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Sagor för alla åldrar
Det är ingen överdrift att påstå att Gustav
Sandgren (1904–1983) idag måste räknas till
den stora skaran av bortglömda författare,
trots att han tillsammans med bland andra
Harry Martinsson när det begav sig tillhörde
gruppen ”5 unga”. Ingen av de 80-talet
böcker Sandgren fick utgivna föreligger
längre i tryck. Lättast att hitta begagnad är
troligen En bok för alla-utgåvan från 1986
av hans samling av sagor för vuxna
Skymningssagor, enligt omslagets reklam-
text hans ”mästerverk”. Sandgrens roman
Som havets nakna vind filmades 1968 och
ingick under titeln One Swedish Summer i
den våg av svensk sexfilm som då svepte
över världen. Som författare bejakade
Sandgren kärleken samtidigt som han
motsatte sig alla former av samhälleligt
tvång.
 Gustav Sandgren skrev gärna för barn och
ungdom och hade en förkärlek för att låta
böckerna handla om djur. I två av böckerna,
Trollsländans sagor och Det stora
myrkriget, är det insekterna som hamnat i
centrum. Båda böckerna är vackert
illustrerade men skiljer sig åt när det gäller
innehållet.

Trollsländans sagor
I de tio olika berättelserna i Trollsländans
sagor får läsaren följa med pojken Nils på
hans äventyr i insekternas värld. Med
trollsländans hjälp kan Nils prata med
insekterna och även krympa sig till deras
storlek genom att önska sig vara ”en ärta hög
och lätt som ett spindelben”. Med hjälp av
Nils låter författaren läsarna få intresse-
väckande inblickar i insekternas biologi.
Varje kapitel är försett med en helsidesbild

i gråskala av konstnären Stig Åsberg (1909–
1968), med vilken Sandgren samarbetade
redan i originalutgåvorna av sina Skymnings-
sagor. Åsberg står även för pärmframsidans
elegante ichneumonidhane, som belevat
lyfter på sin stormhatt.
 Nils  får  flyga  på  trollsländan  till  en
humlas bo och där vara med och skrämma
bort en parasitfluga. Tillsammans med en
snytbagge kan Nils befria en blåvinge-
prinsessa ur en myrstack samtidigt som en
rövardrottning lurar sig in i stacken och biter
ihjäl den regerande drottningen för att själv
ta hennes plats. De sociala steklarna
förekommer flitigt i sagorna och trollsländan

Foto av Gustav Sandgren från Wikipedia.
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berättar för Nils om ett arbetsbi som ville bli
drottning. Biet lurar drottningen att äta ett
bibröd  innehållande en parasitflugas ägg,
varefter drottningen äts upp inifrån av
flugans larv. Den falska arbetaren lyckas inta
platsen som ny drottning, men då hon aldrig
befruktats kan de ägg hon lägger endast ge
upphov till drönare, varför samhället snart
går under och plundras av getingar.

Bland klumpmaskar och dykarbaggar
I Äventyret på flotten trillar Nils av sländan
under en flygtur och spolas av regnet ner i
kloakerna där råttor hotar, ett händelse-
förlopp som påminner lite om HC Andersens
ståndaktige tennsoldat. En ”klumpmask”
fäster sig vid den lilla korkbit som Nils flyter
fram på och spricker upp längs ryggen, så
att den färdigbildade myggan kan ta sig ur
sitt puppskal. Den dialektala benämningen
klumpmask brukar avse grodyngel, men kan
säkert omfatta även de rörliga mygg-
pupporna med vilka de ofta sammanblandas.
En dykarbagge försöker lura ner Nils i
vattnet under förutvändning att lära honom
simma. Men baggen blir mer vänligt inställd
när den får veta att Nils är vän med sländan:

Känner du Sländan du? sa dykarbaggen. Då ska
jag hjälpa dig, ty för Sländan har jag en stor
respekt. Hennes barn är de enda som äter fortare
och tar större bitar än mina barn. Vänta ska jag
ta reda på en budbärare! [s. 69]

Dykaren hämtar så en sländlarv som just ska
till att kläckas. När så skett flyger den unga
trollsländan hem med Nils till hans fönster.
 I  sandgropen  får  Nils  hälsa  på  ett
”rosenbi”, en äldre benämning på
tapsetserarbin, och se hur biet klär sina bon
med bitar av syrenblad. En långgaddad
parasitstekel utger sig för att hjälpa till att
borra efter vatten, samtidigt som den lägger
sina ägg i biets bon. Nils och Sländan inser
dock hur det ligger till varefter biet kan
öppna sin tunna och avlägsna stekelägget.
Läsaren får även stifta bekantskap med
galläpplen på eklöv och de steklar som
orsakat fenomenet. Det känns lite konstigt
att Sandgren omtalar parasitsteklarna i
maskulin form när man vet att det endast är
honorna som lägger ägg i eller på sina
värdar. Å andra sidan skriver Sandgren

Stig Åsbergs elegante parasitstekelhane som klär
pärmen till Trollsländans sagor.

