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Insekternas litteraturhistoria, del 14
Franska historier om underjorden –
Charles Nodier och Bernard Werber

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

Av naturliga skäl har myrorna appellerat till
människornas intresse och därmed även till
författarnas. Vi har tidigare i förbigående
berört myrornas plats i litteraturen, men här
kommer en djupdykning. Myrorna har
nämligen kommit att förknippas med under-
jorden.

Vi närmar oss ämnet myror via den franska
science-fictiontraditionen, som måhända är
mer blodfull och symbolistisk än den
anglosaxiska.

Skräckromantikern Charles Nodier (1780-
1844), idag mest känd för att ha skrivit en
teaterpjäs om vampyrer, debuterade i
litteraturen med en uppsats om insekternas
antenner, och en Bibliographie entomol-
ogique. Han visste alltså vad han gjorde när
han skrev historien om ”Människan och
myran” (1). Den börjar som en modern
misantropisk fabel om människans försök till
herravälde över naturen
och fortsätter med att
han (sic) möter och ut–
manar myran:

***

Jag är människan,
och det är jag som
bestämmer i värl-

den. Finns det månne en
enda levande varelse på
hela det område jag
värdigats ta i besittning
som har vägrat mig sin
undersåtliga hyllning?

– Ja, hördes en tunn
men skarp och väsande
röst, som tyckte komma

från ett sandkorn vid hans fötter: ja, store
tyrann, du har ännu inte kuvat myran
Termes, som skrattar åt din makt och som
redan i morgon dag kan tvinga dig att
överge dina städer och utlämna dig, naken
som du kom till jorden, åt Nubiens flugor.
Tag dig i akt, djurens konung, du har inte
räknat med flugorna, och du har glömt bort
myran!

Det var verkligen en liten myra, och när
människan kastade sig över den för att döda
den försvann den i ett hål. Människan
grävde länge efter den med spetsen av sitt
svärd, men han blev tvungen att gräva djupt:
den underjordiska gången bara fortsatte och
vidgade sig alltmer, tills han skräckslagen
hejdade sig emedan han kände marken ge



vika under sina fötter och hota att dra ner
honom i en färdiggrävd grav, till ett hjälplöst
byte för myran Termes talrika familj.

Han tillkallade sina livvakter och slavar,
ty sådana hade han redan: slaveriet och
kastväsendet hörde till hans första upp-
finningar. Han lät plöja, gräva och hacka
upp jorden runtomkring. Han lät med stort
besvär riva ner alla konstgjorda kullar av
det slag han suttit på. Överallt blottade
hackan och spaden likadana hål som det
vari myran Termes hade försvunnit inför
hans ögon. Med en rysning av fasa insåg
han att dessa upproriska undersåtar till sitt
antal vida övergick sandkornen i öknen; ty
det fanns inte ett sandkorn utan ett hål, inte
ett hål utan en myra och inte en myra utan
en hel stam bakom sig. Man får förmoda
att han med en viss bitterhet frågade sig
varför elefantens betvingare inte hade
någon makt över naturens eländigaste kryp.
Men han var redan alltför långt hunnen i
civilisation för att kunna finna en naturlig
lösning på ett enkelt problem.

– Vad kommer hon mig vid, utropade
han, denna myra som utnyttjar sin litenhet
och obemärkthet till att smäda mitt
rättmätiga herravälde över allt som lever
och andas? Vad bryr jag mig om vad hon
mumlar i de dunkla tillhåll där hon räddar
sig undan min vrede och där jag inte har
någon lust att följa henne? Varje gång hon
dyker upp i min väg kommer jag att krossa
henne under min häl. Världen tillhör mig
och ingen annan.

