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Julius Regis’ tidiga Marsberättelser i Kamraten
Av DAG H E DM A N

Inledning
Ett av den framgångsrike svenske populärförfattaren Julius Regis’ huvudområden var
science fiction. Känd är hans novellsamling Vid de sex kaptenernas bord. Några JulesVerne-historier (1925), där redan underrubriken anger genretillhörigheten. I den enda
hittills publicerade bibliografien över författarens produktion, tryckt i min Den skuggomhöljde Julius Regis (Litteratur och Samhälle vol. 33:2, 2000), var det tidigaste belägget för en text av hans hand 1910.
Sedan dess har opus från perioden 1906–10 blivit kända genom tidskriftsfynd,
bland annat två följetonger från 1906–07 respektive 1910 som utspelas på Mars och
som alltså publicerades före Edgar Rice Burroughs’ inflytelserika roman Under the
Moons of Mars (1912). Dessa fynd vidgar dels bilden av Regis som äventyrsförfattare,
dels bilden av den tidiga fasen av fantasy- och science fictiongenrerna i Sverige. Om Regis tidigare framstod som en trogen lärjunge till Jules Verne och hans ’plausibla’ inriktning, träder han i dessa tidigare berättelser snarare fram som en adept till H. G. Wells
och dennes fantasyorienterade inriktning genom inslag som Mars-människor, även om
vi också här finner rena verneiader om rymdfarkoster och galna vetenskapsmän. Det är
väl att märka att de tidigaste av dessa historier publicerades då Regis ännu gick i gymnasieskolan.
Syftet med föreliggande uppsats är att presentera dessa tidiga verk inom svensk fantasy och science fiction och att sätta in dem i en genretradition, och framför allt att
undersöka i vilken mån Regis är originell som fantasy- och science fictionförfattare.
Fokus kommer att ligga på de båda följetongerna ”En bröllopsresa i blå etern” och
”Dokumentet från Mars”.
Gången i uppsatsen är följande. Först skildras kortfattat författarens liv och karriär, därpå den tidskrift där Regis’ texter publicerades, Kamraten. Nästa avsnitt handlar om Regis’ medarbetarskap i tidskriften, varvid en ansats görs att relatera dessa tidiga verk till författarens senare – och mera kända – produktion, varpå intresset för
luft- och rymdfärder i Kamraten presenteras, vilket ger ytterligare bidrag för förståelsen av Regis’ val av ämnen och genrer. Efter denna bakgrundsteckning ägnas sedan huvuddelen av uppsatsen åt de båda nyss nämnda följetongerna, framför allt ur kompaSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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rativ synvinkel: finns det beröringspunkter med samtida skildringar av Mars-färder?
finns det iögonenfallande skillnader? Jämförelsematerialet består av ett antal främst
anglosachsiska skönlitterära texter om resor till planeten Mars från samma period som
Regis’ följetonger.
Innan vi går vidare kunde det kanske vara på sin plats med en definition av begreppen fantasy och science fiction, eftersom de används flitigt i den följande framställningen och det råder en terminologisk förbistring beträffande dem; det finns snart sagt
lika många definitioner som det finns upphovsmän till definitionerna.1 I föreliggande
uppsats används begreppen på följande vis.
Man kan i korthet säga att fantasy omfattar berättelser som utspelas i världar där
andra naturlagar gäller än i vår tillvaro. Oftast handlar det om världar där det finns
magi (figurer som har magisk förmåga eller föremål som har det, som ringar, svärd,
stövlar, kappor etc.) och världar där det förekommer varelser som vi i alla fall ej känner
till nu (ofta i form av gestalter från främmade planeter). Det kan vara en värld där man
kan göra sig osynlig med hjälp av ett preparat eller en maskin eller kan se igenom föremål (utan hjälp av röntgen eller annan teknisk apparatur). Fantasy kan utspelas i en
alltigenom främmande värld, som J. R. R. Tolkiens berättelser om the Middle Earth
(The Lord of the Rings, från 1954–55 och framåt), i vår värld och i en eller flera parallellvärldar, som man når via så kallade portaler, som C. S. Lewis’ Narnia-cykel (The Lion,
the Witch, and the Wardrobe, m.fl. från 1950 och framåt) eller i en värld som är påfallande lik vår, men skiljer sig från denna på någon avgörande punkt, som i H. G. Wells’
”The Crystal Egg” (1897), där allt är verklighetsbundet utom förekomsten av ett kristallägg, medelst vilket man kan träda i visuell kontakt med marsianer. Fantasy hade en
tidig blomstringsperiod under medeltiden i romanz breton-genren, där ju inslagen av
magi och okända varelser är legio.
Science fiction är precis som termen antyder en skönlitteratur där vetenskapen och
tekniken står i blickpunkten, och då närmare bestämt de framtida möjligheter eller faror man kan härleda ur vetenskapens och teknikens utveckling. Handlingen förläggs
gärna till en nära eller avlägsen framtid, dymedelst troliggörande inslag av främmande
– men inte verklighetsfrämmande – teknik och samhällsutveckling. Samspelet mellan
människa och maskin tematiseras gärna alltsedan Jules Vernes författarskap. Tendensen kan vara såväl utopisk som dystopisk.
Det säger sig självt att applikationen av genrebeteckningarna på enskilda texter inte
är en gång för alla given, utan är beroende av vilken världsbild den individ har som tar
del av ett verk inom fantasy eller science fiction. Det är inte bara en fråga om när en bedömning görs, utan även om vem som gör den. Det finns exempelvis inte någon konsensus i dag om huruvida det över huvud taget är tänkbart med levande varelser på
andra planeter och huruvida det är tänkbart att dessa kan vara identiska eller nära idenSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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tiska med homo sapiens. Det ligger därför i sakens natur att Regis’ och hans läsares syn
på Mars-invånare inte nödvändigtvis harmonierar med varandra eller med uppsatsförfattarens eller med läsarnas av denna uppsats. Tänker man sig att Regis och hans läsare
inte såg det som oförenligt med sin världsbild att det kunde finnas människoliknande
varelser och/eller andra livsformer på Mars eller på månen, bör de här diskuterade texterna ur ett historiskt perspektiv räknas som science fiction.2 Var sådana väsen oförenliga med deras världsbild, bör de ur ett historiskt perspektiv räknas som fantasy. Då det
inte finns någon möjlighet att fastställa hur det förhöll sig härmed, kan man inte heller precisera vilken genre man skall räkna texterna till, utan man får kalla dem fantasy/
science fiction för att gardera sig.

Författaren
Om människan Julius Regis (1889–1925) är föga känt. Detta informationsvakuum har
givit upphov till en mytbildning som skärskådats i Dag Hedmans Den skuggomhöljde
Julius Regis (2000). Konturerna av Regis’ liv och karriär skall här endast kortfattat rekapituleras. Året 1909 är betydelsefullt i det att Regis då tog studentexamen med höga
betyg, skrev in sig vid Stockholms högskola för studier i nordiska språk, konsthistoria
och litteraturhistoria, samt påbörjade en anställning som korrekturläsare för P. A. Norstedt & Söner. De akademiska studierna avbröts redan efter ett och ett halvt år, sannolikt för att Regis av ekonomiska skäl nödgades koncentrera sig på arbetet för Norstedt,
en position han sade upp sig från 1917, då han helhjärtat satsade på en författarkarriär.
Regis tycks ha varit hjärtsjuk, vilket förklarar valet av arbeten: såväl korrekturläsningen som författandet tillät att han skonade sin kropp.3 Även hans andra stora intresse, filmen, gick att kombinera med hans sjukdom. Julius Regis var en av de tidigaste
filmexperterna i Sverige och skrev förutom filmartiklar och –kritik en faktabok med
den vilseledande titeln Filmens roman. En världserövrares historia berättad i korta kapitel (1920).4 Han verkar hela sitt liv ha levat tillbakadraget med sin mor.5
Regis’ skönlitterära produktion kan spåras tillbaks till 1906, då han var 17 år. Då utkom nämligen i Kamratens julnummer hans äventyrsnovell ”Djupets vaktare”. Att Regis inte kunde sparka fotboll och leka kull på Södermalms gårdar med sina jämnåriga,
utan nödgades till ett stillasittande liv, synes han ha kompenserat genom att låta fantasien flöda. ”Djupets vaktare” är den första i en rad händelsemättade texter, där jakter
till fots och per fordon, fysiskt våld i många former, fartygsförlisningar, belägringar,
elddueller och explosioner utgör iögonenfallande och ständigt återkommande ingredienser. Det är alltså actionladdade texter som skildrar en verklighet som torde ha varit avlägsen från författarens.6
Förutom fantasy och science fiction skrev Regis kriminal- och traditionella ävenSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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tyrsberättelser. Mest berömd blev han för sina historier om detektiven och journalisten Maurice Wallion, ”Problemjägaren” kallad, exempelvis Blå spåret (1916) och Vargflocken (1921). Dessa berättelser ligger innehållsligt (men ej språkligt) inom eller nära
den så kallade hårdkokta traditionen. Till äventyrsgenren av gängse snitt (spännande
resor till fjärran världsdelar) hör bland annat Den försvunna patrullen. Svenska scouter
på äventyr (1923) och Dynamoön. Tre svenskars sällsamma äventyr i Stilla havet (1924).
Ett mellanting mellan kriminal- och äventyrsberättelsen utgör ökenromanen Vägen till
Iblîs (1921).

Julius Regis’ signatur 1909.

Kamraten
Den kände tidskriftsredaktören Frithiof Hellberg (1855–1906) startade i december
1892 Kamraten. Illustrerad Tidning för Sveriges Ungdom, som var tänkt som ett tidstypiskt magasin för bildning, uppfostran och förströelse.7
Hellberg var i provnumret 1892 specifik angående målgruppen: ”Denna tidning […]
är afsedd för såväl gossar som flickor i åldern om 10 à 11 till 15 à 16 år” (”Anmälan” s. 12).
Tydligen ändrades redaktörens idé om detta, eftersom han i en annons i Svensk Läraretidning 1895:1 skrev att tidskriften riktade sig till ”ungdomen mellan 12 och 18 år” (s.
12). Efterträdaren Johan Paulus Palm (1880–?) talade i 1909:6 något svävande om ”den
mogna ungdomen” som de tänkta avnämarna. Av innehållet i tidskriften kanske man
kan gissa att det ungefärliga åldersspannet hos Kamratens målgrupp från och med slutet av 1890-talet låg från 12 till 20 år.8
Det är mot bakgrund av tidskriftens ambition att hos det uppväxande släktet inympa
”den inbördes samhörighetskänsla, som är den sanna fosterlandskärlekens första förutsättning” och erbjuda läsning som skulle ”verka förädlande på karaktären, på sederna
och på de ungas umgänge med varandra” (Kamraten 1909:25) som man bör betrakta
delar av det mot slutet av tidskriftens existens rikhaltiga annonsmaterialet, till exempel greve Robert Mörners reklam för sin jämtländska skolkoloni, där gossar utbildades
till ”kraftiga och arbetsamma, ordentliga, praktiskt dugliga män, till riktiga KARLA
KARLAR!” (1909:1) eller alla annonser för skjutvapen (exempelvis i 1909:23/24). De
sistnämnda förklaras genom tidskriftens reportagematerial om skytterörelsen i Sverige (exempelvis i 1908:10). Att tidskriften vände sig till tonåringar tycks exempelvis
framgå av icke mindre än fem annonser i ett och samma nummer för ”BröstframbringSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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aren ’EROS’ ”, som bland annat beskrivs som en produkt för ”Hvarje dam” och ”[e]n
vetenskaplig triumf ”, en för skäggvaxmedlet Nokah II, som påstås resultera i ”Praktfulla mustascher […] inom fyra veckor”, och tre för ”El-Suspensoaren N:o 1”, tillverkad
av Jean Tornérfelth i Hällabäck, avsedd till lindring för den ”som lider av följderna av i
ungdomen begångna laster” (samtliga i 1910:23/24).
Att denna åldersmässiga spännvidd hos läsarna återspeglas i Kamratens innehåll antyds av exempelvis innehållsförteckningen till årgången 1895, där man bland sagor, filatelistiska artiklar och beskrivningar på skidtävlingar finner en essä med titeln ”Att
gjuta kanoner”, en kallad ”Forngrekiska täflingsspel för svenska gossar” och slutligen
en handledning i tillverkningen av ”En multiplikationsmaskin”.
Ända från första numret, då man inledde med den populäre brittiske pojkboksförfattaren William Kingstons (1814–80) indianföljetong ”Äfventyr i fjärran västern”,9
spelade populärlitterära inslag i form av noveller och följetonger en viktig roll i Kamratens utbud. Den produktive Hugo Falk (1862–1925) medverkade från och med den
första årgången och större delen av tidskriftens existens med rafflande äventyrsromaner i följetongsform. Saftiga titlar som ”Dödshålans hemlighet” (anonymt publicerad i
1902:1–18) fångade blicken och sporrade fantasien. Genren ansågs så inarbetad hos läsarna att man kunde publicera en fullskalig parodi i nummer 1898:24. Populära författare som Elisabeth Kuylenstierna (1869–1933) och Malvina Bråkenhielm (1853–1928)
medverkade åren runt sekelskiftet.10
Allt detta är ju gott och väl, men när Frithiof Hellbergs efterträdare Johan Paulus Palm proklamerar att Kamraten vill ”söka bjuda åt ungdomen en sund och frisk
förströelseläsning” och vill ”ersätta den omoraliska litteratur, som översvämmar bokmarknaden” (”Anmälan” i 1909:25) undrar man vad som åsyftas. Palm anspelar på
den så kallade Nick Carter-litteraturen, som just hade varit föremål för en från politiskt håll dirigerad utrotningskampanj, som i detalj har kartlagts av Ulf Boëthius i När
Nick Carter drevs på flykten. Kampen mot ”smutslitteraturen” i Sverige 1908–09 (1989).
Grundläggande är att det här ej blott rörde sig om de olika texterna om New York-detektiven Nick Carter, utan att ”Nick Carter” i Sverige användes synonymt med den
under åren 1906–09 uppblommande häftesutgivningen av spänningsfiktion, oftast på
gränsen mellan kriminal- och äventyrsgenrerna.11 Serietitlar som Texas Jack. Amerikas
mest berömde indianbekämpare (1907–09), Detektiv Gordon. Slafinnehandelns bekämpare (1908) och Amatör-tjufven Lord Lister, kallad Raffles (1909) antyder utgivningens motiviska spännvidd. De häften som dessa serier publicerades i utkom normalt en
gång i veckan och omfattade 16, 32, 48 eller 64 sidor (32 var det vanligaste).
I den Nick Carter-fientliga kampanjen hade Johan Paulus Palm deltagit med
bland annat en indignerad artikel i Kamraten betitlad ”Ungdomslitteraturens ogräs”
(1909:6). Argumenten är desamma som Nick Carter-motståndarna genomgående anSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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vände sig av. De rafflande historierna sades glorifiera brott och därigenom draga in sina
ungdomliga läsare på brottets bana.
Hjältarna här äro demoraliserade gestalter, grova brottslingar, som begagna språkets
fulaste ord för att vinna gehör, och som oftast skildras i en miljö av utsvävningar och
grova laster. […]
Det blev dock i längden outhärdligt att se ungdomen påprackas denna smutslitteratur,
och alla samhällsklasser började en kamp för att bortjaga denna fiende till vår ungdom.
Detta lyckades också delvis, och på en hel del platser har Nick Carter nu portförbjudits.
Men lika viktigt som det är att motarbeta den, lika viktigt är det att finna en lämplig ersättning. […] För den mognare ungdomen kan man ej gärna rekommendera någon
lämpligare litteratur än Kamraten, som genom sin livliga och rika omväxling erbjuder en
angenäm lektyr. Den rent äventyrliga genren finnes även representerad, fast i en omsorgsfullt genomsedd form.12

