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FRAMTIDSDRÖMMEN 

 
Det var från början bestämt, att starten skulle ske vid middagstiden. 
Men som kårchefen uttalat en önskan att åse densamma, framflyttades 
det hela ett par timmar. Aviatikern stod vid sin maskin och väntade, 
några ingeniörssoldater sutto i en grupp och småpratade. De hade 
ingenting att beställa, sedan bomberna fästats på sina platser. Utanför 
hangaren, vars framsida vikits undan, stodo ett tjugotal officerare, vilka 
infunnit sig för att åse kamratens djärva rekognoscering. Aviatikern 
gäspade lätt bakom ena handen. Han var otålig att komma iväg, men 
generalens önskan fördröjde avfärden. Med rynkade ögonbryn ställde 
han sig att betrakta ett par kompanier soldater, vilka företogo en övning 
några hundra meter längre bort. 
     En ryttare närmade sig från staden. 
     Det blev lite livligare bland officerarne. Skulle man få se något nu? 
– Jo, generalen hade nyss slutat sin lunch. Aviatikern sträckte på sig 
och fyllde lungorna med luft. Allt lovade, att han skulle lyckas. Himlen 
var visserligen mulen, men ingenting förebådade något annat än 
vindstilla. En lämpligare dag hade knappast kunnat väljas. 
     – Äntligen, mumlade han. Från staden närmade sig en skara ryttare. 
     Soldaterna längre bort gjorde på stället vila. Det hade varit orätt 
hindra dem åse flykten. Officerarne kommo närmare. 
     – Allt klart, kapten? Frågade en överstelöjtnant älskvärt. 
     – Allt klart, nickade aviatikern. Han lät blicken en sista gång glida 
över maskinen. – Nej, ingenting fattades. – Ingenjörssoldaterna erhöllo 
en vink, sprungo upp och intogo sina på förhand bestämda platser. 
Generalen med sina följeslagare red fram och höll ett stycke från 
hangaren. Han hälsade förbindligt på flygaren, vinkade med sin 
behandskade hand åt officersgruppen och lät de kloka ögonen dröja vid 
maskinen. Han hade ständigt hyst ett levande intresse för detta 
krigsteknikens nyaste hjälpmedel och försummade aldrig en 
uppstigning. Med ett vigt språng hoppade han ur sadeln och gick fram 
till aeroplanet. Den långa raden ordnar och medaljer på hans bröst 
glittrade i den bleka dagern, guldet på hans mössa blänkte, sabelbaljan 
slog i rytmisk takt mot vänstra stövelns lackskinn. 



     – Jaha … jaha … mycket bra, sade han och log, så att två rader 
jämna, vita tänder blottades under de omsorgsfullt vaxade och 
uppstrukna mustascherna. Han vinkade vänligt åt aviatikern, – Nu … 
vad kapten? 
     – När herr generalen befaller. 
     – Mycket bra. – Bomberna vad? – Generalen pekade på de sju 
hylsorna, vilka fästats å för flygaren lättåtkomliga ställen. 
     – Alldeles. 
     – Mycket bra. – Och tror ni er kunna vara tillbaka om en halv 
timme? 
     – Ifall intet oförutsett inträffar … 
     – Mycket bra! Här på platsen? 
     – Går allt efter uträkning … ja. 
     – Jag skall invänta er återkomst. Må madonnan och helgonen bevara 
er kapten! – Generalen tog ett steg tillbaka. Ingenjörssoldaterna erhöllo 
en vink och började skjuta maskinen framåt. Aviatikern intog sin plats 
därpå och lät motorn göra ett par prövande slag. Den fungerade 
utmärkt. 
     Det stora aeroplanet gjorde en vacklande rörelse. Jorden var inte 
dess element. Med de väldiga vingarne, vilka krävde luft och rymd 
under sig, utbredda gled apparaten otympligt några meter framåt. Från 
sin plats log aviatikern mot officerarne. 
     Med händerna vid mössorna hälsade kamraterna den djärve. 
Aviatikern bugade sig lätt för generalen och ägnade sedan hela sin 
uppmärksamhet åt maskinen. Motorn började på nytt snurra. 
Aeroplanet gjorde ett kast. Solen bröt fram i rämnan mellan tvänne 
moln. Flygskeppet hade lämnat jorden och steg hastigt snett uppåt. 
Dess vingar glänste, ställningens ribbor glimmade. Maskinen höjde sig 
alltjämnt, gled över solbältet och in i skuggan igen, den avtecknade sig 
som en jättelik, förhistorisk insekt mot den genomskinliga bakgrunden. 
     Ivriga och intresserade, med uppåtvända ansikten och kisande ögon 
betraktade officerare och soldater det bortglidande aeroplanet. 
     – Mycket bra, yttrade generalen – mycket bra! Hans ögon glänste, 
ordnar och medaljer glittrade. – Sublimt … mina herrar, helt enkelt 
sublimt! – Flygskeppet förminskades, gled in i oändligheten. Den 
gamle generalen sänkte huvudet och försjönk i djupa tankar. Vad han 
nu bevittnat var icke blott underbart, det var även löftesrikt. Vilka 
utsikter öppnade icke detta … ett framtidsperspektiv så svindlande, att 
… att … – Mycket bra, sade han högt. – Mycket bra! 
     En adjutant hade stannat bredvid honom och yttrat någonting, som 
han ej hört. En ordonnans närmade sig springande. 
     Generalen vinkade åt adjutanten att gå. 



