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Väl framme vid sjunde inseglet i denna serie
tillägnad den ständigt hungrande läsekretsen
vänder vi oss ånyo österut. De två behandlade
texterna har båda anknytning till finlands-
sverige. Det första stycket är hämtat ur Stina
Aronssons roman “Den fjärde vägen” från
1950. I ett pörte i övre Tornedalen bor Aino
Siltas med dottern Maria. Den senare föder
ett oäkta barn, avlat tillsammans med en
predikant söderifrån under en s k ungdoms-
stuga i kyrkbyn. Tillsammans tar de båda
kvinnorna sig an pojkens tidiga uppväxt, även
om mormodern egentligen inte kan acceptera
det öde familjen drabbats av. Gossen ges
namnet Risto. I en drömliknande sekvens tar
Maria med sig Risto ut i det vidsträckta och
sommarfagra myrland som omger dem. Där
utspelar sig följande lilla episod.

Gossen Risto sa plötsligt:
- Jag fick en kuse in i mun.
- En kuse?
- Jo en skorv.
- Voj voj barn, spott ut han, ojade sig
flickan. Om du sväljer han är farligt. Du kan
få ner han i vrångstrupen.
- Om jag bara sku nännas spotta här,
sluddrade gossen.
- Nå varför inte?
- Det är för vackert.
- Tål dig. Svälj inte ner han, förmanade
flickan Maria. Jag vet ett lovligt ställe som
är nära.
Därmed tog de varann i hand på nytt och
begynte småspringa bort till en liten slät
ängsruta. I själva verket hade de nyss gått
förbi den, så deras brådska betöd att de
vände om några steg. Det var en myrslog
som tillhörde två ungkarlsbröder Jaako
längre ner i dalen.

...
Myrslogen var redan slåttad och bärgad på
en välsignad höstskörd. Nu stod den på
andragångsväxt, som i särskilt goda år kan
fylla ladan. Men stråna var glesa och slaka
av en extra långvarig torka. När den nådde
ner i dalen var den redan glödgad uppe på
hedarna som ugnsvärme. Likväl var den
inget gissel utan mera som en sällsam
vinterglömska. Stråna böjde sig i krum som
fina beräknade stålbågar på den såpiga
mossmarken. Flickan sa:
- Här får du spotta.
- Var? frågade gossen Risto med den
halvdränkta skorven tillreds på tungan.
- Nå i starren jämte dig om du tycker, sa
flickan. Gossen blåste upp kinderna och
sköt ut läpparna till en trumpet. Han liknade
ett änglabarn som fått för sig att härma en
ärkeängel. Sen spottade han på männen
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Jaakos myrslog. Flickan såg på med kvinnlig
åskådarmin. Hon var varm och lycklig när
faran var över. Den feta myrängen aktade
hon för intet.
- Är han borta? Hon bad honom gapa och
granskade närsynt hans mjölkskära munhåla
och sen hans tårade ansikte.
- Jao, gapade gossen. Han kryper där. Men
inget levande syntes på bröderna Jaakos
myrslog utom de metalliska strånas kedje-
länkar. I vittringen från dem kändes en svag
svedjelukt.

Litteraturhistorien nöjer sig inte med att
behandla romaner, noveller och poesi. Till
en litteratur hör också sådant som kritik,
essäistik, litteraturhistoria och inte minst
debatt, diskussion, samtal. Utan allt detta:
ingen litteratur. En genre i vilken insekterna
ofta får vara med är kåseriet. Ofta får de ge
färg åt sommarminnen i form av oförglömliga
skräckupplevelser. Kåseriet är en flyktig form
i och med att mediet är en förbrukningsvara,
åtminstone i de fall då en serie kåserier från
samma penna ej senare ges ut i bokform.
Följande kåseri behandlar mycket insiktsfullt
vårt förhållande till spindlar. Det är skrivet av
den finlandssvenske författaren Mårten
Westö och publicerades i veckotidningen Ny
Tid 18 augusti 1995. Ny Tid ges ut i Hel-
singfors och är helt klart en av Nordens
absolut mest läsvärda organ. Bekanta er
med hyper-NY TID via Internet på adressen
http://www.kaapeli.fi/~nytid/. Glöm inte att
höra av er om ni råkar stöta på något av
intresse för sexbeningarnas egen littera-

turhistoria! Men nu var det visst åttabeningar
det gällde. Varsågod Mårten Westö!

