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Insekternas litteraturhistoria, del 28. Berättelsen
om ’O’ eller en hip skivsamlares känsla för fjärilar

ANDERS N. NILSSON & GÖRAN SJÖBERG

Lars Olof Månsson, mera känd som Lasse
O’Månsson eller Daddy O’, föddes i Sala
1931. Han dog nära utgången av 1988.
Hans författarskap rymmer ett 20-tal titlar
publicerade mellan 1960 och 1989, varav
den sista posthumt. För vår generation
torde han främst vara känd för sina flugigt
bevingade radioprogram, fr a Blå tummen
och Bättre sänt än aldrig, plus det lång-
variga redaktörskapet för tidskriften
svenska MAD. Som ett av de s k Skäggen
var han med och skapade tittarstormar i TV
under början av 60-talet. Han drog ihop en
omfattande  skivsamling  omfattande  ca
10 000 LP-skivor och hade ett utvecklat
sinne för det absurda i många udda
inspelningar av kalkontyp. Om alla läsare

hjälper till kanske vi kan få SR att äntligen
sända den enda TV-inspelningen av Bättre
sänt än aldrig från 1974 med en rad av
underhållningens naivister på scenen.
Programmet har inte sänt hittills men –
Bättre sent än aldrig, tycker vi!

Läs mer om Daddy O’ i Nilmander och
Ahlborns fina bok från 2002. En ömsint
hyllning till den humoristiska kortprosans
mästare med en fin introduktion till hans
författarskap och ett rikt urval texter ur
flera av hans bästa böcker. Vi kallar honom
här för ’O’ för att göra det enkelt för oss
och citerar hans bucker som nr enligt listan
på slutet – kolon – aktuell sida i respektive
värk.
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Rena nostalgitrippen för oss MAD- och
HJÄLP-läsare att så här ca 40 år efteråt
återvända till dessa texter. Besvikelsen när
Alfred E. Neumans fanclub las ner 1966
känns fortfarande. Så här efteråt känns
MAD mycket amerikansk, även i svensk
översättning, och det är framför allt O’s
ledare och insändarspalter som har behållit
sin lyskraft. Kanske för att HJÄLP hade
en vuxnare inriktning känns den fort-
farande vital och fräck dominerad av sitt
inhemska originalinnehåll producerat av
dåtidens främsta humorister. Kika efter
pocketen ’Den lilla hjälparen’ för ett jysst
sample av innehållet.

Magfjärilar och andra lepidopterer
Insekter är inget av ’O’ stora ämnen även
om de fladdrar förbi här och där mellan
textraderna. Ibland känns det som om han
åtminstone känt nån som samlat fjärilar,
då han kan uppvisa djupa insekter i
samlarens själsliv:

Hindrar man ett litet barn, som i missriktad
djurvänlighet inträngt i sin faders kammare

och där sönderbrutit 12 montrar med
dyrbara rumänska fjärilar för att bära ut dessa
djur bland blommorna i trädgården, ja,
motsätter sig en förälder ett sådant lekfullt
upptåg blir hela barnet nästan snedvridet och
närmast elakt. Det blir då som kravallystet
och välter grannbarnens trampbilar, inte
långt ifrån vägrar när man hövligt ryter åt
det att gå ut och sätta potatis, ja, i värsta fall
kan man överrumpla det nere i källaren där
det med grymma grymtningar med knapp-
nålar ses sticka ut ögonen på potatisen.
[3:101]

Eller som han helt sakligt konstaterar på
ett annat ställe:

För en del kan fjärilsamlande bli religion, för
andra politik. [8:37]

Bland lepidoptererna är det särskilt
magfjärilarna som tycks ha inspirerat O till
att beröra entomologien i sina under-
fundiga texter:

- Isses va spännande! Ja blir alldeles pirri.
Får fjärilar i magen.
- Bra! Då behöveru inte nåra flinger.
- Så opportunt som ångest e i våra dar skulle
världens samlade magfjärilar ruinera Kellogs.
- Då berikar dom flingerna me psykofarmaca
... [7:39]

Mer magfjärilar hittar vi i ’Fantasi funkar’,
lanserad som en ungdomsbok. Via fjärilar
i magen hamnar vi rätt i en tv-auktion:

