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Syrsologins grunder
ANDERS N. NILSSON
Jag kan inte längre höra syrsor, det är trist
men det är en överkomlig brist
Syrsans sång är inte någon oersättlig sång
men ändå, jag minns en gång

Så börjar den vemodiga visa som primadonnan Zarah Leander brukade sjunga, med
text av Gösta Rybrant och musik av Jules
Sylvain. Syrsornas sång, som är hög och
drillande, produceras endast av hanarna när
de gnider framvingarna övre delar mot
varandra, vilka är försedda med fil, skrapa
och resonansfält. Med åldern kan människan
tappa förmågan att höra dessa höga toner. I
vardagsspråket torde syrsor även omfatta
gräshoppor och vårtbitare, vars läten sångtexten kan tänkas referera till. I Norrland
torde den synantropa hussyrsan, Acheta
domestica (Linnaeus, 1758), vara den enda
egentliga syrsas sång man kan ha fog för att
sakna. Tråkigt nog för sångens romantiska
drag sjunger den idag enligt artportalen
endast på soptippar, som i Vännäs och på
Dåvamyran, även om den tidigare även
sjungit inomhus, som i kulvertarna under
Umeås universitet och sjukhus. Redan Linné
observerade den inomhus i Norrland, men
hur länge den då funnits på plats tycks vara
osäkert. Artens ursprung torde vara beläget
i Nordafrika och Mellanöstern.
Ordet syrsa eller sirisse förekommer i
tyskan med liknande former i flera andra
europeiska språk. Engelskans ”cricket”
anses ljudhärmande med rötter i franskan.
Latinets ”grillus” återfinns även i tyskans
”Grille” och även vi talar om griller i
huvudet. Danskans ”faarekylling” tar fasta
på att sången liknar kycklingars pip och även
har ansetts förebåda ond bråd död och annan

fara. Syrsor ska inte förväxlas med andra
sjungande insekter som cikador, vilka tillhör
halvvingarna och på svenska benämns
sångstritar.
Syrsan vid härden
En klassiker bland syrsor i europeisk
skönlitteratur är The Cricket on the Hearth

Hane av den tvåfläckade syrsan, flitigt använd vid
syrsfäktning i Kina. Från Otte & Cade 1984.
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Hussyrsan som symbol för husfriden gör
vad den kan för att skänka den lilla enkla
familjen trivsel i tillvaron. Den sätts på prov
när fadern i sin förtvivlan är på väg att döda
sjömannen han tror vara sin unga frus
älskare, och syrsans sång lyckas mirakulöst
nog leda in utvecklingen i goda banor:

En syrsa av gjutjärn att placera invid kaminen eller öppna
spisen. En symbol för lycka i hemmet ingen vill sakna
efter att ha läst Dickens.

av Charles Dickens, som kom ut lagom till
julen 1845. Den kom i svensk översättning
av Thekla Knös redan 1847 under titeln
Syrsan vid spiseln, och kom senare även att
ingå i samlade utgåvor av Dickens Julberättelser. Hussyrsans sång får här tillsammans med tekittelns surrande symbolisera
husfriden i en liten enkel men godhjärtad
familj vars tillvaro störs av ett stundande
bröllop och en främlings uppdykande. En
missunsam äldre herre är på väg att äkta en
ung söt flicka pådriven av sin blottställda
moder. Men ryktena har nått flickans
tidigare käresta; en sjöman som anländer
förklädd just innan brölloppet ska stånda. Ett
nära nog fatalt missförstånd uppstår när
familjefaderns unga hustru ses tillsammans
med den unge mannen, men hela härvan kan
klaras ut med hjälp av syrsans och några
andra goda väsens inflytande. Flickan får sin
sjöman, festligheterna påbörjas och den
gamle försmådde brudgummen genomgår
en snabb förändring till det bättre. Spä på
med sjömannens fattige utslitne far och hans
blinda syster och vi har en riktig melodram
att avnjuta.

When, suddenly, the struggling fire illumined
the whole chimney with a glow of light; and
the Cricket on the Hearth began to chirp! No
sound he could have heard; no human voice,
not even her’s; could so have moved and
softened him. The artless words in which she
had told him of her love for this same Cricket,
were once more freshly spoken; her
trembling, earnest manner at the moment, was
again before him; her pleasant voice – oh what
a voice it was, for making household music
at the fireside of an honest man! – thrilled
through and through his better nature, and
awoke it into life and action. He recoiled from
the door, like a man walking in his sleep,
awakened from a frightful dream; and put the
Gun aside. Clasping his hands before his face,
he then sat down again beside the fire, and
found relief in tears.