Arachnofobia
Så länge jag kan minnas har jag i ensamhet
lidit av en obotlig spindelfobi. Det var
emellertid först för några år sen - tack vare
en skräckfilm kring ämnet som jag nogsamt
undvek - jag blev varse att denna fobi
delades av ett inte oansenligt antal av mina
medmänniskor. Min familj brukar ibland
trösta mig med Astrid Lindgrens kända
barnvisa - den där om pappan som inte är
rädd för något annat än spindlar och åskan,
vilket flickan med den veka rösten natur-
ligtvis inte har lätt att förstå - för att övertyga
mig om att jag inte är ensam om denna för
stadsmänniskor så svårbemästrade ehuru
irrarionella skräck.

Jag tror också att jag är rätt så viss om
vari denna fobi har sin upprinnelse. Som
barn var ett av mina tidigaste nöjen - vid
sidan av den besynnerliga förlustelsen att
koka soppa på en blandning av i vatten
utspädd Raid och myror - att fånga allehanda
insekter levande och barmhärtigt placera
dem i spindelns nät. Därefter kunde jag
ägna en hel dag åt att se med vilken preci-
sion och yrkesskicklighet den ludna varelsen
tog hand om sitt paralyserade byte. Det
säger sig självt att min reaktion var den
samma då som nu: en skräckblandad tjus-
ning. Måhända var det just denna nya och
kittlande känsla som gjorde att jag kände
mig manad att driva den obarmhärtiga
upprepningen in absurdum - ända tills mina
stackars provspindlar gick under av pur
utmattning eller övergödning.

Nu tycks denna den lilla människans
sadistiskt färgade naturförklaringsiver fort-
farande vara vidhäftad mig. En speciellt
myggrik sommar som denna kan jag utan
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betänkligheter ägna timmotal åt min tidig-
aste biologiska forskning, inte sällan i skydd
för medmänniskors frågvisa blickar.

När jag skriver detta ser jag på fön-
sterbrädet inalles sex olika spindlar, av
olika sorter och storlekar, och med olika
sorters vävar. Vissa är mycket omsorgsfullt
tillverkade, andra rycker vinden tag i med
oroväckande lätthet, som om de bara dit-
placerats av en nyck eller av gammal vana.

För det mesta är näten emellertid
fläckfritt konstruerade, och denna exakthet
är förmodligen en lärdom som, oavsett
yrkesinriktning, följer med en ung spindel-
spion också i vuxna år. Kanske, föreställer
jag mig, härstammar åtminstone en del av
den ofta plågsamma och petnoga omsorgs-
fullhet som präglar mitt dagliga arbete från
dessa timmar tillbringade vid de fladdrande
näten som var under arbete. Eller såsom
redan Goethe uttryckte saken: blir det fel
med första knappen går det ofta på tok med
hela knäppningen. Det är en maxim som,
har jag för mig, vilken spindel som helst
skulle skriva under.

Som allmänna tumregler - utmejslade
under flerårig men oregelbunden spindel-
observation - kan man fastslå följande:

Somliga spindlar är på sina byten i ett
huj och med en girig hetsighet som inte står
de värsta bestarna efter. Det upplyser spin-
delhandböckerna dem å andra sidan om att
de ska göra, eftersom det “klibbiga” på
väven bara är ägnat åt att hålla fast ett
lättare byte en kort stund.

Men går bytet förlorat - ja, då kan
spindeln stå där på tråden och se dum ut ett
tag, som om hon gått miste om en säker
seger i sista sekunden eller med uppsynen
hos en annan luden Groucho Marx. Sedan
lommar den skamsen upp till sitt hörn undan

de mest kraxande myggkorparna som följer
med skådespelet på parkettplats, men, får
man väl tillägga, på tillräckligt avstånd från
de bedrägligt osynliga nätmaskorna.

Andra artfränder åter ägnar sig åt ett
konstnärligt utformat precisionsarbete:
dessa späder på med några extra piruetter
med vilka de konstifikt lindar in sitt ännu
levande offer tills det ser ut som en mumie.
Sedan dras det hjälplösa knytet till hög-
kvarteret där måltiden tar vid efter lämpliga
förberedelser.

