand om sinä möbler, hlir
jag tvungen att vräka ut dem på gatan.

Det hlir svårt för henne. Hon bor i Can-
nes.

Så förnämt? Ja, ja, yrket belalar sig!
Hon har inte satt sin fot i Amerika på

21 Samien Money 11.
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närä tjugu år, har madame berättat mig. Hon vå-
gar inte — har en dotter, som är gift med en hertig,
och det kunde ju sippra ut var hon tagit sinä
pengar ifrån. Hon äger en hei gata i Bowery.

Hon räckte honom ett visitkort, som hän
kastade på skrivbordet.

Och nu, sade hän och fixerade henne, tili
er och er dotter, mrs Barbour. Ni får snart se
henne!

Zona Barbour, som i sjutton år förgäves letat
efter sin dotter över hela unionen, grep ett hårt
tag om armstödet på stolen. Rörelsen höll på
att kväva henne, och hon steg upp för att gå.

Det är ett misstag, mr Norton jag har
ingen dotter, förklarade hon tonlöst. Men åter
vitnade läpparna av lögnen.

Bankiren skrattade tili.
Vi få väl se vi få väl se! myste hän.

Men den stackars kvinnan förmådde knappast
lämna rummet. Hennes blick hade ett virrigt ut-
tryck.

Sedän dörren fallit igen efter henne, tog Nor-
ton med ett litet grymt leende visitkortet från
bordet och läste:

Mrs. Berenice Bramwell
86, Bonleuard des Acacias

Cannes, France.
Det var samma dam, åt vilken hans far, Spind-

letop-Mack, testamenterat största delen av sin
förmögenhet. Det var hans, Frank Nortons, mor.
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Margaret Worthington, nee Barbour, kom för
sent att återförenas med sin mor.

När hon anlände, satt Frank Norton redan
bakom lås och bom. Mitt under ett samman-
träde i den såkallade Norton-kommissionen uppe
i börsbyggnaden, mitt under ett hånfullt andra-
gande av Norton, som åter gisslade affärsmoralen,
hade en jättestor herre stigit in i salen. Ingen
hade känt honom. Road hade lian en stund hört
på bankirens tai, men slutligen lugnt gätt fram
tili honom och lagt handen på hans skuldra.
Deras blickar hade mötts. litan ett ord, utan att
en rauskel rört sig i hans ansikte, hade Norton
så samlat ihop sinä papper och följt jätten ut.

Podolny hade inför domstolen i New York
tjugu timmar tidigare avlagt sin hekännelse. Jät-
ten, den berömde Carson o’Shaughnessy vid
metropolens detektivkår, hade med extratåg en
timme senare rest västerut för att inställa tjeckens
raedbrottsling, mordets inspiratör, bankiren Frank
Norton.

Men ännu innan utlämningspapperen voro
klara, kom Margaret Worthington tili Chicago.
Hon kom inte ensam. Herbert Johnson, hennes
trolovade, följde henne.

Oförmögna att åt sig utverka tillstånd att be-
söka Norton i rannsakningsfängelset, sökte de upp
Mary-Ann. De överraskade henne just som hon
höll på att göra sig i ordning för en lång resa.
Tili kriget som sköterska vid en nyupprättad
amerikansk ambulansavdelning.
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Hon blev mycket överraskad att se dem och
alt se dem tillsammans. De förklarade sig. Her-
bert Johnson hade under sinä irrfärder i västern
kömmit ned tili Arizona, gästat den Worthing-
tonska ranchen och glömt sin trista mission alt
leta efter nägot spår efter den döde för två gråa
flickögon, som rymde livet. För några dagar se-
dän hade lian fått hennes ja. De skulle gifta sig,
så snart hän fått sitt diplom.

Mary-Ann var formligen hypnotiserad av den
nnge mannens likhet med den döde. Hän var
en ny Elmer Johnson, en senare upplaga. Och
liksoin tili bekräflelse' pä hennes tankar sade
hän:

I förtroende, mrs Worthington, jag trornn
inte mycket på det där pratet om att pappas
stora uppfmning skulle dölt med honom. Bara
jag får tid för studier och kärlek, sä tror jag att
jag skall kuuna rekonstruera alltsammans.

Margarets ögon lyste.
Och då fortsätter Herbert sin fars stora

mission att elektrifiera världen, göra mänsk-
ligheten rikare, lyckligare! När man själv är så
hjärtsprängande lycklig som jag, vill man partout
dela med sig åt hela världen.