     – Problemet är löst, tänkte han. – Vi ha blott att tillgogogöra oss 
teknikens framsteg. Skada att jag skall vara för gammal att flyga … 
     Ordonnansen gjorde honnör och gick sedan han avlämnat rapporten, 
av vilken generalen ej hört en stavelse. – Hur var det? Vände sig den 
gamle herrn till en major bredvid sig, – den där tidskriftsartikeln om 
nutidens krigsaviastik … 
     – Jag har den på mig. 
     – Mycket bra! Jag slår mig ned här medan vi vänta. Se till, att jag 
inte blir störd. – Han mottog ett häfte ur majorens hand och kastade en 
lång blick söderut. – Vilken oerhörd snabbhet utvecklade inte dessa 
aeroplan. Uppfinningarne följde slag i slag, de största, mest 
epokgörande tillgodogjorde man sig ögonblickligen för krigsbruk. – 
Mycket bra! – Generalen tog plats på en kappa, som hans ordonnans 
brett ut, och började bläddra i häftet, majoren räckt honom. – 
     Aviatikern hade nått sex à åtta hundra meters höjd. Med blicken 
stadigt riktad framåt rusade han vidare. Draget, som farten framkallade, 
kylde hans ansikte. Han märkte det ej. Kring de fast slutna läpparne 
vilade ett hårt leende. Han tänkte på sitt dubbla uppdrag. Först och 
främst utforska fiendens dispositioner, lydde det, sedan om möjligt 
oroa och skada honom. Han tyckte sig ännu höra sorlet från 
officerskamraterna, och hans beslutsamhet stegrades därav. Han bet 
ihop tänderna, blicken blev hård. Han ämnade fullgöra sitt uppdrag. 
Det var icke endast kamraternas tillit och de överordnades beröm han 
eftersträvade, han flög genom rymden för att hävda den vita rasens 
obestridliga överlägsenhet. Inom räckhåll hade han bevisen, sju 
sprängstarka bomber. Att kunna slunga dem från själva himlen, det var 
övertygande och oemotsägligt. 
     Bakom honom surrade propellern seg och outtröttlig. Djupt under 
honom skymtade stela sandvågor i nyckfull oordning. En och annan by 
lyste vit inne i palmdungarne. Ännu hade han inte passerat 
landsmännens yttersta linjer. – Ah, där nere samlade sig soldater, 
sprungo till från alla håll, – Vad var det? – De hade upptäckt honom, de 
hurrade. Jublande, eggande stego ljuden ur djupet. Han lyfte ena 
handen från styrratten och vinkade. Han skulle gärna sänkt sig en 
stund, flugit så nära, att de kanske kunnat höra hans svar. Men han hade 
icke tid, hans mål var ännu avlägset. Allt snabbare klöv luftskeppet 
etervågorna. Se där öknen … den tomma jorden under honom, den 
tomma rymden ovanför, och han, den ensamma människan, svävande 
mellan båda! En känsla av makt betog honom. 
     – Vi människor, tänkte han, – vi, luftens och jordens herrar … 
Aviatikerns uppgift var stor och härlig. När tusen andra, liksom han, 
svindlande högt och osvikligt säkert, korsade lufthavet och stego ned, 
var de själva önskade, hade oslitliga band knutits mellan nationerna. 