Dickens indelade inte sin berättelse i kapitel
utan i trenne “Chirp”, vilket är engelskans
transkribering av syrsans sång. Nils Holmberg skriver i sin översättning från 1983
istället ”knirp”, vilket är den enda tolkning
i bokstäver av ljudet ifråga jag sett på
svenska. Jag hittar inte knirp i SAOB online
men det finns med i SAOL 11:e utg. 6:e
tryckn. Där knirpa är det samma som knirka,
vilket i sin tur uttyds som knarra.
Jiminy Cricket
Populärkulturens mest kända syrsa har sitt
ursprung i den italienska sagan om dockmakaren Gepetto och hans trädocka
Pinocchio, skriven av Carlo Lorenzi under
pseudonymen Carlo Collodi och först tryckt
som följetong i en barntidning 1881–1883.
I bokform fick den heta Le avventure di
Pinocchio: storia di un burattino och kom
att översättas till många andra språk,
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Den talande syrsan som den framställdes i Collodis
originaltext om Pinocchio. Helt odisneyfierad.

däribland till svenska 1904 av Aline Pipping.
En namnlös syrsa får tjänstgöra som dockans
samvete. Den dör dock tidigt i berättelsen,
men återkommer senare vid några tillfällen
som spöke. Det är först 1939 när Walt
Disney låtit bearbeta sagan om Pinocchio till
en tecknad serie som syrsan får sina kläder
och ges namnet Jiminy Cricket, ett namn
man i USA använde som omskrivning för
Jesus Christ. Serien gick i svensk översättning i den kristna veckotidningen
Svenska Journalen 1940, och i den har
syrsan kvar sitt amerikanska namn.
Pinocchio blev sen Disneys andra långfilm
och i den svenska versionen med premiär
1941 ändrades namnet till Benjamin Syrsa
med röst av skådespelaren Torsten Winge. I
FIB:s Gyllene Bok nr 104 från 1956 används
dock namnet Jimmy Cricket. Benjamin
Syrsas stora roll hos oss är förstås den som
julvärd i TV-programmet Kalle Anka och
hans vänner önskar God Jul med början
1960. Denna tecknade julshow hette i
amerikanskt original From all of us to all of
you och sändes första gången 1958.
Kinesisk syrskult
En syrsas popularitet som kulturikon är lite
oväntad då den kontrasterar mot väster-
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länningars allmänna aversion mot småkryp,
vilken dokumenterats av bland andra Kellert
(1993). Denna negativa inställning mot
insekter kan kontrasteras mot kinesers och
andra ostasiaters mer öppna och välkomnande inställning när det gäller småkryp som
både föda och husdjur (Costa-Neto 2003,
Hartmann m fl 2015). Vår ingrodda aversion
mot insekter utgör idag ett stort hinder för
den rörelse som listar många goda skäl för
att stora andelar av vårt proteinbehov borde
kunna tillgodoses via insekter istället för
som idag via däggdjur (Van Huis &
Tomberlin 2017). Av utrymmesskäl lämnar
jag nu matfrågan därhän för att istället
fokusera på levande syrsors roll i österländsk
kultur, kopplad till hanarnas ljudalstring och
kamplusta (Laufer 1927).
Precis som våra kanariefåglar har man i
Ostasien sedan 600-talet hållit vuxna
syrshanar i burar för att kunna njuta av deras
sång under sensommar och höst. Burhållningen anses ha sitt ursprung i palatsen
för att senare sprida sig ut bland folket.
Hanarna sjunger som regel i sin ensamhet,
och endast den svarta trädsyrsan Meloimorpha japonica (Haan, 1844) anses behöva
närvaron av honor för att dessa spröda
klocktoner ska låta sig få höras. Många av