Man kan förstå att Johan Paulus Palm fann det förenligt med tidskriftens intressen att
dissociera den från den kritiserade Nick Carter-litteraturen. Kamraten innehöll nämligen som redan ovan nämnts från sitt första nummer till det sista en iögonenfallande
hög halt av rafflande skönlitteratur. Under perioden 1906–10 skrevs, översattes och bearbetades åtskilligt av dess spänningsfiktion av Julius Regis.

Julius Regis i Kamraten
Regis’ spårbara insatser i Kamraten är tre översättningar, en bearbetning och nio originalverk, varav två romaner i följetongsform. De attribuerade översättningarna är en
amerikansk västernhistoria, ”Buck Henderssons E. Z.” av George R. Brill (1909:9),
en sjöberättelse från spansk-amerikanska kriget, ”Med spanjorer i kölvattnet” av signaturen Char. H. M’Curdy (1909:13) och den anonyma jägarhistorian ”Gamle Josua” (1909:22). Dessutom bearbetade Regis en anonym text, ”En visit av rödskinnen”
(1909:23/24), där det är möjligt att det samtidigt rör sig om en översättning. Åtminstone den sista berättelsen kan motiviskt länkas till Regis’ produktion i det att såväl en
belägring som en eldduell spelar centrala roller i texten. Det är obekant huruvida initiativet till dessa översättningar och bearbetningen kom från Regis eller redaktionen,
men det är anmärkningsvärt att de alla ryms inom årgång 1909.13
Under varumärkena J. P:son Regis (uttytt Julius Petersson Regis), Halfdan Svenske,
John Peters och J.P.R. trycktes följande berättelser: äventyrsnovellen ”Djupets vaktare. En jultragedi från hafvets botten” (1906:23/24), ”Storsjöodjuret. En julesverniad”
(Halfdan Svenske i 1907:6 och :9),14 andra och tredje delen av följetongen ”En bröllopsresa i blå etern” (1907:13–21, tillsammans med pseudonymen Carl Berg, som enSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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sam svarade för första delen i 1906:19–22), science fictionberättelsen ”Isöknens paradis. Ett ögonvittnes berättelse om en sällsam händelse i Nord-Sibirien Julafton 1906”
(1907:23/24), skärgårdshistorian ”Devil, motor-racern” (1908:16), gangsternovellen ”I
Camorrans klor” (som John Peters i 1908:21), science fictionhistorian ”Vraket i lufthafvet” (1908:23/24), fantasy-/science fictionberättelsen ”De tre männen från månen”
(1909:18/19–20), följetongen ”Dokumentet från Mars” (1910:1–22), skärgårdsnovellen ”Den flygande människan” (1910:3), samt en nekrolog över Björnstjerne Björnson
(som J.P.R. i 1910:10). Tillkomsten av sistnämnda kan sannolikt sättas i samband med
Regis’ då pågående studier i litteraturhistoria vid Stockholms högskola.15
Dessa originalbidrag har genomgående samband med Regis’ senare produktion.
Luft- och rymdfärderna i ”En bröllopsresa i blå etern”, ”Vraket i lufthafvet”, ”De tre
männen från månen”, ”Dokumentet från Mars” och ”Den flygande människan” återkommer i en rad senare verk.16 Människans dröm om att kunna flyga hade tidigt materialiserats i skönlitterär form: Lukianos, Ariosto, Cyrano de Bergerac och Edgar Allan
Poe är några av de författare som beskrivit rymdfärder före Jules Verne, vilken utnyttjat motivet frekvent.17 Som konstaterats tidigare, var Regis starkt influerad av Verne i
sina äventyrsberättelser, såväl de som utspelas i Söderhavet som de som utspelas i rymden. I följetongerna ”En bröllopsresa i blå etern” och ”Dokumentet från Mars” bär det
av till Mars, i ”De tre männen från månen” landar en farkost som i bästa Jules Vernestil farit till månen tur och retur, i ”Vraket i lufthafvet” görs en vådlig färd till Nordpolen, och i ”Den flygande människan” rör det sig om hemliga experimentflygningar för
militären i Stockholms skärgård. I samtliga dessa berättelser och ”Devil, motor-racern”
finns snillrika/galna vetenskapsmän/ingenjörer som hjältar/skurkar, från Jules Verne
övertagna inslag som likaledes återkommer i Regis’ senare äventyrsberättelser.18 ”Djupets vaktare”, ”Devil, motor-racern” och ”Vraket i lufthafvet” skildrar förlisningar, vilket skulle bli ett ofta återkommande motiv hos författaren.19 Både ”Den flygande människan” och ”Devil, motor-racern” är berättelser om abnormiteter i Stockholms skärgård. Till ämnessfären skulle Regis återkomma i flera verk, det bisarraste är tveklöst
den uppsluppna novellen ”Mannen som kände Storsjöodjuret. Historien om en intervju med professor Burness-Faulcner och om en sportbragd i yttersta skären” i Bonniers
Månadshäften 1912:11, som handlar om jakten på en gigantisk förhistorisk svanödla i
Stockholms skärgård.20 Detta motiv hade Regis redan behandlat i ”Storsjöodjuret. En
julesverniad” i Kamraten 1907:6 och :9, där en bisarr vetenskapsman som uppfunnit en
specialutrustad dykardräkt konfronterar storsjöodjuret, vars beskrivning överensstämmer med svanödlans. Intresset för att väcka förhistoriska djur till liv igen resulterade
även i ”Isöknens paradis. Ett ögonvittnes berättelse om en sällsam händelse i Nord-Sibirien Julafton 1906” i 1907:23/24.21 Här är det mammutar som fortfarande lever på
Norra Sibiriens fastland och skräcködlor i en för mänskligheten okänd varm biotop i
Samlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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ett underjordiskt grottsystem på en ö norr om Sibirien.22 Det kan vara värt att nämna
att den vid sidan om Vernes Voyage au centre de la terre (1864, Till jordens medelpunkt)
mest berömda texten i subgenren, Arthur Conan Doyles The Lost World, först publicerades 1912.
Med kriminalhistorian ”I Camorrans klor” beträdde Regis för hans författarskap ny
mark. Handlingen utspelas i Stockholm, trots att det rör sig om mordet på en italiensk
hertig som är skyldig Camorran pengar. Detta skulle bli konceptet för Regis’ framgångsrika svit av kriminalberättelser med journalisten och detektiven Maurice Wallion
som hjälte, där internationell, organiserad brottslighet transplanteras till Stockholm.23
De för Regis karaktäristiska motiv som redan ovan nämnts i samband med hans senare
spänningsfiktion: jakter till fots, fysiskt våld i många former och belägringar finns redan i ”I Camorrans klor”. Berättartekniken överensstämmer med författarens senare
brottsskildringars och är ny för Regis, nämligen den händelsemättade och tempofyllda
thrillerns.24 ”I Camorrans klor” har i likhet med ”Devil, motor-racern” underrubriken
”Ur Simon Walls anteckningar”. Efternamnet förebådar Regis’ mästerdetektiv Maurice
Wallion, som skulle komma att medverka i likartade berättelser.25
En jämförelse av dessa texter med Julius Regis’ under samma period tillkomna studentuppsats i svenska, ”Realismen i svensk diktning mot slutet af 1800-talet” (våren
1909), är instruktiv. Det är naturligt att en framgångsrik författare även i början av sin
karriär är vaken för observans mot bruket av olika stilar beroende på sammanhanget.
Därför bör man ej förvånas över att Regis’ språk i studentuppsatsen saknar varje spår
av affinitet med hans skönlitterära alster. I stället har han vinnlagt sig om en kliniskt
doftlös, korrekt och torr skolprosa, som tydligen var precis vad hans modersmålslärare
förväntade sig. Betyget blev stort A.26

Intresset för luftfärder och science fiction i Kamraten
Återgår vi nu till Kamraten, kan man se ett tidstypiskt intresse för vetenskapliga landvinningar och möjligheterna att extrapolera dessa i skönlitterär form. Här kan man
bland annat notera att ingenjör S. A. Andrées fleråriga experiment med luftballong
även genererade material i Kamraten. En anonym författare skrev ”En svensk luftseglarbragd” (1893:21) om Andrées uppstigning med ballongen Svea 19.10.1893 (han
gjorde totalt nio sådana). Den likaledes anonyma ”Till nordpolen i ballong!” (1895:6)
tar sin utgångspunkt i Andrées verksamhet men går sedan över till ren science fiction.
Signaturen Zéro gav i ”Hyfva ballong!” (1896:16–17) detaljerade instruktioner med
ritningar och allt för hur man bygger sin egen fullskaliga luftballong. ”Vingar eller
plan?” av signaturen À la Jules Verne (1897:4) utspelas ”190–” och handlar om flygproblemets lösning, och samme författares ”En fotografisk nordpolsexpedition” (1897:10),
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Jules Verne går igen. Illustration till den anonymt publicerade ”Till nordpolen i ballong!” i Kamraten
1895:6. Närmast tänker man väl på Vernes debutroman Cinq semaines en ballon (1863, Fem veckor
i ballong). Tidskriftens höga uppskattning av den franske författaren framgår redan av rubriken till
den anonymt publicerade artikeln ”De unges favoritförfattare. Jules Verne” (1894:22).

utgiven 15 maj 1897, utspelas under perioden juli–september samma år och behandlar
profetiskt Andrée-expeditionen med Örnen till Nordpolen. Redan här misslyckas företaget: Andrée tvingas nödlanda och finner sig förekommen till polen av två andra
svenskar, J. A. Björling och E. G. Kallstenius.27 Den patriotiska tonen är tidstypisk; i
en rapport hem kan Andrée meddela: ”den svenska flaggan svajar på ön ’Oscaria’ för
svenska statens räkning”. Som en efterdyning till den svenska luftfärdsentusiasmen under 1890-talet, som helt bör sättas i samband med Andrées olika luftfärder, får man
räkna några bidrag i Kamraten från decenniets sista år. Här är det fråga om dystopiska
tongångar, som i signaturen Yngves ”I tjugonde århundradet. En ’jules-verniad’ ” i tre
avsnitt: ”I. Ett äfventyr i lufthafvet” (1898:4–5, skottväxling mellan amerikanska och
ryska luftskepp år 1940), ”II. Ett framtidskrig” (1898:10–11, om ett världskrig som utbryter 1942), och ”III. Förbi med kejsardömet!” (1898:17/18, om en kongress i Berlin
år 1945 för att få slut på världskriget).28 Med facit i hand är det lätt att imponeras av
Yngves förutsägelseförmåga. Ännu dystrare tongångar blir det när samme författare
beskriver ”Jordens undergång. En Jules-vernid[!]” (1899:17), som utspelas den 29 oktober 3499, då en komet utplånar jorden.29 Det tidigaste internationella exemplet som
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återfunnits svarar H. G. Wells för, som i novellen ”The Star” (1897) skildrar en likartad katastrof. Vi känner igen motivet från senare versioner av Jules Verne (La Chasse
au météore, 1898, Meteorjakten), Tove Jansson (Kometjakten, 1946) och Robert Roy
Pool & Jonathan Hensleigh (spelfilmen Armageddon, 1998), vilka dock i likhet med
Camille Flammarions La Fin du monde (1893–94, Världens undergång) inte slutar lika
katastrofalt som Wells’ och Yngves texter.
Luftfärdssubgenren parodierades i den anonyma ”Luftskeppet” (1901:8), där ett fartyg på grund av detonationen av hela lasten, bestående av fyrverkeripjäser, svävande tar
sig över Stilla havet från San Francisco till Honolulu. Att fartyget kallas Örnen får väl
ses som en blinkning till ingenjör Andrées berömda farkost.30
När Andrées expedition försvunnit in i isens rike och aldrig mer hördes av verkar
intresset för luftfärder i Kamraten ha avsomnat. Det var först 1906 med första delen av
Carl Bergs och Julius Regis’ ”En bröllopsresa i blå etern” som ämnet efter ett halvt decennium åter presenterades i tidskriften. Samtidigt introducerar denna följetong faktiskt en nyhet i tidskriften: marsinvånare.

