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 Abstract 

I uppsaten analyseras skrävlets narrativa och ideologiska implikationer i enlighet med det 

Jameson kallar social symbolhandling i Dan Anderssons Amerika-skildring Chi-mo-ka-ma 

från 1920. Här noteras textens antitetiska relation till den billiga läsning som den vanligtvis 

vänsterradikale Andersson beskrev boken som i brev till Bonniers, liksom till populära eller 

reifierade genremarkörer och den ideologi som denna konsumtionskultur är ett uttryck för. 

Den paradoxala narration som därmed uppstår, främst i bilden av indianerna, kan även tolkas 

som de textuella följderna av en reell subtext, som, tillsammans med underklassens villkor, 

kan betraktas som en politiskt undermedveten nivå av realism. Då skrävlets ideologem glider 

mellan att förvränga verkligheten till sin motsats och mimetisk upplösning i ren 

verklighetsflykt kan vår förståelse hur detta fungerar inte användas som en säker tolkningskod 

för att avtäcka den subversiva nivån i en allegorisk läsning. Boken blir därmed ambivalent 

mellan anti-mimetisk modernism, populism och en indirekt antydd subversiv realism. Den 

sista nivån blir dock tydligt signalerad genom den underminering av den kapitalistiska och 

populistiska ideologin som utgör bokens sociala symbolhandling. 

 

Nyckelord: ideologem och social symbolhandling.  
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1. Inledning  

I denna uppsats ämnar jag göra en produktionskontextuell läsning av Dan Anderssons 

Amerika-skildring Chi-mo-ka-ma (CMK) som skevs 1916-17, men kom ut postumt först 

1920. Detta är inte Anderssons enda verk på temat; berättelser från samma miljö utkom under 

titeln Vildmarksliv: upplevelser på Canadiska gränsen i tidningen Ny Tid 1917.
1
 Denna 

uppsats har emellertid valt att fokusera på CMK, den mest omfångsrika USA-skildringen.  

     Romanen är på ytan en äventyrsberättelse, en exotisk skröna från ”over there”. Amerika är 

samtidigt den plats där moderniteten vid denna tid firat sin största triumf. Redan år 1905 gick 

landet om det brittiska imperiet som väldens största ekonomi. Perceptionshistoriskt har man 

också sett moderna, eller till och med postmoderna, drag i romanen; dess slumpdrivna 

berättande har jämförts med Kerouacs samtidigt som den tycks flerskiktad på ett postmodernt 

sätt.
2
 Litterär modernism kan ses som en reaktion på moderniteten. Anderssons tidigare och 

mer litterärt högsyftande produktion rymmer även ett vänsterorienterat, samhällskritiskt drag. 

Valet av Amerika som tillslutande berättelsetema kan ur detta perspektiv betraktas som idealt. 

Samtidigt omges utgivningen av i synnerhet CMK av en ekonomisk diskurs; Andersson 

uppges ha varit i behov av pengar och ville att boken skulle bli inbringande.
3
 I brev till 

Bonniers beskrivs den som en historiesamling från ”vildmarkstid i Amerikas skogar […] 

avsedd att bli en rolig bok som jag tänkte kunde säljas som 85-öresbok, eller så”, och i ett 

senare brev en ”s.k. lätt bok” som ”i fall Ni anser att en dylik sak säljer, utges som billig 

läsning”.
4
 Syftet med denna uppsats är att undersöka de potentiella textuella följderna av 

kollisionen mellan en marknadsekonomisk produktionskontext och Anderssons traditionellt 

vänstersubversiva drag i CMK.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Anderssons roman, den sista han skrev, befinner sig i början av svensk litterär modernism. 

Samtidigt rymmer den även folklivsskildringar och mystiska naturskildringar som påminner 

om nittiotalism, fattigdom och social misär som ett eko av åttitalism – drag som dock är mer 

                                                           
1
 Gösta Ågren, Kärlek som i allting bor: Dan Anderssons liv och diktning 1916–1920 (diss. Göteborg 1971), s. 

209 f. 
2
 Peter Glas, ”Efterord” i Dan Andersson, Chi-mo-ka-ma (Lund 2002), s. 76 ff.  Förutom originalutgåvan och 

denna utgåva av förlaget Bakhåll, en nyutgåva av 1978 års utgåva, jämte en på Zinderman 1978 och Dalaförlaget 

Malung 1975, finns boken utgiven i Samlade skrifter av Tiden 1922.  I den senaste utgåvan är originalutgåvans 

avlutande kapitel Svensk-amerikanskan Telma Johansson, inte med. Här behandlas dock detta som en del av 

verket. 
3
 Ibid. 

4
 Brev från Andersson till Bonniers från 28/3 respektive 27/4 1917. Citerade ur Ågren, s. 205. 
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framträdande i Anderssons tidigare romaner. Det är därför inte långsökt att placera in den i en 

både personlig och allmänlitterär brytningstid. Denna svårbestämda mellanposition, den 

postmoderna perceptionen och romanens dubbla förhållande till modernism, gör att vår 

teoretiska ram med fördel hålls flexibel och öppen. Om den är subversiv eller medlöpande i 

förhållande till kapitalismens överideologi tycks bero på perspektiv. Kanske finns ingen 

entydighet; att se den som subversiv kanske döljer dess obestridligt publikinfriande drag och 

vice versa. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur och vilka klassdiskurser som 

manifesteras i texten och vad detta får för narrativa följder. Frågeställningarna är följande: 

Vilka reifierade och/eller populistiska drag finns i CMK? Vilka narrativa och ideologiska 

effekter har skrytet? Hur ser relationen mellan pragmatiskt respektive semantiskt 

meningskapande ut? Vilka dialektiska stiltransformeringar och textuella paradoxer finns? 

Finns någon strävan att lösa dessa och vad blir resultatet? Kan textens stiltransformeringar 

och paradoxer ses som tolkningssignaler om ett politiskt undermedvetet skikt? Bildar skrytets 

ideologem en allegorisk tolkningskod för att avtäcka detta skikt mimetiskt? – om inte: varför? 

Vad utgör textens sociala symbolhandling? 

     Uppsatsens hypotes är att i CMK kolliderar Anderssons traditionellt subversiva drag med 

de kapitalistiska produktionsvillkoren, vilket påverkar textens struktur och innehåll, och att 

denna ambivalens utgör en relevant förklaring till romanens modernistiska drag: som både ett 

uttryck för, och strävan att lösa, reella sociala motsättningarna. En subversiv realism blir här 

endast antydd som en indirket subtext. Både romanens subversiva och modernistiska drag – 

där där de senare förstås som litterära reaktioner på modernitet – kan ses mot bakgrund av att 

den både ansluter sig och förhåller sig narrativt subversiv till en populistisk och reifierad stil.  

1.3 Tidigare forskning  

Som Hans Granlid noterar i sin avhandling Spänningarnas förlösning: om Dan Anderssons 

verk och verklighet – med särskild hänsyn till hans sena prosa har den övervägande 

biografiska läsningen av Anderssons verk förminskat och förvrängt andra sidor i hans rika 

diktarskap.
5
 Tills stor del pga. författarens tidiga och tragiska död uppstod en slags personkult 

kring författaren, vilket i sin tur genererat ett tidigt företräde för psykologisk-biografiska 

tolkningar av t.ex. Eric Uhlin, E.N. Tigerstedt, Alrik Gustafson.
6
 Göran Greiders biografi kan 

                                                           
5
 Hans Granlid, Spänningarnas förlösning: om Dan Anderssons verk och verklighet – med särskild hänsyn till 

hans sena prosa (diss. Simrishamn 2004), ss. 24-32. 
6
 Eric Uhlin, Dan Andersson före Svarta ballader: liv och diktning fram till 1916 (diss. Stockholm 1950); 

Eugène Napoleon Tigerstedt, Svensk litteraturhistoria (Stockholm 1953); Alrik Gustafson, A History of Swedish 

Literature (Minneapolis 1961). 
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ses som ett nutida tillskott i samma anda.
7
 Biografiska läsningar har ofta lyft fram Anderssons 

socialistiska (partipolitiskt obundna) sida, liksom det religiösa arvet från hemmet. Det senare 

antas ha skapat en genomlöpande mystisk och teologisk-filosofisk tematik i produktionen.
8
 

     Granlids strukturalistiska undersökning avser, genom att fånga upp de stilistiska drag som 

främst utmärker den senare prosan, balansera eller ”avsentimentalisera” bilden av Andersson 

som en känslosam och romantisk vildmarkspoet.
9
 Denna undersökning omfattar dock inte 

CMK. Enligt avhandlingen präglas Andersons sena prosa framför allt av spänningar och 

motsatser. Enligt Granlids modell – ”inspirerad av en odogmatisk marxism” och psykologen 

Björn Sjövalls s.k. tensionalism – kan den sociala kontexten eller problem i livsituationen 

skapa spänningar som dock kan förlösas och neutraliserars genom logos, ordet, och det 

skapande arbetet.
10

 Enligt Granlid är det så relationen mellan Anderssons subversiva 

radikalism och mystik ska förstås: i verken löses de sociala spänningarna och genererar 

därför, i likhet med meditation, en högre medvetandenivå.
11

  Denna något spretande teoretiska 

utgångspunkt väcker dock en del frågor och tycks även generera tvetydiga resultat. I sin 

analys av romanen De tre hemlösa konstaterar Granlid t.ex. att i ”den mån man kan tala om en 

fortlöpande idékamp i romanen är denna svår att fastställa. Och varför? Därför att den är full 

av motsatser, spänningar och svängningar, därför att den böljar fram och tillbaka, i takt med 

Davids och Karl Antons vandringar i en materiell och andlig verklighet”.
12

 Här tycks 

modellen därmed fallera; romanen tycks inte entydigt lösa de spänningar som den själv 

rymmer – en slutsats som även tycks gälla Andersson mest ambitiösa roman –, Davis Ramms 

arv.
13

 I dessa verk tycks ordet ha mer splittrande än harmonierande effekt.     

