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Insekternas litteraturhistoria, del 11
Insekter & spindeldjur i Bruno K. Öijers diktning

ANDERS NILSSON Mullsjö 258, 914 90 Nordmaling
GÖRAN SJÖBERG Kvartsvägen 82, 907 41 Umeå

Det har inte varit så mycket poesi hittills i
vår miniserie över insekternas litteratur-
historia. Det ska vi nu råda bot på. Istället
för Harry Martinsson har vi valt att titta
närmare på dikter författade av Bruno K
Öijer, en riktig undergroundpoet. Bruno K
är inte precis känd för sin naturlyrik, även
om naturen mer och mer tränger fram i
hans nyare diktning.

Vad vet vi då om denne poet? Inte så
mycket tyvärr förutom att han föddes 1951.
Hans storhet har vi aldrig tvivlat på, även
om för oss grunden till denna främst utgörs
av romanen ”Chivas Regal”, utgiven på det
klassiska Cavefors förlag 1978, och hans
underbara uppläsning av dikten ”Skisser
till ett dödens tal” i TV till musik. Ni vet
den där med refrängen ”Jag var spådd,
spådd att bli spådd …”. För nåt år sen
inköptes till redaktionen diktsamlingen
”Medan Giftet Ver-
kar” (Wahlström &
Widstrand 1990) till
halva reapriset och
till sist har nu hans
”Samlade dikter”
(Wahlström & Wid-
strand 1997) inlån-
ats från biblioteket i
Hörnefors. Att köpa
till halva reapriset är
inte bara ett uttryck
för snålhet utan ut-
gör även en försäk-
ran mot bestsellers.
Låt Svensson plocka

ut degen ur reahyllorna och lämna russinen
till halvaprisetrean och oss. Chivas Regal
lånade vi av Henrik Sporrong i Vindeln.
Men det var ett tag sen så vi minns inte så
mycket. En scen har dock etsat sig fast.
Huvudpersonen (som vi tänkte oss vara
Bruno K himself) var ute på en tågresa och
hade sex med en kvinnlig medresenär uppe
i en bagagehylla och kastade en ”sperma-
sleta” på någon sittande passagerare.
Egentligen är det nog själva ordet sperma-
sleta som fastnat, vilket antyder att en av
orsakerna till att vi diggar underground-
litteratur är mångfalden av de fula orden.
Men det är nog mer än det, även om det är
svårt att sätta tummarna på.

Om vi inte missminner oss så gav Bruno
K en gång ut den klassiska underground-
poesitidningen Guru Papers, vilken vi
tyvärr aldrig lyckats få tag på. Men på

samma sätt som vi
idag kan köpa på
CD den 60-talsmu-
sik vi aldrig lycka-
des på tag på via
Sundsvalls skivaf-
färer när det begav
sig, kan vi en dag
kanske trycka in
CDrommen med
samlade Guru Pap-
ers i datorn. Hoppas
Lyrikvännen nappar
på förslaget. Nu
över till insekterna i
hans diktning. Då
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det inte är så många har vi varit vidsynta
och låtit även spindeldjuren komma med.

Hans första diktsamling ”Sång för anar-
kismen” (Poesiförlaget 1973) är kliniskt
ren från landlevande leddjur. Lite trevande
fanns insekter med en gång och även spin-
delväv en gång i den nästa samlingen ”Fo-
tografier av undergångens leende” (Wahl-
ström & Widstrand 1974). Spindelväven
är en av alla saker som brinner i den långa
extatiska dikten om Shivas dans, och Shiva
uppmanas att komma ”utan varning med
lågor som insekter”. Fram till undergång-
ens leende alltså.

Öijers bidrag till antologin ”Vesuvius”
(1974) går vi förbi då insekterna där lyser
med sin frånvaro. Men i den tunga sam-
lingen ”c/o NIGHT” (Cavefors 1976) får
vi en föraning om vad som komma skall. I
dikten ”Maktens Fjäril” återfinner vi föl-
jande strof:

Ni Är Dom Som Ska Ta Makten
   Jag Står Under St. Eriksbron
& Talar Med Katarina Den Nya
   Hon Bränner Upp En Fjäril

Lägg märke till att Bruno K här kör hårt
med versaler, medan han i sina tidigare
samlingar helt struntat i dem. Vi kan redan
här avslöja att det är flugor som Bruno K
dras till mest, även om fjärilar fladdrar
förbi då och då. En annan följeslagare är
skorpionen. Här dyker den första gången
upp i dikten ”Kejsarinnans Dotter”.