Under tiden hade myran Termes på sina
underjordiska vägar sammankallat hela sitt
folk, som med otrolig ihärdighet började
gräva tusentals små gångar i riktning mot

människans huvudstad. Under denna
samlades från alla håll ett oräkneligt antal
myror, och snart var hundratusen svarta
legioner, i tätare led än lika många
fårskockar, i full färd med att gnaga sig
genom golv, väggar och bjälklag och
undergräva marken kring pelare och
husgrunder. När byggnadernas hörnstenar
inte längre vilade på annat än en tunn och
gungande jordskorpa, när bjälkar och
strävpelare var urholkade ända till barken,
ihåligare än halmstrån och bräckligare än
kulisser, drog sig myran Termes i bästa
ordning tillbaka med sina sappörer, lika
snabbt och tyst som de kommit.

Nästa dag störtade Biblos samman över
sina invånare.

Termes fullföljde sina avsikter genom att
leda sina obevekliga arbetartrupper mot alla
ställen där människan hade byggt sina
städer; och medan människan skräckslagen
flydde för sin osynlige betvingare föll stad
efter stad på samma sätt som Biblos, tills
inte en enda fanns kvar. Därmed var
människans välde förvandlat till en
ödemark, vars enda bebyggelse utgjordes
av enstaka oansenliga förhöjningar i
marken, bebodda av jordens slutgiltige
erövrare. Denne store störtare av städer,
denne fruktansvärde allhärjare som med
den starkares rätt lade under sig alla de
mäktiga riken som kom i hans väg, var
varken Baal eller Sesostris: det var myran
Termes.

De ynkliga spillror av människans släkte
som räddat sig ur de störtande städerna,
undkommit den människoätande flugans
ihärdiga attacker och överlevt de brännande
ökenstormarna, fick vara nöjda med att slå
sig ner på sådana missgynnade utkanter av
klotet där endast en flack och blek sol
tränger genom de eviga dimmorna, bygga
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sig usla och illaluktande boningar, till
hälften begravda i dynga, blod och för-
kalkade benknotor, och inte ha annat att
yvas över än tarvliga minnesmärken över
högmod, girighet och elände.

Gud ger fortfarande inte sitt misshag till
känna annat än genom folktalare och
profeter, dem han ibland lägger sitt ord på
tungan; han ler åt felsteg som han i sitt
hjärta föraktar och till och med åt våld-
samheter som han hade kunnat förhindra;
ty ingenting av det som varit har annat än
skenbarligen upphört att finnas till; och han
ansåg inte att skapelsen behövde någon
annan hämnare än en rasande myra.
”Tålmodig, ty han är evig” lät han myran
Termes gräva gångar under haven och
öppna avgrunder under städer byggda av
ett släkte som han inte nedlät sig till att hata,
om han nu är i stånd att hata; kanske anser
han dess lidelser och förblindelser vara
straff nog i sig själva.

Människan bygger alltjämt, och myran
Termes marscherar.

***

En sentida efterföljare till Nodier är
Bernard Werber, född1961 i Toulouse.
Han skrev redan 1968 sin första novell,
”En loppas äventyr”, om en hoppande
insekts bestigning av en människa.
Sexton år gammal började han på vad
som skulle komma att bli en trilogi om
myror. Werber har bland annat arbetat
som vetenskapsjournalist på Le Nouvel
Observateur.

Werber har ungefär samma syn på
människan som Nodier: ”Vi är en ung
missanpassad art. Vi tror oss vara
högre utvecklade än de andra djuren

eftersom vi kontrollerar
elden och hjulet men det
betyder inte mycket
egentligen.” (2).

I den trilogi han skrivit
ingår följande volymer:
Les Fourmis (1991), Le
Jour des Fourmis (1992)
och La Révolution des Fourmis (1996).
Trilogin har även en pendang i en fiktiv
uppslagsbok, Le Livre Secret des
Fourmis - Encyclopédie du Savoir
Relatif et Absolu (1993; i originalet med
illustrationer i da Vinci-stil av Guillaume
Aretos).