      Just CMK ges ofta en biografisk tolkning: som minnen och upplevelser från författarens 

knappt ettåriga vistelse i Nordamerika i 14-årsålden.
14

 En sådan läsning undergrävs dock av 

själva berättelsediskursen. Mot bakgrund av denna problematik är syftet att undersöka 

huruvida Fredric Jamesons teori kan kasta klarare ljus över de motsägelser som troligen 

oavlåtligt måste prägla en politiskt subversiv (och kanske även mystiskt orienterad – se 

avsnitt 5) författares marknadsekonomiska teckenproduktion. I en sådan undersökning faller 

                                                           
7 . Göran Greider, Det gångna är som en dröm och det närvarande förstår jag icke: en bok om Dan Andersson 

(Stockholm 2008). Forskningen kring Anderssons liv och verk är mycket omfattande och denna listning gör 

inget anspråk på fullständighet. 
8
 Granlid, s. 30 ff. 

9
 Ibid., s. 33 f. 

10
 Ibid., s. 36. Se vidare t.ex. Björn Sjövall, Existens och identitet (Simrishamn 1993), s. 16 ff. 

11
 Granlid, s. 33 f. 

12
 Ibid., s. 85.  

13
 Ibid., s. 105. 

14 Ågren, s. 209 f. 
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valet naturligt på CMK, som både till tema, miljö och tillkomsthistoria anknyter till 

kapitalismen och det moderna samhället och därmed torde ställa konflikten på sin spets. 

1.4 Teoretisk grund och metod 

För att fånga upp de vitt skilda perceptioner och tolkningar som tycks tillämpbara på CMK, 

har jag alltså valt att anlägga Jamesons marxistiska perspektiv. Verket betraktas här inte som 

entydligt subversivt eller ideologiskt anpassat, utan kan samtidigt rymma sediment av flera 

epokers stilar och grepp via intersektioner av olika sociala makrotexter – så kallade 

ideologem. I The Political Unconscious definieras dessa enligt följande:  

This larger class discourse [of class struggle] can be said to be organized around minimal “units” which 

we will call ideologemes. The advantage of this formulation lies in its capacity to mediate between 

conceptions of ideology as abstract opinion, class value, and the like […] The ideologeme is an 

amphibious formation, whose essential structural characteristic may be described as its possibility to 

manifest itself either as a pseudoidea – a conceptual or belief system, an abstract value, an opinion or 

prejudice – or as a protonarrative, a kind of ultimate class fantasy about the “collective characters” which 

are the classes in opposition. This duality means that the basic requirement for the full description of the 

ideologeme is already given in advance: as a construct it must be susceptible to both a conceptual 

description and a narrative manifestation all at once. The ideologeme can of course be elaborated in either 

of these directions, taking on the finished appearance of a philosophical system on the one hand, or that of 

a cultural text on the other; but the ideological analysis of these finished cultural products requires us to 

demonstrate each one as a complex work of transformation on that ultimate raw material which is the 

ideologeme in question.
15

 

 

Detta kan även beskrivas som en åtskillnad mellan det referentiella, semantiska 

språksystemet, la langue, och hur detta används som en ideologisk parole.
16

 Genom att 

blottlägga hur detta sker återställs enligt Jameson ”the complexity of the transactions between 

opinion and protonarrative or libidinal fantasy”.
17

 Ideologem kan därmed, mer kärnfullt, 

definieras som: “the smallest intelligible unit of the essentially antagonistic collective 

discourses of social classes.”
18

 Uttrycket används först av Valentin Voloshinov, som med 

detta avser de semiotiska premisserna för ett visst meningsskapande. Utifrån Bachtin förstår 

Voloshinov vidare ord som “an expression of social intercourse, of the social interaction of 

material personalities, of producers”.
19

 Ett ideologem blir därmed de semiotiska produktions-

förhållanden som anger förutsättningarna för en specifik semantik/ideologi.
20

 En mer konkret, 

textuell definition är Julia Kristevas, är ideologem bestäms som “the intersection of a given 

                                                           
15

 Fredric Jameson, The Political Unconscious. Narrative as socially symbolic act (London 2002 [1981]), s. 72 f. 
16

 Ibid. Distinktionen går tillbaka på Saussure.  
17

 Ibid. 
18

 Ibid., s. 61. 
19

 Valentin Nikolaevich Voloshinov, Marxism and the Philosophy of Language, övers. Ladislav Matejka & I.R. 

Titunik (Cambridge 1973 [1929]), s. 153. Enligt en pågående debatt är möjligen Bachtin författare till boken; se 

ibid., s. ix f.   
20

 Ibid., s. 152 f.  
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textual arrangement […] with the utterances  […]  that it either assimilates into its own space 

or to which it refers in the space of exterior texts”.
21

     

     Här undersöks det skryt som präglar CMK:s form som ideologem samt de ideologiska och 

narrativa följderna av detta. Skrävlet här tycks anknyta till narratologen Brian Richardson 

definition av skrönor; som en form av berättelse som, med överdriften som dominerande drag, 

gör våld på mimetiska konventioner genom att till exempel återge högst otroliga händelser. 

Enligt Richardson är skrönan till sin kärna inte så icke-realistisk som dialektiskt anti-

realistisk.
22

 Men, som analysen vill visa, kan skrytet även ses som en aspekt av en paradoxal 

extremfrom av kapitalistisk, borgerlig ideologi, som en verbalisering av en våldsam, bedräglig 

och profiterande konkurrens som förstrycker och döljer reellt armod och tomhet. 

       En narratologisk distinktion som tycks extra påkallad här är den mellan ”the story (or 

narrative content) and the discourse (or narrative presentation)” samt den relation mellan 

dessa som narratologen Patrick O’Neill kallat narratologins ”Heisenberg Principle” eller ”the 

Zeno Principle”, efter den eliatiske filosofen som bestred möjligheten av rörelse och mångfald 

genom att påvisa dess paradoxer.
23

  Här är berättelsen ”as a discursive system […] always 

potentially subversive both of the story it ostensibly reconstructs and of its own telling of that 

story”.
24

 Jag kommer i det följande visa både hur Zenon-principen är verksam i skrytet, men 

också, genom att göra upplösningen av de narrativa paradoxerna till ett tema i sig, strävar 

efter en harmonierande metanarration – en harmoni som dock underminers av just denna 

narrativa form. Enligt Jameson uppstår semantiska paradoxer genom försök att omarbeta vad 

han kallar ”the Real” i det litterära.
25

 Med Althusser och Lacan menar han även att vi, som 

fångar i det imaginära språket, aldrig kan sätta ord på detta. Den sociala verkligheten anger 

inte desto mindre de semoitiska villkoren för språkets uppkomst. Språket uppstår i en 

materiell och social verklighet som präglas av kontradiktioner. När vi strävar efter att 

begreppsliggöra dessa uppstår antinomier eller motsägelser i olika ideologier. En estetisk 

texts sociala symbolhandling kan sägas utgöra en dialektisk, textuell rörelse, att först 

artikulera sin egen sociala kontext och sedan, ”in the same moment of emergence in which it 

steps back from it, taking its measure with a view toward its own projects of 

                                                           
21

 Julia Kristeva, Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Leon S. Roudiez (red.). Övers. 

Thomas Gora, Alice Jardine & Leon S. Roudiez (New York 1980), ss. 2, 36.  
22 Brian Richardson, “Beyond Story and Discourse: Narrative Time in Postmodern and Nonmimetic Fiction”, i 

Narrative Dynamics: Essays on Time, Plot, Closure, and Frames (Columbus 2002), s. 48. 
23

 Patrick O’Neill, Fictions of Discourse. Reading Narrative Theory (Toronto 1994), ss. 3, 9.  
24

 Ibid.  
25

 Jameson, The Political Unconscious, s. 66 f. 



 

 

~ 7 ~ 

 

transformation”.
26

 Den sociala symbolhandlingen har därför två sidor: att återspegla en social 

verklighet och att i detta omorganisera ideologin i denna återspegling i syfte att lösa de sociala 

motsägelserna.
27

   

       Slutligen bestäms boken av en övergripande muntlig diskurs, både till form och genom att 

återge situerade dialoger. I detta möjliggörs två olika typer av meningsskapande; vid sidan av 

den semantiska, där ords mening bestäms utifrån referens, finns även en pragmatisk nivå (la 

parole) som ofta ställs mot den semantiska, och där ordens mening bestäms av den situerade 

kontexten.
28

 I boken bestäms språkets pragmatiska nivå av skrytet som verkar förvanskande 

och/eller upplösande på konventionell referensmening. Detta synliggör kluvenheten i skrytets 

parole; genom att både ingå i en kapitalistisk ideologi och samtidigt öppna för en subversiv 

kritik av densamma. I skrytet (ytterst i denna pejorativa benämning själv) som ideologem 

möts därmed två sociala diskurser.  