Jag Lägger Ansiktet
   Som En Duk Över Bordet
Jag Sjunger Min Scorpion Blues
Ja, Jag Sjunger
   Min Scorpion Blues

Vi möter skorpionen igen i dikten ”Black
Belle Lorna” i den följande samlingen
”Spelarens Sten” (Wahlström & Widstrand
1979), vilken har hela sju referenser till
småkryp.

dom står & gräver ett hål i gatan
men det blir
aldrig tillräckligt djupt
för skorpionen i deras skallar

I denna samling dyker flugorna upp på all-
var, mest för att mana fram äcklet. Som i
dikten ”Snart Rullar Vi Bort Från Festen”.

jag hatar att se dom nerrivna människorna
plocka upp ditt sätt
att bädda sängarna med travade bröllops-
foton
på flugornas väg genom det ruttna köttstycket

I det här läget borde de flesta entomologer
inse värdet av att kunna svänga sig med
ett Öijer-citat ibland. Det skulle onekligen
ge ett visst djup åt verksamheten. Inte bara
det vanliga ”det här är en sån och den le-
ver si och så”. Även fjärilarna spelar en
fragmentarisk men viktig roll i ”Spelarens
Sten”. I dikten Patrice Lost dyker där upp
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en kvinnlig lepidopterolog:

tidningarna påstår
du är en av mina skönaste älskarinnor
det är möjligt
sist jag såg dej
krossa du fjärilar i en grå liten mortel

Och fjärilarnas koppling till det kvinnliga
byggs det sen vidare på i dikten ”Diamond
Lil’s Topless Bar”.

& kriget kippar efter vind
som dödskallefjärilen i min persiska fitta

I samlingen ”Giljotin” (Wahlström & Wid-
strand 1981) byggs mångfalden av insek-
ter på ytterligare. Här har getingar börjat
surra kring Bruno K, vilket visar sig först
i dikt nummer LXV, vilken här återges i
sin helhet.

han är ingenting
han är en
multnad geting
i hennes
upp och nervända
dricksglas
på Hotel Absence

Så kan det kännas ibland. Eller som det
heter i den långa dikten ”HEY ÄNGEL
(Natt Utan Frispel i New York City)” nån-
stans i mitten: ”jag är lika fri som en bål-
geting som fastnat i bankpalatsets sväng-
dörrar”. Man inser att vi entomologer ofta
är alltför försiktiga att använda oss av as-
sociationer till insekter i vårt vardagsspråk.
Här kan Bruno K ge oss massor av inspi-
ration.

I vissa av dikterna kan det nästan kän-
nas som om Bruno K lyckats fånga något
av insektjägarnas innersta känslor. Dikt
CVIII beskriver väl lite av besattheten i
vår verksamhet.

han reste 3.000 mil
för att sträcka ut fingrarna
efter en fjäril

Samma tema återkommer i den korta
namnlösa dikt som här återges i sin helhet.

alla skorpioner
du vände
på rygg

för att hitta
en med guldstämpel
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Ja, drivkraften till vårt samlande är san-
nerligen dunkel. Men nu åter till flugorna.
Uttrycksfulla insekter som vet hur man gör
för att irritera stora tvåbeningar. Ta och vrid
nacken av några feta rackare och placera
ut skallarna på en vit yta. Vad ser det ut
som? Svaret ges i dikt nr CXII, här återgi-
ven i sin helhet.

handflatorna
mot kaklet, sperma
i ändtarmen, norra halvklotets
städer som blåsvarta flughuvuden i snön

Men flugor kan även upplevas som vän-
ner. Känner man sig riktigt ensam så är de
ändå ett sorts sällskap. Tänk er en sommar
utan flugor. Tystnaden skulle vara bedö-
vande. I dikten ”Själavandring” är det
ingen mindre än Adolf himself som tar
flugorna till hjälp mot den gnagande
ensamheten.

din vän Hitler
känner sig ensam i natt

han prövar flera saker
han prövar att bära ut flugor till trädgården

Insekter av porslin är inget vi omger oss
med i vardagslag precis. Men kanske nåt
att börja samla på? I diktsamlingen som
kom före ”Giljotin” förekom en porslins-
spindel som blivit av med sina ögon, och
huvudpersonen i dikten ”Ramsa”, hon
”dansar till ruby tuesday med en dags-
lända av hett porslin mellan brösten”.
Kommer ni ihåg den gamla stoneslåten?
En av de bättre som visst lär handla om
nån flickvän, kanske var det rentav
Marianne Faithful.

Även om naturen börjar träda fram ur
kulisserna i Öijers senare diktning så trä-

der insekterna tillbaka. I samlingen
”Medan Giftet Verkar” nämns insekter
endast tre gånger, och i den senaste ”Det
Förlorade Ordet” endast två.  Det är väl
endast insekterna i den inledningsvis
omnämnda dikten ”Skisser till ett dödens
tal” som kan ge en entomolog någon kick.
Här heter det nämligen att ”jag blev … en
låga dit inga insekter drogs”. Helt utan
appeal alltså.

Det är bara att hoppas att Bruno K tar
nya tag i sin kommande diktning, och inte
låter sitt intresse för insekter helt tyna bort.
Vi lovar att bevaka utvecklingen. Hoppas
även att han behåller sin uppkäftighet och
mustiga språk, t ex som han skriver i den
ovan citerade dikten ”Snart Rullar Vi Bort
Från Festen”:

jag hatar att skriva det här till äcklen vid
makten
& deras spypackade fittveck till fruar

I jämlikhetens tecken återkommer han se-
nare med varianten ”spypackade kukollon
till män”. På det har vi inget att tillägga.
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