”Korrespondens (à la Jules Verne)”. Vinjett av Ossian Elgström (1883–1950) till Kamratens
läsarbrevspalt i nummer 1909:20. ”MARS” står det på den vänstra himlakroppen och ”Red. af KAMRATEN” på rymdraketen.

”En bröllopsresa i blå etern”
Jerry Määttä ger i sin doktorsavhandling Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950–1968
(2006) inblickar i den tidigaste svenska science fictionlitteraturen från 1600-, 1700- och
1800-talen. Det tidigaste belägget för en svensk Mars-berättelse är där Erik Nybloms
(1873–1947) novell ”Vår strid med Mars”, publicerad i Fantastiska historier (1910).31
Mars-berättelsens ytterst glesa äldre historia kan spåras till Athanasius Kircher via
Emanuel Swedenborg (De telluribus in mundo nostro solari, quae vocantur planetae, et
de telluribus in coelo astrifero. Deque illarum incolis, tum de spiritibus et angelis ibi ex
auditis et visis, 1758), medan dess nyare historia inleds med W.S. Lach-Szrymas A Voice
from Another World (1874), Percy Gregs Across the Zodiac (1880), Hugh MacColls Mr.
Stranger’s Sealed Packet (1889), Robert Cromies A Plunge into Space (1890), Gustavus
W Popes A Journey to Mars (1894) och Kurd Lasswitz’ Auf zwei Planeten (1897). Först
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nu dyker det upp två berättelser med anknytning till Mars (som dock utspelas på jorden), som fortfarande läses i dag, H. G. Wells’ novell ”The Crystal Egg” (1897) och
densammes roman The War of the Worlds (1898). Under åren fram till Carl Bergs och
Julius Regis’ ”En bröllopsresa i blå etern. Romantiserad äfventyrsberättelse” (1906–
07) kom ytterligare några Mars-historier, Garrett P Serviss Edison’s Conquest of Mars
(1898), George Griffiths A Honeymoon in Space (1900), den anonyma Resan till Mars
(1900), Louis Pope Gratacaps The Certainty of a Future Life on Mars (1903) och Edwin
Lester Arnolds Lieut. Gullivar Jones. His Vacation (1905).32
Av uppställningen framgår att Bergs och Regis’ följetong är tidig även ur ett internationellt perspektiv.33 Ur svensk synvinkel är för närvarande endast Swedenborg känd
som en tidigare Mars-skildrare av fantasysnitt, även om tidningsläggen från den mellanliggande perioden mycket väl kan innehålla okända fynd. Det är obekant om Regis
varit påverkad av någon av dessa författare eller texter.
I förbigående och som bakgrund kan noteras att Swedenborgs Mars-skildring (under rubriken ”Om jordklotet eller planeten Mars, samt om deß Andar och inwånare”)
är synnerligen asketisk. Man får veta att Mars-bornas tal nästan är ohörbart tyst, att de
inte vet vad ”skrymteri är, eller bedräglig förställning och swek”.34 Vidare lever Marsandarna utan överhet (s. 60) och utan vinningslystnad, nöjda med sin lott (s. 61). De
skiljer sig från alla andra här undersökta Mars-innevånare i det att de är kristna (s. 61).
De enda konkreta detaljer man får veta är att Swedenborgs Mars-varelser lever av skidoch trädfrukter, tillverkar sina kläder av barktrådar som de limmar ihop med gummi,
och vet att göra upp eld (s. 63).
En sannolikare alstrare av Mars- och marsianintresse hos Regis och hans läsare är
emellertid den franske astronomen och skönlitteräre författaren Camille Flammarion
(1842–1925), som redan hade skrivit om Mars-invånare i La Pluralité des mondes habités (1862; sv. övers. 1866), Les Mondes imaginaires et les mondes réels (1865; sv. övers.
1867) och Dans la Ciel et sur la terre (1886; sv. övers. s.å.).35 Enligt Johan Kärnfelt hade
Flammarion sin största popularitet i Sverige decennierna runt sekelskiftet.36
Tillkomsthistorien för ”En bröllopsresa i blå etern” är inte alldeles klar. Följetongen
utannonserades i Kamraten 1906:18 med följande ord:
En af de mest spännande berättelser, som på länge varit införda i Kamraten, börjar i nästa
n:r. Det är vännen ”Carl Berg” som skrifvit denna, till hvilken ”Cosinus” (ingeniör O.
Elgström) kommer att lämna en serie intressanta teckningar.37 Resan företages, som af
rubriken framgår, i luftskepp, och författaren har roat sig med att låta flera af de från
Kamratens spalter mera bekanta personerna figurera i texten. Det blir högst spännande
äfventyr i både luften och på planeterna, och i hvilka äfventyr våra medarbetare, såväl
manliga som kvinnliga, deltaga. I skildringen har förf. inflikat små romantiska episoder,
hvilka ibland, för de[m] som känna kamratlifvet, te sig nog så lustiga. (s. 281)38
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Ett tryckt illustrationsprov på samma sida sägs vara taget ur ”Carl Bergs berättelser”.
Först i 1906:19 får Berg konkurrens som upphovsman: under titeln står ”För Kamr. af
Carl Berg & C:o” Vi skall snart återkomma till frågan om vem eller vilka ”& C:o” syftar på.
Hur och på vilket stadium Regis över huvud taget blandades in i projektet är oklart.
Man kan bara konstatera att den plan för kapitelordningen, som trycktes i 1906:18–19
endast följdes i den del av texten som trycktes 1906, det vill säga de fyra första kapitlen. Sedan står: ”Slut på första delen”, vilket tydligen är en efterhandskontemplation,
eftersom texten inte har den underrubriken och inte heller innehållsförteckningen indikerar någon annan indelning än i tolv kapitel. Efter första delens slut finns en redaktionell not:
På grund af att en mindre omarbetning måst företagas med manuskriptet, har detta blifvit något längre än hvad som från början beräknats. Då vi i julnumret endast intaga afslutade saker, så får fortsättningen af denna berättelse stå öfver till nyåret. (1906:22, s. 350)

Löftet att fortsättningen skulle följa vid nyåret kunde inte infrias, utan det var först ett
halvt år senare, i 1907:13, som del 2 kunde börja tryckas. Man kan konstatera att kapitelordningen såsom angiven i innehållsförteckningen i 1906:18–19 modifierades på två
punkter i innehållsförteckningen i 1907:13: det som från början hetat kap. X placerades först i del 2 (nytt kap. V) och kap. VIII placerades sist i del 3 (nytt kap. XII). Men
hade omarbetningen endast handlat om en lätt omstuvning som den nämnda borde
det ha gått betydligt snabbare att få fram en fortsättning. Gissningsvis skrevs del 2 och
3 först under vintern/våren 1907, vilket skulle förklara det halvårslånga uppehållet i följetongens publicering. Intressanta upplysningar gavs i efterhand av redaktören Palm:
med anledning af Carl Bergs ”En bröllopsresa i blå etern” ser jag mig oförhindrad att
numera skvallra en smula. Nämnda manuskript var från början endast en blygsam historia på några få sidor. Idén fann emellertid undertecknad värd att taga vara på, och så
satte jag mig ned för att omskapa det hela till en lång äfventyrsskildring. Allt, dock med
undantag af ett tal, som Carl Berg lånat ur någon gammal bok, måste omskrifvas från
början till slut. Hopade göromål i förening med ett par utländska resor gjorde emellertid, att jag ej i rätt tid kunde fullborda det, utan öfverlät åt ”J. P:son Regis” att skrifva
sista delen. Carl Berg blef också mäkta förvånad och frågade, hvarför hans namn sattes
ut under en ”tocken en bussig historia, som han knappt hade skrifvit ett smock åf [!]”.39

Detta motsäger ju energiskt framställningen i det föregående citatet ur Kamraten
1906:22, där det talades om ”en mindre omarbetning”. Tydligen skall i detta fall ”Carl
Berg” som författarnamn snarast ses som en pseudonym för Johan Paulus Palm själv.40
Konturerna av händelseförloppet har sannolikt i stort sett varit följande. PseudoSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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nymen Carl Berg (vilkens borgerliga namn var H. Carlberg, enligt en notis i 1907:2
s. 38, sp. 2) drog upp riktlinjerna för en följetong, som i allt väsentligt skulle handla
om de flitigaste bidragsgivarna till Kamraten. Det hela var helt enkelt tänkt som ’en
klubb för inbördes beundran’.41 Detta uppslag utarbetade sedan Palm, med tillägg av
vissa science fictioninslag till följetongens första del. Endera utarbetade Palm även den
andra delen, eller också gjordes detta av pseudonymen J. P:son Regis (vilkens borgerliga namn fram till 20.4.1908 var Julius Regis Petersson).42 Under alla omständigheter
får man anta att det finns ett samband mellan Palms uppmaning ”J. P:son Regis. Gör
ett besök på redaktionen någon dag” i 1906:18 s. 287, sp. 3 och det faktum att Regis något senare dels fick ”Djupets vaktare” tryckt, dels fick uppdraget att skriva färdigt ”En
bröllopsresa i blå etern”. Palm nämner att Regis ensam skrev ”sista delen”. Det är oklart
om det skall betyda andra och tredje delen eller enbart tredje delen.
Man kan se att följetongen ändrar karaktär i tre steg: det som började som ett självmedvetet internt divertissemang, där den ständige medarbetaren Ossian Elgström under det inte alltför svårgenomskådade täcknamnet Ossian Ström stod i centrum, förvandlades i andra delen till en science fictionberättelse med en världsomsegling i luftfarkost och avskjutningen av en projektil till Mars som typiskt jules verneska inslag,
dessutom med ett dramatiskt avsnitt i kapitel VIII (nya numreringen) med en jättebläckfisk som också rimligtvis är härlett från Jules Verne. I den tredje delen byter texten möjligen genretillhörighet igen (till fantasy) i och med förekomsten av Mars-människor och marsianer. För varje ny del blev följetongen mer fantastisk.
Det är således ej blott det faktum att andra och tredje delarna publicerades i ett
svep efter ett halvt års uppehåll som mot bakgrund av Palms nyss citerade vittnesmål
talar för att Regis skrivit dem båda, utan även det faktum att förändringarna i kapitelordningen jämfört med Palms ursprungliga omfattar såväl del 2 som 3, liksom att inslagen av science fiction, liksom annat som kan knytas till Jules Verne (exempelvis jättebläckfisken) stegras markant i andra delen, och slutligen att Regis tillsammans med
Berg uppges som upphovsman från och med publiceringen av första kapitlet i del 2
(1907:13).
Med tanke på att Verne redan nämns i följetongens inledningskapitel (1906:19 s.
298, sp. 1) och att Palms kapitelrubriksöversikt (s. 297, sp. 1) utlovade science fictioninslag (ett luftskepp som kunde fara till främmande planeter) och fantasy/science fiction
(kap. XVIII: ”Hos människorna på den okända planeten”) måste man fråga sig huruvida inte Johan Paulus Palm måste tillmätas en väsentlig roll i berättelsen om Julius Regis’ utveckling som skönlitterär författare. Såvitt bekant var novellerna ”Djupets vaktare” i Kamratens julnummer 1906 och ”Storsjöodjuret” i 1907:6 och :9 Regis’ första
publicerade verk.43 Han verkar således ha haft en synnerligen begränsad produktionslista då Palm städslade honom för att skriva färdigt ”En bröllopsresa i blå etern” – möjSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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”– Ossian Ström fattade ratten med kraftiga händer och lotsade luftskeppet med en häpnadsväckande
säkerhet lyckligt förbi de uppskjutande, snöhöljda bergstinnarne.” Illustration av Ossian Ströms förlaga,
Ossian Elgström, till Carl Bergs och Julius Regis’ följetong ”En bröllopsresa i blå etern” i Kamraten
1907:13.