     Skrytet som anti-mimetiskt eller icke-mimetiskt pladder blir även till ett tema i sig – ett 

tema som dock undergrävs av sin egen form så att verkligheten bakom förträngs eller förvrids 

– en utveckling som dock är en del av temat, osv. För att komma fram till verkligheten bakom 

måste vi lära oss att se igenom pladdret och för att göra detta måste vi förstå dess struktur och 

funktion. Om Dostojevskijs romaner kan ses som dialogistiska i den mån de lockar in läsaren 

till en aldrig avslutad interkulturell dialog, så blir Anderssons roman tvärtom provocerande 

anti-dialogistisk, vilket indirekt blir talande för kulturell tomhet.
29

 På sätt och vis är hela 

boken en parole som genom att använda ord i sammanhang som bryter mot konventionell 

semantik skapar både en förvriden signifikans och mimetisk upplösning. Detta gäller både på 

ord-, berättelse- och stilnivå. Min metod är därmed att så noggrant som möjligt ringa in 

skrytets ideologem i texten, dra ut de ideologiska och narrativa implikationerna av detta som 

en del av en textuell dialektik och beskriva hur och på vilka olika nivåer de inverkar på texten 

som social symbolhandling. Jag ämnar vidare notera och undersöka huruvida textuella 

paradoxer kan tolkas som signaler om ett undermedvetet skikt, detta främst genom att 

lokalisera och ställa den pragmatiska (situerade) läsningen mot den semantiska. För att 

slutligen fastställa om detta verkligen är undermedvetet, och inte bara undertexten i en 

allegori, ämnar jag undersöka om ideologemet indirekt kan användas som tolkningsverktyg 

för att komma åt en dold politisk realism. 

                                                           
26

 Ibid., s. 67. 
27

 Ibid., ss. 61, 67 f. 
28

 Jacob Mey, Pragmatics: An Introduction (Oxford 1993), s. 76 f. 
29

 Michail Bachtin, Det dialogiska ordet, övers. Johan Öberg (Uddevalla 1997), s. 8-13; Michail Bachtin, 

Dostojevskijs poetik , övers. Lars Fyhr & Johan Öberg (Uddevalla 1991), ss. 9 ff, 44, 46, 53 ff. 
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1.5 Historisk makrotext: kapitalism och litteratur 

Omkring 1920 var New York redan världens ekonomiska centrum. USA kom i allt väsentligt 

att förkroppsliga det moderna samhället, men även dess motsättningar. En sådan var t.ex. 

konflikten mellan idealet om rikedom och framgång – den amerikanska drömmen – och en 

verklighet av utbredd fattigdom och misslyckande. En social spänning fanns även mellan den 

nya, kapitalistiska kulturen och urinnevånarnas ursprungliga.
30

 Modern kapitalism förändrar 

även relationen mellan det litterära skapandet och den sociala verkligheten. Enligt Jameson 

kan realismen i en marxistisk mening idealt betraktas som ett narrativt paradigm, ”which 

unites the experience of daily life with a properly cognitive, mapping, or well-nigh ‘scientific’ 

perspective”.
31

 Realistisk gestaltning kan även ses som en ”systematic  undermining and 

demystification, the secular ‘decoding,’ of those preexisting inherited traditional or sacred 

narrative paradigms which are its initials givens”.
32

 I denna mening är realism subversiv 

gentemot alla ideologiska överbyggnader och kännetecknas av heterogenitet och flexibilitet i 

fråga om stoff, narrativa tekniker och tidsmiljö. Enligt Jameson innebär högrealism och 

naturalism att realismen, under påverkan av det mer uppdrivna och spatialiserade tempot i 

senkapitalismen, själv reifieras och universaliseras till en del av överbyggnaden och en 

påtvingad narrativ enhetlighet. Denna tar ofta formen av ett konsekvent berättarperspektiv, 

anonymiserade och allvetande författare och en scenisk framställning – dvs. där diskurstiden 

och berättelsetiden närmar sig varandra, i t.ex. dialogen.
33

 Enligt Jameson kommer varje 

”universalizing approach […] from the dialectical point of view be found to conceal its own 

contradictions and repress its own historicity by strategically framing its perspective so as to 

omit the negative, absence, contradicting repression, the non-dit, or the impensé”.
34

 Ur detta 

perspektiv blir romans- och äventyrsgenrens återkomst både en klassmässig frigörelse från 

den borgerliga realismens tvång och nya kommersiella genrer; ”the oral tales of tribal society, 

the fairy tales that are the irrepressible voice and expression of the underclasses of the great 

systems of domination, adventure stories and melodrama, and the popular or mass culture of 

our own time are all syllables and broken fragments of some singular immense story”.
35

  

                                                           
30

 George Brown Tindall & David Emory Shi, America. A Narrative History (New York 2010), ss. 763-778, 940 

f. 
31

 Jameson, The Political Unconscious, s. 90. 
32

 Ibid., s. 138. 
33

 Ibid., s. 91. 
34

 Ibid., s. 96.  
35

 Ibid., s. 91. 
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     Populära amerikanska genrer vid den aktuella tiden var t.ex. indianböcker efter James 

Fenimore Coopers mönster och vildmarksskildringar à la Jack London.
36

  Som framhållits av 

Anna Krauthammer bygger Coopers böcker delvis på en pejorativ indianstereotyp – som en 

exotisk vilde, förbunden med naturen och därmed ett hot mot den vita civiliserade 

ordningen.
37

 Som Earle Labor noterar symboliserar dock vildmarken hos Cooper, och mer 

explicit hos London, även en exotisk, romantisk och primitiv frizon från en korrupt 

civilisation.
38

 Ur detta perspektiv intar London, vilket kopplats till hans socialistska drag, inte 

sällan olika förtryckta urinnevånares subalterna perspektiv gentemot vita kolonisatörer.
39

 

Exotism kan betraktas som en ambivalent perception av essentiell (ofta degenererad) 

”annanhet” i fråga om natur, kultur, kön eller etniska grupper som en del av en kolonial 

diskurs.
40

 Strukturellt kännetecknas dylika populära äventyrsberättelser ofta av enkel linjäritet 

och gestalter med s.k. sprechende Namen, talande namn, vilka betecknar en konstant narrativ 

funktion snarare än en trovärdig och föränderlig karaktär. Detta gör att de liknar de legender 

som beskrivits av Vladimir Propp. I sagan är dessa funktionskaraktärer ofta få och följer 

samma sekvenser.
41

 En finkulturell parallell till frigörelsen från högrealismen är den 

(post)modernistiska stilens mimetiska upplösning i en mer flerskiktad och självrefererande 

text.
42

  Enligt Jameson är den modernistiska reaktionen antingen en alienerad varufiering av 

litteraturen eller en utopisk fantasikompensation för varufieringens sociala följder.
43

 

1.6 Disposition 

Undersökningen följer en slags dialektik i romanen: i första delen (2.1-5) granskas dess dialog 

med populära och reifierade genremarkörer, i den andra de textrörelser som kan tolkas som 

distansering från den ideologi som dessa genrer avspeglar; romanens signifikansnivå eller 

mimetiska frigörelse. Efter detta undersöks tematiken på samma sätt (2.6). Därpå analyseras 

de textuella rörelser som kan ses som strävan att demystifiera ideologemet med diskussion om 

huruvida dessa förser oss med tolkningsverktyg som kommer åt romanens politiskt under-

medvetna nivå (2.7-8).  Sist följer ett avsnitt om den sociala symbolhandlingen i CMK med 

sammanfattning och anknytning till tidigare forskning (3). 

                                                           
36

 Bernt Olsson & Ingemar Algulin, Litteraturens historia i världen (Oslo 2005), ss. 318, 433.  
37

 Anna Krauthammer, The Representation of the Savage in James Fenimore and Cooper and Herman Melville 

(New York 2008), ss. 1-18, 84-96. 
38

 Earle Labor, “Jack London’s Symbolic Wilderness: Four Versions” i Nineteenth Century Fiction. Vol. 17 

(Berkeley 1962), ss. 149-161. 
39

 Jeanne Campbell Reesman, Jack London's Racial Lives: A Critical Biography (Athens 2009), s. 17. 
40

 Graham Huggan, The Postcolonial Exotic. Marketing the Margins (New York 2001), s. 13 ff. 
41

 Jameson, The Political Unconscious, ss. 106, 195. 
42

 Ibid., ss. 92, 195 f. 
43

 Ibid., s. 27. 
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2 CMK:s narrativa struktur, stildrag och ideologem 

Enligt Jameson påverkar textens ideologem både dess narrativa struktur och innehåll. Vilka 

stildrag och ideologem finns då i CMK? 