Flygarne voro framåtskridandets verkliga pionjärer, voro budbärare, 
som medförde ett nytt … nej det gamla evangeliet; inga gränser längre, 
inga murar mellan folken … 
     Ett ljud, liknande en avlägsen smäll, nådde hans öron. Han såg ned 
och log ringaktande. Ett dussin araber till häst sprängde ursinnigt i 
samma riktning som han. Ett uttryck av grymhet förvred aviatikerns 
ungdomliga ansikte. De … aha … de roade sig verkligen med att 
beskjuta honom. Han flyttade ena handen från styrratten till klykan, 
som fasthöll en bomb. Han unnade dem en minnesbeta, de tjutande 
galningarna där nere. Det skulle ha roat honom att iakttaga 
explosionens verkningar, men … nåja … Återigen sand, endast sand, – 
Vad var det han nyss fantiserat om? – Javisst, festtalet vid banketten för 
flygarne, vilka drogo ut i kriget. Hur var det nu igen? – Jo. – Det sista 
stora steget har tagits; numera finns inga hinder, inga avstånd. 
Elementen har gjorts till människans tjänsteandar. Väl kan man ännu 
inte lita på deras trohet, men deras förmåga att lyda är otvivelaktig. Allt 
som återstår är ett mekaniskt problem, på vars lösande tusentals hjärnor 
sedan lång tid grubblat. Det skall snart vara löst. Mänskligheten, som 
ständigt söker nya mål för sin härskarvilja, går rastlöst och och 
segerrikt mot fulländningen. Viljan är den makt, som skapar av intet. 
Just genom sin oerhörda förmåga att vilja bli människorna mer och mer 
lika gudarna. Vad som blott för ett par år sedan var dröm, hälsas redan 
nu som levande verklighet. – Ett utmärkt och synnerligen betecknande 
tal. 
     Se där … där funnos de turkiska linjerna. Man grävde skyttegravar 
och … Varför vore tusentals soldater uppställda i en fyrkant? Ingen 
därnere tyckes ännu ha märkt aeroplanet, ögonblicket var gynnsamt för 
iakttagelser. Varför stodo soldaterna med för fot gevär? Och … vad? – 
Arabiska präster … man begrov de fallna från den sista striden. Ett 
bättre tillfälle kunde han inte önska sig. 
     Två bomber lösgjordes snabbt och föllo. 
     – Ah … ! En svag detonation ljöd nedifrån … ännu en! Så följde 
jämmerskrin, vredgade rop … sorl. 
     – Håll till godo! mumlade aviatikern och log. Civilisationens 
pionjärer visade, vad de dögo till. – Jaså, man sköt efter honom. – Två 
bomber voro således inte nog. – se där, en till! 
     Aeroplanet vacklade som för en vindstöt. Aviatikern hade genast 
upptäckt felet, intuitionen hade sagt honom, var det fanns. Med ett 
snabbt handgrepp var allt ordnat. Han log överlägset. Den nervösa 
känslighet, som är nödvändig för flygaren, hade låtit honom veta, att 
något hänt precis i samma ögonblick det inträffade. Inom loppet av en 
sekund hade aeroplanet återtagit sin jämna flykt. 