Också om det existerar spindlar som
med lätthet förtär tio mål i ett kör, förefaller
de flesta nöjda efter två rejäla skrov mat.
Detta grundar sig åter på egenhändig forsk-
ning. Efter sin andra inmundigade mygga
bemödar de sig föga om att ytterligare offra
tid på liknande avslagna rätter, möjligen
beroende på att de härvidlag kommit till
insikt om att näringshalten i dessa lämnar
en del övrigt att önska. Man kan inte utesluta
att dessa kräsna läckergommar inväntar
den stora burriga flugan som deras väv
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ursprungligen var avsedd för.
I dessa fall får de myggor som inte blir

föda, likt fiskar som snappar efter luft i de
upptagna näten, ligga i maskorna och invänta
sin dom. Ibland kan det gå timmar alltmedan
nätets ägare smörjer kråset. Ibland bryr sig
spindeln inte om sina offer överhuvudtaget,
varpå dessa omkommer på egen väg. I
undantagsfall lyckas myggorna frigöra sig
tack vare en väl anpassad vindpust kom-
binerad med några ryckiga rörelser i den
hopplöst undernärda kroppen. Då kan de
flaxa iväg, osäkert och med osannolikhetens
vindpust under vingarna, som om de egent-
ligen redan var i den mygghimmel i vilken
de under några skräckfyllda ögonblick
förberett sig på att inträda.

Konstnärerna i kolonin skall icke
förglömmas. Dessa spindlar kanske blir
begapade av sina grannar, men äger ändå en
viss integritet som gör att de inte låter sig
trampas på, ehuru deras grannar kan fasa
sig över den oordning som råder i deras väv.
De nappar åt sig en insekt där, en annan här
och ofta har de flera män än genomsnittet,
och resterna av de stackars avelsspindlarna
dinglar kringströdda som avdankade troféer
i de osymmetriska maskorna. När jag be-
traktar denna sorgesamma syn, tänker jag
att det inte är omöjligt att min respekt för
kvinnor grundlades just i närheten av ett
spindelnät under någon regnig sommar för
länge sen.

Självfallet har spindlar även sina givna
fiender. Det lär finnas fåglar och större
insekter som i stort sett lever på spindlar
eller spindelägg. Det säger sig självt att den
kloka spindeln skyddar sig och sina efter-
kommor på bästa möjliga vis. Det ut-

märkande för spindeln är kanske just denna
kombination av girighet och skygghet; ofta
räcker det med en höjd handrygg för att hon
ska dra sig in i sitt näste under springan i
fönsterbrädet eller i träplankans efterläm-
nade kvisthål. Spindeläggen är ofta skyd-
dade av ett hölje av något slag, likt värdefulla
klenoder i auktionskamrarnas flyttlass.

Men å andra sidan: som spindel-
iakttagare bör man hålla i minnet att det är
allt annat än passande att bringa en av dessa
mångfotade varelserna om livet, emotion-
erna må sen svalla hur höga som helst.
Detta lär ska föra otur med sig. Så var också
det sagt.

Slutligen får vi tillstå att harkrankarna
inte avhandlas i denna översikt, också om
dess trådlika och till synes hjälplösa och
vinddrivna gestalt självfallet inger ångest
hos en människa med benägenhet för spin-
delskräck. I vårt hushåll slängs den följ-
aktligen ut med bestämd kvinnokraft. Och
om inte kvinnors rådklokhet finns att tillgå
lämnar harkranken motvilligt sitt sista bo-
märke mellan det ihoprullade Bladet och
den målade pojkrumsväggen - en aggressiv
handling om någon, inte sällan utförd med
slutna ögon.

För den som fasar över denna obarm-
härtighet må upplysas att företeelsen inte är
ny; en känd naturskildrare har på sitt
oefterhärmliga vis således iakttagit hur
harkrankens sista stund ter sig i en sådan
skrattretande människas händer, och hur
dess kvarleva efteråt står “tecknad på
väggen som en kinesisk bokstav ritad med
svartnål; benen utsträckta efter sig som en
spillra i dödens stelnade bölja”.
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