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avsnitt 3
1900-TALETS BÖRJAN
Allt kan ske. Allt är möjligt och sannolikt.
Tid och rum existera icke. På en obetydlig
verklighetsgrund spinner inbillningen
ut och väver nya mönster.
– August Strindberg 1902
K.Z. (KONRAD ”KONNI”
ZILLIACUS, 1855–1924)
Med ”En vändpunkt i världshistorien” i Ur
portföljen (1/1900) sällade sig finländaren
Konni Zilliacus till framtidsförfattarnas ska
ra. Han kallade sina funderingar ”politisk
fantasi”. Han var författare, journalist, globe
trotter, socialist och aktivist. Utrikeskorres
pondent i USA från 1889, därefter tre år i Ja
pan från 1893. Han arbetade mot förrysk
ningen i Finland och tvingades långa tider
vistas i Paris och Stockholm. Under det rysk-
japanska kriget 1904–1905 lyckades han med
bedriften att sammanföra de revolutionära
partierna i Ryssland till samarbete i gemen
samma aktioner. Det anses vara hans vikti
gaste internationella insats.
I hans breda och mångskiftande författar
skap är ”En vändpunkt i världshistorien” som
en droppe i havet. Till att börja med lyfter han
fram Kina i detta försök till framtidsskådning.
Kina väntar i dag liksom flere gånger förut i sin
historia på den man, kring hvilken alla skola
kunna samla sig, den kraftiga hand, som skall
kunna återupprätta det väldiga rikets anseende
och makt. Och utländingarnas, de ”främman

de barbarernas” och ”djäflarnas”, anfall kunna
icke annat än påskynda kinesernas samman
slutning, kunna blott bringa oss närmare den
dag, då ett enigt, själfmedvetet Kina åter kom
mer att te sig som ett hotande stormmoln på
framtidens politiska himmel.

Hade Zilliacus slutat där skulle man i dag ha
kunnat hävda att han förutsåg Mao Zedong
och dennes premiärminister Zhou Enlai samt
Zhous protégé Deng Xiaoping, vilka skapade
detta till synes eniga och självmedvetna Kina.
Men Zilliacus fortsatte att spekulera om hur
Kinas utveckling och expansion skulle kun
na stoppas. Han menade att det endast kunde
ske genom att Ryssland vidgade sitt välde och
erövrade Kina, vilket i sin tur skulle innebä
ra att Ryssland inte skulle ha tid och kraft att
ägna sig åt Europa.
Finland ingick vid denna tid i det ryska väl
det och Zilliacus försåg sina resonemang med
att det kanske, kanske, kanske kunde gå på det
sätt han skissat. Den förutsägelsen – eller kan
ske man ska säga förhoppningen – slog som
vi vet fel. Förmodligen ska hans resonemang
ses mot bakgrunden av att han vände sig mot
försöken att russifiera Finland. Eftersom han
levde till 1924 fick han uppleva att Finland
blev fritt i samband med ryska revolutionen,
vilket han däremot inte vågade förutse.
JOHN STYX
I nummer 5/1901 bjussar tidningen Kamra
ten på novellen ”Framtidslif ”, författad av en
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John Styx. Det är en humoresk, men uppsla
get är av sf-karaktär. Författaren utgår från en
notis om en man i England, som tillbringar
halva sitt liv i vatten, där han läser, röker och
simmar omkring mellan måltiderna.
Styx lanserar nu tanken att man ska till
bringa hela livet i vatten, även måltiderna och
sömnen ska avnjutas till vågskvalp. Barnens
skolgång ska också ske i vatten. Tanken ger
författaren möjlighet att vara rolig på det vis
som gick hem kring år 1900. Så här antas en
lektion gå till:
”Hvarför svarade inte Kalle genast?” frågar lä
raren.
”Det var en haj som drog mig i benet!” sva
rar Kalle förstås.
Eller också, när läraren frågar”Hvad hette Mohameds pappas mammas egyptiske kusin från
Sudan?” så får Kalle en väldig kallsup. Bluffs –
klaffs – aliop, säger Kalle ungefär.
”Det lät rätt,” säger läraren.