2.1 Populära och reifierade drag 

CMK är både till form och innehåll dominerat av ett folkligt berättande, som tycks anknyta 

till muntliga traditioner – ett berättande som tycks inta ett ironiskt avstånd till tidigare litterära 

diskurser (se avsnitt 2.2). Detta uttrycks dels genom återgivet tal inom ramen för typiskt 

situerade berättarkontexter, som t.ex. lägerelden, och dels genom att berättarjaget till största 

delen håller sig inom ramen för en talspråkligt, parataktisk stil med rikliga inslag av tal-

språkliga uttryck, som ”well” och ”darn you”.
44

  

     I CMK bildar vidare populära genrer som indianboken och vildmarksskildringen viktiga 

intertexter. Indianen Röda Suggan, som stämplas som mordisk, vildsint och försupen, passar 

väl in i den ”onda” indianstereotypen bekant från t.ex. Coopers böcker. Han utmålas bara i 

pejorativa termer. Den utmärkande ”ondskan” riktas främst mot en representant för den vita 

ordningsmakten: ”[…] han hatade den av statens landkontor utsedde skogsvaktaren med allt 

hat som kan döljas under en chippewas leende, och var besluten att mörda honom.” (5 f) Det 

mordiska hat som är hans främsta karaktärsdrag är även det som genom boken i allt väsentligt 

ramsätter hans narrativa funktion: ”på krigsstigen” (10) efter skogsvaktaren. Denna bild står 

även i samklang med hans klart nedsättande alias, vilket därmed närmar sig ett s.k. 

sprechende Namen. Denna ytligt sett enkla jaktintrig bildar även en bakomliggande linjäritet 

genom romanens i övrigt tämligen heterogena berättarstruktur. Det är mycket tack vare att 

detta tema dyker upp i inledningen och återupptas flyktigt längre fram som ett eventuellt dolt 

motiv till Freds flytt (81), som vi leds in i tolkningen av verket som både en textuell och 

kronologiskt bestämd helhet – en ramberättelse kring flera berättelser i stället för flera 

separata berättelser. Genom detta anknyter Röda Suggan även till en av de konstanta 

funktioner som enligt Propp kännetecknar sagomönstret.  

     På det hela taget är den yttre bild som bokens berättelsediskurs presenterar av indianerna 

negativ. Emelletrid kan de också fylla en funktion av exotisk enhet med den vilda 

amerikanska naturen – den andra aspekten av stereotypen:  

Natten, norra Minnesotas, den kanadiska gränsens underbara natt kommer tung över de väldiga skogarna, 

och sjön där borta försvinner allt mer, tills månen, stilla som en stadigt brinnande lampa, står upp bakom 

                                                           
44

 Dan Andersson, Chi-mo-ka-ma. Berättelser från norra Amerika (Stockholm 1920), ss. 63, 70. I det följande 

anges sidhänvisningar i den löpande texten. Boken finns även i e-format på www.litteraturbanken.se. 
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cederskogen och lyser på ändlösa hav av myrland, kullar, bok och ek och furu. Små dova virvlar av en 

trumma höras från den lilla indianbyn vid Rice Lake. (s. 48) 

 

Här frammanas en poetisk bild av det ”underbara” och distinkt amerikanska landskapet – där 

indianernas dova trumvirvlar på en gång tycks utgöra ett naturligt kännetecken och kanske 

potentiellt hot i vildlivet. Det klargörs inte vad trumslagen betyder, om det handlar om krig 

eller fest. I denna ovisshet, liksom i landskapet som ”försvinner allt mer”, skapas en stämning 

av lockande mystik som tangerar den exotiserande stilen. Också inslagen av indianspråk och 

engelska/svengelska i den talspråkliga diskursen kan tolkas i denna riktning, liksom det 

implicita kulturella förfallet i bilden av den försupne indianen (se även 2.8). Även rent 

typografiskt kan boken ses som exotiserande. Originalupplagans omslagsteckning tycks 

frammana sinnebilden av den romantiske vildmarkspoeten: en fjärrblickande men robust 

klädd man med slokhatten avlagd på bänken där han tillfällig slagit sig ner från sina strövtåg 

för att meditera. Denna illustration harmonierar väl med den klangfulla titelns märkliga och 

främmande språk i versaler under bilden. Ordet tycks vrålas ut i en rytmisk följd – i takt med 

dova dunkanden från tumman (se appendix). 

     Även vita gestalter har karaktären av narrativa funktioner och t.o.m. talande namn, som 

ibland tar formen av öknamn. Så bestäms t.ex. Stammering Frank i huvudsak av hans 

stammande, eftersom denna språkliga brist gör att de andra inte kan få någon klarhet i hans 

nationalitet eller övriga egenskaper (s. 28-41). På samma sätt skildras Wili Woolrich främst 

som rik: ett centralt tema berättelsen om honom (s. 73-79). Även den mest osympatiske 

figuren, som ”avskydde arbete som pesten och vandrade från camp till camp för att skrävla 

för mat” (s. 60) kan tolkas i linje med detta. En sådan man kallar man enligt berättaren för 

”solnedgångaren” (Ibid.) i Australien, och har också fått ett namn som rimmar väl med detta 

epitet: Blackbury, som explicit sägs vara hans ”rätta namn” och inget ”öknamn” (Ibid.).  

     Bilden av indianerna är dock inte de enda pejoriserande etniska stereotyper som figurerar. 

Berättardiskursen laborerar även med den typiskt antisemitiska schablonbilden av en jude som 

både en girig fifflare och som en del av en okänd maktordning (s. 58), som t.ex. i anföringen 

av vad Blackbury utbrister i samband de fotografier han och ”juden” samlat in till en påhittad 

bok (se avsnitt 3): ”Aldrig har jag sett en sån sniken räv förr.” (s. 71) Även andra etniciteter 

beskrivs stereotypt och/eller nedsättande. T.ex. är den ”vildsintaste man” (s. 49) berättarjaget 

påstår sig ha träffat irländare, ett drag som också är viktigt i denna berättelse (se avsnitt 4.2). 

Vidare jämförs svenska och andra nationaliteter på följande sätt: 

Han är svensk, och han förtvivlar aldrig. Svenskarna är ett duktigt folk, var man än träffar dem. Aldrig får 

man av dem samma intryck av löst pack, hur fattiga och hemlösa de än äro, som av italienare, fransmän 
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och gärna tyskar i samma belägenhet, fast tyskarna äro packet som man aldrig eller sällan hittar trasigt, 

hellre med fickorna fulla av handelskram och skenet av gentleman över den flottiga habiten. (s. 111) 

 

Bilden av svenskarna – berättarjagets och författarens egen nationalitet och, kanske ej att 

förglömma, tilltänkta läspublik – är både stereotyp och motsägelsefull. Den tangerar en bild 

som vi än idag kan känna igen. Förutom den strävsamhet och duglighet som uppdagas ovan 

finns även godtrogenhet, som när Blackbury beskriver hur han lurade svenskar på pengar och 

säger att ”dom är alltid bäst att ha affärer med om en vill ha en snabb och någorlunda god 

förtjänst” (s. 68). Berättaren ser även Sverige som ”denna framstående nation” (s. 87). Denna 

bild kontrasteras dock mot gubben Harriots oresonliga hat mot tjuvaktiga svenskar (s. 87-97).  

I avnittet om Telma Johansson ansätts även ryssar (s. 116-126). 

     Boken rymmer även drag av de äventyrliga vildmarksskildringar som blivit populära 

genom bl.a. Jack Londons böcker, t.ex. en spännande tjuvjaktskildring ”en natt vi hörde  

coyoterna morra” (s. 61). I linje med ett framträdande drag i Anderssons tidigare lyrik 

anknyter även de poetiska inslagen mer till den folkliga ballad- och vistraditionen än till 

central- eller höglyrik. De flesta helt enkelt är återgivna visor som sjungs av olika karaktärer, 

smädesvisor och sånger med melodramatiska teman som hemlängtan (s. 42, 71, 101 f). Det 

finns även ett kombinerat inslag av komik och spökhistoria – båda populära genrer – i 

berättelsen om hur irländaren Pat Collie inbillar sig att deras nattliga läger blir hemsökt av 

Stammering Franks vålnad.  

    Vid sidan av denna dialog med populära genrer finns även ett visst inslag av reifierad 

realism, som t.ex. ett inledande inslag av allvetande berättare då berättarjaget skildrar hur 

indianen besöker Hedstrom i sin jakt på skogsvaktaren: 

När han kom upp till stockstängslet stannade han och tittade. På gården stod Hedstrom i egen person och 

plockade dunen av en rapphöna, varav Röda Suggan slöt att Hedstrom jagade på olovlig tid. Åter igen av 

denna omständighet slöt han, att Hedstrom inte kunde vara gamewarden. (s. 6 f) 

 

Här befinner sig berättarjaget på en annan plats men är, trots att det handlar om en 

intradiegetisk berättare, internt fokaliserad på vad som rör sig i indianens tankar. Inom ramen 

för den situerade muntliga diskursen är framställningarna även sceniska, i form av direkt-

citerad dialog eller monologiska berättelser. CMK rymmer därmed klart publikinfriande eller 

reifierade drag. 

