
Insekternas litteraturhistoria, del 4

ANDERS NILSSON Gottland 28, 922 91 Vindeln

Jag välkomnar läsekretsen till det fjärde
avsnittet i Natur i Norrs följetong om
insekterna som kulturvarelser. Vi läm-
nar nu den ryska litteraturens alla ben-
sprattlande kackerlackor för att istället
bekanta oss med något mycket var-
dagligt. Nämligen vanliga flugor.

Flugan får ofta figurera som sym-
bol i skönlitteraturen, tänk bara på titlar
som ”Flugornas herre” eller ”Flugornas
natt”. Att iaktta flugors beteende kan
resultera i stor litteratur, speciellt om
det görs i en bayersk ölhall. Det visar
följande stycke ur Peter Handbergs
litterära debut, ”Från slutna rum” (Inter-
culture 1988). Boken rymmer att antal
prosastycken relaterade till en vistelse
i Berlin, och vi hoppar in i det första,
betitlat ”Bierhimmel”.

Här finns underliga flugor. Hamnar de på
rygg mellan ölslattarna på bordet så är de
förlorade; de kan inte vända sig rätt och de
ynkliga små rörelser de förmår åstadkomma
med de tunna benen, sträckta rakt upp i
luften som om det där fanns någon häv-
stång som kunde återskänka dem friheten,
kan inte på något vis förbättra deras situa-
tion. Man förstår att ingen vill gå runt
mellan borden och hjälpa dem upp på rätt
köl, ty många av flugorna som ännu inte är
hopplöst förlorade, och alltså äger friheten
att kunna flyga, sitter överallt på de män-
niskor som är i lokalen och verkar på något
outgrundligt vis med iver delta i det hejdlösa
ölhävande som pågår. Då och då höjer
någon av männen en näve för att torka sig
om munnen eller över ansiktet, eller hela
kroppen skakar och rister i en våldsam
skrattexplosion, och ned regnar varje gång
en mängd flugor varav en del då hjälplöst
hamnar på rygg. Varifrån de kommer? Så-
dana mängder! Det är ingen som bryr sig.
De ser tropiska ut, men hur skulle det
kunna vara möjligt här?

Emellanåt fylls lokalen av ett öronbe-
dövande dån. Rösterna skallar om vartan-
nat kring något tema som bara en mycket
väl invigd kan förstå. Ropen börjar plöts-
ligt söka sig genom hela lokalen, alla kän-
ner alla och stambordet tycks utgöra hu-
vudintresset. Ett kort tag varar det så, se-
dan sjunker ljudnivån till ett allmänt brum-
mande, det kan rent av bli riktigt stilla och
man hör nästan bara det plufsiga, sopplika
ljudet från den stora ölfontänen som står
vid utgången. Två änglar får oupphörligt
sina sejdlar påfyllda med skummande öl,
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men varje gång, då mekaniken tycks fung-
era dåligt, häller de minst hälften av inne-
hållet vid sidan om munnen och den gula
vätskan rinner ned över deras vingförsedda
kroppar och fullgör ett varv genom det inre
av systemet innan det är dags på nytt.
Männen (och även några kvinnor) träffar
mycket bättre, fastän även här ölet runnit
nedför kroppen på vissa och blött ned
skjortbrösten så att de ser alldeles svettiga
ut. En man pinkar ned genom det ena
byxbenet ut på golvet samtidigt som han
sveper en stor sejdel. Han vill emellertid
visa att han fortfarande kan kontrollera sig
och knäpper upp en extraknapp i skjortan
och visar ett ganska rikt hårbevuxet bröst.

Så märkligt ändå med alla flugor.
Med sina bräckliga kroppar, med de löj-
liga, tunna, sköra extremiteterna, vingarna
glittrande i kalla färger, de tusentals glo-
ende ögonen som verkar genomsöka loka-
len åt alla håll, tankarna som ingen känner
eller förstår och den hukande stridsbered-
skapen tycks de förebåda en katastrof. Likt
obegripliga skrivtecken, eller som en hot-
full kalligrafi, rör de sig sakta över de av öl
fuktiga bordsskivorna och på de varma
öldrickande kropparna som står eller sitter
runtomkring borden. Ibland kommer nå-
gon och torkar av borden med en trasa,
men efter bara några ögonblick är de åter
fulla av ölslattar och flugor som formar ett
slags mönster, som om öldrickare och
flugor i själva verket hade detta gemen-
samt att aldrig lämna någon yta fri; skräcken
för tomrum; att fylla den med skrift.

Vi som aldrig haft förmånen att besöka
en tysk ölhall förundras av sederna,
och förstår samtidigt att flugorna här
har en viktig funktion att fylla. Samma

funktion som redaktören - att fylla ett
tomrum.