ligen hade han inte ens skrivit ”Storsjöodjuret” ännu. Man har därför svårt att tro att
han skall ha varit inblandad redan på ett tidigt stadium och kunnat sätta sin prägel på
följetongen genom att få in dessa betydande fantasy-/science fictioninslag. Det troliga
är att han utfört Palms plan (vi vet inte i vilken mån dessa inslag kan gå tillbaks på H.
Carlbergs korta ursprungsversion) och härmed styrts in på två områden där han senare
skulle skörda betydande framgångar.
Handlingen i ”En bröllopsresa i blå etern” är i korthet följande: Ossian Ström och
hans trolovade Karin Brander gifter sig ombord på luftskeppet, varpå man far på långtur runt jordklotet.44 I Söderhavet räddar man den ryske ingenjören Ivan Lubassow
från att dö på en flotte. Denne är sedan tidigare känd för paret Ström och har i själva
verket alltid varit förälskad i Karin. Ryssen har en hemlig avfyrningsramp i botten på
en vulkankrater på en öde ö. Dit lockar han Ossian Ström och två av dennes vänner,
och när de är inne i hans rymdprojektil, avfyrar han den med hjälp av en lavaström.
Projektilen far till Mars, men Lubassow får ingen möjlighet att njuta av förräderiets
frukt, det vill säga Karin Ström: genom ett missgrepp förkolnar han i lavaströmmen.
Allt detta låter ju synnerligen james bondskt, och det är nyttigt att erinra sig att intriSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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gen är från så tidigt som 1906–07. Tredje delen utspelas 25 år senare. Ossian och Karin
Ströms son Georg har blivit assistent vid observatoriet i Kinnekulle. I närheten faller
en farkost ned, i vilken det ligger tre skelett. I ett paket hittas ”Skelettets dagbok”, det
vill säga Ossian Ströms andliga testamente till sonen Georg med redogörelsen för hans
och de båda vännernas vistelse på Mars. Att de inte krossades vid landningen berodde
på att Mars-människorna via riktade vågor kunde reglera projektilens fart. Efter en tid
på Mars skickas den svenska trion hem igen, men vid ankomsten till jordens atmosfär
sker en oförutsedd avvikelse från kursen och i stället för att landa blir rymdskeppet en
satellit, som cirklar runt jorden i 25 år, innan det faller ned av okänd anledning och sanningen uppenbaras.
En del av handlingen kring rymdresan har rimligtvis Jules Vernes De la Terre à la
lune (1865, Från jorden till månen) som inspirationskälla, men man bör nog räkna med
att den tragiska utgången (som saknar motsvarighet hos Verne) inspirerats av S. A. Andrées färd med Örnen mot Nordpolen. 1906–07 torde ingen ha tvivlat på att expeditionen misslyckats och dess tre deltagare gått under.
Bergs och Regis’ följetong har sparsamt med Mars-inslag, och dessa kommer först
på slutet. Därför behandlas de inte här, utan nedan i samband med genomgången av
”Dokumentet från Mars”.

”Korrespondens”. Vinjett av Ossian Elgström till Kamratens läsarbrevspalt i nummer 1910:19,
där intresset för utopiska luftfärder betonas.

”Dokumentet från Mars”
Några år efter ”En bröllopsresa i blå etern” publicerades en fortsättning, som Regis
skrev på egen hand, ”Dokumentet från Mars” (Kamraten 1910:1–22). Här spelar fantasy-/science fictioninslag en väsentligt större roll och det finns därför anledning att
dröja längre vid detta opus än vid föregångaren.
Handlingen i ”Dokumentet från Mars” är i korthet följande:
Georg Ström (son till hjälten i ”En bröllopsresa i blå etern”, ingenjören Ossian
Ström) far med vännen Leif Endal i en kopparkula från Lidingö till Mars’ huvudstad
Ekvatorstaden. Resan har möjliggjorts av det vänskapligt sinnade marsianska ”kulturSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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folkets” politiska ledning, som via så kallad magnetisk eterkraft transporterat det 200
ton tunga kopparklotet de 90 miljoner kilometerna från Jorden till Mars. Vid en utflykt
till Mars’ nordpol kommer de båda svenska hjältarna i kontakt med den andra arten på
planeten, ”ismännen”. Dessa är grottlevande människoliknande gestalter, som beskrivs
som vidriga, reptilliknande, med ”två smala ben, med två smala armar och hemska klofingrar, tekoppsögon och sugmunnar” (1910:11/12, s. 182, sp. 2). De gör ett rudimentärt
intryck i förhållande till ”kulturmänniskorna”, men besitter kunskap om ”den polära
magnetismen” (1910:11/12, s. 182, sp. 1), vilket gör att de kan sätta besökarnas luftskepp
ur funktion. Den ena olyckan leder till den andra, och snart har svenskarna, ”kulturfolkets” ledare (som i romanen omväxlande kallas Chefen, Mars-fursten och Fursten) och
dennes dotter, den sköna Nadei (som snart lierar sig med Georg Ström), hamnat i fångenskap i ”ismännens” enorma grottsystem. Med Chefen och hans dotter som gisslan
anfaller ”ismännen” nu Ekvatorstaden för att utplåna ”kulturfoket” och ta över planeten. Det talas uttryckligen om ”Det stora världskriget” (1910:18, s. 289, sp. 2).45 Svenskarna och Chefen kommer ”ismännens” ambition på skam i sista ögonblick med hjälp
av hemligt utplacerade exemplar av ”Strålvapnet”, ett vapen som utplånar varje spår av
en levande varelse genom att pulvrisera den till atomer som förflyktigas (1910:22, s. 354,
sp. 2). Georg Ström och Nadei får varandra, men Mars-fursten dödas av sonen till ”ismännens” ledare och utser i sin sista stund Georg Ström till sin efterträdare. Ström vinner således ’prinsessan och hela kungariket’ och Leif Endal far ensam i kopparkulan till
Jorden. Genom majoritetsbeslut stänger Mars-människorna transportkanalen mellan
Jorden och Mars.46
”En bröllopsresa i blå etern” hade utspelats mellan 1906 och 1932. Handlingen i
”Dokumentet från Mars” tar tidsmässigt vid där den tidigare berättelsen slutade och
löper fram ungefär ett och ett halvt år, det vill säga till cirka 1934.47
Redan några år före ”Dokumentet från Mars” publicerades en epilog, ”Vraket i lufthafvet” (1908:23/24), som alltså i fiktionsvärldens kronologi ligger efter ”Dokumentet
från Mars”.48 Här får läsaren bevittna Leif Endals död vid ett misslyckat försök att flyga
till Nordpolen, ytterligare en allusion på S. A. Andrées ödesdigra färd med Örnen.
En central fråga är naturligtvis hur pass originell Regis är i sina tidiga fantasy-/science fictionberättelser och vilka motiv han har gemensamt med andra författare i subgenren. Vissa motiv i hans båda följetongsromaner är så allmänna för fiktionstexter
eller för äventyrsberättelser (den unge mannen som vinner prinsessan och kungariket,
okända folkslag, rymdresan, kampen mellan gott och ont, främlingar som bevistar ett
hemligt sällskaps möte) att det är lönlöst att söka efter eventuella förebilder. Intressantare ur den aspekten är att granska inslagen av (pseudo)teknik och (pseudo)vetenskap
och av övernaturligheter.
Det visar sig föga förvånande att man hittar rätt många trådar som synes löpa tillSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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baks till Jules Verne. Redan inledningsscenen med dess turbulenta möte med föredragning av hjälten inför Kungl. vetenskapsakademien har sin motsvarighet i andra
kapitlet i Vernes De la Terre à la lune (1865, Från jorden till månen). Fransmannens pedagogiska nit, gärna manifesterad i passager bestående av rena faktakataloger (som sifferexercisen i De la Terre à la lune, kap. 7), motsvaras exempelvis i tredje kapitlet hos
Regis av följande utvikning:
Detta Marsklot, som i diameter räknar blott 6,753 km. mot jordens 11,742 km., detta klot,
som skiljes från oss av en avgrund på 90,000,000 km., detta klot, vilket erhåller hälvten så
mycket värme och ljus som vi, detta klot […]. (1910:3, s. 48)

I båda fall rör sig framställningen på gränsen till kalenderbiteri, dock utan att förlora
balansen. Även inslaget med en återgiven matematisk formel (”15 X + 4√30 i ∙ y + 109
Z = A” i 1910:2, s. 31) äger sin iögonenfallande föregångare i Vernes Autour de la lune
(1870, Omkring månen), kap. ”Litet algebra”, där det serveras två formler av en komplikationsgrad som ej tillåter att de återges här.49
Hela tredje kapitlet i ”Dokumentet från Mars”, med beskrivningen av arbetet på
kopparsfären, dess inredning, dess passagerare (förutom de båda hjältarna en hund,
en apa, ett halvt dussin småfåglar) och så vidare motsvarar kap. 23 och 25 i De la Terre
à la lune, liksom fjärde kapitlets skildring av rymdresan motsvarar Autour de la lune
(passim). Omnämnandet av de medföljande djurens plågor (1910:4, s. 63, sp. 2) har sin
motsvarighet i Autour de la lune (s. 29 f. och 57). Astronauternas viktlöshet (1910:4, s.
63, sp. 2) hade Verne också skildrat i Autour de la lune (s. 90 ff.).
Elfte kapitlet, ”Marsklotets inre”, med dess farofyllda vandring i en oändlig grottlabyrint, för givetvis tankarna till Vernes Voyage au centre de la terre.
Tänkbart är att det fruktansvärda ”Strålvapnet” som används i följetongens final har
inspirerats av marsianernas förintelsevapen i H. G. Wells’ The War of the Worlds (1898,
bland annat i femte och början av sjätte kapitlet). I båda fall är det fråga om vapen med
koncentrerade strålar som utplånar offren. Men Wells’ marsianer misslyckas: de går under av angrepp av jordiska bakterier och utplånar därför ej den mänskliga rasen. Hos
Regis, däremot, utrotas ”isfolket” till siste man.50
När det gäller tekniken att suga material från Jorden till Mars finns det anledning
att fundera på ett eventuellt samband med Erik Nybloms ”Vår strid med Mars”, som
sägs utspelas 1924–25. Novellen publicerades (under pseudonymen Mac) visserligen i
bokform i Fantastiska historier samma år som ”Dokumentet från Mars”, men det sannolika är att Nybloms berättelse redan hade publicerats tidigare, till exempel i Dagens
Nyheter, där Nyblom var anställd. Det är således möjligt att Mars-människornas tillvägagångssätt hos Nyblom att medelst en icke närmare beskriven teknik överföra luft
och vatten från Jorden till Mars föresvävat Regis då han uttänkte den magnetiska eterSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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kraften, med vilken Ströms och Endals rymdfarkost dras till Mars. (Vad den magnetiska eterkraften hos Regis är för något förblir lika oklart för läsaren som i Nybloms
novell. Jules Verne skyr dylika fantasyinslag och skjuter i De la Terre à la lune iväg farkosten med en gigantisk kanon.)
Det är allmänt känt att Per Freudenthals (1875–1953) under pseudonymen Ode Balten publicerade fantasy-/science fictionroman Resan till Venus (1923) är en kommunistiskt inspirerad satir. Faktum är att redan Regis’ Mars-samhälle är kommunistiskt, i alla
fall bland ”kulturmänniskorna”:
–  I dessa salar, som ligga närmast, tillredes föda för huvudstaden och dess omgivning.
Denna föda utdelas [s]edan per aeroplan till de olika kvarteren, och därifrån tillsändes
slutligen varje hus sin tillbörliga andel. Fyratio vetenskapsmän komponera för varje mål
de fyratio rätter, som här sedan tillagas i ugnarna åt befolkningen. […]
Utan att anlita aeroplanet, gingo de över torget till det stora varuhuset.
–  Se här det ställe, där varje medborgare, som fullgör sin tilldelade tjänst i staten,
erhåller allt, vad han behöver, yttrade chefen. Till detta palats höra tio underjordiska
magasin, som utbreda sig under hela staden och rymma allt vad fabrikerna producera,
och följaktligen även vad vi behöva. (1910:7, s. 111, sp. 2)