På svenska har en del av trilogins
text utgivits som ”Myrorna” (över-
sättning Ulf Gyllenhak, Månpocket
1995). Det är oklart vilken relation
denna bok har till de ursprungliga fyra

Bernard Werber som gosse (över) och i sin nutida
skepnad (under).
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böckerna men den är på något vis
kondenserad. Det ursprungliga man-
uset av den första originalvolymen, Les
Fourmis, omfattade 1463 sidor, och
kortades ned till 350, medan den
svenska pocketboken är på 262 sidor.
Myrböckerna verkar ha skapat en
myrfeber i Frankrike och det finns flera
hemsidor och även chatkanaler för
myr-fans (3).

Ramhandlingen i ”Myrorna” är att en
man ärver en källarlägenhet i Paris av
sin morbror, en excentrisk insekts-
forskare, och flyttar in i denna till-
sammans med sin fru, son och en liten
hund. De har varnats för att ge sig ned
till de lägre våningarna, men efter ett
tag försvinner hunden, och så små-
ningom även fadern. I en parallell-
handling får vi följa ett myrsamhälle i
en närbelägen skog….

***

De rör sig framåt, plågade. Varje
steg är smärta. De har sådan lust
att somna om och försjunka i

overksamhet som miljoner av deras syskon!
Men det får de inte. De är de första som
har vaknat. Deras uppgift nu är att väcka
hela staden.

De går ut ur staden. Solljuset bländar
dem, men kontakten men den rena och
oförfalskade energin är ett livselixir.

Solijuset tränger in i våra utmattade kroppar,
Ger ny kraft åt våra ömmande muskler
Och låter oss samla våra skingrade tankar.

Det är en gammal rödmyrestack från
hundrade tusentalet. Redan på den tiden
fick de lust att stämma upp en lovsång när

de kände värmen mot kroppen.
När de väl kommit ut börjar de tvätta

sig metodiskt. De utsöndrar vit saliv och
putsar käkarna och benen.

De borstar sig. Det är en oföränderlig
ceremoni. Först ögonen. De trettontusen
små fasetterna som varje öga består av
tvättas, fuktas, torkas. De gör samma sak
med antennerna, de bakre kroppsdelarna,
de mellersta kroppsdelarna, de främre
kroppsdelarna. Till sist putsar de sin vackra
röda hud tills den skiner som droppar av
eld.

***
Så småningom löper historierna sam-
man, och möjligheterna till kommuni-
kation mellan människa och insekt kan
anas. Vi får veta att myrornas sam-
hällssystem inte är så totalitärt som vi
kanske föreställt oss det, och inte heller
så statiskt.
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Spionen har lyckats fly! Om hon
lyckas ta sig tillbaka måste vi hitta
en förevändning att angripa den

sextiofemte staden ...
De stendoftande soldaterna har avlagt

rapport med sänkta antenner. När de har
dragit sig tillbaka begrundar Belo-kiu-kiuni
en stund detta bakslag för hennes hemliga
politik. Hon känner sig mycket trött och
drar sig till minnes hur det hela började.

När hon var liten stötte hon också ihop
med ett av dessa förfärande fenomen som
fick henne att anta att det existerade
jättelika varelser. Det var just efter hennes
svärmning: hon hade sett en svart platta
krossa flera befruktade drottningar utan att
ens äta upp dem. Senare, efter det att hon
hade grundat sin stad, hade hon lyckats
ordna ett möte angående detta föremål, där
de flesta av drottningarna – mödrar och
döttrar – var närvarande.

Hon mindes. Den första som talade var
Zoubi-zoubi-ni. Hon berättade att flera av
hennes expeditioner hade likviderats av
regn av rosa huvuden som hade krävt
hundratals dödsoffer.

De andra systrarna hade bjudit över
varandra. Var och en räknade upp alla de
myror som hade dödats eller stympats av
rosa huvuden och svarta plattor.

En gammal drottning, Cholb-gahi-ni,
sade att hon hade hört att de rosa huvudena
bara förflyttade sig i grupper om fem.