Syrsorna förvarades i Kina i burar som kunde vara
vackert dekorerade.
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arterna sjunger bara nattetid. Bruket i Kina
att hålla syrsor i fångenskap medförde
fördjupade kunskaper och färdigheter i deras
fångst, uppfödande och skötsel. Vackra små
burar, kalebasser och andra föremål för
syrsornas handhavande utvecklades, och de
kom även att ta plats i sång och dikt.
På 900talet, under Sungdynastin, ut
vecklades syrsfäktningen i Kina, i vilken
utvalda hanar stimuleras till att mäta sina
krafter med varandra på små speciella
arenor. I ett antal antika böcker beskrevs i
detalj de bästa kämparnas egenskaper,
liksom hur de skulle matas och skötas för att
nå framgång. Syrsorna tävlar i olika viktklasser och deras ljudalstring stimuleras med
hjälp av små speciella borstar som dras över
antennerna. Käkarna är deras främsta vapen,
med vilka de kan bita av ben och antenner.
Utgången är ofta fatal. Syrsfäktningen
fördömdes som borgerlig efter kommunisternas maktövertagande i Kina, men
har senare åter vuxit i popularitet.
Framgångsrika syrsor kan trots sin
begränsade livstid bli värda stora pengar,
och turneringarna kombineras ofta med
vadslagning, även om denna betraktas som
illegal. Historiskt har de bästa kämparna
själsligt kopplats ihop med framgångrika
militärer och härvid tilldelats heroiska namn
och även begravts under ritualiserade

Några kinesiska pojkar i farten med sina kämpande
syrsor en dag för länge sedan.

Ett urval beteendekombinationer hos syrsor som ställs
mot varandra. Ökad grad av aggressivitet från 0 till 6.
Från Rillich & Stevenson 2011.

former. Laufer (1927) återger en rad anekdoter om vilken stor betydelse syrsfäktningen tilldelats av olika dignitärer. Kina var
inte bara solens rike utan även syrsornas
rike, och idag räknar man med att man har
hela 331 arter och underarter av syrsor i vid
mening (infraordning Gryllidea; He 2018).
Syrshanarnas
agressiva
beteenden
beskrevs i detalj av Alexander (1961), och
säkert tusen år tidigare i någon kinesisk
lunta, och han observerade även deras olika
typer av dominanshierarkier. Idag jobbar
man hårt på de mer molekylära aspekterna
av vad som kännetecknar en vinnare, med
fokus på djurens nivåer av octopamin som
tycks vara insekternas motsvarighet till
ryggradsdjurens noradrenalin (Rillich &
Stevenson 2011).
En syrsas memoarer
Seden att hålla syrsor i fångenskap för
underhållning förekom även i det historiska
Vietnam och bildar en viktig bakgrund till
Tô Hoàis fabel och barnboksklassiker En
syrsas memoarer utgiven i original 1942 och
i svensk översättning 2006. Den svenska
utgåvan är fint utformad och jag imponeras
särskilt av systemet för sidnumrering som
bygger på stiliserade nyckelpigor med olika
antal prickar på sköldarna. Bokens vietnam-
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esiska teckningar är söta, även om de
framställer syrsan som en gräshoppa och
kungsfiskaren som en häger.
Den välväxta syrsan Dè Mèn är som
yngling en riktig kaxe och de pojkar som
lyckas fånga honom ser direkt att han lämpar
sig för lite syrsfäktning. Framgångarna som
gladiator får vår syrsas ego att växa och han
behandlas mycket väl av sina ägare. En stor
långhorning tar syrsan i upptuktelse för att
han ger sig på svagare artfränder och biter
helt frankt av honom antennerna. Plötsligt
inser han sin roll som slav och leksak och
beslutar sig för att rymma.
Driven av äventyrslust ger sig vår vän
syrsan ut på vandring tillsammans med den
nyfunne vännen mullvadssyrsan. Efter en
äventyrlig flottfärd kommer de utsvultna till
ett träsk fullt med grodor. De fega grodorna
lejer rovfiskar och krabbor för att ta kål på
de båda syrsorna som dock lyckas slinka ur
fällan. De tar sig istället vidare till ett risfält
och slår sig ner där bland gräshopporna och
olika andra insekter. Efter att i en våldsam
kamp ha besegrat den grymma bönsyrsan
utnämns vår vän syrsan till hövding över
traktens insekter. Inför den stundande
vintern leder bristen på goda övervintringsplatser till att syrsan tvingas leda sina
underlydande i krig mot ett gäng storvuxna
gräshoppor.
Efter stora förluster på båda sidor lämnar
främlingarna trakten och med sig har de tagit
mullvadssyrsan. Vår syrsa är glad för att få
ge sig ut på vandring igen, nu för att befria
sin tillfångatagna vän. Syrsan träffar igen
långhorningen som efter en rad strapatser
och motgångar tappat livsgnistan. Less på
det obekymrade latmanslivet hos långhorningen och hans vänner ger sig syrsan efter
en tids väntan vidare. En kungsfiskare
stänger dock in honom för att han med sin
sång mot mat och husrum ska skrämma iväg
ovälkomna främlingar.
Syrsan befrias av långhorningen som nu
slagit följe med mullvadssyrsan och hans
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vänner gräshopporna som visar sig jobba för
att alla arter ska lära sig leva i fred med
varandra. Fredsmotivet var säkert mycket
aktuellt i det dåtida Vietnam, ockuperat av
fransmännen, som dessutom öppnat landet
för japanernas militärstrategiska krav. Som
vi vet, skulle det dröja mycket länge innan
vietnameserna fick uppleva någon varaktig
fred.
Det verkar som om målen får helga
medlen för de fredsälskande gräshopporna,
som hamnar i krig med myror av olika slag.
När det ser som mest kritiskt ut för syrsan
och hans allierade ger sig några myrbitna
barn på myrornas befästningar för att straffa
dem. Syrsan får nu möjlighet att prata för
fredstanken inför myrornas kejsarinna. Hon
ansluter sig till fredsarbetet och med
myrornas hjälp sprids fredsuppropet snabbt
över världen för att till slut omfattas av alla.
Insekter, vars eviga krigande upphör
genom fredstankens spridande och
omsättande i handling är ett motiv som även
genomsyrar Gustav Sandgrens saga Det
stora myrkriget, även den från 1940-talet
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(Nilsson 2016). Sandgrens saga trycker dock
mer på ländernas organisering i ett
gemensamt råd liknande FN, och tanken var
att boken skulle översättas till världens alla
språk för att kunna nå en global spridning.
Så blev nu inte fallet, och det är då fint att
se att länder som Vietnam redan kunde ha
egna barnböcker byggda på samma
tankestoff.
Syrsan som termometer
Den amerikanske fysikern Amos E. Dolbear
(1837–1910) beskrev i en vetenskaplig notis
1897 hur man kan beräkna utetemperaturen
utifrån en viss syrsas knirp-frekvens. Han
hade noterat hur synkroniserade alla syrsor
på samma fält är i sin sång, som om dom
leddes av en dirigent, och hur frekvensen av
knirp varierade med temperaturen, vilket han
beskrev i en formel som brukar kallas för
Dolbears lag. Vid ca 16°C spelade den syrsa
han studerade med 80 knirp i minuten.
Troligen var det den gröna trädsyrsan
Oecanthus fultoni som Dolbear baserade sin
formel på. Fältsyrsornas knirpande tycks
variera även med andra faktorer än
temperaturen, och utgör därmed inte någon
lika säker termometer. Sambandet mellan
temperaturen och knirpandets frekvens hade
formulerats av andra före Dolbear, som trots
detta var den som fick ta åt sig äran.