Likartad information bestods läsaren redan i ”En bröllopsresa i blå etern”: ”jag fick
veta, att man här af ’staten’ – om jag så må kalla det – erhåller alla förnödenheter”
(1907:21, s. 341, sp. 1).51 Då det tydligt framgår att ”En bröllopsresa i blå etern” och
”Dokumentet från Mars” är utopiska, är det möjligt att det går att spåra inflytande från
författarens politiska preferenser i de nyss citerade raderna.52 Med tanke på Regis’ uppväxt under enkla omständigheter och att han åren 1909–17 försörjde sig och sin mor
som korrekturläsare för P. A. Norstedt & Söner (fadern hade avlidit redan 1897, då Regis var åtta år gammal) är det rimligt att före debuten på bokmarknaden 1916 beteckna
honom som ”låglönearbetare”,53 varför den i de båda Mars-följetongerna beskrivna
principen för fördelning av livsmedel och andra varor mycket väl kan ha återspeglat
författarens ideal. Detta politiska inslag är unikt i de undersökta texterna. ”En bröllopsresa i blå etern” och ”Dokumentet från Mars” är dessutom förlagda till framtiden
(den förstnämnda delvis och den sistnämnda helt), medan de övriga här undersökta
texterna (utom Erik Nybloms ”Vår strid med Mars”) utspelar sig i författarnas samtid.
I olika framställningar har skildringen av kvinnor i science fiction och fantasy diskuterats.54 Bland annat har konstaterats att kvinnoskildringen i dessa genrer gärna arbetar med fasta typer som ”the Timorous Virgin”, ”the Amazon Queen”, ”the Frustrated Spinster Scientist” och ”the Good Wife”.55 Hur ligger det då till när det gäller beskrivningen av kvinnan hos Regis?56 ’Kvinnan’ är här med avsikt skriven i singularis,
eftersom det endast förekommer en enda kvinna i ”En bröllopsresa i blå etern” och en i
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”Dokumentet från Mars”, nämligen Karin Ström respektive Mars-kvinnan Nadei. I övrigt möter hos jordmänniskorna, ”kulturfolket” och ”ismännen” blott män. Med tanke
på att Regis’ texter skrevs för en tidskrift som sade sig syfta till sober underhållning för
ungdom är det föga förvånande att skildringen av dessa kvinnor är återhållsam, ’kamratlig’. Vi får reda på att Karin Ström har ett ”rosigt ansikte och klara, frimodiga ögon”
(1906:20, s. 310, sp. 2); i övrigt fungerar hon som ett bihang till maken och omedveten
katalysator för ryssen Lubassows förräderi. Nadei skildras i enlighet med genrekonventionen som ”en varelse av gudomlig skönhet” (1910:6, s. 95, sp. 2), men hon överraskar
genom att vara ointresserad av varuhusets fröjder. Hon föredrar tekniska utmaningar:
”– De där tråkiga varumagasinen få vänta! utropade Nadei. Låt oss hällre gå till kraftcentralen!” (1910:7, s. 111, sp. 2) Efter det att hjältekvartetten tillfångatagits av isfolket
är Nadeis främsta funktion i berättelsen att vara det påtryckningsmedel, genom vilket
”ismännen” kan manipulera Mars-fursten: minsta hot mot dottern gör honom genast
medgörlig. På slutet blir Nadei Georg Ströms maka och Mars-rikets första dam. Hon
och Karin Ström spelar en jämförelsevis underordnad roll jämfört med kvinnorna i de
ovan nämnda anglosachsiska Mars-romanerna från förra sekelskiftet. Regis’ två kvinnogestalter börjar således som ’Timorous Virgins’ (”good for being rescued, and for
having things explained to her”) och byter under berättelsernas gång kategori och blir
’Good Wives’ (”keeps quietly in the background, loving her man and never making
trouble”).57
George Griffiths A Honeymoon in Space (1900) kan närmast betecknas som en
dialog mellan två nygifta. Kvinnan, Zaidie Rennick, beskrivs i prologen på samma parodiska manér som kännetecknar hela romanen. Hon har
fair Anglo-Saxon skin, the firm yet delicate Anglo-Saxon features, and the wavy wealth
of the old Saxon gold-brown hair; but a pair of big, soft, pansy eyes, fringed with long,
curling, black lashes, looked out from under dark and perhaps just a trifle heavy eyebrows. Moreover, there was that indescribable expression in the curve of her lips and the
pose of her head; to say nothing of a lissome, vivacious grace in her whole carriage which
proclaimed her a daughter of the younger branch of the Race that Rules.58

Hon är både intellektuellt och retoriskt jämbördig med sin (blivande) make, Lord
Redgrave, och får lika mycket utrymme i texten. Åtminstone det sistnämnda gäller
även för den i övrigt svårgripbara titelhjältinnan i R. Norman Grisewoods Zarlah the
Martian (1909).
I Edwin Lester Arnolds Lieut. Gullivar Jones. His Vacation (1905) är alla kvinnor marsianskor. De är alla önskedrömmar av sensualism. En typisk skildring lyder:
”One rosey-faced damsel at the hither end of the chain drew up to me, and, without
a word, slipped her soft, baby fingers into my hand; on the other side another came
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with melting eyes, breath like a bed of violets, and banked-up fun puckering her dainty mouth.”59 Men den kvinna som står i centrum för framställningen är prinsessan
Heru. När hjälten avslutar kap. 5 med orden: ”I bore that bundle of limp and senseless
loveliness up into the pale shine of her own porch, and there, laying her down upon a
couch, watched her recover presently amongst her women with a varied assortment of
emotions tingling in my veins”, krävs det ingen övad läsare för att snabbt supplera informationen med en privat snabbskiss av prinsessans fysiska skönhet, eller för att förstå att relationen mellan hjälten och Mars-prinsessan kommer att stå i fokus för resten
av framställningen.
Detta är även grundreceptet hos Edgar Rice Burroughs, vilkens långa svit av Marsromaner från Under the Moons of Mars (1912) till John Carter of Mars (1941), varit utomordentligt inflytelserik. I den förstnämnda berättelsen införs prinsessan Dejah Thoris i handlingen med följande ord:
And the sight which met my eyes was that of a slender, girlish figure, similar in every
detail to the earthly women of my past life. […] Her face was oval and beautiful in the
extreme, her every feature was finely chiseled and exquisite, her eyes large and lustrous
and her head surmounted by a mass of coal black, waving hair, caught loosely into a
strange yet becoming coiffure. Her skin was of a light reddish copper color, against which
the crimson glow of her cheeks and the ruby of her beautifully molded lips shone with a
strangely enhancing effect.
She was as destitute of clothes as the green Martians who accompanied her; indeed,
save for her highly wrought ornaments she was entirely naked, nor could any apparel
have enhanced the beauty of her perfect and symmetrical figure60

Det är troligt att Burroughs’ läsare accepterar det sistnämnda påståendet utan invändning. Den litterära tekniken hos Regis, Griffith, Arnold och Burroughs är densamma,
nämligen ett suggestivt utelämnande av distinkt information. Man bör här observera de
semantiskt till intet förpliktigande formuleringarna. Vad finns det för handfast information i ordkombinationer som ”en varelse av gudomlig skönhet”, ”bundle of limp and senseless loveliness” eller ”her every feature was finely chiseled and exquisite”? Just ingen,
men de har icke desto mindre stark suggestionskraft, och det är poängen. Hade författarna varit exakta hade de klåfingrigt stuckit hål på sufflén. Nu kan de läsare och läsarinnor som så önskar med sin respektive förförståelse och sina respektive preferenser konkretisera dessa luddiga formuleringar via de konnotationer suggestiva ord som ”gudomlig skönhet”, ”curve of her lips”, ”soft, baby fingers”, ”entirely naked” etcetera framkallar.61
Hur ser då Mars-varelserna ut hos de författare i Regis’ samtid som skildrat dem?
Hur går man klädd på Mars, vare sig det rör sig om Mars-människor eller marsianer
(med det sistnämnda avses andra arter)? Några stickprov visar på två huvudspår.
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Wells skriver i The War of the Worlds om marsianer. I den svenska översättningens
språkdräkt från 1906 får jagberättaren se följande:
En tjock, gråaktig, rund massa, till storlek ungefär som en björn, trädde långsamt och
mödosamt fram ur cylindern. Då den kom loss och fram i ljuset, glänste den som vått
läder. Två stora, mörkfärgade ögon betraktade mig oaflåtligt. Föremålet var rundt och
hade, man kan säga, ett ansikte. Där fanns en mun under ögonen, den läpplösa randen
skälfde och flämtade, dreglade spott. Kroppen höjde sig och andades konvulsiviskt. Ett
tunt tentakelartadt bihang höll fast i cylinderns kant, under det ett annat svajade i luften.
De, som aldrig hafva sett en lefvande marsian, kunna knappast göra sig en föreställning om deras förskräckliga utseende. Den säregna V-formade munnen med sin framträdande öfverläpp, frånvaron af ögonbryn, bristen på haka under den kilformade nedre
läppen, munnens oupphörliga skälfning, Gorgongruppen af tentakler, […] och så slutligen den utomordentliga intensiteten i de ofantliga ögonen, allt detta kulminerade i en
oemotståndlig känsla av vämjelse.62

Den anonyme författaren till Resan till Mars (1900) ger en likartad beskrivning. Vid
ankomsten till den främmande planeten konfronteras den franska hjältekvartetten av
”En jättestor polyp, med en orms långa, tunna kropp, men med långa, ledade fångarmar på hvarje sida, hvilka som kolossale, sprattlande maskar ringlade sig ut från dess
kropp. Hufvudet, hvars stora, nosformiga gap öppnade och stängde sig glupskt, […],
bar ett par stora, stickande ögon, som lyste gröna som guld [!], eljest hade hela detta
djäfvulska odjur precis samma färg som omgifningarna – grå.”63 Varelsen har gigantiska proportioner: dess fjorton fångstarmar uppges vara sex meter långa. Detta slags
varelser, som även beskrivs som ”bläckfiskliknande maneter” (s. 20), eftersom de kan
blåsa upp sin bål, tycks vara i majoritet på planetens yta, även om det också talas om
”Väldiga, hummerliknande odjur” med ”stora, taggiga klor” och vidare ”kolossala sjöstjärnor” (ibid.). Det visar sig dessutom att det i en grotta lever vita, ögonlösa amfibier som beskrivs som ”sälhundeliknande djur” och vita, blinda, karpliknande fiskar (s.
20f ). Resan till Mars är den enda av de undersökta texterna där det inte bor några varelser med högre intelligens på den främmande planeten.
George Griffiths A Honeymoon in Space (1900) är en odyssé genom vårt planetsystem med besök på månen, Mars, Venus, Jupiter och Saturnus. Samtliga dessa himlakroppar är bebodda. På Mars sägs människorna mer eller mindre likna jordmänniskor.
De är dock längre och alla lika stora. De har abnormt stora huvuden, saknar tänder, är
skalliga och likbleka. Det syns ingen skillnad på män och kvinnor. Ingen har individuella drag: alla verkar stöpta i samma form. Ingen har mimik: allas ansikten uttrycker
stel känslolöshet. Deras enkla, outsmyckade klädedräkter består av tunikor och knäbyxor.
Samlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54

42 · Dag Hedman

I Edwin L Arnolds roman Lieut. Gullivar Jones (1905) finns det Mars-människor.
Dessa är ljushyllta och i övrigt lika jordmänniskor. De går klädda i mångfärgade tunikor i klara färger (kap. 4). Dessutom finns det ondskefulla apmänniskor som går
klädda i smycken och pälsverk (kap. 8).
Även hos Regis finns det i ”En bröllopsresa i blå etern” och ”Dokumentet från Mars”
såväl goda Mars-människor som onda marsianer. Människorna är mycket lika jordmänniskor: avvikelsen är att männens kroppar ”betäcktes av ett lent, nästan omärkligt
dun eller ludd. Händerna hade fyra fingrar i stället för fem, i det att lillfingret saknades.” De är som vi, fast ”ädlare, renare och skönare” (1910:6, s. 95, sp. 1). De är klädda
i toga som antikens människor, vilket väl skall återspegla deras ädla och bildade natur
(1907:21, s. 340, sp. 2). ”Kulturmänniskorna” är vegetarianer: de livnär sig av ”de otaliga svampar, som överallt täcka planetens yta” och frukter (1910:7, s. 110, sp. 1). Marsianerna utgör en kontrast till ”Kulturmänniskorna”, bland annat genom att de går nakna:
”På den oformliga, hårlösa bålen, buren af smala ben, satt ett stort huvud, nästan klotrundt med utstående, ofärgade ögon, utan näsa men med en mun, mera lämpad att
suga än att bita med.” (1907:20, s. 319) ”Huden är ofärgad och glatt; händerna klolika;
fötterna otympligt stora” (1910:10, s. 155, sp. 1). De sägs vara ”iskalla” (1910:11/12 s. 182,
sp. 2). Man noterar likheten med rymdvarelserna som professor Zero medfört i Regis’ novell ”De tre männen från månen”, som sägs ha ”oerhört långa fingrar [..] gula tekoppsögon […] näs- och hårlösa huvuden, […] spetsiga öronlappar och ytterligt långa
och magra extremiteter” (1909:20, s. 310 f.). Såväl utseendet som underjordstillvaron
kan vara inspirerade av morlockerna i H.G. Wells’ genombrottsroman The Time Machine (1895), som dock utspelas på jorden.64 I ”En bröllopsresa i blå etern” beskrivs marsianerna i ett dramatiskt avsnitt som en armé av nosferati eller zombies:
Innan jag anat hans afsikt, förde han [min hand] till sin mun, hans läppar sökte girigt
pulsådern och sögo sig fast. Utom mig af vämjelse ville jag slita mig lös, men hans seniga
fingrar sutto orubbligt fast. […] De trängdes som apor omkring mig, gripande efter min
hals och mina handleder. […] Deras själlösa ögon stirrade på mig, och deras läppar sträcktes mot min hals sökande efter pulsådern. Jag kämpade för lifvet. Storm [en av astronauterna] låg redan på marken, och hans motståndare sänkte sina hufvuden mot hans
hals. […] Hvart jag såg, syntes blott de själlösa ögonen, de gripande klorna. Nya hopar
kastade sig öfver mig – med ett rop föll jag baklänges med de hemska varelserna öfver
mig. (1907:21, s. 340, sp. 1)65

Just detta effektiva skräckromantiska drag saknas märkligt nog i uppföljaren ”Dokumentet från Mars”. Kanske tyckte redaktören för Kamraten i efterdyningen av Nick
Carter-débaclet att det fick räcka med groteskerier.
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”– eller var det verkligen mänskliga varelser, mot hvilka vi i första häpenheten höjde våra revolvrar?”
Illustration av Ossian Elgström till Carl Bergs och Julius Regis’ följetong ”En bröllopsresa i blå etern” i
Kamraten 1907:20 s. 318. Observera marsmänniskorna till höger och deras likhet med astronauterna
till vänster.