’Men det är inte bara musiken. Jag är nervis
också. Fjärilar i magen, om försäljarn förstår.’
’Det är mitt yrke att förstå. Fjärilar i magen?
Det var värre. Då måste ni nog svälja
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tussarna förstås. Så bedövas fjärilarna.
Tuppar av! Se’n kan ni trä upp dom på nålar,
sätta dom i små glaslådor och skänka dom
till tv-auktionen.’
Jag hakade på och försökte härma den där
snubben dom hade i tv:s auktion på Skansen,
ni vet:
’Får je ett rejält bud på di håra fjärilarna nu.
Di ä skänkte åv Bempa Åkerbock på
Reklambacken 1000! Han vill va anonym.
Och dr Baehrendz här har säkert nå’t vackert
te å säje om dom...’
Och Janne lyckades rätt skapligt med sin
imitation:
’De ä mycke... vill jag säga... fjärilar... vackra
fjärilar, vill jag säga. Önskar vi hade dom här
på Skansen. Dom skulle inte vara så dyra i
maten heller.’
Nu böt jag och blev en svårövertalad Bempa,
fast inte riktigt på riktigt...
’Tja, men som jag sa, så har jag svårt att käka
bomull. Det hänger ihop med nå’t som
hände min moder när hon väntade mig...’
’Väntade din morsa dig? Jag kom oväntat,
jag.’ [11:132]

Säkerligen inspirerad av Rachel Carson
och Palmstierna m fl anknyter O’s texter
ofta till det taskiga tillståndet i naturen.
Biocider och annat giftigt stuff är kännbart
även för butterflyna:

”En härlig söndagsmorgon i den månaden
maj tog vi med våra barn ut i naturen för att
visa dem densamma. Beträffande själva solen
var de väl förtrogna med denna och
uppletade utan tillsägelse paraplyer till
samtliga familjemedlemmar för att vi skulle
kunna nedbringa strålningsrisken som lär
vara lika farlig som den från en färgTV. Den
minste tog en papperspåse över huvudet,

men jag påpekade för honom att han redan
var mycket illa ute eftersom det konstaterats
att modersmjölken innehåller DDT, på vilket
han replikerade att det åtminstone skulle
befria honom från sådan vuxenstress som
fjärilar i magen, för vilket jag tillrättavisade
honom och framhöll att det i så fall var något
att slå vakt om, eftersom det inte finns några
fjärilar någon annanstans nu, sedan de supit
ihjäl sig på diverse biocider. [6:21]

Men – helikoptern är, som bekant, inte
bevingad. Och inte heller de omsjungna
fjärilarna på Haga kommer att vara det, om
besprutningar, med ty åtföljande mutationer,
får fortsätta. [12:17]

Våra tvåvingade vänner
Vid sidan om fjärilarna är det främst flugor
som ofta återkommer i O’s texter. Mest
troligt är det vanliga husflugor som avses.
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De associeras flera gånger till mat och
föruttnelse, som i följande exempel:

Det ringer i telefon en tidig, dum morgon
när solen står som en rykande stekpanna på
himlapällen och nykläckta flugor krälar ur
en död hund ivrigt diskuterande morgonens
on dits; senaste olyckskrönikan rubricerad i
en flugtidningsrubrik:

DYSTER MIDSOMMAR
4.327.911 FLUGOR
DRUNKNADE I LÖKSOPPA
[5:127 & 6:27]

För att hålla reda på alltet: låt datummärka
flugorna! Så vet man ju bergis vikken da de e!
[2:60]

På O’s novembermeny återfinns bl a
följande desserter:

Tulpaner i flugsås
Tattarbakelse [6:44]

Flugornas fantastiska förmåga till snabb
förökning kan förklara varför de ofta dyker
upp i mer sexuella sammanhang. Det första
av följande två stycken är även ett exempel
på O’s ofta använda teknik att vända ut-
och-in på allmänt vedertagna tankegångar
i och med att försök på människor här tycks
få föregå tillämpningar på djur:

- ... och nu när vetenskapen genom experi-
ment på mänskor vet vilka risker som är
förenade med p-piller kanske den snart nått
dithän att man vågar sig på att försöka ge
det åt flugor. Inför flugorna känner jag mig
maktlös! [14:67]