Den stora insektsorkestern spelar upp i kapitlet om
Gesällen och gräshoppan.
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”hon” om gräshoppan som spelar första
fiolen i det påföljande kapitlet, när man som
entomolog kan tycka att det borde vara
hanen som gnisslar. Gräshoppan råkar lite
tragikomiskt tappa ena bakbenet mitt i sitt
solo varvid en kollega utbrister: ”det här är
en fin konsert, och då får man inte ge sig till
att tappa fiolen mitt i stycket!” [s. 97]

Padda som partypajare
I sagan tillägnad spindlarna får Nils bland
annat träffa en locke, ”en sån där
långskankad spindel som liksom ser ut som
en ärta, upphängd i mitten av några tunna
trådar” [s. 107f]. Locken gillar att vandra
omkring, men är inte mycket för att arbeta.
Den finner det besvärligt att hålla redan på
alla de långa benen och har vänner som ”gått
ut med åtta ben och kommit hem med bara
fem eller rentav fyra och ändå inte märkt ett
dugg” [s. 109].
 Sagan  som  beskriver  småkrypens  stora
fest är lite av en favorit. Underhållningen
består i en rad olika cirkusnummer som
knäppare som slår volter och en

spindelfröken som går på lina. Två ekoxar
ger en formidabel uppvisning i tvekamp,
men Sländan menar att de, precis som i
wrestling, bara skämtar. Festen slutar tvärt
när en fet padda hoppar in i manegen och
börjar ta för sig av krypen med hjälp av sin
långa klibbiga tunga.

Metamorfosens mysterium
En tallsvärmare tar med Nils på en nattlig
flygtur full av spännande upplevelser. Möten
med fladdermöss och nattskärror ter sig väl
riskabla, men uppvägs av deltagandet i
dagsländornas bröllopsflykt och tvestjärtens
fina flyguppvisning. Den avslutande sagan
om Den fula larven påminner rent tematiskt
en hel del om HC Andersens fula ankunge.
Sandberg lyckas här få till en av de mer
poetiskt tilltalande redogörelserna för
förpuppningens mysterium jag träffat på i
litteraturen. Larven följer sina instinkter utan
att riktigt förstå varför och när den inspunna
puppan väl ligger under markens löv infinner
sig drömmar om döden och en kropp som
upplöses och bara blir brunt vatten. När så
den nya fjärilskroppen börjar ta form kan
metamorfosens under förnimmas:

Jag är bestämt död, tänkte han, men det gör
ingenting, det är så ljuvligt. Det var som om
strålar av eld rört vid honom överallt i stället för
kalla jorden och svarta mörkret under det gamla
bladet. [s. 154]

Stärkt av lite goda råd från en livserfaren
humla ger sig så fjärilen in i bröllopsflykten
tillsammans med en nyfunnen partner. Vid
giftermålet var en ”örklocka” präst och en
knäppare fick vara klockare. Örklocka lär
vara en huvudsakligen närkisk benämning
på stora jordlöpare i släktet Carabus.

Det stora myrkriget
Det stora myrkriget är en saga med ett
mycket starkt fredsbudskap. Även om
Gustav Sandgren står som författare bygger
texten på ett synopsis av Olof Pettersson

På insekternas stora fest uppträder en liten spindelfröken
med att gå på lina.
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(1918–2001). Pettersson är mest känd som
mannen bakom Guld-Fynd AB, men låg
även bakom Nordiska Leksaker AB, det
företag som uppges som innehavare av
copyright i boken. Boken är mycket fint
illustrerad med tuschteckningar av Einar
Norelius (1900–1985). I bokens förord,
skrivet av Trygve Lie, FN:s dåvarande
generalsekreterare, framhävs bokens
betydelse för det långsiktiga fredsarbetet.
Det anges även på bokens baksida att den i
samråd med FN ”kommer att spridas över
hela världen.” Den utgavs i tysk översättning
1950, men hur den globala spridningen i
övrigt gått vet jag inget om.
 Inledningsvis råder en stabil maktbalans
mellan fyra stora myrstackar, vilka bildar
centrum i var sitt rike. Några soldater behövs
inte, och de få som finns sägs utgöra en rest
från mer farofyllda tider innan stackarna
vuxit sig så stora. Några gamla generaler
saknar dock kriget med sina möjligheter att

vinna ära på slagfältet. I hemlighet filar de
på sina anfallsplaner och när chansen
infinner sig till upptrappning låter general
Clopodius tillfångata några främmande
myror som förirrat sig in på fel sida gränsen.
Incidenten leder genom militärens intriger
till att förhandlingarna bryter samman
varefter mobiliseringen inleds. Krigsför-
beredelserna sprider sig snabbt till samtliga
fyra riken.