ANONYM
I Kamraten (8/1901) bidrar en anonym för
fattare med novellen ”Luftskeppet”, som skulle kunna rubriceras som en luftskepparhisto
ria. Berättaren är en gammal sjöbuss. Han hade
en gång varit ombord på fartyget ”Örnen” när
det fraktade tvåhundratusen fallskärmsrake
ter från San Francisco till Honolulu, där de
skulle svara för ett jättefyrverkeri på USA:s
nationaldag den 4 juli.
En matros tappar sin tobakspipa ner i last
rummet och vandrar omkring och letar efter
den bland raketerna med en brinnande lam
pa. Raketerna antänds, en fruktansvärd skräll
slår lock för öronen, kölen sprängs och en gi
gantisk eldpelare far upp genom luften.
Men det märkvärdigaste var, att vi alla kän
de oss upplyfta i höjden. För några ögonblick
hade vi allesammans av förskräckelse och det
starka lufttrycket förlorat besinningen; men
då vi åter kom till full sans, erbjöd sig en högst
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märkvärdig, nästan otrolig anblick: högt över
oss visade sig en utomordentlig illumination,
alla master, rår och toppar var festligt smycka
de av glödande fyrverkeri och djupt under oss
oceanen! Skeppet svävade i luften!

Men det står stilla 115 meter över havet. Där
för tillverkar man raskt av seglen en stor vä
derkvarnsvinge med fyra vindsegel. Dessa
fyra kvarnvingar av segelduk anbringas på
propelleraxeln och ”Örnen” fortsätter mot
Honolulu där farkosten går in för landning.
Farkostens färd genom luften mot Honolulu
illustreras med en teckning, där vindmölle
seglen syns tydligt. Man kan kanske hävda att
svenska framtidsvisioner kring år 1900 står
och väger mellan humoristisk fantasi och för
hoppningsfull overklighet.
BILL.
”Huru nästa ballongfärd bör företagas. För
slag till säkerhetsåtgärder” av signaturen BILL
publicerades i skämttidningen Söndags-Nis
se söndagen den 28 september, nummer 39/
1902. Det är ingen tvekan om annat än att
den innehåller en sf-idé.
”Vi anse att en gräns nu bör sättas för Ae
ronautiska sällskapets ballongraseri”, fastslår
författaren, som vill att myndigheterna åt
minstone till en viss del bör förbjuda ballong
fart. Bland annat föreslås att ett nät bör spän
nas över Stockholm, ett förslag som illustreras
med en teckning, som just visar ett nät spänt
över Stockholm med slottet i mitten och tele
fontornet från 1880-talet till höger.
Texten är ingen höjdare att läsa i efterhand.
Den handlar alldeles för mycket om tillfälliga
företeelser i 1902 års lokala händelser och är
närmast obegriplig om man inte är insatt i ti
dens tillfälligheter. Men idén med ett nät över
Stockholm för att förhindra ballonguppstig
ningar är inte bara en tidsbunden humoresk
utan har – inte minst i den bifogade illustra
tionen – en inte alltför absurd sf-prägel, en
sorts tankemässig tidlöshet.
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Nät spänt över Stockholm för att hindra ”ballongraseriet”, enligt Söndags-Nisse.

ERIK DRAKE
(NILS HYDÉN, 1870–1943)
Nils Hydén var en mycket produktiv för
fattare av äventyrsböcker. Hans mest kända
och mest lästa bok var Gula Brigadens hjältar
(1899) från det trettioåriga krigets dagar, som
ständigt kommit i nya upplagor. Med vapen
i hand. Romantiserad skildring av vårt kommande krig (1902) är hans variant på temat
”ryssen kommer”.
Det är en 880 sidor lång baddare, där kriget
utbryter redan på sidan 3. Den är inte lika svassande nationalistisk som många andra i denna genre. Hydén låter oss inte bara följa svens
karnas öden och äventyr utan följer också de
ryska erövrarna och deras t ankebanor och be
kymmer. Nattliga torpedanfall, ryska och
svenska spioner, skyttegravskrig, hemmafronten, Hydén täcker det mesta och en kärleks
historia finns givetvis med.
Stockholm erövras av ryssarna trots kraft
fullt svenskt motstånd. I en illustration av Pel
le Malmborg ser man Gustav II Adolfs ryttar
staty avteckna sig mot den brinnande Operan
med Jakobs kyrka i bakgrunden, samtidigt
som ett artillerikavalleri passerar i förgrun