Jan Lindblad meddelar om en originell
filmsekvens som han tog i Paraguay i vintras.
Tvenne paraguayanska husflugor låg med
varandra.
- Jag filmade ett halvår och dom bara låg
där. Sen gick jag fram och frågade på
flugspråket, som jag lärde mig i scouterna i
Maria folkskola, hur det egentligen stod till.
Det stod inte till, det stod still. Dom var
döda. Men jag ger inte upp, visslar den alerte
filmaren och småspringer mot kubanska
ambassaden iför att få en legitimationscigarr
till Fidels land, där han ska filma härskarens
fimpar under parningsleken. [7:205]

O’s bokproduktion kan lite grovt indelas i
följande tre kategorier: (1) mer lättsamt
absurt ordflöde av blandat innehåll, (2)
skruvade självbiografiska texter, och (3)
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mer seriöst stuff. Huvuddelen av de ovan
saxade texterna måste hänföras till den
första kategorin. Många stycken i denna
kategori kan läsas både som ledare i MAD
eller samlade i bokform, en slags återbruk.
Till den andra kategorin hör främst ’Paddys
memoarer’ och ’Rädd att landa’. Från
ungdomsåren i Sala är det främst beskriv-
ningen av tiden som hjälpreda på dags-
tidningsredaktionen som når oanade
höjder. Borde kunna bli ett fint filmmanus!
Ta bara fröken Bods försök att dressera
flugor:

Det var fröken Bod det gällde - men det finns
inte mycket att tillägga om henne.
Hon var en ärbar yppig kvinna som inte
gjorde en fluga något förnär.
Hoppsan - där slank det ur mig en svart vits.
För flugor var just något hon gjorde förnär.
I sin sysslolöshet på expeditionen röck hon
vingarna av flugor och försökte dressera dem
att hoppa i en tändsticksask. Hon band också
snören vid något ben och lät dem flyga runt
i rummet som modellflygplan och kunde
kommendera in dem för landning i penn-
stället när hon så önskade.
»Gul Adam till Dum Fluga - klart för
landning», kunde hon kommendera och så
halade hon in sin flugmaskin.
Det var hennes hobby. Hon broderade i varje
fall inte eller slog frivoliteter - utom en och
annan på Smittens skrivbord - utan hon
föredrog de enkla nöjena framför all ytlig
världslig flärd. [10:229]

Lite mer självbiografiskt
Ungdomsåren tillsammans med kompisen
Akela skildras mycket underhållande i
’Paddys memoarer’. Ynglingarna uppvisar
oanade insikter i binas själsliv. Månne

någon av deras föräldrar hade en liten
bigård?

»Det är inte nyttigt att gå med hatt på
sommaren.»
»Är det inte nyttigt att gå med hatt på
sommaren? Vem har sagt det?»
»Jag sa det. Alldeles nyss. Man kan bli anfallen
av bisvärmar.»
»Bisvärmar?»
»Svärmar av bin.»
»Aha! »
»Dom tror att man är deras vårdare och
störtar emot en och vill ha honungskakor
eller vad dom får att äta.»
»Di där skötarna brukar ha nät för ansiktet.
Nät som hänger ned från hattbrättet.»
»Ja det är en kokett kvarleva från det pryda
oscarianska tidevarvet.»
»Och har man inga vaxkex att bju’ på så blir
di förbannade?»
»Skulle du bli glad om du var bi?» [10:175]

Bland våra sexbenta vänner är det särskilt
hopprätvingarna som tidigt tilldrog sig
gossarnas intresse. Fint att se att de kunde
skilja på gräshoppor och vårtbitare:

Jag minns hur vi brukade jaga gräshoppor
på Trekanten. Det var en ren styrke-
demonstration från vår sida. Egentligen var
det vårtbitare, försökte man lära oss i skolan,
men skillnaden besvärade oss inte då, och
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har aldrig gjort det senare heller. Vi hade
dock understundom mycket seriösa avsikter
med jakten: de påstods kunna ta bort vårtor,
detta mänskliga paria-kastmärke.
När de biter avger de en mörk vätska, det är
den som är naturens bot mot detta ungdoms-
årens gissel, enligt de gamle. Vi lät dem aldrig
bita; vi fångade dem i skymningen då de var
som flitigast, sen klämde vi dem över nacken
till dess att den mörkt bruna vätskan sprang
fram. Den droppades på vårtorna. Om det
hjälpte? Ja, jag kan bara tala för mig själv -
jag har inga kvar.
Finnar fick vi dras med dock. När dessa för
senare tiders ungdom blev acne, uppfanns
undergörande salvor.