     Frånvarande är däremot subversiv realism i den bemärkelsen som ibland ryms i Londons 

böcker – att inta subalterna sociala gruppers perspektiv, som t.ex. urinnevånares och (fattiga) 

minoriteters. Detta trots Anderssons radikalistiska sympatier med utsatta människor. I det 

följande ska vi utifrån Jamesons perspektiv se hur denna dimension ändå kan sägas finnas 

närvarande, fast indirekt – som en del av bokens sociala symbolhandling.  
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2.2 Skrytet som ideologem i CMK 

Men även om CMK på flera punkter för en dialog med populära och reifierade genrer bestäms 

den till form och innehåll i samma stund av ett antitetiskt förhållande till dessa. Annorlunda 

formulerat kan man säga att den ger uttryck för en strävan att öppna upp den textuella 

tillslutning som anges av populära och/eller reifierade stilar. Romanens muntliga stil rymmer 

klart folkliga drag, men innebär även en kritisk distansering från denna folkliga muntlighet 

genom det huvudsakliga sätt på vilket denna framställs – skrytet – vilket därmed riktar 

uppmärksamheten på romanens form. Men hur uppstår då detta skryt? I linje med Jamesons 

teori antyder boken en klassdimension, som t.ex. i den druckne Freds skryt, som även kan 

tolkas som en metakommentar till detta skrävel: 

[…] när det kommer en fattig djävul som är lika dum som en själv och hälsar på en har en ingenting att 

språka om, ingenting att skratta åt, en bara fyller sej så fort en kan för å glömma bort hur egentligen 

tjyvtjockt en har det. Ett kvinnfolk har jag inte sitt på sju veckor, om jag undantar squaws, å dom liknar ju 

mest tattare nu för tiden, och lika farligt är det å ha något med dom å göra. 

     Han berättade därefter åtskilliga små historier om små kärleksaffärer, med den mystiskt hänförda min 

med vilken män talar om kvinnor, när de varit utan dom länge […] På en kvart fick jag sannerligen veta 

mer om hur kvinnan är danad och hur hon ska handhavas, än om jag läst alla böcker i ämnet. Det var bara 

en sak som oroade honom: att han inte ännu fått ligga hos en indiankvinna. (s. 10 f) 

 

Därefter följer en historia om hur han lurats att enlevera och nästan tvingats gifta sig med en 

indianhövdings dotter som efter den inledande pejorativa beskrivningen av squaws paradoxalt 

kallas ”sköna Helena” (s. 9, 13). I citatet situeras berättandet i en kontext av tomhet, 

fattigdom, främlingskap, glömska och drickande. I denna folkliga berättarkontext anknyter 

CMK till Anderssons tidigare författarskap, t.ex. de fattiga kolmilarnas berättelser i 

Kolarhistorier eller den folkliga vistraditionen som är märkbar i Svarta ballader. Men här 

antyds även att de ”kärlekshistorier” som uppstår på detta sätt måste ha ett mycket 

problematiskt, och nästan antitetiskt, förhållande till ”the Real”.
45

 Berättaren säger å ena sidan 

att han inte har ”något att språka om”, men berättar sedan ändå ”små kärlekshistorier” vars 

mimetiska grund således luckras upp. Den motsägelsefulla klyftan mellan verklighet och 

berättelse antyds även i att mannen, som ”varit utan” kvinnor länge, ändå utger sig för expert 

på hur de ska ”handhavas”. Det realistiska skiktet blir därmed snarare antytt som vad Jameson 

kallar en historisk ”subtext”, som berättelsen strävar efter att både innesluta och fjärma.
46

 Här 

visas också skrytetideologemets sexuella resonans i en fördomsfull fantasi om sociala klassers 

karaktärer; i detta fall kvinnors och indianers. Detta ger ett annat perspektiv på de sociala och 

etniska stereotyper som förekommer – på ett sätt som undergräver och ger perspektiv på dessa 

som en del av en antirealistisk berättardiskurs snarare än aspekter av en reifierad eller 
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populistisk stil. Denna berättardiskurs anknyter även till ett borgerligt nationalistiskt och 

kapitalistiskt paradigm, som därmed också blir underminerat. I historien säger vidare Fred att 

han som lurat honom till frieriet förhandlat med hövdingen om detta och återger samtalet på 

följande sätt: 

– Än Helena då, sa jag, vad vill hon? Det frågas aldrig efter, sa han, tror du att kvinnfolken bestämmer sånt? 

Då har du inte läst några böcker om indianer, sa han, nej, du köper helt enkelt hövdingens dotter, å efter vad 

jag hör här, har du visst redan gått så långt med henne att du rent av blir tvungen att köpa henne. (s. 15) 

 

Men denna skildring kan också ses som en reifikation som drivits till parodisk ytterlighet – 

där kvinnor blir något som man i likhet med de andra konsumtionsvaror som finns i 

berättelserna (s. 7, 10, 59 f, 68) kan köpslå om i en hierarkisk könsordning. Här är även den 

populära indianboksgenren en del av diskursen. Samtidigt framgår av sammanhanget 

(situeringen) i frieriets genomförande att denna diskurs’ förhållande till verkligheten knappast 

är komplikationsfri:  

Hur ska jag säja, sa jag, när jag kommer in, för jag kan ju inte deras språk. Å då sa han att jag skulle säja 

nånting som lät ungefär som så här: chi-nok-wa vo-ta-ta, å sen skulle jag ta å dra i väg genast med den där 

Helena. […] så kom det fyra unga män å tecknade åt mäj att gå min väg, å det gjorde jag inte. Helena sa 

inte ett ord, hon bara talade å viskade med dom andra, å när jag ville språka med henne stod hon å liksom 

ansträngde säj att fatta vad jag menade, det minns jag, å när inte annat hjälpte, så skulle jag ta henne 

under armen å gå min väg, men då vart det oväsen värre, å somliga såg elaka ut, men den gamle gubben 

kom ut å ropade att jag var »drunk» å jag var inte nykter heller, jag måtte ha burit mäj konstigt åt 

eftersom dom spöade mäj när jag skulle somna, när jag hade ramlat kull i ett bås där Helena brukade 

ligga. (s. 14-15) 

 

Efter att ha följt dessa anvisningar får berättaren stryk i stället för hövdingadotterns hand, 

vilket underminerar ideologemet och avslöjar det som en fantasi. Dessutom görs de språkliga 

förbistringarna explicita på ett sätt som antyder en oöverstiglig skillnad mellan två olika 

kulturer. Varken berättarens språk och gester, som dock hämmas av berusning, kan förmedla 

hans ärende eller ge det annat än en olycklig utgång – detta trots att Helena uppges ”anstränga 

sig” för att förstå honom. Allt detta tycks komplicera och distansera den stereotypa 

indianboksbild som berättarjaget själv tecknar av Röda Suggan.   

     Skrytet och skrävlet som ideologem anknyter även till en bedräglig och paradoxal 

konkurrensideologi, där orden och berättelserna ska konkurrera som opålitliga varor på en 

marknad. I CMK:s mest explicita metakommentar om sin egen diskurs sägs följande:  

De mest sympatiska av alla jordens skrävelmakare ha det gemensamt, att om man låter dem ljuga ut 

riktigt och bara tiger och beundrar, fattas de till slut av ett slags medlidande med åhöraren, som inte är så 

märkvärdig. Fred var en sådan. När han skrävlat i två timmar började han se vänligt nedlåtande ut,  

och gav mig många frågor för att höra om det ändå inte fanns vissa, fast ringa drag av storhet även hos 

mig. Det värsta man kan göra då, är att servera dem en tio gånger starkare soppa än de kunna åstadkomma 

själva, att riktigt ljuga i kull dem. Därför gjorde jag det. Jag skröt och ljög för övrigt så mycket därute,  

att det är mig en verklig botgöring att endast hålla mig till sanningen i denna bok. (s. 26-27) 
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Skrytet antar här formen av en slags antidialog; en dialog som i stället för att succesivt söka 

och avtäcka verkligheten i stället har som mål att fjärma språket från verkligheten, att av-

realisera språket. I stället för att ta in och följa upp vad den andre säger väntar man bara tills 

denne pratat klart för att sedan levereras sin egen ordsalva. Dessa konkurerande och 

lögnaktiga berättelser genomförs som vi sett inte bara på det individuella planet, utan även på 

det kollektiva; som överdrivna och ofta pejorativa stereotypa beskrivningar av nationaliteter, 

kön och etniska folkgrupper. Samtalskonkurrensen handlar lika mycket om att framhäva sig 

själv och att trycka ner sin motståndare som att framhålla sin grupp gentemot andra. Att 

språket, som framhållits av t.ex. Derrida och Foucault, genomsyras av makt blir därmed 

tydligt.
47

 Som ideologem tycks skrytets ideologiska implikationer därmed tangera en 

ytterlighetsform av borgerligt nationalistisk och kapitalistisk ideologi. Skrävlet tycks även 

ligga nära våldet och kan t.o.m. betraktas som en verbal förlängning av detta (se även avsnitt 

2.3). Ur Jamesons klasskampsperspektiv kan det därför ses som en yttersta gestaltning av den 

konfliktfyllda bristen som oavlåtligt präglar den symboliska ordningen.
48

 Skrytideologemet 

klargörs därmed som en socialt bestämd teckenproduktion med potentiellt både ideologiska 

och narrativa implikationer; som en del av en maktkamp och en konkurrens där det gäller att 