Nykomlingar och udda filurer
Den europeiska fältsyrsan, Gryllus
campestris Linnaeus, 1758, fanns fram till
mitten av 1900-talet nordligast på Bornholm
i Danmark. Sommaren 2017 tycks den ha
etablerat sig på Ravlunda skjutfält på
skånska Österlen, vilket ett antal rapporter
om sjungande hanar i artportalen vittnar om.
Den snarlika tvåfläckade syrsan, Gryllus
bimaculatus De Geer, 1773, har påträffats
synantropt ett fåtal gånger i Syd- och
Mellansverige. Arten var en vidsträckt
utbredning från Sydeuropa och Afrika ända
bort till Sydostasien.
Den grävanpassade mullvadssyrsan,
Gryllotalpa gryllotalpa (Linnaeus, 1758),
hör inte till de egentliga syrsornas familj,
Gryllidae. Den saknar egentlig sång, även
om båda könen kan ge ifrån sig ett entonigt
surrande läte. Mullvadssyrsan har sin
huvudsakliga svenska förekomst längs
sydostkusten och anses hänsynskrävande.
Inte heller den hos myror levande
jordmyrsyrsan, Myrmecophilus acervorum

Den amerikanske fysikern Amos E. Dolbear vars namn
fått beteckna sambandet mellan temperaturen och
syrsornas frekvens i sin stridulering.
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(Panzer, 1799), är någon egentlig syrsa.
Arten lever främst på ruderatmark och
hittades som ny för Danmark 2015. Året
därpå påträffades den även i Småland som
ny för Sverige. Den är blott 3,5 mm lång och
saknar ljudalstringsförmåga. Frågan måste
väl anses som öppen huruvida de svenska
nytillskotten av syrsarter ska betraktas som
invasiva eller ges full hemortsrätt?
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Den lilla kompakta jordmyrsyrsan är en myrgäst av det
märkligare slaget. I Sverige nyligen påträffad i Småland.