Myrornas krigföring
Myrorna är duktiga på att utnyttja sig av
andra insekter i krigföringen och när
Clopodius armé anfaller grannlandet slås de
effektivt tillbaka av en flygflotta bestående
av trollsländor, getingar och skalbaggar.
Getingarna används som jaktplan och är
bestyckade med små kanoner som skjuter
”nålfina hallontaggar”, och kan ses i aktion
på bokens framsida. Tränade korsspindlar
används för att konstruera hinder, vilka
effektivt fångar upp anfallande krigshärar,
inklusive gräshoppsryttare. Myrornas
motsvarighet till pansarvagnar utgörs av
tomma snäckskal försedda med små
kanoner. Pansardivisionen stoppas dock
effektivt upp av rader av kratrar i vilka
myrlejonen lurar.
 Kriget stimulerar den mer vetenskapliga
vapenutvecklingen samtidigt som de
moraliska betänkligheterna läggs åt sidan.
När det avslöjas att Clopodius låtit göra
experiment med myrpestmögel för
användning i biologisk krigföring är
emellertid hans bana slut. De civila
myndigheterna i form av Högsta Rådet söker
nu återuppta fredsförhandlingarna.
Förhandlingarna lyckas över förväntan och
för att säkra freden för framtiden bildas ett
överstatligt råd, helt i linje med FN.
Centralrådet tar plats i en nybyggd
Centralstack och ges även möjlighet att
hjälpa till när något av deltagarländerna
drabbas av problem.

General Clopodius vars intriger gör att myrorna börjar
kriga mot varandra och bryter den långa freden.
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Den fredsbevarande Centralstacken
Efter att Centralstacken framgångsrikt
bekämpat en allvarlig snuvepidemi ställs de
inför ett nytt krigshot. Några av de gamla
generalerna har kontaktat de röda
rövarmyrorna för att med deras hjälp kunna
återta makten. Men Centralrådet söker en
fredlig lösning och lyckas genom en
dammbyggnation isolera rövarmyrorna på
en ö i bäcken. Inför svälthotet tvingas de ge
upp och efter att ha lämnat sitt rövarliv
bakom sig ansluter de sig till Centralrådet.
De gamla generalerna hann de med att äta
upp, vilket ingen tycker var någon större
förlust.
 Myrornas välfärd är nu så  framgångsrik
att den leder till överbefolkning. Då kriget
inte längre existerar som lösning på
problemet satsar myrorna istället på
kolonisering av nya obebodda områden.
Man bygger med gemensamma krafter en
stor raket, som fylld med myror flyger över
vattnet till en ö i en närbelägen sjö. Projektet
blir en stor framgång. Myrornas fredliga
samarbete över nationsgränserna visade sig
vara nyckeln till framgång: ”Alla myror i
alla länder tyckte att världen plötsligt blivit
oändligt mycket större och att livet öppnade
sig som en dörr som slås upp mot framtiden”
[s. 121].

Slutord
Andra världskrigets förödelse var
fortfarande i färskt minne 1948, och det
gällde att skapa lite framtidstro som motvikt
till all den mänskliga ondska som kriget visat
prov på. Sagoboken om myrkriget syftade
säkert till att stärka barnens tro på
mänskligheten och framtiden. Så här i
backspegeln blev kanske inte FN lösningen
på jordens alla problem. Kalla kriget och
atombomben skapade snabbt nya hot,
samtidigt som krigsskådeplatserna växte upp
som svampar ur marken utanför Europa och
Nordamerika. Man kan fråga sig hur en
motsvarande bok om myror som bild av

människor skulle utformas idag för att visa
på vägen fram emot den permanenta
världsfreden?
 Sagan om myrkriget kan med framgång
läsas som tidsdokument även om dess
budskap idag kan te sig lite naivt och
förenklat. Gustav Sandgrens andra bok,
Trollsländans sagor, har däremot stått emot
tidens tand, och kan även idag med sitt
vackra bildspråk ge fina insikter i
insekternas liv. Särskilt roligt är att så många
parasiters liv beskrivs, då dessa inte brukar
ges någon framträdande roll i böcker för
barn och ungdom. Boken är väl värd att ges
ut på nytt, som en liten lysande pärla bland
de mer fabelaktiga djursagorna riktade mot
de yngre läsarna.
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I myrornas arsenal ingår bland annat getingar som likt
jaktplan är försedda med små kanoner.
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Einar Norelius kunde verkligen teckna insekter. Här
nyttjar myrorna en ekoxe till att frakta sandkorn.

Annons från veckotidningen Levande Livet 1948 nr 31.