Mary-Ann annoterade en stor förändring hos
sin forna adoptivdotter. Hon var glad och tack-
sam, att den gamla antagonismen meihin dem
båda äntligen begravts. Själv hade hon förändrats
mycket; nu gav hon Margaret rätt i mycket, och
hon förlät henne fullt och helt att hon stått vid
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fosterfaderns sida, medan hau levde hon för-
stod att hans liv värit en enda dyster kamp mot
olyckan. Och kärleken hade transformerat också
Margaret; kanske dömde hon henne mindre
strängt mi. Den forna arrogansen var försvun-
nen från hennes sätt framför henne stod en
skär ung llicka, som radierade lycka, vek, god
och öm. I sitt hjärta välsignade hon det unga
paret. Livet ett liv, som först på sistone av-
slöjat sin fullhet hade omsider lärt henne hur
sällsynt den lyckans arvedel var, som fallit på
deras lott.

Men harmonin brast, när Margaret efter det
första återseendels småprat visade henne Nortons
telegram: »Din mor väntar dig skynda.»

Mary-Ann hade ögonblickligen klart för sig,
att här höll Norton på att begå ett nidingsdäd.
Hon hade visserligen ingenting hört om att Zona
Barbour åter dykt upp, men hon förstod att så
mäste vara fallet och kunde lait tänka sig i vil-
ket lillstånd och i vilken miljö hon anträffats.
Hur läga tankar hon än hade om sin forna
väninna, hade hon dock svårt att tro, att Zona
själv samlyckt tili Nortons pian att sammanföra
henne med hennes dotter. Var delta icke fallet,
kunde faran jämförelsevis lätt avvärjas. Hon
måste ögonblickligen ta reda på delta.

Denna konfrontation fick inte, fick inte ske!
alba minst nu. I alla dessa år hade den dystra

hemligheten om Margarets mor bevarats; om den
nu avslöjades, skulle två unga människors ny-
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sin forna fosterdotter allt för väl för att icke veta,
att hon ögonblickligen skulle bryta förlovningen
för att inte dra sin skam också över Herbert.

Under förevändning att söka sialla saken till-
rätta lämnade hon de unga, tog en taxicab och
sökte upp Harriet Norton. Just i dag hade den-
nas tankar oavlåtligt kretsat kring mrs Barbour

hon var en gåta för henne, en gåta, sora tyd-
ligen aldrig skulle bli löst.

Mrs Barbour ack, Mary-Ann, den stac-
kars kvinnan! Jag tillstår att jag inte förstår det
ringaste av detta. Jag hade ju just ställt alit till-
rätta för henne, givit henne vad hon sade sig
sedän sitt första felsteg ha trånat efter ett till-
fälle att börja om livet på nytt, ett hederligt liv.
Och så denna morgon rapporterar pölisen, att
man identifierat hennes lik på bårhuset. För
några dagar sedän draggade man upp hennes
kropp ur floden samma dag hon hade sitt
sista samtal med Frank, min man...

Orsak och verkan stodo fullkomiigt klara för
Mary-Ann. Denna lösning innebar på sätt och
vis en oväntad lättnad för henne nu skulle
det inte bli särdeles svårt att för Margaret för-
klara, att hela saken måste vara en mystifikation.
Hennes hjärta krympte samraan av medkänsla
för den olyckliga, sora siulat sitt liv med ett
hjältedåd. Men över allt annat brann hatet. Med
sammanbitna tänder lovade hon sig, att delta
skulle bli Nortons sista brott.
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Taxicaben tog henne tili fängelset just i det
ögonblick poliskupen körde upp framför portalen.
Inne satt den storväxte detektiven, o’Shaughnessy.
Med en plötslig visshet sade hon sig: »Nu skall
Norton föras tili New York!»

Det var emellertid ett sammanträffande, som
underlättade Mary-Anns pian, När hon hos direk-
tören anmälde sig som en närä vän tili fängen,
förklarade denne med ett leende, att hon kom i
sista ögonblicket. Och hän gav henne godmodigt
tillstånd tili ett sammanträffande fem minuter,
please!

Norton var redan klädd tili avfärd. Hän ver-
kade gammal nu, tärd och böjd. Några dagars
fängelse hade knäckt honom.

Tänk att jag ännu fick se dig, Ann! ropade
hän med en ansträngning att finna den gamla to-
nen. Det var ett erbarmligt försök, och Mary-Ann
ryste.

Hon sträckte sin hand åt honom genom gall-
ret.

Farväl, sade hon lågt. Så upprepade hon
än en gång med egendomlig betoning: Farväl,
Frank Norton . .

.

Med en plötslig misstro kände hän, att hon
tryckte ett litet, kalit föremål i hans hand. Hans
ögon krympte samrnan i ett försök att förstå.
Fingrarna trevade sökande över föremålet, som
hän inför vaktens argusögon inte vägade se på.

Hon gick. Ovillkorligen bröt en snyftning
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fram ur hennes bröst, när hon ule i trappan som
i en vision såg deras ungdom framför sig.

När hon åter steg upp i sin cab, smällde ett
skott bakom henne.

Sini.
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