överträffa sin samtalsmotståndare i självförhärligande överdrifter.  Detta har sin parallell i det 

sätt som de bedrägliga varorna på den kommersiella marknaden beskrivs, som t.ex. i det 

parodiska återgivandet av Freds beskrivning av apoteksvaror: 

Han påstod att en viss Mygarrvu varit där och narrat honom att koka choke cherrys i mjölk och blanda det 

i whiskyn, därför att det skulle vara bra mot kopporna. De hade kommit på det när de druckit en timme, 

och ingen av dem hade kommit att tänka på, att det inte gjorde något gott, när ingen hade kopporna. Fred 

sade att han gett Mygarrvu fem slags droppar som han köpt på ett apotek i Carlton, och Mygarrvu hade 

druckit ur alltsammans och fått kolik så att Fred måst smeta ut det sista av sin franska senap på näsduken 

och lägga det på Mygarrvus mage, varvid den sjuke hade vrålat ännu värre. (s. 10) 

 

Enligt Jameson är det naturligt att strukturen hos produktionsförhållandena avspeglas (i 

Althussers strukturkausala mening) i den språkliga och narrativa kulturen.
49

 Detta innebär att i 

den mån den förra präglas av oordning, lurendrejeri och avsaknad av produktion torde dessa 

också prägla den senare. I boken kommer skrytet och denna skojarmarknad att bilda en 

symbios i den arbetsskygge storskrävlaren Blackburys karaktär (se vidare avsnitt 2.6). 

         I CMK får vi därmed på sätt och vis aldrig reda på själva historien; genom det skrytande 

berättarjaget är vi hela tiden i skrytdiskursens våld. I citatet ovan tar författaren på ytan 

avstånd från skrönans ideologiska implikationer, men eftersom detta sker inom skrönans 
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narrativa ytterlighetsform – en form som sedan fortsätter dominera boken – blir oppositionen 

undergrävd. Som Peter Glas framhållit gör denna skrytskildring att CMK kan ses som en 

”sanning-lögn-dynamik”.
50

 Men man kan också hävda att bokens berättardiskurs på ett basalt 

sätt är ironisk på så vis att den förvrider själva betydelsen av ordet sanning, och även andra 

ord, genom en diametral pragmatisk omkastning av dess betydelse. Även om bokens 

berättardiskurs därmed gör anspråk på att tala sanning, så används ordet sanning genom 

denna parole de facto som en lögn.      

     Denna signifikans är dock inte enbart ironisk i meningen satisrisk då den, genom 

ideologemet, även bildar ett kulturellt förtryck och förvanskning av en autentisk upplevelse, 

vilket ger romanen ett postkolonialt drag.
51

 Vidare är berättarjaget i praktiken en del av det 

ideologem han samtidigt tar avstånd ifrån, vilket gör läsaren hermeneutiskt utelämnad. Den 

referentiella meningen finns därmed alltid anad som en förträngd antiberättelse under skryt-

ideologemets parole. I några fall bildar detta ironi, men också, i de fall där situeringen inte ger 

en tydlig mottolkning eller är frånvarande (som vid bilden av indianerna), vad man med 

Jameson skulle kunna kalla ett subversivt och politiskt undermedvetet skikt, ett skikt som bara 

blir antytt som en möjlig subtext genom vår förståelse av skrytets ”regler” och hur det kan 

verka destruktivt på en eventuell historia. Detta gör att den mimetiska nivån bara blir en 

indirekt möjlighet. P.g.a. skrytets andra, fantasisida kan vi inte veta säkert. En slutsats av detta 

är att berättelserna antyder en realistisk nivå, även om denna förvrids av den berättarstil som 

den återges på. Kanske kan den realistiska nivån rekonstrueras genom vår kunskap om hur 

förvridningen går till, men kanske förblir den bara antydd. Vi har därmed att göra med en 

situation där berättardiskursen är helt subversiv i förhållande till historien, men samtidigt ger 

signaler om en subtext. Skrytets ideologem tycks därmed, som semantiska paradoxer, ha 

förmåga att verka både förödande på berättelsen och diskursen. Hur sker då detta i CMK? 

2.3 Struktur, tid, rum och karaktärer 

Är CMK en berättelse eller, som undertiteln antyder, flera berättelser? En förenande faktor är 

naturligtvis miljön, Amerika. Som tillslutningsstrategi rymmer detta, i sin avlägsenhet, både 

potential av overifierbar sägenomspunnenhet och möjlighet till en kritisk distans till den plats 

där moderniteten kommit som längst. Moderniteten är nu även ett globalt fenomen och öppnar 

därmed upp för en mer allmän samtidskritik, liksom av den borgarklass som den främst 
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förknippas med. Vidare är USA det land där hederligt och ihärdigt arbete lönar sig och äger 

rum, enligt den amerikanska drömmen. Samtidigt är det enligt boken även den plats där 

fuskare, bedragare och lycksökare härja fritt bortom lag och ordning i utkanten av 

civilisationen och pinsamt havererade livsprojekt skylas av falska skönmålningar.  

     Titeln, som i en fotnot sägs betyda ”vit man” (s. 7) på ett icke specificerat (och kanske 

påhittat) indianspråk, antyder också en sammanhängande vy. Men även om denna vy skapar 

narrativ enhet befinner den sig också i ett spänningsförhållande till berättelsens/berättelsernas 

perspektiv – en spänning som fortlever genom romanen. I titeln är det dock, i motsats till 

boken i övrigt, indianerna som får beteckna de vita. Den tycks därmed subversivt kasta om det 

maktförhållande som ryms i detta. Detta perspektiv förträngs dock redan i bokens inledande 

meningar, där vi inte bara får reda på att berättaren är vit och använder den vita kulturens 

språkliga ideologem, utan utifrån detta även kategoriserar, stämplar och degraderar indianen 

som den Andre.
52

 En berättelse utifrån det subversiva perspektiv som titeln skapar 

förväntingar om blir därmed inte bara orealiserad utan t.o.m. aktivt förträngd av skrytets 

narrativa ideologem. På det hela taget blir detta ideologem inte bara destruktivt i förhållande 

till indianernas perspektiv, utan även i förhållande till en autentisk skildring över huvud. 

Skrytets ideologem omvandlas därmed, i likhet med narrativa paradoxer, till ett exempel på en 

berättardiskurs som är både självdestruktiv och nedbrytande gentemot en eventuell berättelse. 

Kanske kan bokens kaotiska form, där kronologi och andra sammanbindande faktorer ständigt 

blir brutna och upprivna, tolkas som ett uttryck för detta.  En betecknande socioekonomisk 

förutsättning för den postmoderna världsupplevelsen är enligt Jameson förlusten av sann 

autenticitet. Till skillnad från den förmoderna, agrara byvärlden, är den moderna världen så 

komplex att den enbart kan förstås abstrakt. Vi kan aldrig ha en sann autentisk världs-

upplevelse; varje sådan är med nödvändighet falsk eller schablonartad.
53

 I CMK finns starka 

drag av detta. T.o.m. den situation som tycks ha bäst förutsättningar för autenticitet – det 

intersubjektiva mötet – blir undergrävt och avslöjat som en förvanskning. Fångade i den 

kapitalistiska skryt-ideologin tycks människorna oförmögna att uppleva intimare band. Redan 

i början av CMK blir vi inkastade i en hotfullt möte där de språkliga bristerna i en autentisk 

verklighetsbeskrivning och där sanningen som medel i en maktkonflikt i stället är tydligt:  

Jag var ännu en yngling, när jag första gången träffade indianen Charlie Day, alias Röda Suggan, vilket 
namn han fått av nybyggarna vid Rice Lake, som ligger ungefär i centrum av järnvägstriangeln Brainerd–

Duluth – Bemidji, alldeles som i en väldig ask, med norra Minnesotas klarblå himmel till lock. Han 
kittlade mig under hakan med gevärsmynningen, inte fientligt alls, utan leende som en nymåne, och 
frågade på dålig engelska vems son jag var, var jag ägde fader och moder och i vems sällskap jag jagade. 
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Han var som de övriga försupna, förfallna indianerna, villig att mörda vilken vit som helst för brännvin. 
Men det sade han inte. (s. 5) 

 

Efter detta beger sig berättarjaget iväg för att varsko gamewarden om den annalkande faran – 

de vita håller ihop mot den våldsamme indianen. Här blir titelns potentiellt subversiva indian-

perspektiv med ens omkastat; Charlie Day stämplas med öknamnet Röda Suggan. Genom att 

introducera honom och omsorgsfullt placera in deras möte geografiskt, skapas ändå en 

förväntning om att han är en framträdande karaktär i boken. Men även denna förväntan 

kommer på skam då Charlie Day strax försvinner ur boken, bara för att vid två tillfällen dyka 

upp antingen som indirekt återgiven eller som en figur i skrönor. Hans perspektiv blir därmed 

dubbelt begravt inom skrönans ideologem. Även andra indianer återges i det följande endast 

som skrönor i skrönan.  

