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Den närmast föregående delen i denna serie
tillägnades en av surrealismens klassiker,
Maldorors sånger. Vi fortsätter på det inslagna
spåret och behåller anknytningen till Frank-
rike och Paris. Gösta Gierow är en svensk
grafiker som ingick i den s k IX-gruppen,
vilken främst under 1960-talet förenade ett
gediget grafiskt kunnande med mycket experi-
mentlusta.  Gruppen presenterades 1970 i
FIBs konstklubbs årsbok, i vilken Gierows
bidrag skildrar gräshoppor, ibland uppträd-
ande som väldiga rovgiriga monster, vilka
drar som en mardröm över världen. Monsieur
Dupont i Paris är en grafisk berättelse och vi
återger här även några av originalbilderna.
Hans bilder förenar outgrundlig mystik med
collagets leklust. Läs och njut!

Monsieur Dupont i Paris
På förmiddagen den 3 september fördunk-
lades himlen över Paris. Ett mörkt tak
drogs långsamt över staden från öster till
väster. Parisarna irrade omkring i halv-
skymningen med blickarna mot skyn. Man
sökte en förklaring.

Den maximala solförmörkelsen hade
varat i exakt fyrtiotvå minuter och tio
sekunder då en liten närsynt man steg ut ur
en port på rue de Seine. Det var m. Dupont.

Även hans blickar sökte sig upp mot det
förbytta himlavalvet. Han uppfattade sam-
tidigt ett ihåligt trummande ljud mot plåt-
taken, liksom vid ett begynnande regn.

M. Dupont böjde sig plötsligt ned och
fångade skickligt ett av de surrande djur
som nu i mängd började slå ner på gatan
framför hans fötter.

Han höll djuret någon centimeter från
sina glasögon. Hans intensiva intresse samt

den förstorande optiken i linserna kom
hans ögon att te sig som enorma blekblå
klot och förlänade åt hela hans gestalt ett
tycke av jätteinsekt med bytet mellan
framfötterna.

Varsamt granskade han varje detalj:
hoppfötternas längd, antennerna, ögonen,
vingar och tarsleder. Han kände på hals-
sköldens knöl och han förnam den fina
hårigheten på underkroppen. Han mum-
lade: “Acridium migratorium. Gregaria-
fasen.”

Eftersom Dupont var konservator och
insektsamlare föll det sig naturligt för
honom att uttrycka sig så.

Klockan var sjutton minuter över elva.
Han var den förste som konstaterade att
sträckgräshoppan svärmade över Paris.

Vid tvåtiden vadade man till knäna i
gräshoppor från Clichy i nordväst till Ivry
i sydost från Pantin i nordost till Vanves i
sydväst.

Dupont hade dragit sig tillbaka upp på
sitt rum och noga stängt fönster och dörrar.
På bordet framför sig hade han lagt några
exemplar av djuren för undersökning.
Speciellt intresserade han sig för vingarna.
Han hade nämligen under senare år varit
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sysselsatt med att söka skapa en terminologi
för enheterna i insektvingarnas ribbsystem.

Med intresse följde han den sinnrika
lagbundenheten (som likväl i sig rymde
den individuella avvikelsen) i costas bär-
ande baslinje, det tunnare ekot av samma
linje i subcosta, analis’ djärva utfall mot
ytterkanten och medias och cupitas spröda
förgreningar. Dessa radialfält, medianfält,
analfält och cupitalfält, inskrivna i vingens
oregelbundna trehörning, tecknade åt hon-
om ett slättlandskap genomkorsat av floder
och sinnrikt anlagda kanaler, ett landskap
präglat av fridsam idoghet och praktisk,
mänsklig planering.

Möjligen var denna hos Dupont ofta
påkommande poetiskt färgade tankspridd-
het en delaktig orsak till att han ännu inte
nått fram till den definitiva formuleringen
av ribbsystemens enhetliga nomenklatur.

Tanken slog honom kl.14.45.
Samtidigt trängde nästan två millioner

gräshoppor ner i kloakerna vid porten på

Place de la Concorde.
Utanför Duponts fönster var ett oupp-

hörligt regn av gräshoppor på väg att ta
mark.

Malraux’ nytvättade gotik och barock,
gator och torg, allt var överdraget av en
kryllande mörk massa, med stänk av regn-
bågsskimmer i det nu frambrytande sol-
skenet.

Dupont tänkte på kalifen Omar som på
900-talet hade ägnat gräshoppsvingen ett
sådant ingående studium och som slutligen
ur ribbverkets bokstavsliknande tecken kun-
de läsa ut följande mening: “Vi är den
allsmäktiges krigshär. Vi lägger 99 ägg.
Om vi lade hundra skulle världen förgås.”

Samtidigt som Dupont erinrade sig detta,
drunknade en förskoleklass i Tuilerieträd-
gårdens västra utkant. Barnen sjönk allt
djupare ner i den surrande sörjan av djur
och försvann slutligen helt.

Utan att vara åsyna vittne till händelsen
började Dupont känna ett slags obehag. För
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första gången på många år syntes honom
problemet med vingarnas ribbverk mindre
viktigt, ja rent av absurt och kväljande.

Han kastade en blick ner på gatan. Den
nu metertjocka ivriga hären av gräshoppor
trängde in överallt genom dörrar och fönster.
Rörelsen i denna oöverskådliga massa gav
honom ett plötsligt illamående och han
kastade upp lunchen i sin papperskorg.

I samma ögonblick invaderade insekt-
erna Louvren.

Greven av Sasseti blev på några ögon-
blick av med sina vårtor, jungfrun i grottan
förlorade sina kläder, Baldassare Casti-
glione drogs äntligen av den mask av
humant vemod som dolt hans högmod, de
blindas ögon förtärdes.

Hélène Fourment såg sina barn försvinna
i vilddjurens gap och Anne de Clève’s
statuariska symmetri blev ett minne. Kung
Charles bibehöll sin nobla stramhet ännu
när odjuren hackade honom i jylfen. Det
var ett frossande på burgundisk sammet.
Batzeba Stoffels mindes ett ögonblick Rem-
brandts tunga och förintades under ange-
näma former. Man malde sig igenom kvad-
ratmeter och sekler.

Nu uppfattar Dupont att rummet är fullt
av sträckgräshoppor. Han minns att honan
lägger omkring 150 ägg i början av sep-
tember. Hon lägger dem i sanden, men
eftersom hans hår är fullt av mjäll sätter
hon sig på hans hjässa. Och eftersom hans
huvud i brist på AD-vitamin är mjukt som
celluloid, borrar hon ner sitt äggläggnings-
rör och släpper de små slemmiga kornen
under skalltaket.

Slemmet hårdnar och först på våren, i
början av maj, framkommer ett litet svart-
aktigt djur, den vinglösa larven.

Denna process, som försiggår bakom
Duponts ögonglober, har gjort hans lägg-
ning introvert och hans intresse för om-
världen är numera starkt reducerat.

Likväl känner han under sin vårpromenad
i Tuilerieträdgården en olustblandad för-
våning över att man ännu inte låtit avlägsna
den lilla osköna grupp av havererade för-
skolebarn som står i trädgårdens västra
utkant.

De står där i vårblåsten, evigt på stället
marsch lydigt följande en osynlig lärarinna.
Dessa barn som för länge sedan befriats
från alla mänskliga mjukdelar.

40 Insekternas litteraturhistoria VI



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