      Vad var det som nyss sysselsatt hans tankar? Drömmen som blir 
verklighet … Det där festtalet var verkligen ypperligt – innehöll det 
inte allt, som fanns att säga i ämnet? Framtidsperspektiven … de 
storartade möjligheterna … Hur lätt hade ej talaren haft att snäsa till 
tvivlarne! Allt vad mänskligheten vetat förskaffa sig hade vid sitt 
framträdande affärdats som utopier. De gamla och självkloka ha i alla 
tider skakat sina huvuden, de tråkiga och fantasilösa ha ständigt höjt på 
axlarne. Och vad de misstrott och underkänt var i denna dag använt och 
hedrat, vad de ansett obehövligt var nu omistligt. Det outförbara hade 
visat sig enkelt och naturligt. 
     Aeroplanet gled vidare. – Jaså, det fanns ingenting att se där nere. 
Han var redan bakom turkarnas linjer. Nå väl, han vände. Men först ett 
slag i ostlig riktning. 
     – Tidens och rummets begränsning är upphävd, tänkte han, ånyo 
inne i den brusande ordkaskad, som vid åhörandet tjusat honom så, att 
den aldrig skulle gå ur hans minne. – Jord, eld, vatten, luft har 
människosnillet gjort sig underdåniga. Allt begagnar det till 
mänsklighetens fromma. 
     – Vad är det där? – Åh, den röda halvmånen på vit botten! Jaså, man 
har haft djärvheten förlägga ett sjukhus så långt fram. Inbillade sig 
fienden att man inte ägde medel till bestraffande av dylikt övermod? – 
Nej verkligen, man hade spänt ett stort vitt tygstycke vågrätt över 
lasarettets tak. Förmodligen hade någon annan aviatiker flugit fram här 
förut. Nåväl, en påminnelse till … se där, civilisationens överlägsenhet 
… en … två bomber … narrar! – Flyktens berusning, maktkänslan 
väckte begäret efter nya triumfer. Han såg, hur män sprungo om 
varandra där nere, hörde skrik och larm på avstånd. Aviatikern 
skrattade. Han var stolt över sin lyckade bragd. 
     – Jaså, man hedrade honom med bösskott och smädelser! Narrar! 
Insågo de inte nu sin underlägsenhet? Voro de inte värda sitt öde? 
     Propellern surrade oavbrutet, maskinen skälvde lätt. Där nere fanns 
ingenting annat än sanden att se. Fiendens yttersta förposter låg åter 
bakom flygaren och … nej där smög en patrull i fördjupningen mellan 
tvänne kullar. Jaså, de understodo sig att tränga fram så nära hans 
landsmäns linjer. Det krävde straff. Utsikten att med en bomb kunna 
träffa denna lilla flock var ytterst ringa, men … Den sista bomben 
lossade från sitt fäste och föll genom luften. – Vad nu … vad? Karlarna 
där nere hade upptäckt honom, de satte sina hattar på bajonettspetsarne, 
de vinkade … hurrade … Ah, det var landsmän. Flygmaskinen rusade 
framåt med större hastighet än den utvecklat på hela tiden. Aviatikern 
kände sina kinder hetta, hjärtat bulta. En sällsam blandning av skräck 
och nyfikenhet tvingade honom att vända sig om och se ned mot 
patrullen, som bedrövligt långsamt arbetade sig framåt genom sanden. 



Han drog en suck av lättnad. Någon detonation hade ej följt. Bomben 
hade sjunkit i lös sand, låg där halvt begraven … tills vidare eller för 
alltid, vem visste det. 
     Se där, de italienska linjerna. Hurrarop, viftningar, jubel … 
Aviatikern tänkte på sitt kast nyss förut. Om bomben exploderat och 
skadat landsmän! 
     På andra sidan palmdungen skymtade redan fältet, varifrån han 
startat. Nu sänkte sig aeroplanet … något till vänster … ännu mer. 
     Landningen försiggick utan svårigheter. Lik en med förnuft begåvad 
varelse lydde apparaten den levande viljan vid styrratten, ännu med en 
lätt dallring genom var och en av maskinens olika delar. 
     Ingenjörssoldaterna kommo springande. Officerarne, vilkas antal 
fördubblats under hans frånvaro, gingo närmare. Generalen reste sig, 
slog ihop häftet och lämnade det till majoren, som skyndat fram. Redan 
på långt avstånd hade kårchefen märkt det återvändande aeroplanet och 
följt det med blicken. En häst visade tecken till rädsla och stegrade sig 
men blev snart lugnad igen. 
     – Välkommen tillbaka, kapten! – Generalen tryckte hårt aviatikerns 
hand. Han var glad och stolt över denna bragd, utförd av en officer vid 
hans kår. – Mycket bra! Rapportera! 
     I militäriskt korthuggna satser redogjorde aviatikern för sin 
rekognoscering. Fiendens ställningar sträckte sig nästan parallellt med 
deras, ungefär så här … Aviatikern ritade en skiss i sanden. – Några 
starka fördelningar … araber, således kavalleri … voro framskjutna i 
centern, mindre patruller funnos på flera ställen i terrängen. Han hade 
släppt sina bomber men till följd av hastigheten ej hunnit konstatera 
deras verkan mer än på en plats. Det var vid ett fältlasarett … fienden 
hade spänt ett vitt tygstycke med en röd halvmåne över taket … han 
hade ej låtit bedraga sig därav. 
     – Mycket bra! – Generalen nickade. 
     Aviatikern log smickrad. – Strax förut hade han passerat en större 
fyrkant, man firade tydligen en militärbegravning. Av allt att döma 
hade fienden i sista striden lidit ofantliga förluster, antagligen hade 
också någon högre officer stupat. Varför skulle man eljes ha företagit 
en så tidsödande truppsammandragning? 
     – Anteckna! – Generalen vinkade åt majoren bredvid sig. Denne 
hade redan tagit fram sin notesbok och skrev, – Mycket bra telegram! 
     Aviatikern bugade sig lätt. – han ansåg att en ny recognoscering 
med första borde företagas. Fienden ändrade måhända sina 
dispositioner. – Det var ingenting mer. 
     – Tack, kapen, tack! – Generalen tryckte på nytt hans hand och stod 
sedan tankfull en stund. – Mina herrar, började han plötsligt, vänd till 
officerarne. – Det är oerhört så tekniken förändrats. – Telefon, telegraf, 