Vi satt i kvällsdunklet och lät vårtbitarnas
hemliga fluidum torka på våra besmittade
fingrar.

»Morsan antydde på ett mycket invecklat sätt
att vårtorna berodde på att man runkade»,
sa Akela.
»Jag tror henne! Det är hursomhelst ändå
ännu farligare att låta bli. Tänk vad med saft
det skulle samlas annars! Man fick ta ballarna
på en skottkärra», försökte jag skämta bort
det. »Du har inte tänkt på möjligheten med
tjejer?»
»Jag har inte tänkt på annat än möjligheten
med tjejer!»
»Om det inte vore för lukten ändå, så vore
det väl ingen match.»
»Flickor luktar först när dom kommer i
kontakt med mänskans bakterier», trave-
sterade jag.

Inte sällan stockade sig jargongen i halsen:
ett naket skälvande allvar smög sig på oss,
bakifrån.
Vi var i de första tonåren; de kring våra fötter
vimsigt irrande myrornas beteende var
uppenbara självklarheter för oss i jämförelse
med de livets stora mysterier som mest
sysselsatte vårt tankeliv.
»Undrar hur det känns?»
»Det vet du väl. Fast dubbelt så bra.»
»Jag kom på ett par i Lärkträdsbacken ... »
»Nähä?»
»Bombis! Det var bara en ung tjej och en fet
gubbjävel. På dom verkade det som om det
gjorde ont.»
»Det var för att det var skönt som dom stöna
och så. Det har du väl läst! »
»Det är nog olika, farsan snackar...»
»Snackar?»
»Låter som nån bön.»
»Tänk att få dra över Evy. Eller Lillemor
åtminstone.»
»Mmm. Men det blir ju inte förrän man gjort
lumpen. Och då är dom ju gamla!»
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»Det är just nu man skulle behöva’t. Att det
är förbjudet så här kan inte va nyttigt.»
»När man blir gammal har man ju ingen
glädje av’et.»
»Jag tror vårtorna beror på det.»
»Vårtorna?»
»Att man får hålla tillbaka sexuella behov.
Det slår ut i form av vårtor! I längden nåt
ännu värre. Bölder. Pest.»
»Jaja. Jag tror dig. Fast det kom ju nån bok
av den här Lo Johansson om att... ’Släpp till
flickorna’ heter den.»
»Finns den på biblo?»
»Säkert. Kanske. Men är väl lika förbjuden
som ’Studs Lonigan och hans gäng’...»
»Ska vi jaga mer gräshoppor?»
»Å ha på lager?»
»Just.»
»Man botar inte det onda med att ta bort
symtomen, som farsan säger.»
»Onda. Vilket onda?»
»Att vara ung.» [10:90]

När vi nu råkar vara inne på hopprätvingar
så är det svårt att kringgå en story från O’s
insiktsfulla redogörelser för rapandets

historia. Kanske har han utgått från lite mer
biblisk inspiration i sin redogörelse för
rapandets roll i det gamla Egypten:

En av utrymmesbrist ej medtagen story i Ur-
Bibliskan berättar om hur Mozak, Pudrons
son, och först känd som den ur Bio-
dynamiska lunden utstötte byspelevinken,
vid ett historiskt tillfälle, med ena handen
blott, hejdade en jättelik svärm av mänsko-
ätande gräshoppor. Himlapällen, står det
skrivet, var vid horisonten ”svart som
förtappat bly”, då Zodiak 500, Läppjandets
demon, låtit sju gånger sju billioner gräs-
hoppor i formeringar om skvadroner på 999
000 gräshoppor vardera samtidigt hemsöka
Honungens land och mjölkens, som straff
för att hans son Ferrichrome Super X fått
en snyting av en zigensk harpo-befallare, då
gudasonen, förklädd till en sorglös och
muntert vyschlande krokodilmånglare, gjort
närmanden till en äldre arab med skinn på
näsan. Enligt mytomanerna var det just
denna episod som var den egentliga orsaken
till vad som blivit känt som Spektaklet i Delfi.
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När Mozak modigt stod med ena handflatan
djärvt spretande mot skyn förbluffade han
de invältrande gräshoppsmassorna så att de
svettiga av skräck stelnade i luften, och
därefter, säger krönikören, på ett ”tokroligt
sätt baklänges sökte hoppa tillbaka till sina
stinkande nästen vid horisonten, där länge
röken från de upprört och förargat kokande
träsken i flera år var det enda synliga beviset
för att dessa träsk kokade förargat och
upprört”. Skälet till att den kusliga gräs-
hoppssvärmen baxnade var alltså en kolossal
rapning. [12:95]

’Rädd att landa’ från 1977, med ett eminent
omslag ritat av Arnold, är O’s manliga och
svenska svar på Erica Jongs ’Rädd att
flyga’. På samma sätt som i Paddy-trilogin
kan stoffet i grunden delvis vara själv-
biografiskt, men nu med fokus på de

sexuella erfarenheterna, eller ’science
fucktion’ som författaren själv kallar det
hela. Hur ska vi tolka att bruden vid altaret
får bära efternamnet Flatlus?

Två som älskar varandra är två som tävlar i
konsten att proppa varandra fulla med
falskheter. Prällen skulle egentligen säga:
”Vill du taga denna Vajlet Imilia Flatlus att
svika henne i lögn och trolöshet?” Och
bruden ska svara: ”Hemskt gärna” med
sammanbitna tänder. Det enda sanna hon
kommer att säga i det äktenskapet. [8:139]

Om myrornas lösaktiga leverne
Av steklar förekommer i O’s texter endast
sociala aculeater som humor, getingar och
myror. De sistnämnda är inte direkt några
dygdemönster och speciellt i maj månad i
den första vårsolen kan de vara riktigt
besvärliga:

- De första berusade myrorna uppträder
störande och ställer till oreda i ekologin.
Fältassistenter söker numera medelst
gitarrspel, samt en drive för sundare kost, få
myrorna att inse sin situation. - Vi vill inte
tillgripa tvång. Det är inte myrornas eget fel,
det är skogens, säger en representant.
[13:141]

Den uppmärksamme radiolyssnaren kan-
ske minns några av de märkliga program
som O refererar till i några av sina texter:

Sven Gillsäter har gjort en märklig ljudupp-
tagning för radio av tvenne myror som
knullar.
- Det hörs inget vidare, medger han lite
besviket. Men från amerikansk TV har jag
lånat skrattskivor som pålägg, så det blir nog
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ett hyggligt program, avrundar han hastigt
och cyklar med fladdrande äppelknyckar-
byxor åt Odenplan till. [7:206]

Mer seriöst stuff
Det är lite svårt med humorister som även
skriver mer seriösa texter. Man vet liksom
inte när man ska garva och inte. Man skulle
kunna tolka det som att O’s humor blev så
sjuk att den dog. Enligt vår bedömning ska
främst de tre buckerna ’Den förbannade
fantasin’, ’Min pianist är sjuk’ och
’Magiska berättelser’ tas på fullaste allvar.
Ett tecken på detta är att de samtliga är
mycket glesa på mustigare kryphistorier.
De två förstnämnda titlarna innehåller båda
en del lyrik och här återkommer favorit-
temat fjärilar, bl a i dikten ’äcklet’:

som rusigast i middagshettan ser jag de
singlande fjärilarna
vagt konfirmerar de mina iakttagelser
en erinran om att färden från äcklet
fortskrider
men jag är för utmattad för att till fullo
fullfölja
tankegången
återgå till coma i is
så faller jag i dvala och lägeln rullar ur min
hand

jorden slickar i sig vinet medan mörker
omsluter mig

mörker som kanske kan ge mig svaret
men det finns så många mörker
jag söker mörkret med den totala tystnad
som kan ge mig svaret
muntert fladdrar fjärilarna över ängen
de är fjällen som fallit från guds ögon
[9:15]