     Vad fyller då den omsorgsfulla miljöbeskrivningen för funktion? Undertryckandet av 

indianperspektivets kan även ses som verksamt genom den miljö Röda Suggan sätts in i: 

nybygget och järnvägstriangeln. Genom denna miljöbeskrivning bli indianen inte bara omdöpt 

av de vita utan också inplacerad på den moderna vita kartan av Amerika, bestämd av teknik 

och nybyggarnas nya orter och topologi. Att det väldiga landskapet samtidigt beskrivs med en 

paradoxal ask-metafor blir ur detta perspektiv talande för de vitas språkliga begränsningar. 

Dessa blir på en gång exkluderande, förtryckande, förvanskande och begränsade. I detta finns 

också en annan aspekt: en ask betecknar även ett rum. I en amerikansk kontext står indianen 

för ett ursprung och förmodern historia; en historia som enligt Jameson blir förträngd i en 

alltmer nu-fokuserad, postmodern diskurs: “[…] postmodernity is characterized by some 

essential spatialization […] everything we have here been trying to work out in terms of 

temporality will necessarily have passed through a spatial matrix to come to expression in the 

first place […] time has become space […].”
54

 Efter mötet med Röda Suggan i inledningen 

bryts plötsligt berättelsen, till synes för att illustrera en anekdotisk poäng om denna:  

En dag söp han så mycket brännvin, att han glömde hämta de hästar vid Madens timmer-camp han var 

skickad efter och styrde kurs på svensken Hedstroms blockhus med sitt gula brännvinskrus i ena handen 

och geväret i den andra. På den tiden bodde jag hos Hedstrom. […] På gården stod Hedstrom  […] och 

plockade dunen av en rapphöna, varav Röda Suggan slöt att Hedstrom jagade på olovlig tid. Åter igen av 

denna omständighet slöt han, att Hedstrom inte kunde vara gamewarden. Därför sköt han honom inte 

bakifrån […]. (s. 6 f) 

 

Här vet vi inte när i tiden i förhållande till det inledande mötet detta har ägt rum, det enda som 

sägs är att det skedde ”En dag” och ”På den tiden”. Det är dock från denna digressionsartade 

utvikning som själva berättelsen sedermera tycks fortsätta, då Hedstrom och berättarjaget 
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beger sig till gamewarden Fred för att varna honom för Röda Suggans avsikter, vars rumsliga 

belägenhet återigen är tämligen exakt återgivet (s. 8). Efter detta följer återgivandet av Freds 

skrävelhistorier och, i påföljande kapitel, en tjuvjaktskildring med Fred, samtidigt som Röda 

Suggans jakttema försvinner. När detta tema sedan skymtar förbi igen i kapitel VII tycks det 

försätta de mellanliggande berättelserna i en märklig tolkningsposition; om denna bildar en 

sammanhängande kronologisk länk mellan de övriga berättelserna hur förhåller sig då dessa 

till denna? Röda Suggan dyker återigen upp genom följande passage: 

När Freds tekök kom i gång inne i tältet, berättade han, att han rest genom hela Assiniboia sedan jag 

träffade honom sist, och hade kommit på den stolta Canadian Pacificjärnvägen – varöver han syntes 

mycket högfärdig – från Saskatchewan och närmare bestämt Eagle Hill, där han tittat efter land, till 

Regina, där han träffat en av regeringens lantmätare, vilken lovat honom jobb i tre månader som biträde, 

det vill säga, han skulle väl bära tältet åt ingenjören, fast han själv inte ville tänka så lågt om sin person. 

[…] Jag visste att han spekulerat på att bli homesteather i Assiniboia, att han passade tillfället till tre 

månaders extra stor inkomst – han skulle få fem dollars per dag – det begrep jag också, men inte varför 

han skulle möta kartritaren här. Alldeles ofrivilligt satte jag det i förbindelse med Charley Days hot att 

mörda honom, trodde att han ljugit om Assiniboia, och att han rymt hit, måhända efter att ha sett döden i 

vitögat. 

     Han gick emellertid på och pratade om landet han sett […]. (s. 80 f) 

 

Här läser berättarjaget igenom Freds skryt genom att se det motsägelsefulla i detta och sluter 

sig då ”ofrivilligt” till hotet från Röda Suggan som en dold verklighet bakom skrävlet. Detta 

misstänkliggör berättarjagets egna digressioner från det ursprungstemat och motsägelsefulla 

skildring av indianen. I själva verket tycks gränsen mellan berättelsen och dess digressioner 

upplösas och blir omöjliga att fastställa – i kontrast mot den reifierade stilen. Passagen väcker 

dock misstänksamhet mot inkonsekvenser som möjliga tecken på en fördold subtext. 

     Berättarens bristfälliga tidsangivelser eller kronologiska anti-realism står därmed i kontrast 

till en överdrivet noggrann rumsangivelse, vilket gör att boken präglas av en grundläggande 

asymmetri mellan tid och rum. Om tiden alls anges sker det över lag vagt, genom uttryck som 

”Jag var ännu yngling när” och ”En dag när” (s. 5). Den påtagliga kontrasten till rums-

angivelserna blir t.ex. tydligt i den noggranna beskrivningen av var berättarjagets möte med 

irländaren Pat Collie: 

Jag träffade honom i en övergiven loggcamp vid Parrs Creek, som ligger i det allra nordligaste 

Minnesota, på ungefär 48 gr. n. br. och 92 gr. v. längd. Om ni tänker er var dessa linjer skära varandra, är 

ni några mil söder om platsen. Jag hade gått ut från min mycket gode vän Simmons loggcamp och gått 

vilse, och vart mycket glad när jag fick se att det rökte ur det gamla rucklet. (s. 49) 

 

Här, liksom i många andra berättelser, är tiden frånvarande eller bara vagt skildrad. Inom 

ideologemet är tiden och historien å andra sidan inte relevant, på samma vis som berättelsen 

inte är relevant; historien är ju också en form av berättelse. Pat berättar visserligen sin 

historia, men döms samtidigt ut som en opålitlig skrävlare. Det enda som tycks återstå är det 

omedelbara rummet. På detta vis tycks även den brutna och episodiska framställningen kunna 
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betraktas mot bakgrund av skrytets ideologem. Berättarjaget och irländaren är en del av 

samma omedelbara, spatiala karta – en karta som dock indianen inte kan få plats i och t.o.m. 

blir aktivt utkastad ifrån. I denna mening antyder även textens klaustrofobiskt spänningsfulla 

rumstillstängning – ställd på sin spets i askmetaforen – en underliggande subtext.  

      Samtidigt som vi genom detta fattar misstankar mot att beskrivningen av Röda Suggan är 

förvanskad och förträngd som en möjlig subtext, undergrävs även den civilisation som indian-

stereotypen ofta kontrasteras mot i indian- och vildmarksböckerna. Gamewarden Fred – 

statens representant – som berättarjaget och Hedstrom i början söker upp för att varna visar 

sig ligga och sova ruset av sig på golvet i sitt nybygge. När de väcker honom finns även hotet 

om ociviliserat våld närvarande – då ”han […] stirrade på oss som om han övervägt fördelen 

av begagna täljkniven” (s. 9). Även civilisationen blir därmed blottad som en falsk parole. Till 

skillnad från Röda Suggan beskrivs dock Fred varken explicit som försupen eller våldsam, 

vilket antyder att själva portätteringen är skev och partisk. Den underförstådda bilden av 

denna skogsvaktare tycks dock underminera hans möjligheter att utgöra en positiv pol i 

konstruktionen av en ond och barbarisk indianstereotyp. Detta gäller även den bild som 

tecknas av den vita civilisationen i Amerika i stort, där paradoxalt nog våld, bedrägeri och 

andra illgärningar tycks legio – en kultur som även författarjaget är en del av – vilket tycks 

rikta vår uppmärksamhet mot den subtext som döljs av denna. Att ett subversivt 

subalternperspektiv på så vis bildar en politisk undermedveten dimension i texten tycks även 

antytt i de frågor som berättarjaget ställer till sig själv. Efter Freds dråpliga fylleskröna om sitt 

och hans kompis’ frieri till Helena sägs: ”Jag gick ut och lyssnade på stormen och undrade 

vad Helena tänkte på och hur hon kände det, när hon blev nykter.” (s. 17) I denna ansats till 

dialogicitet antyds att skrytideologemet är ofullständigt i sin portättering av indianerna.  