den, där också en pojke och en flicka samt
en hund nyfiket springer fram vid sidan om.
Bortsett från att det är en berättelse om ett
tänkt framtida krig så finner vi att kapitel XX
XXII (42) handlar om de moderniteter som
författaren anser att ett framtid krig kommer
att föras med.
Genom gnisttelegrafen, det vill säga telegrafe
ring utan tråd hvaraf en station var upprättad
i Vaxholms fästning och med hvars apparater
nästan hvarje större krigsfartyg var försedt, hade
amiralerna fått underrättelse om r yssarnas för
tviflade ställning i landet, samt om de tre nya rys
ka armékårernas marsch mot Torneå och Boden.
–––
Gnisttelegrafen är en ypperlig inrättning. Vis
serligen vidlåder densamma ännu åtskilliga
smärre oIägenheter, men ändock kan man i
jämförelse med det förut brukliga signalerings
sättet – som naturligtvis fortfarande på kortare
distanser och då man var utom synhåll för fien
den, användes – säga att den är epokgörande.
Den hade användts mycket under kriget och
gjort goda tjänster. Förut hade man endast haft
olika slag af optiska signaler att tillgå: om da
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gen signalflaggan, svängflaggor, afståndsstöd;
om natten ljussignaler. Men med dessa signa
ler kunde man icke meddela sig med hvarandra
på längre håll.

Och så introducerar Nils Hydén – två år innan
Sverige i verkligheten 1904 fick sin första un
dervattensbåt – ubåten Nautilus, tydligtvis
ett knyck från Jules Vernes En världsomsegling
under havet. Men denna ubåt är betydligt blygsammare till sin storlek, vilket framgår av en
annan av Pelle Malmborgs illustrationer i denna rikligt illustrerade superskröna. Här träder
Nautilus i aktion:
Han märkte, att kan kommit något ur kursen.
En vridning på propellern, och man var i rätt
kurs. Nu sänktes båten åter, synröret intogs,
full fart kommenderades och med den spän
daste uppmärksamhet iakttog befälhafvaren
sekundvisarens ryckningar för att kunna afgö
ra, då båten tillryggalagt 300 meter. Då sakta
des farten åter, och Nautilus steg ett ögonblick
upp till ytan för att det fientliga fartyget än en
gång, den sista, skulle kunna iakttagas. Så åter
ned. Full fart. Nu gällde att närma sig ännu ett
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par hundra meter. Chefen betraktade sekund
visaren. Nu var ögonblicket inne. Han ryck
te på handtaget till affyringsapparaten. Torpe
den sprang ut. I samma ögonblick kommende
rade chefen back, och propellerbladen ändrade
ställning. Med full fart rusade undervattens
båten tillbaka. Då man kommit på 800 meter,
gafs order om höjning till vattenytan. Genom
synröret spejade chefen. Hade han lyckats full
göra sitt uppdrag eller ej.
Och till sin utomordentliga glädje såg han,
att det fientliga pansarskeppet lagt sig på sidan
och med stäfven lutad, höll på att sjunka. Han
hade lyckats. Nautilus hade fullgjort sitt värf.
Så snart den svenske och engelske amiralen
genom kikaren iakttagit resultatet af under
vattensbåtens angrepp, gåfvo de order till an
grepp. De allierade fartygen begynte röra på
sig och närmade sig den ryska flottiljen. Denna
var redan klar till strid. Och inom kort blixtra
de kanonerna från alla fartygen. Den ryska es
kadern trängdes allt längre och längre tillbaka
mot Vaxholm och Oskar-Fredriksborg. Men
där motade dessas kanoner. Och efter några
timmars strid hade den blifvit skjuten i sank el
ler måst gifva sig.
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