Vi lämnar nu ölhallen och dess
flugor för att kastas in i ett möte med en
mer abstrakt insekt, ”Den blå flugan”,
hämtad från samma förunderliga lilla
bok.

Låg i sängen och såg i ljuset som strilade
ned från taklampan hur en stor fluga i
spiralformade rörelser ömsom sjönk och
steg i lufthavet. Ibland satte den sig på den
vita väggen helt nära mig och jag kunde
under några sekunder studera den lite nog-
grannare, innan den återigen försvann ut
på en flygtur i rummet.

Det var egentligen inte någon fluga,
men jag vet inte alls till vilket släkte man
skulle kunna hänföra den. Vingarna var
stora och breda och när de fälldes ut helt
och hållet såg jag hur ljusstrålarna från
lampan bröts i regnbågens färger genom
den tunna hinnan. Vingroten satt ganska
högt upp på kroppen, kanske samma pro-
portion som vore det en människas axel
och arm. De fyra benen var långa och
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riskabelt tunna, de satt klamrade vid väggy-
tan i lustigt vinklade steg, ungefär som de
smala metallspröten en månfarkost sänker
ned mot månytan, vilka för sinnena alltid
tycks vara för bräckliga; men utan att egent-
ligen veta någonting därom tillskrev jag
flugans ben en viss elasticitet, varför hon
snabbt kunde stöta sig bort från de tyngre
elementen och åter sväva ut i tyngdlöshet.
Det mest egendomliga med den flygande
varelsen var emellertid den långa, smala
kroppen. Den hade en mycket vacker starkt
lysande purpurblå färg och liknade en skör
glasbehållare, som således inneslöt den
blå vätskan, vilken tanken snart formade
till en outgrundlig metafysisk trolldryck
från någon ö i söderhavet. Men varje gång
som jag böjde mig närmare fram för att
kika in i kroppen stötte den sköna flugan
hastigt benen mot väggen och försvann uti
rummet. Snart kom hon emellertid tillbaka.
Ibland satt hon så nära att jag utan vidare
skulle ha kunnat fånga henne med handen,
nej, kanske skulle hon ändå ha hunnit
undkomma.

Den långa lysande kroppen avsluta-
des framåt av en tjock, bullig del, nästan
som om hon hade en puckel eller en misskött
sklerosrygg. På denna kraftigare del satt de
två vingarna och längst fram, nästan ut på
en liten snabel som sköt ut från kroppen,
två svarta ögon. De rörde sig knappast,
utan föreföll att se ut i rummet med samma
djup som man ibland kan inbilla sig att
himlen ser ned på jorden. Strax ovanför
dem satt två långa spröt på vilka en mängd
mycket tunna tvärgående flimmerhår satt
fästa. De liknade antenner som var riktade
utåt för att ta emot meddelanden.

I mörkret kunde jag senare höra hur
de tunga vingarna slog i luften och hur

någon från obestämt avstånd och okänd
riktning med lugn stämma talade.

I drömmarna for jag sedan omkring
tillsammans med flugan. Jag låg inne i den
långa, glasliknande kroppen och efter att
ha översköljts av den purpurblåa vätskan
eller gasen blev min egen kropp tyngdlös
och utan bestämda mått eller former. Jag
låg snarare som ett töcken inne i flugans
kropp. Ibland hade jag en känsla av att
avståndet mellan fötterna och huvudet stän-
digt växte och till slut blev oändligt långt.
Mellan de två polerna, min kropps bägge
ändpunkter, som jag här inte kan beskriva
som annat än huvudet och fötterna, for
tankarna oupphörligt fram och tillbaka och
berörde alla föremål och skeenden som
fanns i världen. Det föreföll att ske mycket
snabbt och kanske förlöpte hela processen
helt utan tid. Snarare ett tillstånd således,
där alla steg och förändringar redan var
upplösta i en helhet. Och ibland hade jag
också en känsla, vilken var mycket svår
eller omöjlig att skilja från den första, att
jag var ihopträngd till ett intet, att huvudet
gick omkring direkt på fötterna eller att
sammanpressningen egentligen var så to-
tal att man överhuvudtaget inte längre
kunde tala om materia i vanlig mening. Jag
var själv den purpurblåa hemligheten, och
jag skapade den dessutom i varje ögonblick.