Edgar Rice Burroughs har ett otal arter på Mars. Mars-människorna är lätt rödfärgade,
men i övrigt som jordmänniskor. Marsianerna är olivgröna, 4,5 meter långa bjässar,
som har sex ben, antenner och en enorm mun med stora huggtänder i underkäken. De
kläcks ur ägg.66 Honorna är mindre än hanarna, ljusare till färgen, har större huggtänder och har spår av naglar, vilket männen saknar (s. 16). Alla marsianer ser lika gamla
ut, ungar och vuxna skiljer sig endast åt genom sin storlek. Såväl Mars-människorna
som marsianerna går endast klädda i smycken (hjälten John Carter från Virginien har
inte ens det) (s. 13, 16 och 36). De är vegetarianer och livnär sig av en nästan smaklös
ostliknande massa och en lätt syrlig, mjölkliknande dryck, som mjölkas från en växt
(s. 21 f ). Vidare finns stora, vita, hårlösa apor, som äter marsianer, särskilt deras ungar
(s. 17 och 24 f.), och diverse andra groteska arter, som bland annat fungerar som riddjur (s. 12 f och 20 f ).
Den generella tendensen i detta urval från åren omkring 1900 verkar vara att Marsmänniskor bär kläder, medan andra varelser går nakna, givetvis för att framhäva det
djuriska hos dem, för att kontrastera dem mot människorna från Jorden och från Mars.
Undantaget är Burroughs, hos vilken alla går nakna.
Ett återkommande problem skulle man tänka sig att språket utgjorde i dessa berättelser, som genomgående gestaltar mötet mellan jordmänniskor och Mars-innevånare.
Redan Swedenborg hade noterat att han initialt inte förstod den Mars-ande som besökte honom, men sedan denne pustat en fläkt i Swedenborgs öra som via örontrumSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54

44 · Dag Hedman

peten vandrade in i hans hjärna, förstod han marsianska.67 Hur gör man sig alltså förstådd vid besök på Mars? Hos Regis sker det på två sätt. I ”En bröllopsresa i blå etern”
konstateras helt enkelt att Ossian Ström och hans båda kumpaner ”efter någon tids vistelse” på ort och ställe lärt sig att behärska marsianska (1907:21, s. 341, sp. 1). I ”Dokumentet från Mars” sker kommunikationen dock häpnadsväckande nog på svenska. När
Ström och Endal landat kommer Chefen dem till mötes:
–  V ä l k o m n a , ljöd hans melodiska röst på klingande svenska, och ännu en gång hördes den välljudande stämman: V ä l k o m n a !
–  V ä l k o m n a , sorlade de närmast stående, och som en röst ropade hela skaran av
marsmän: V ä l k o m n a !
Georg Ström sprang fram två steg och ropade med en klang och en fart i stämman, som
Endal aldrig förr hade hört:
–  Marsfurste, ropade han. Marsfurste! Var har ni lärt edert folk att hälsa två ensamma
främlingar ur rymden på deras eget språk?
–  Vän och gäst, genmälde den allvarlige fursten. Den, som för femton marsår sedan68
besökte oss från eder planet [d.v.s. Ossian Ström], talade det språket. Ett språk, som en
gång talats bland oss, blir aldrig glömt, ty för oss är allt möjligt. (1910:6, s. 95)

Mycket praktiskt för de två svenska astronauterna. De vill dock inte visa sig sämre:
”Sjätte dagen efter ankomsten höll Georg Ström inför en stor samling vetenskapsmän ett
föredrag på deras eget språk” (1910:10, s. 153, sp. 2). Hur detta är möjligt blir inte riktigt
klart för läsaren. Sannolikt vill Ström inte stå Nadei efter, som vid svenskarnas ankomst
hade hälsat dem välkomna på ärans och hjältarnas språk (1910:6, s. 95, sp. 2). Genom att
svenskarna lär sig det marsianska ”kulturspråket” kan de förutom med ”kulturmänniskorna” också kommunicera med ”ismännen”, som ävenledes behärskar detta tungomål.
De sistnämnda kan dock ingen svenska, och det ger Chefen, Nadei och de båda svenskarna ett lingvistiskt övertag, eftersom de har ett hemligt språk att kommunicera på.
På likartat sätt visar sig Mars-människorna i George Griffiths A Honeymoon in Space
tala en förenklad engelska. I alla fall gör den ende individ hjältarna talar med det. Detta
föranlåter hjältinnan att utbrista: ”But you speak English”, vilket Mars-människan förnekar: ”We know not English, but there is no other speech. There is only ours.” Hjältinnan inser då att Mars-människornas språkliga utveckling oberoende av jordmänniskornas lett fram till att alla på planeten talar engelska: ”What we call English they, I
daresay, call Martian”.69
I Edwin L Arnolds Lieut. Gullivar Jones inser titelhjälten direkt vid sin ankomst att
han inte begriper ett ord marsianska. Detta löses genom att en följeslagare på telepatisk
väg överför sin kunskap i marsianska, varpå löjtnant Jones fullkomligt behärskar språket (kap. 2). På liknande vis sker i R. Norman Grisewoods Zarlah the Martian. HjälSamlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54
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ten hälsas vid ankomsten till Mars på franska och engelska, men upptäcker snart till sin
förvåning att han också behärskar ”the composite language of Mars” och man förstår
att det beror på att han övertagit kapacitet från Mars-människan Almos (s. 25, kap. 7).
Edgar Rice Burroughs’ hjälte John Carter har i Under the Moons of Mars/A Princess
of Mars samma märkliga fallenhet för marsianska som Ossian och Georg Ström visade
prov på: ”within a few more days I had mastered the Martian tongue sufficiently well
to enable me to carry on a passable conversation and to fully understand practically all
that I heard” (s. 38). Dessbättre har Mars även hos Burroughs ett gemensamt språk för
de olika varelserna, så att Carter – som lär sig tungomålet av de groteska marsianerna –
även kan göra sig förstådd med den undersköna röda Mars-människan Dejah Thoris,
prinsessa av Helium, med vilken han kommer att liera sig.
Hur skildras Mars-landskapet i de undersökta texterna? Hos Griffith motsvarar det
det jordiska, utom vad färgskalan beträffar: både hav och gräs är brandgula, löv brungula, och så gott som alla blommor är endera djupvioletta eller smaragdgröna (s. 38,
kap. 11). I den anonymt utgivna Resan till Mars får läsaren intryck av en dimhöljd,
havsbottenliknande miljö. ”Den sida af Mars, som vände sig emot dem, visade endast
en ödslig, vild klippterräng, på hvars hårda, ogästfria yta efter hvad man kunde se […]
icke [fanns] ett grässtrå, icke den minsta smula vegetation kunde upptäckas – allt trist
och öde.” (s. 14 f.) Planeten är täckt av en svampaktig, geléartad, slemmig och grå algmassa och det råder fullkomlig tystnad. Hos Grisewood är landskapet skärt och grönt
(s. 28, kap. 7). Hos Regis är växtligheten blåaktig; det finns inga buskar eller träd; i stället är landskapet täckt av tjock blå mossa (1910:6, s. 94, sp. 2). Dessutom finns det ”en
jätteört med röda blommor af ett barnhufvuds storlek”, som tillsammans med några
mindre växter levererar ”delikata frukter” (1907:21, s. 340). Nordpolen, där ”ismännen” bor, är ”den eviga snöns regioner”, omgiven av ”en gul sandslätt” (1910:11/12, s.
181, sp. 2). Burroughs är också rätt sparsam med sin landskapsskildring: läsaren får veta
att omgivningen är ”strange and weird” (s. 10), att vegetationen är ”yellowish, mosslike” (ibid.) och täcker hela planeten utom polarregionerna och odlade områden (s. 12,
56). Marken består bitvis av blixtrande kvartslager (s. 10). Arnold avstår helt från exotism i sin landskapsskildring: läsaren får helt enkelt intrycket att landskapet på Mars
är identiskt med jordens. Erik Nyblom ger i ”Vår strid med Mars” (1910) över huvud
taget ingen landskapsskildring. Hos Griffith nämns de berömda kanalerna på Mars
några gånger i förbigående (s. 33 och 34, kap. 9). De är anlagda av Mars-människorna
som navigeringshjälp. Arnold visar inget intresse för dem och de saknas även i den anonyma Resan till Mars. Burroughs nämner kanalerna som hastigast (s. 52). Regis skriver
om dem på flera ställen, och man får bland annat veta att de har grävts av ”kulturmänniskorna” för att att bevattna slätterna (1910:6, s. 94, sp. 2 och 1910:10, s. 154, sp. 2; se
även 1907:21, s. 340, sp. 2). Den ende av de jämförda författarna som nämner kanalerna
Samlaren, årg. 130, 2009, s. 21–54

46 · Dag Hedman

oftare än Regis är Grisewood, som i Zarlah the Martian bland annat specificerar dem
som en engelsk mil breda (s. 27, kap. 7).
Vad beträffar skildringen av städerna på Mars, förstår man av Griffith att det rör sig
om jättestäder: en nämns, som täcker tvåhundra engelska kvadratmil (s. 33, kap. 9). Städerna grupperar sig i ett bälte runt ekvatorn. Det talas om breda avenyer och torg och
gigantiska byggnadskomplex, byggda av bländvit sten och krönta med glaskupoler (s.
38, kap. 11). Huvudkommunikationsmedlet är luftfarkoster (kap. 10 och 11).
Hos Regis är skildringen likartad: städerna fylkas runt ekvatorn, är stora, har
enorma byggnader som ”gnistrar, liksom byggda av ädelstenar eller glas”. Ekvatorstaden (huvudstaden) sägs bestå av över en halv miljon hus med fem miljoner invånare
(1910:6, s. 94, sp. 2). Taken är gjorda av glas, medan inredningen i husen består av gummimöbler i form av en halv meter stora tärningar (1910: 6, s. 95, sp. 2). All samfärdsel
äger rum genom luften (1910:7, s. 110, sp. 2; se även 1907:21, s. 340, sp. 2).
Även hos Burroughs finner man byggnader av enorma dimensioner, med tak av glas
(s. 11) och gjorda av ”gleaming white marble inlaid with gold and brilliant stones which
sparkled and scintillated in the sunlight” (s. 17). I stället för möbler har man högar
av sidentyg och pälsar (s. 20 och 40). Även hos Burroughs är luftskepp det självklara
transportmedlet, när man inte rider (passim). Stadsskildringar saknas hos Arnold och
Nyblom, och hos Grisewood nämns att de effektiva luftskeppen gjort att man avskaffat städer på Mars, som i stället blivit ett ”World Beautiful” (s. 29, kap. 7).
Hur är det då med den för science fiction och delar av fantasy så typiska kvasiteknologiska terminologien?70 Detta har ju varit ett stående inslag i dessa kategorier sedan
Jules Verne och Camille Flammarion: den förstnämnde använder sig i novellen ”Au
XXIXme Siècle. La journée d’un journaliste américain en 2889” (1889, ”I det 29:de
seklet. En amerikansk journalists dag år 2889”) av begrepp som ”fonotelefot”, ”telefotskärmen”, ”pulsograf ” och ”den pianoelektriska räknemaskinen”.71 Hos Flammarion
nämns i La Fin du monde (1893–94) tekniska företeelser som ”telefonoskop”, ”fotofoniska budskap” och ”Den elektriska æronefen”.72 George Griffiths A Honeymoon in
Space är en parodi och detta gör att författaren kan handskas rätt vårdslöst med det
(pseudo)vetenskapliga. Man får som läsare endast en vag beskrivning av farkosten Astronef, som i stort sett tycks vara en zeppelinare (som klarar av resor i yttre rymden). I
övrigt finns just ingenting av kvasiteknisk parafernalia, utom Mars-människornas luftskepp. Samma asketism råder hos Burroughs, som också har marsianska luftskepp, men
ej beskriver dessa närmare. R. Norman Grisewood kallar i Zarlah the Martian luftskeppen för ærenoider (de uppges kunna röra sig med en fart av 100 engelska mil i minuten) och har en del andra science fictioninslag såsom lumaharpor och viratorer. I
den anonymt publicerade Resan till Mars saknas pseudotekniska termer och det enda
science fictioninslaget är den franska hjältekvartettens rymdfarkost. Edwin L Arnolds
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Lieut. Gullivar Jones saknar helt science fictioninslag. Romanen är renodlad fantasy.
Sålunda far titelgestalten ej till Mars i rymdskepp, utan inrullad i en flygande matta.
Hos Grisewood och Burroughs äger förflyttningen rum bortom tid och rum på okult
vis, snarast som en viljeyttring. Möjligen skall man uppfatta det så att handlingen hos
Grisewood och Burroughs i själva verket består av hjältarnas drömmar.
Regis utmärker sig däremot som verneian genom ett stort antal pseudovetenskapliga termer. I både ”En bröllopsresa i blå etern” och ”Dokumentet från Mars” talas om
”magnetisk eterkraft”, ”tankefluidum”, ”centralstationernas kraftströmmar”, och i den
förstnämnda används rymddräkter (1907:14, s. 223, sp. 2 och 1907:20, s. 318, sp. 1).
Det bör framhävas att Regis förutom den okände författaren till Resan till Mars och
Griffith är ensam av de undersökta författarna om att utrusta sina hjältar med rymddräkter.73 Hos Regis sker all transport på Mars i luften. Ingen markbunden trafik sägs
existera (1910:7, s. 110, sp. 2). Det avgörande maktmedlet på planeten är det fruktade
”Strålvapnet”, som beskrivs som en fjäderlätt ”mattslipad glaskula av ett barnhuvuds
storlek, […] innefattad i en klo av okänd metall”. När man använder det slår ”en susande
stråle ut från dess topp, […] likt en grönglänsande ljussträng”. Då strålen träffar något
sprids en lukt av ozon. Den upplöser materia, fienden utplånas i rent fysisk bemärkelse
(1910:22, s. 354). Liksom hos Griffith är Venus och Jupiter hos Regis bebodda av intelligenta varelser, med vilka ”kulturmänniskorna” på Mars har kommunicerat. De har
bland annat skickat en sond med 16 vetenskapsmän till Jupiter, som dock aldrig återkom (1910:10, s. 154, sp. 2).