kommunikationer, allt har kriget tagit i sin tjänst. Varje ny uppfinning 
tillgodogör det sig. Det är imponerande. Jag läste nyss sista flygnytt 
från Europa. Vår bundsförvant Tyskland och vår blodsförvant 
Frankrike äga i denna stund världens största luftflottor. Ni förstå utan 
tvivel. Avståndet mellan Metz och Paris kan tillryggaläggas på några 
timmar. De trehundra aeroplan Tyskland i närvarande stund äger, alla 
förfärdigade och köpta i Frankrike, kunna på en halv timme slunga 
tiotusen kilo dynamit över världens huvudstad. Det är gigantiskt att 
tänka sig detta. Mitt i natten avgå dessa trehundra aeroplan från 
gränsen, och före morgonen är Paris en ruinhög. Storartat, mina herrar, 
storartat …! Oväntat, utan varning börjar dynamiten regna över staden. 
Den ena explosionen följer omedelbart efter den andra. Sjukhus, 
teatrar, skolor, Museer, allmänna byggnader, privathus demoleras. 
Taken störta in, trossbottnarne sjunka ned i källarne, gatorna spärras av 
ramlande hus. Kloakledningarne sprängas och sända ut sitt stinkande 
innehåll överallt … över allt. Vattenledningsrören spricka, 
översvämningar uppstå. Gasledningarne brista, gasen strömmar ut, 
exploderar, framkallar eldsvådor. Det elektriska ljuset slocknar. Man 
hör folkmassans sorl, nödrop, jämmerskrin, vattnets plaskande, eldens 
brusande. Och högre än allt annat ljuda med matematiskt regelbundna 
mellanrum de oavbrutna detonationerna. Murar störta in, Byggnader 
försvinna genom jorden. Män, kvinnor och barn irra vansinniga av 
skräck omkring bland ruinerna. De drunkna i orenlighet, brinna upp, 
slitas sönder vid explosionerna, förintas, utplånas. Blodet strömmar 
bland spillror och smuts, nödropen kvävas småningom. 
Bombardemanget har upphört, sedan det sista luftskeppet fullbordat sitt 
värv och vänt mot norr. Paris blir tyst som aldrig förr.  
    Omvänt kan man tänka sig, att fransmännen företa samma operation 
mot Berlin, eventuellt London. Vem vet vilka politiska kombinationer, 
framtiden bär i sitt sköte? Därmed må förhålla sig hur som helst, vi ha 
endast att med tacksamhet mottaga de nya och lysande uppgifter som 
föreläggas oss. Och vilka uppgifter är det icke? Att blott tänka sig 
möjligheten av en hel stor stads förstörande på en enda natt. En, 
kanhända två millioner människor dödas, generationers oavbrutna 
arbete utplånas, århundradens största verk förintas … allt under loppet 
av några få timmar. Mina herrar, jag blottar mitt huvud inför de 
beundransvärda framsteg mänskligheten oupphörligt gör. – Generalen 
lyfte på mössan och fortfor med en stämma, vilken vibrerade av 
tacksamhet mot en nåderik försyn, som måhända skulle tillåta honom 
uppleva något liknande. – Inför den framåtskridandets triumf, som nyss 
skisserats, anser jag det icke förmätet säga: vi närma oss 
fullkomligheten. 



 

 
 
Etrich Taube. Den flygplanstyp som den italienske piloten Giulio Gavotti 
använde vid den första bombfällningen från ett flygplan år 1911. 

 