Hela tiden hördes det surrande ljudet
från vingarna som förde ut på allt vidare
färder. Vi steg i mjuka cirkelrörelser upp
och ned i avlägsna rymder som avlöste
varandra. Ibland lät det som ett litet en-
motorigt propellerplan från början av se-
klet (och just då vinglade det ovanligt
mycket), ibland mer som en stor mås, ett
svagt susande ljud, vilken utan ansträng-
ning glider fram på sina stora vingar ge-
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nom luften. Också det som fanns inne i den
glasliknande kroppen, således även jag,
ändrade karaktär allt eftersom vi kom in i
nya atmosfärer. Ibland blev det fullkomligt
svart och jag uppfattade att det plötsligt
blivit mycket kallare, sedan lyste glas-
kroppen länge starkt karmosinrött och långa
varma strålar tycktes skjuta ut bakom flyg-
ekipaget. Här ändrades också kon-
stitutionen för hela drömmen, så
att det som tidigare varit tankar
eller drömmar nu blev materia,
och det var som om själva dröm-
men eller tanken inte längre kunde
finna några föremål för sin egen
fortlevnad. Jag såg blott hur de
långsamt avlägsnade sig ifrån mig;
jag låg kvar inne i glaskroppen
och försvann. Sedan såg jag ing-
enting alls.

Några dagar senare hittade
jag flugan död på golvet. Den låg i ett hörn
bakom skrivbordet och först trodde jag att
det var ett stycke damm. Två av de tunna,
gängliga benen saknades och den långa
kroppen var alldeles svart och livlös. Den
ena vingen var avbruten på mitten och den
andra låg tung och såg nästan fuktig ut. Ett
ben hade den fällt framför sig, likt en
gammal gumma som ramlat omkull och
förgäves försökt hitta ett stöd med käppen
mot marken. De tidigare svarta ögonen
hade helt ändrat färg och såg nu mycket
matta ut, som om den i sista stund hade
dragit en grå slöja över dem, innanför
vilken den i evighet kunde förborga sin
hemlighet.

Den blå flugans latinska namn torde
vara höljt i dunkel. Men övningen kan
kanske utföras även på mindre exo-

tiska arter. Varför inte försöka följa
med en humla i drömmen nästa gång
ni ligger utsträckta på en sommaräng.
För att för en stund undfly naturveten-
skapens järngrepp över de entomo-
logiska upplevelserna.
   Nåväl, åter till verkligheten. Även
Palmarssons lanthandel i Vindelgran-

sele kan bjuda på litterära fynd. Där
stiftade jag bekantskap med Kraddsele-
författaren Folke ”Tusse” Gustafssons
alster. Ett häfte i naturinorr-format med
titeln ”Ännu mer ómase från Bränte”,
vilket uppges vara författarens sjätte
produktion.
   Häftet bjöd på en frisk blandning av
bygdehistorier med inslag skrivna på
mål. Jag föll direkt för hopkoket och
hittade bland annat följande betrak-
telse över fluglivet inomhus, under ti-
teln ”Flugjakt”.

- Tasse Tusantn tro jag int vi val oppette
(uppätna) uta flugufarula (farul, ett svärord
med låg svavelhalt) utlät sig far efter att för
tionde gången ha missat en envis bitfluga.
Hans flathandsslag föll inte snabbt nog.
Denna fluga var inte den enda av sin art,
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som inne i kökskammaren störde far i hans
julisöndagssiesta. Där fanns  dessutom ett
otal potterflugu (svenska namnet för mig
okänt), ett ännu större antal vanliga hus-
flugor och ett fåtal takdansflugor, som
gjorde skäl för namnet genom att oupphör-
ligen rita invecklade flyktkrumelurer upp
under taket. Inne i köket var det likadant.
Och flugfångaren, som hängde ned från en
av torkåsarna var bemängd med flugor,
som befann sig utom all fluglig hjälp. På
sydfönstrets rutor kavade dessutom några
bräckliga representanter för arten dyng-
flugor, sida vid sida med blinnbräms (blin-
ningar och regnbromsar). En långbeni-
skrank (harkrank) vadade omkring i myll-
ret av knott under de övre spröjsarna. Dessa
knottar var nyss inkomna och därför ännu
pigga. De såg riktigt söta ut, där de pinnade
omkring i till synes vita damasker på alla
sex. Men ju längre ned på rutorna, ju spakare
knottar, beroende på hur  länge de vistats
inomhus. InomhuskIimatet bekom dem
tydligen icke väl. På fönsterposten och på
golvet nedom låg redan avsomnade och
avsomnande. De senare gav upp utdragna,
svaga pip i den högre koloraturen. På tal
om pip... Under första världskrigets svåra
tobaksbrist lär en röksugen farbror i ren
desperation ha samlat ihop till ett pipstopp
död knott. Om han så att säga tände på
detta självupptäckta surrogat, visste ingen
berätta. Förmodligen gjorde han inte det
utan återgick till det gamla beprövade,
torkade röllekablad. Men kanske hade detta
animala bloss långtidsverkan, för gubben
blev ett helt sekel gammal på ett år när. En
stor fäbroms kom dundrande från någon-
stans, dunsade som en bomb mot fönstret
och åstadkom en stunds panik i myllret .
- Nä, nu förblåne... Plågoandarna kring far