Slutord
Jämför man ”En bröllopsresa i blå etern” och ”Dokumentet från Mars” med andra
Mars-skildringar från samma tid finner man en del gemensamt, men mer som skiljer.
Regis’ följetonger är i Vernes och Wells’ efterföljd (kvasi)teknologiska på ett i det jämförda materialet unikt vis. Vad den vetenskapliga terminologien beträffar, noterar man
att den hos Julius Regis spelar en helt annan roll än hos övriga samtida Mars-skildrare.
Jämför man med Verne och Flammarion, som liksom sina efterföljare genomgående
använder sig av grekiska element för sina nya ordbildningar, finner man att Regis är avsevärt mera hemvävd: det är i princip svenska ord som används (Strålvapnet, centralstationernas kraftströmmar och dylikt).
Någon konsensus om hur landskap och varelser ser ut på Mars fanns ej. Bland texterna från tidigt 1900-tal intar Regis en ganska extrem position i skildringarna av såväl landskap som varelser: förhållandena på Mars skiljer sig i betydande grad från jorden. Detta harmonierar med den dragning åt det exotiska som kan skönjas i flera av
Regis’ övriga verk.
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Hans följetonger är förutom Erik Nybloms ”Vår strid med Mars” de enda av de undersökta texterna där handlingen utspelar sig i framtiden. Till skillnad från de övriga
romanerna är Mars-skildringen i Regis’ båda följetonger uttryckligen utopiska.
Kvinnor spelar en undanskymd roll, och de två som finns gestaltar båda en metamorfos från en standardroll till en annan: från blyg jungfru till god hustru. Rimligtvis
är valet av kvinnoschabloner dikterat av publikationsforumet: Kamraten var en tidskrift som vände sig till ungdomar och som uttryckligen ville vara en källa till vad som
för 100 år sedan betraktades som ”sund och frisk förströelseläsning”.
Kvinnoskildringen till trots får man konstatera att Julius Regis med följetongerna
”En bröllopsresa i blå etern” och ”Dokumentet från Mars”, liksom med den samtidigt
tillkomna novellen ”De tre männen från månen”, gjorde en självständig och för svensk
del pionjärartad insats inom fantasy/science fiction.