En annan syster, Roubg-fayli-ni, hade
stött på ett stillastående rosa huvud som
mätt nästan trehundra huvuden. Det rosa
huvudet var förlängt av en mjuk substans
som luktade mycket starkt. Man hade
genomborrat huvudet med käkarna och till
sist stött ihop med vita och hårda stänglar
... som om dessa djur hade ett skal inuti
kroppen i stället för att ha det utanpå.

Vid slutet av mötet var drottningarna
överens om att eftersom dessa fenomen
övergick deras förstånd gjorde de bäst i att
hålla dem hemliga för att undvika panik i
myrstackarna.

Belo-kiu-kiuni å sin sida kom mycket
snabbt på idén att utforma sin egen
”hemliga polis”, en arbetscell som vid den
tiden bestod av ett femtiotal soldatmyror.
Deras uppdrag var att eliminera vittnen till
fenomenet rosa huvuden och svarta plattor
för att undvika att fullständig panik utbröt
i Staden.

Det var bara det att en dag inträffade
någonting ofattbart.

En arbetare från en okänd stad hade
fångats in av hennes stendoftande krigare.
Drottningmodern hade skonat henne,
eftersom hon kunde berätta om saker som
var fullständigt otroliga och som man aldrig
hade hört talas om tidigare.

Arbetaren påstod att hon hade blivit
kidnappad av de rosa huvudena! De hade
kastat ner henne i ett genomskinligt
fängelse, i sällskap med flera hundra andra
myror. De hade fått utstå alla möjliga sort-
ers upplevelser. Det hade hänt flera gånger
att de hade lagts under en glasklocka och
besprutats med koncentrerade dofter. Detta
var till en början mycket smärtsamt, sedan
blev dofterna gradvis tunnare och för-
vandlades till ord!

Till sist hade de rosa huvudena pratat
med dem genom dessa parfymer och
glasklockor. De hade presenterat sig som
jättedjur som kallade sig själva ”män-
niskor”. De (hanar eller honor?) påstod att
det fanns en gång utgrävd i graniten under
Staden och att de skulle vilja prata med
Drottningen. De hade försäkrat att de inte
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skulle göra Drottningen illa.
Därefter gick allt fort. Belo-kiu-kiuni

hade mött deras ”myrambassadör”, Dok-
tor Li-ving-stone. Det var en underlig myra
med en lång genomskinlig mage. Men det
gick att prata med henne.

De hade pratat länge. I början förstod
de varandra inte alls. Men bägge var
uppenbarligen lika upphetsade. Och de
verkade ha en hel del att säga varandra ...

Därefter hade människorna ställt i
ordning den jordfyllda lådan vid gångens
mynning. Och Drottningmodern hade
försett denna nya stad med ägg. En stad
med hennes barn, gömd för alla hennes
andra barn.

Men Bel-o-kan 2 var mer än sten-
krigarnas stad. Den hade blivit till en
förbindelsestad mellan myrornas värld och
människornas värld. Det var där som Dok-
tor Li-ving-stone ständigt uppehöll sig (ett
namn som var fullständigt förryckt).

UTDRAG UR SAMTAL: Utdrag ut det
artonde samtalet med drottning
Belo-kiu-kiuni:
MYRA: Hjulet? Det är otroligt att vi inte

har kommit på idén att använda hjulet. När
jag tänker på att vi alla har sett hur
dyngbaggarna rullar sina klot och ändå har
ingen av oss kommit på hjulet.
MÄNNISKA: Hur tänker du använda
denna kunskap?
MYRA: För ögonblicket vet jag inte.