fick hans tålamod smått att rinna över. Han
ryckte till sig lördagens Umeblad, formade
det till ett vapen och började en klappjakt
på insekterna, som bidade uppåt väggarna.
Detta hände före flitsprutans och köpfluge-
smällans tid. Slagen föll tunga men ofta för
sent vadan bytet kom undan.

- Nå, den där gäste (fick vad han
tålde). Å den der. Kommentarerna vittnade
om viss framgång. Familjen i övrigt, det
vill säga mor och de två småpojka allierade
sig med far. Ja till och med farfar. Han tog
sig an de, som kom inom skotthåll från, där
han satt. Bara i undantagsfall fick åttio-
åringen in någon fullträff, och då så skedde,
markerade han  med  ett: - Jå, tråmme
(sannerligen) hitte jag int... Kisse deltog
också. Hon höll golvet rent från stupade
genom att helt enkelt äta upp dem.

Lustigkurren Atle kom  in på sin
helgdagliga byrunda. Han stod en stund
innanför dörren och åsåg flinande massa-
kern, varpå han utlät sig sålunda: - Jag er
int rädd fluguna, men gettinga er jag rädd.
Je skull skjut fluguna ve dynamit. Då
jesikken vart ä schlätta (gick dem åt allihop)
ve en gång. Ett förmodligen rätt antagande...
Så fick han syn på ett offer intill
väggklockan, smög dit och daskade till
den med sådan kraft att slagverkets bing-
bång-stavar kom i så stora svängningar, att
de slog mot varandra och åstadkom ett
disharmoniskt oväsen, som först så
småningom tonade bort. Kampen varade,
tills fienden var näst intill totalt utplånad,
och upprensningen av slagfältet vidtog.
Många satt fastklistrade med sin egen
kroppsvätska. Det blev ett skrapande och
torkande. Allt gick ta väck utom vingarna
på Atles mouche. De hade till synes blivit
ett med den skära väggfärgen.
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Så gick det till på den gamla goda
tiden. Själv håller jag mig fortfarande
till ihoprullad dagstidning som mord-
vapen. Texten bjöd på en mängd dialek-
tala namn på tvåvingar. Kanske några
av dem kan finna väg in i rikssvenskan
via vännen Roger som ständigt arbetar
på nya listor med svenska insektnamn.
Ett besök hos Palmarssons kan säkert
ge flera uppslag.

Till slut ett litet bidrag från läse-
kretsen. Det är vännen Ola Gärdemalm
som hittat en liten jakthistoria i en av
Urpo Taskinens produktioner, Hjortron-
bladet. Ola noterar att ej endast kacker-
lackor besöker ”the principal parts of
man”. Historien berättades av Ollan
Fegi i Vittangi år 1937.

Fågeljakt
På våren när man sköt sjöfåglar byggde
man gömslen av stockar och ris på någon
smal udde med god utsikt. I vattnet en bit
från stranden flöt lockfåglar gjorda av trä.
Jägaren låg gömd i sitt skydd, visslade och
härmade fågelläten. Kamraten, om han var
med, rodde längre ut på älven och försökte
skrämma sjöfåglarna mot gömslet och
lockfåglarna.   Längre in på land hade
männen en lägereld där dom kokade sin

mat. Dit ålade eller kröp man så att inte
fåglarna skulle skrämmas. Två bröder,
”Lasun Jussi” och ”Ollikka”, var på fågel-
jakt i Rovasuando på Leveävuopioudden.
Hela natten låg dom där, men inte en fågel
syntes. ”Ollikka” var beredd med båten
och väntade och på morgonsidan kom till
slut en flock sjöorrar, som han försökte
skrämma mot gömslet. Detta lyckades han
också med, men Jussi sköt inte utan vrå-
lade i högan sky så att fåglarna blev skrämda
och flög sin väg. ”Ollikka” kom dit och
skällde på Jussi: ”Varför skrämde du dom?”
Jussi svarade: ”Mitä, mitä kun muurhainen
tarttui ja puri kullinpäähän!”

För att inte uppriva några känslor i
onödan tog vi poängen på finska. Detta
som ett slags ”hemliga sidor” i miniatyr.
Som ledtråd kan vi avslöja att ”muur-
hainen” betyder myra.
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