noter
1

2

3
4

5
6

Jämför John Clute: ”Fantasy”, i, The Encyclopedia of Fantasy, John Clute & John Grant,
eds, London 1997, s. 337 ff. och Brian Stableford, John Clute & Peter Nicholls, ”Definitions of sf ”, The Encyclopedia of Science Fiction, John Clute & Peter Nicholls, eds, London 1993, s. 311–314. På svenska föreligger en utredning om termen ’science fiction’ i Jerry
Määttä, Raketsommar. Science fiction i Sverige 1950–1968, Skrifter utgivna av Avdelningen
för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 51, (diss.) Uppsala, 2006, s. 31–55; om ’fantasy’ på s. 52.
”Den stora allmänheten älskar att drömma om våra bröder och systrar på fjerran planeter”,
konstaterar den anonyme recensenten av Camille Flammarions Populär astronomi (1897;
orig.: Astronomie populaire, 1880) i Dagens Nyheter 21.1.1897, här citerad efter Johan Kärnfelt, Mellan nytta och nöje. Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige, (diss. Göteborg) Stockholm & Stehag 2000, s. 284. Kärnfelt påpekar i Till stjärnorna. Studier i populärastronomins vetenskapshistoria under tidigt svenskt 1900-tal, Göteborg 2004, även att
”frågan om liv på Mars fortfarande [tillhörde] den vetenskapliga dagordningen”, åtminstone fram till sekelskiftet, men att den sedan ”försvann från astronomernas agenda och
marsianerna istället förpassades till den framväxande science fictiongenren” (s. 57).
Dag Hedman, Den skuggomhöljde Julius Regis, Litteratur och Samhälle 33:2, Uppsala,
2000, s. 14.
En mindre del av framställningen (4 kapitel av 24) skrevs av Edvin Thall (1885–1957).
Man noterar att en ingenjör Thall är en av huvudpersonerna i novellen ”Den flygande
människan” i Kamraten 1910:3.
Fler biografiska uppgifter i Hedman 2000 s. 9–14, och i dens., ”Regis (före 1908 Petersson), Julius Regis” i Svenskt biografiskt lexikon, band 29, Stockholm, 1995–97, s. 729–732.
Utförligare om Regis’ litterära universum i Hedman 2000 s. 37–58.
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Undertiteln varierade: 1892–1902 lydde den Illustrerad Tidning för Sveriges Ungdom,
1903–10 Illustrerad Tidning för Nordens Ungdom, och 1911 Populärt Magazin. Sam J.
Lundwall ägnade hela nummer 532 (maj 2007) av Jules Verne-Magasinet åt en fyllig presentation av Kamraten. I artikeln ”Kamraterna. Nedslag i de första organiserade sf-entusiasternas liv och gemenskap i Sverige 1893–1911” hävdatecknade Lundwall tidskriften
och den subkultur den tidvis stod i centrum för. Framställningen i föreliggande uppsats är
dock fristående från Lundwall, främst beroende på att fokus här är avsevärt snävare än hos
honom och att han inte visar något intresse för Julius Regis. De båda framställningarna
kompletterar således varandra. JVM-numret innehåller även omtryck av flera science fictiontexter ur Kamraten. Ett tack riktas till Lars-Erik Nygren, Åkarp, som i ett brev till författaren daterat 24.4.2007 fäst uppmärksamheten på JVM-numret. En ytterligt kortfattad presentation av Kamraten återfinns i Sonja Svensson, Läsning för folkets barn. Folkskolans Barntidning och dess förlag 1892–1914, Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet
16, Stockholm 1983, s. 58 och 242. Det är väl att märka att Lundwall ej är ensam om villfarelsen att tidskriften startades 1893; även databasen Libris sprider denna desinformation,
trots att Kungliga Biblioteket äger provnumret från 1892 i sina samlingar.
Härpå tyder även fotografiskt material i 1898:14, s. 217 f. (delvis omtryckt i Lundwall: a.a.
s. 10), 1899:13, s. 195, 198 och 201, samt 1899:14/15, s. 213. Lundwalls beskrivning av ungdomarna såsom ”i åldrar mellan grovt räknat 17 och 25 år” (s. 11, sp. 3) är uppenbart oriktig.
Originaltitel Adventures in the Far West (primärpublicering okänd; på bokmarknaden
postumt 1881).
Om de nämnda författarinnorna, se Dag Hedman [sign. DH], ”Kärlek och romantik”, i,
Den svenska litteraturen, band 3: Genombrottstiden 1830–1920, Lars Lönnroth & Sven Delblanc, red., 2:a bearb. uppl., Stockholm, 1999 [1989], s. [564 f. opag.].
Sin höjdpunkt nådde utgivningen under år 1908. Jfr Dag Hedman: Prosaberättelser om
brott på den svenska bokmarknaden 1885–1920. En bibliografi, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 34,
Hedemora 1997, s. 154–157, 165 f., 168, 174 ff., 178, 180 ff., 186–193, 195–198, 202 f. och
205. Märk väl att den så kallade kolportageutgivningen – som likaledes skedde i häftesform, men där det rör sig om uppstyckade romaner i stället för Nick Carter-häftenas i varje
nummer avslutade historia – har andra tidsramar, i Sverige 1880–1920, med 1890–1910
som höjdpunkt (jfr Dag Hedman: ”Den svenska kolportageromanen – en kort presentation och probleminventering”, Brott, kärlek, äventyr. Texter om populärlitteratur, dens.
red., Lund 1995, s. 211). Observera även att inte alla verk av gruppseudonymen Nick Carter som publicerades på den svenska bokmarknaden under de aktuella åren utkom i häftesform.
Jfr de anonymt publicerade ”Nick Carter i Norge” (1909:10), ”Nick Carter i Tyskland”
(1909:11/12) och ”Nick Carter död som ungdomens nöjesläsning” (1910:11/12), sannolikt
alla författade av Johan Paulus Palm. Denne presenterades för Kamratens läsekrets av signaturen Journalist (Palm själv?) i 1910:19.
Om Regis’ övriga översättargärning, se Hedman 2000 s. 92.
Attributionen till Regis är gjord på innehållsliga grunder. Signaturen är i övrigt okänd.
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15 Man noterar att Regis citerar ur en dikt av Björnson, där expansion, aktivitet och rörelse
är centrala, och rader som ”Ut! Jag vill ut! – Ack, så långt, långt, långt över de höga fjällen! Här är så kvalmigt och dovt och trångt” för direkt tanken till Regis’ påtvingat stillasittande liv.
	  Ett par ord om stavningen i Kamraten. Till och med julnumret 1908 hade tidskriften genomgående gammalstavning. Det sista bidraget av Regis som trycktes så var ”Vraket i lufthafvet” (1908:23/24). Från och med hans översättning ”Buck Henderssons E. Z.”
(1909:9) återgavs Regis’ gammalstavning med nystavning i tidskriften. Det är inte känt vilket år Regis själv gick över från gammal- till nystavning.
16 Jfr Hedman 2000, s. 37 och 39, samt dens. Extravaganta eskapader. Gösta Palmcrantz’ liv
och verk, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 56, Uppsala, 2008, s. 246 f.
17 Om luft- och rymdfärder hos Verne, se Dag Hedman: ”Bland fonoglober och yessertuber.
Om Aniara och science fiction”, Fiktionens förvandlingar. En vänbok till Bo Bennich-Björkman den 6 oktober 1996, Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 33, dens. och Johan Svedjedal, red., Uppsala 1996,
s. 163.
18 Exempel hos Verne och Regis i Hedman 2000, s. 51 f.
19 Exempel i Hedman 2000, s. 41 och 57.
20 Inspirationen härtill kan dels ha kommit från svanödlorna i Jules Vernes Voyage au centre
de la terre (1864, Till jordens medelpunkt), dels från ett nummer av Kamraten, som hade en
brontosaurus på omslaget med underrubriken ”Ett förhistoriskt djur, som helt nyligen lär
ha setts i Afrika” (1910:7). Inne i tidskriften citeras på s. 103 utförligt en artikel om ärendet
i brittiska The Sphere, enligt vilken odjuret skall ha siktats i Nordrhodesien.
21 Omtryckt i Vid de sex kaptenernas bord. Några Jules-Verne-historier, Stockholm 1925.
22 Beträffande denna berättelse kan man konstatera att den tillhör en verkgrupp, omfattande
ytterligare bland annat pseudonymen Vidar Berges kolportageroman Den hemlighetsfulla
nordpolsön. Romantisk skildring af Anders, Sindbergs och Wænckels ballongfärd och öden vid
Nordpolen (Stockholm, 1901–02), där den varma biotopen utgörs av en hel ö vid Nordpolen, som befolkas av mammutar, sabeltandade tigrar, pterodaktyler och svanödlor, men även
av vikingar. Möjligen har utgångspunkten för detta slags skildringar varit Adolf Erik Nordenskiölds beskrivning av mammut- och noshörningsfynden i norra Sibirien och på Nysibiriska öarna i sin uppmärksammade Vegas färd kring Asien och Europa jemte en historisk återblick på föregående resor längs Gamla Verldens nordkust. Förra delen, Stockholm 1880, s. 383–
397, förutom influenser från Verne (Voyage au centre de la terre) och Edgar Allan Poe (The
Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, 1837). – Ett tack riktas till prof. Gunnar D.
Hansson som gjort uppsatsförfattaren uppmärksam på Berges och Nordenskiölds opus.
23 Jfr Hedman 2000, s. 32–37.
24 För resonemang kring termens definition, se Dag Hedman: ”Samhälldebatterande förryttare eller eskapistiska eftersläntrare? Populärlitteraturens status exemplifierad med sekelskiftets brittiska invasions-, agent- och spionfiktion, främst av William Le Queux”, Tidskrift för Litteraturvetenskap 2001:1, s. 98.
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25 Från denna period finns endast ytterligare tre kända verk av Regis’ hand, nämligen ”Dödens melodi”, ”Det onda ögat” och ”Vesslan. En historia från Stockholms skärgård” i
Guldax 1908:24, 1908:37 och 1909:10. De två sista titlarna trycktes om postumt i Sanningen om Cro-Cro. Jul. Regis sista noveller, Stockholm 1930. – Ett tack riktas till Jan Reimer, Lund, som i ett brev daterat 13.7.2008 meddelat att Regis medarbetade i Guldax.
26 Studentuppsatsen finns bevarad i Södermalms Högre Allmänna Läroverks (i dag Södra
Latins Gymnasiums) arkiv i Stockholm. Betyget är skrivet längst ned på det 18-sidiga manuskriptets sista sida. Med alla nya skönlitterära verk av Regis’ hand från perioden före
1910 som fond finns det således anledning att mildra den bistra bedömning av skoluppsatsen som gjordes i Hedman 2000 s. 10, not 14.
27 I själva verket hade Alfred Björling och Evald Kallstenius omkommit 1893 vid en expedition till Baffins’ vik väster om Grönland. Torkel Berg skrev utförligt om de båda svenska
upptäcktsresandena i ”Sagan om ’Unga hjältar’ ” i Kamraten 1897:24. À la Jules Vernes
nordpolsberättelse kommenterades faktiskt av Andrée i 1897:11.
28 Omtryckt i Jules Verne-Magasinet n:r 532 (maj 2007), s. 23–32. Bakom pseudonymen
Yngve dolde sig blivande socialdemokratiska borgarrådet och riksdagsmannen Yngve
Larsson (1881–1977).
29 Omtryckt i Jules Verne-Magasinet n:r 532 (maj 2007), s. 18.
30 I Richard Berndes’ Jules Verne-derivat ”Jorden rundt i styrbart luftskepp” (1908:11/12–19)
heter farkosten likaledes Örnen, ytterligare ett tecken på Andrée-expeditionens suggestionskraft och publika genomslag, åtminstone inom Kamratens läsekrets. Berndes (1879–
1927) och hans luftskeppshistorier presenteras av Johan Paulus Palm i 1908:8.
31 Määttä 2006, s. 61 ff., om Nyblom på s. 62.
32 Ovanstående avsnitt bygger på Brian Stableford [sign. BS]: ”Mars The Encyclopedia of Science Fiction, John Clute & Peter Nicholls, eds, London 1993, s. 777 ff. På svenska finns i anslutning härtill John-Henri Holmbergs ”Berättelser från Mars”, dens. Inre landskap och yttre
rymd. Science fictions historia I: från H. G. Wells till Brian W. Aldiss, Lund 2002, s. 51 ff.
33 Trots den påfallande titellikheten mellan ”En bröllopsresa i blå etern” och George Griffiths A Honeymoon in Space synes det ej finnas något samband mellan texterna.
34 Emanuel Swedenborg: Om Jordkloten i Wår Solwerld som kallas Planeter: Om Jordkloten
i Stiernhimmelen och om deras inbyggare, samt om Andarne och Änglarne der; enligt hwad
hördt och sett blifwit (sv. övers. Carl Deleen), Wexjö 1853, s. 58.
35 Flammarions forskning gällde huvudsakligen Mars. Hans huvudverk på området är La
Planète Mars et ses conditions d’habitabilité (två delar, 1892 och 1909), som dock ej översattes till svenska.
36 All information om Flammarion i detta avsnitt härrör från Johan Kärnfelt, Till stjärnorna.
Studier i populärastronomins vetenskapshistoria under tidigt svenskt 1900-tal, Göteborg
2004, s. 54 och 57 ff., och Léon Sagnet: ”Flammarion (Camille)”, La grande Encyclopédie,
bd 17, Paris, u.å. [c:a 1893], s. 561.
37 Carl Berg publicerade fler bidrag i Kamraten, exempelvis i 1906:23/24 och 1908:2–4. Ossian Elgström (1883–1950) hade avlagt ingenjörsexamen vid Tekniska skolan i Örebro
1905. Under åren 1906–07, alltså den period då han illustrerade ”En bröllopsresa i blå
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etern”, studerade Elgström vid Kungl. konstakademien i Stockholm. Han presenterades
för Kamratens läsekrets av Johan Paulus Palm i 1908:21.
I en presentation av medarbetaren E. A:son Hjälm (som också är en av personerna i följetongen) av Johan Paulus Palm i 1908:5, avslöjas att Carl Berg tagit fel på Hjälms kön (s.
69): i själva verket hette Hjälm Ragnhild Prim. Palms artikel kommenterades av signaturen Guerero under rubriken ”Krönika” i 1908:7, 9. Prim (1890–1975) var ytterligare en begåvad blivande författare och journalist som skolades genom medarbetarskapet i Kamraten. Under den period som ”En bröllopsresa i blå rymden publicerades” (1906–07) var
hon anställd vid Överintendentämbetets ritkontor. Prim hade sin hand med vid manuskriptproduktionen för inte mindre än 30 spelfilmer från och med Trötte Teodor 1931 till
och med Onda ögon 1947. Se även Publicistklubbens matrikel 1952, Gunnar Wijkmark, red.,
Stockholm 1951, s. 278.
Johan Paulus Palm, ”Våra medarbetare och kamratbekanta VII. Carl Berg”, Kamraten
1908:14, s. 214 f.
Man kan i förbigående notera att ”den unge kontrollör Berg” är huvudperson i Regis’ novell ”Isöknens paradis” i 1907:23/24.
Samma uppläggning har Bergs ”En färd till Nordpolen” i Kamraten 1908:3–4. Det fanns
en tradition på självbespeglingsområdet i Kamraten; se exempelvis Erik Pallins ”Kamrat’kurra-gömma’. Skämt i två akter och en slut-tablå” i 1897:24 och Ragnhild Prims ”Lite’
småprat kamrater emellan” i 1906:5 (signerad E. A:son Hjälm).
Jfr Hedman 2000, s. 15. Efter namnbytet hette författaren Julius Regis Regis, eftersom det
endast var efternamnet som byttes, inte mellannamnet.
”Djupets vaktare” kombinerar jättebläckfiskar och en undervattensbåt (jämför Vingt milles Lieues sous les mers, 1869, En världsomsegling under havet) med ett brottstema på typiskt regismanér.
Ossian Elgström gifte sig år 1909 (det vill säga tre år efter Ossian Ströms bröllop) med
Anna Mathilda Lindström, men det är okänt huruvida det är hon som avses med romanens Karin Brander.
Det nämns även att det 150 år tidigare rasat ett världskrig på Mars, som varat i mer än 50
år (1910:10, s. 154, sp. 2). ”Kulturfolket”, som var underlägset i striden, flydde till månen
Foibos, från vilken det bombarderade Mars med köldstrålar, så att hela planetens befolkning utplånades, utom ”ismänniskorna” vid nordpolen, som hållit sig utanför kriget. Sedan återbefolkade de 50 miljonerna ”kulturmänniskor” Mars.
Jerry Määttä har muntligen påpekat att en tänkbar inspirationskälla till handlingen i ”Dokumentet från Mars” med tanke på Regis’ filmintresse kunde vara Georges Méliès’ stumfilm Le Voyage dans la lune (1902), ett hopkok på Vernes De la Terre à la lune, Voyage au
centre de la terre och Vingt milles Lieues sous les mers och H.G. Wells’ The First Men in the
Moon (1901). I filmens inledningsscen planeras en månfärd i en vetenskaplig församling,
varpå man får se rymdprojektilen byggas, en grupp vetenskapsmän fara till månen, där de
hamnar i fångenskap hos en art underjordsvarelser, hur de lyckas fly, och så småningom tar
sig hem till jorden (allt detta utspelas i en miljö som närmast för tankarna till Drottningholms slottsteaters scen).
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47 Huvudhandlingen utspelas inom ett halvt år, det är först på följetongens sista rader som
ett hopp görs ett år framåt. J. P:son Regis: ”Dokumentet från Mars”, Kamraten 1910:22, s.
359, sp. 1.
48 ”Vraket i lufthafvet” trycktes om i Jules Verne-Magasinet n:r 532 (maj 2007) s. 21 f. Äran av
att ha upptäckt att Julius Regis medverkade i Kamraten tillkommer genom detta omtryck
Sam J. Lundwall.
49 Se den anonyma svenska översättningen Omkring månen, Stockholm 1955, s. 44 och 49.
Autour de la lune utkom första gången i svensk översättning 1871.
50 ”Stadens invånare följde under tystnad stridens gång. För dessa människor, uppväxta utan
minsta kunskap om begreppet döda, var skådespelet helt visst icke så ohyggligt. De uppfattade isfolkets undergång som en kemisk process, varigenom planeten rensades från en
osund och farlig beståndsdel.” (1910:22, s. 356, sp. 1)
51 I Arnolds ovan nämnda Lieut. Gullivar Jones. His Vacation (1905) är samhället likadant organiserat (kap. 5).
52 ”En bröllopsresa i blå etern” som utopisk text: se kap. 12 (1907: 21, s. 340 f.). Det talas där
bland annat om hur ”kulturmänniskorna” ”utvecklat sig till social fullkomlighet”, vilket visas av att krig och mord är okända företeelser, att berusningsmedel och fattigdom saknas,
”alltså hafva alla orsaker till brott bortfallit och därmed brotten själfva”. Den tekniska och
vetenskapliga nivån på Mars är långt högre än på jorden.
53 Gustaf von Platen: ”Problemjägaren i Klara”, Svenska Dagbladet 13.9.1974, omtryckt i Tankar om mord. En bok om kriminalgenren, K Arne Blom, red., Göteborg 1978. Citatet på s. 77.
54 Se exempelvis Sam J. Lundwall, Science fiction från begynnelsen till våra dagar, Stockholm 1969, s. 97–125, John-Henri Holmberg & Per W Insulander, Kvinnor i science fiction, Stockholm 1982 och Lisa Tuttle, ”Gender”,The Encyclopedia of Fantasy, John Clute &
John Grant, eds, London 1997, s. 393 ff.
55 Lisa Tuttle, ”Woman as Portrayed in Science Fiction”, The Encyclopedia of Science Fiction,
John Clute & Peter Nicholls, eds, London 1993, s. 1343, sp. 1.
56 I detta avsnitt behandlas jordiska och marsianska kvinnor tillsammans.
57 Tuttle 1993, s. 1343, sp. 1.
58 I brist på en tryckt upplaga har en Internet-baserad text fått användas, A Honeymoon in
Space By George Griffith (1900) (http://www.forgottenfutures.com/game/ff2/honeymn.
htm). Citatet på s. 3 i prologen.
59 I brist på en tryckt upplaga har en Internet-baserad text fått användas, Lieutenant Gulliver [!] Jones. His Vacation by Edwin Lester Arnold (http://en.wikisource.org/wiki/Lieutenant_Gulliver_Jones:_His_Vacation). Citatet där mitt i kap. 5 (ingen paginering).
60 Edgar Rice Burroughs, A Princess of Mars (The Martian Tales of Edgar Rice Burroughs 1.
New York, u. å.), s. 36. Romanen utgavs ursprungligen som följetong i All-Story Magazine
1912 under pseudonymen Norman Bean med titeln Under the Moons of Mars; i bokform
1917 som A Princess of Mars.
61 R. Norman Grisewood använder sig i Zarlah the Martian (1909) av en annan teknik: han
ger egentligen ingen information alls om den av hjälten Harold Lonsdale hett åtrådda Zarlah annat än att hon är vacker och har brunt hår. Som utgångspunkt för fantasiflykt och
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projicering av preferenser är detta magert. Mer lovande är uppgiften att Lonsdale drar till
sig Zarlahs ”unresisting form”. I brist på en tryckt upplaga har en Internet-baserad text fått
användas, Zarlah the Martian, by R. Norman Grisewood (http://manybooks.net/titles/
grisewoodr13421342313423-8.html). Se s. 31 (kap. 7) och 41 f. (kap. 10).
H. G. Wells, Världarnas krig. Berättelse, Stockholm 1906, s. 30 f.
Anonymus, Resan till Mars i häftesserien Ta’ Mej Me’. Jules Verneska Berättelser 2 (orig.
Malmö, u.å. [1900]). Citerat efter faksimilutgåvan (Bromma 1975) s. 18.
Ett tack riktas till prof. Anders Öhman, Umeå, som påpekat likheten. Faktum är att Wells
även i The First Men in the Moon (1901) har ytboende och underjordiska seleniter. Dessa
är dock av samma ras.
Likartat i finalen av Regis’ novell ”De tre männen från månen”, när de i titeln nämnda
rymdvarelserna attackerar professor Zero: ”Det var hand på strupe, krökta fingrar, giriga
tänder och ilskna vrål. Det var ett enda bylte av armar och ben – ett bylte, som vacklade
fram och åter på relingen ett ögonblick och sedan med ens försvann ur sikte. Vi hörde dem
falla i havet, men då vi rusade fram, voro de redan borta.” (1909:20 s. 311, sp. 2.)
Burroughs u. å., s. 11 ff.
Swedenborg 1853, s. 57. Se även s. 58.
Då det i texten tydligt sägs att tjugofem jordår förflutit måste Mars och Jorden ha olika
tidberäkningssystem.
Griffith, A Honeymoon in Space, s. 41 (kap. 11).
För en närmare diskussion av detta stilmedel, se Hedman 1996, s. 170–173.
Jules Verne. Drömmen om det 29:de seklet. Texter av och om Jules Verne i urval och översättning av Sam J. Lundwall, Bromma 1992, s. 20, 21, 32 och 33.
Camille Flammarion, Världens undergång, Stockholm 1893, s. 86, 88 och 225.
Regis: ”Möjligen befinna vi oss på en planet, hvars atmosfärsförhållanden äro olika dem på
Tellus. Låt oss sätta på oss de lufttäta dräkterna” (1907:20 s. 318, sp. 1). Resan till Mars: ”en
åtsittande gummidräkt, som slutade i en hjälm […] en hvar fick på ryggen en liten behållare, som innehöll koncentrerad luft” (s. 16). Griffith kallar rymddräkterna för ”breathingdresses” (s. 28, kap. 8).

A B S T R AC T
Dag Hedman, Julius Regis’s tidiga Marsberättelser i Kamraten. (Julius Regis’s Early Martian Stories for the Swedish Juvenile Magazine Kamraten.)
The essay presents two newly discovered Martian epics by the Swedish author of adventure
and crime stories, Julius Regis (1889–1925), “En bröllopsresa i blå etern” (1906–1907; “A Honeymoon in Space”) and “Dokumentet från Mars” (1910; “The Document from Mars”). These
stories about Swedes travelling in space are clearly influenced by Jules Verne’s novels. Comparison is made with contemporary authors of Martian stories, e.g. H. G. Wells, George Griffith,
Edwin Lester Arnold, and Edgar Rice Burroughs. Regis emerges as an original and independent author of the space opera genre.
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