De kortare texterna i ’Min pianist är sjuk’
ligger som mitt emellan dikter och aforis-
mer. I två av dem omnämns insekter, och
härav dagsländor för första och ända
gången så vitt vi kunnat se:

Oro vs. sans och måtta

Ständig oro ger din puls sin energi;
sans och måtta är fjärilar
som ej låter sig fångas
- inte levande.
[15:70]

’Tid’

Den jäktade lade i sin brådska inte märke till
skriften på väggen:
DEN OTÅLIGE KLAGAR
ÖVER BRIST PÅ TID
- Tälj honom fabeln om dagsländan som
äktade en snigel.
[15:72]

Den posthuma ’Magiska berättelser’ är
utan tvekan den vackraste boken i O’s
produktion. Det stora formatet och den
påkostade utformningen i kombination
med Joakim Pirinens illustrationer gör
denna volym till något alldeles extra. De
elva ingående berättelserna är alla mycket
säregna och stannar kvar i minnet. I den
märkliga cirkustruppen från ’Sista före-
ställningen’ återfinns Spindelmannen, som
blir utgångspunkt för följande utläggning
om spindlar:
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DE FÅNGADES PÅ vårarna och göddes med
spädbarns blod tills de blev stora som en
knuten näve och slutligen sprack. Innanmätet
smordes in på kroppen på blivande brudar
för att barnen skulle födas med läderhud.
SKALEN SOLTORKADES fyllda med salt tills de
blev torra och spröda och lät sig smulas
mellan fingrarna. Därefter röktes de och
framkallade därvid storslagna fenomen: folk
sjönk ned genom jorden och kunde vistas
där i dagar utan föda, utforskande de dödas
hemliga gångar och mässor.

Musikaliska referenser
O’s texter är fulla av hänvisningar till
musiker och plattor, och oftast gäller det
jassen. Han skrev initierade skivrecen-
sioner, bl a i HJÄLP. I kåserierna är det
ofta nån form av name-dropping som
gäller. Vi kan inte låta bli att avsluta med
följande musikaliska utvikning från
’Fantasi funkar’. Helt tydligt är det plattan
’Doug Sahm and Band’ (Atlantic SD7254)
från 1973 som han lyssnat in. På den
sjunger ju Dylan sin egen låt Wallflower
tillsammans med Doug. Att Bob spelar
’harp’ borde nog snarare tolkas om
munspel. Men är det lek med ord så är det.
I vilket fall en kanonplatta med ett grymt
omslag tecknat av Gilbert Shelton.

Kvar i en grumlig dröm om gigantiska
bärfisar som invaderat jorden och inte nöjde
sig med att vara allmänt otrevliga som våra
små, som man hittar bland bär, utan enorma
varelser som la av rökare som var rena
pesten: jordens befolkning
måste fly från vårt dyra klot och... Ja, jag var
kvar i mina drömmar och hade tydligen, utan
att tänka på det, knäppt på kassettband-

spelaren, som denna dimmiga morgon till
råga på allt råkade bjuda på något som
spädde på flummigheten: ett vax jag bandat
av ur Jannes samling. Doug Sham hette
snubben som svarade för knaset. Det var för
Bob Dylans skull jag hade fastnat för plattan.
När det kommer till kritan gör Bob allt,
inberäknat spelar harpa (!) på plattan - utom
att sjunga mer än på ett spår. Och då i duett
med någon annan lirare!
Så inte satte den musiken fart på mitt
blodomlopp. Det tycktes stå stilla. I vart fall
hade det ännu inte nått huvudet, för jag fann
att jag plötsligt var påklädd utan att ha en
aning om att jag klätt mig.
Jag prövade på att skruva upp ljudet till max
för att se om inte det skulle sätta sprätt på
blodkropparna. Striden mellan de vita och
röda skulle väckas till liv - om det nu är så
att dom strider. Nä, dom är nog polare; hur
som helst låg tydligen dom också och
slaggade i godan ro. För tidigt till och med
för hormoner och tarmarna i skallen, tänkte
jag. Och så begär vårt samhälle att dess
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beskyddare och vän ska kunna funka. Jag
hade ingen lust att käka frukost heller. Hej,
här kommer grabbarna på skivan loss litet
grann plötsligt... [11:99]
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Läs mer om Daddy O’ i den härna
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