Utdrag ur femtiosjätte samtalet med
drottning Belo-kiu-kiuni:
MYRA: Du låter sorgsen.
MÄNNISKA: Det måste bero på att jag
inte har ställt in min doftmaskin riktigt.
Efter det att jag lade till det känslomässiga
språket, skulle man kunna säga att ma-
skinen har fått vissa brister.
MYRA: Du låter sorgsen.
MÄNNISKA: ...
MYRA: Du sänder inte längre?
MÄNNISKA: Jag tänker att det är ett rent
sammanträffande. Men i själva verket är
jag sorgsen.
MYRA: Vad är det med dig?
MÄNNISKA: Jag hade en kvinna. Hos oss
lever hanarna länge, och alltså lever man i
par, en hane för varje hona. Jag hade en
hona och jag förlorade henne för några år
sedan. Oeh jag älskade henne och jag kom-
mer aldrig att glömma henne.
MYRA: Vad betyder det att säga ”älska”?
MÄNNISKA: Kanske att vi hade samma
dofter?

***
Fascinationen för underjorden, som en
plats för invigning i mysterier, kan
spåras till antiken, men även till
samtida författare, som den rumänske
religionsforskaren och författaren
Mircea Eliade vilken i ”Den gamle
mannen och officeren” (4) beskriver en
annan märklig källarvåning.

Werber är mycket känd i Frankrike,
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och har gett ut flera andra böcker t ex
Les Thanatonautes (1994), om en
upptäcktsresa till dödsriket – en
skönlitterär iscensättning av tibet-
anernas och egypternas dödsböcker.
Varför har vi så fega förlag i Sverige,
som bara ger ut engelskspråkiga
bestsellers? Werber skriver för övrigt
även manus till såväl serier (5), bl a
om myrorna, samt till film- och teater-
produktioner.

Denne författare, besatt av intel-
ligensens verkliga natur är, kanske inte
så förvånande, speciellt fascinerad av
Philip K Dicks verk, t ex novellen ”Do
androids dream of  electrical sheep?”
(filmad som Blade Runner), i vilken
konsekvenserna av artificiell intelligens
och empati demonstreras (6). Även
andra science-fiction-författare hör
naturligtvis till hans favoriter såsom
Isaac Asimov och Frank Herbert.

Vi kan till sist inte undanhålla er ett
stycke ur Werbers antites till myr-
trilogin, novellen ”Våra vänner män-
niskorna” (7). Denna är skriven i en
skenbart hurtig och lättsam stil, som
påminner om Umeåskribenten Reza
Yazdanis krönikor i Kuriren. Novellen
är en handledning för ägare till exem-
plar av den intressanta arten ”män-
niska”:

***
Hur skall man utfodra dem?
I allmänhet tycker människorna mycket om
bitar av äpple och om kvittenmarmelad. Det
enklaste är att utfodra dem med spann-
mål….Man kan också ge dem uppblötta
brödsmulor…OBS att om man glömmer att
utfodra en grupp människor under mer än
2 veckor så slutar det med att de äter upp
varandra.

Humanariet.
Ett konstgjort människobo kallas human-
arium. Man kan skaffa det i människo-
affären eller lika gärna bygga det själv. Men
framförallt kan man inte nog upprepa att
det måste ha små hål upptill för andningens
skull. I övrigt måste man noga övervaka
temperaturen och fuktigheten. Vid vilken
temperatur trivs människorna bäst? Vid 30o

kan man roat betrakta hur de tar av sig sina
små plagg. De förefaller lyckliga och ägnar
sig flitigt åt fortplantning.”

***
Referenser
1) Charles Nodier: Människan och
myran. Översättning: Lars Bjurman
Sid 81-91 i Fantastika (27 franska
författare i urval av Lars Bjurman). Bo
Cavefors Bokförlag 1964.

2) En intervju med B.W:
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6) En annan intervju: http://
belokan.citeweb.net/werb3.html

7) http://www.werber.imaginet.fr/
sommaire/projets/nouvelles/
nouvelles.htm

Denna essä tillägnas vår vän Myrjan,
som gladde sina lägenhetskamrater
med ett eget myrmekarium…..
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