     Det hotfullt klingande namnet Röda Suggan ligger som sagt på ytan nära ett schablonartat 

sprechende Namen utan anspråk på realism. Av skildringen framgår emellertid att indianens 

verkliga namn är Charlie Day, vilket som talande namn betraktat väcker betydligt lyckligare 

och ljusare associationer. Om vi betraktar även detta som ett talande namn förskjuts fokus 

från Röda Suggans narrativa funktion till den narrativa diskurs där en pejorativ och 

degraderande benämning skapas, vilken därmed undermineras och blottas som en diametral 

förvanskning: från man och människa till hona och djur. I detta finns nyanser av både 

animalisering och feminisering, strategier som i postkolonial teori brukar framhållas som 

vanliga drag i den koloniala diskursens hierarkisering, vilket således även anknyter till skryt-
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ideologemet.
55

 Indianerna tycks därmed fungera som en spegel av förtrycket i det paradoxala 

vita skrävlet.
56

   

     Skrytideologemets förvrängande parole görs dock mer explicit i de berättelser som inte 

handlar om indianerna. Där får den mer komiska än tragiska följder. Om karaktären 

Stammering Frank sägs t.ex. att han ”var mera intressant som död än som levande, och detta 

är orsaken varför jag berättar om honom”. (s. 28) I berättelsen om denne gör talfelet, som det 

talande namnet anspelar på, att han både blir identitetslös och föremål för de andras spe. Så en 

dag är han borta – förmodat rånmördad av en man som kallas Base Ball. I detta läge får 

plötsligt Stammering Frank en identitet i de andras ögon – han omnämns med vördnad och 

från att ha varit en driftkucku blir han både vis, dygdig och bildad (s. 28-41). Senare söker 

berättarjaget efter Franks lik och upplever sig hemsökta av hans vålnad. När berättarjaget i ett 

senare skede ”mötte Stammering Frank en höstdag uppe vid Brainerd, utanför svensken Swan 

Bloomburgs Drug Store” frågade han honom ”om han inte var död, om han inte mördats av 

Base Ball” (s. 40). Frank förklarar då alla som kallar honom död för ”d-d-d-amn-dd i-ddi-

oter” (Ibid.) men kallar Base Ball för en ”fine fellow” (s. 41).  Av språkbruket antyds kanske 

att de lovord han fick som ”död” var lite ihåliga. Både hans död och berättelsen blir därmed 

situerade som en tomma och förvanskande paroler.                   

    Samma narrativa mönster, där berättelsens referentiella grund undergrävs genom situering, 

finns även i berättelsen om Telma Johanssons påstått ädla omsorger om sin väninnas 

kärlekslycka: 

Jag försäkrade henne att inga känslor kunde vara renare än mina, varvid hon fick tårar i ögonen av glädje. 

Jag tog hennes hand och lovade henne att vara en gentleman. […] Det fanns så många sätt att dölja 

lögnen, sade hon, hon hade sett så mångas lycka grusad genom brutna löften. När hon talade om detta 

hade jag dragit henne till mig så att hon nästan kom över mig, stirrande ned mot kudden. Hennes 

andedräkt brände min panna. Hon sade att hon skulle dö av sorg om Elsa skulle råka i olycka. Jag hade då 

även med en förfärligt måttfull och fint avpassad manöver fått upp hennes ben i sängen, så att vi lågo där, 

nästan i varandras armar. (s. 123 f) 

 

Även de mest autentiska av upplevelser, kärlek, blir på således förvända av diskursen. På 

samma sätt förhåller det sig med den, enligt berättarjaget, förmögne Woolrich, som i 

praktiken lever ett mycket fattigt och miserabelt liv och aldrig tvättar sig (s. 73 f), liksom i 

Harriots till synes löst grundade svenskhat (s. 88 f). Diskrepansen är även framträdande i 

historien om Sonberg (se nedan). På så vis sammanvävs ideologemet med bokens narrativa 

mönster, som genom detta distanserar sig från sitt eget reifierade eller populära ytskikt och 

samtidigt antyder ett underskikt. I ytterligare en sådan distansering blir även den reifierade 
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sceniska framställningsformen uppluckrad, eftersom det är inom ramen för denna 

framställning som skrytet äger rum. Allt detta gör att boken bildar en textuell, dialektisk 

antites till sin egen reifierade yta. Genom detta närmar den sig en modernistisk stil då detta 

rymmer både mimetisk frigörelse och en signifikansdimension. Signifikansdimension tycks 

följa ett bestämt mönster där konventionell referensmening genom skrytideologemet förvrids 

till sin motsats genom att situeras i en främmande kontext. Samtidigt gör också 

skrytidiologemets potentialitet av fantasi den referentiella grunden osäker, vilket gör en 

mimetisk tolkning ostadig. Allt detta väcker dock misstänksamhet mot de beskrivningar som 

ges av indianerna, vilka inte blir avslöjade genom att indianerna själva får komma till tals och 

uppdaga den förvanskande parolen. De förblir i stort sett tysta. 

2.5 Skrävlet och stilarna 

Vilken litterära stilar, förutom skrytet, finns och ställs mot varandra i CMK? Vi har 

tidigare sett hur en rad populära och masskulturella stildrag kommer till uttryck, liksom 

högrealism. I skrytets ideologem, genom vars parole konventionell semantik blir förvrängd 

till sin motsats, upprättar det lögnaktiga berättarjaget även en parodisk och förvrängande 

distans till en hel rad tidigare stilar: 

Om ni inte varit i norra Amerikas skogar åt det hållet där all naturen börjar bli äkta kanadisk, och där roat 

er med att gå ute under de hetaste och mörkaste nätterna under högsommaren, så kan ni inte heller veta 

hur underbart trolsk en sådan natt är, när sköldpaddorna i de hundratals sjöarna runt om gå upp på dyiga 

stränder och i tusental sjunga sin entoniga sång: prummm porommppr-rum rumm- 

purrrummp!  

      Natten där har intet långt eko, det är bara mellan de skogiga landen sången skallar och återstudsar, 

medan miljoner av eldflugor svärma nära marken i det meterhöga gräset. Det kan också hända att ni får 

höra en ensam stackars fågel sjunga rent och klockklart innan mörkret blir alltför tätt, men det är visst inte 

den där Whip poor Will som ni läste i indianböckerna om, utan en liten herre med blått bröst och svarta 

vingar som kallas The Singer – rätt och slätt. Vad han heter på de lärdas tungomål bekymrade mig ej, när 

jag såg honom, och om ni vill veta det, eller för övrigt begär vetenskapliga notiser om de djur av två- och  

fyrfota slag jag kommer att berätta om i denna bok, så kan jag inte hjälpa er nyfikenhet på minsta sätt. 

Alla dessa varelser jag mötte där ute voro lika fåfängliga och mot döden linkande kräk som vi här hemma 

äro, de sökte sin matbit i all anspråkslöshet och voro roliga och märkvärdiga och elaka allt eftersom de 

ansågo det fördelaktigt. (s. 19 f) 

 

I detta citat, där berättaren som tydligast gör en metadiskursiv digression, tycks han i först 

måla upp en stämningsfull bild av den ”trolska” vildmarken, vilken dock punkteras genom att 

onomatopoetiskt illustreras med sköldpaddornas ”entoniga sång”.  Samma textuella rörelse, 

där en drömsk naturskildring paradoxalt nog belysas prosaiskt och nyktert pragmatiskt, 

återkommer sedan gällande fågeln. Denna sägs ”inte” vara fågeln från indianböckerna, utan 

”kallas The Singer – rätt och slätt” [min kursiv.].  I båda dessa passager tycks ett romans- och 

äventyrsstilen i parolen omvandlas till ett torrt, realistiskt språk, som står i uttalad motsättning 

till indianböckerna. I den följande passagen tycks dock berättarjaget lika tydligt ta ställning 
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mot ett vetenskapligt, realistiskt paradigm; en passus som dock paradoxalt nog övergår i en 

tydligt naturalistisk analogi mellan människa och djur. Genom skrävlet tycks därmed inte bara 

ords betydelser övergå i sin motsats i berättelseparolen utan även hela berättarstilar förvridas. 

På signifikansnivå gör detta skrytideologem som den övergripande narrativa formen att varje 

berättelsestil blir förvanskad och omöjlig. Det blir en form som inte bara ljuger om verkliga 

förhållanden, utan även en form där olika stilars verklighetsbild vinklas till sin motsats. Vid 

sidan av att prägla den narrativa formen bildar skrytet därmed en slags överordnad metastil 

med en ironisk distans till allt litterärt skrivande.   

      På samma vis som i dessa synkrona framställningar undergrävs och raseras även diakrona 

exotiserande naturbeskrivningar av både muntliga och moderna, tekniska brott i tvära stil-

omkastningar. Så t.ex. i denna vandringsskildring:  

Naturen här [mellan Bemidji och Brainerd] är av en nästan obeskrivlig ödslig skönhet  […] Vi kunde 

också fortsätta att trampa längs de glimrande skenorna genom halvmörkret, och vi kokade kaffe på 

banken av en liten flod, vars namn jag glömt, under det blåsten susade i de taggiga, halvtorra träskträden, 

pep och ven och jämrade, och telegraftrådarna spelade som orgelverk i halvstormen. Ibland stannade vi 

vid kanten av en väldig swamp, och jag kände mig nästan förintad vid åsynen av dessa döda myrlandskap 

med sin bentorra skog på underligt fantastiskt formade öar. Här och där hade stormen vräkt ikull träd, de 

lågo avbarkade, blänkande som jättebenrangel med hälften av de kala grenarna nedkörda i dyn och den 

andra hälften spritande uppåt bönfallande, likt lemmarna av djur som drunkna i kvicksand. 

     Ännu tio mil till Brainerd. By Gosh! Här ha vi expressen, han kommer som en pil, stortjutande som en 

mistlur med två toner samtidigt, brusar som en jätteorgel ut sin varningssång över hjortarnas öar och 

sköldpaddornas träsk. (s. 109 f) 

 

Här övergår vandrarens målande naturlivsskildring i dödsmetaforer – ”jättebenrangel” och 

”döda myrlandskap” – och bryts samtidigt upp av urbana teknikdetaljer, ”skenor” och 

”telegraftrådar”, liksom osäkerhet: en liten ”flod, vars namn jag glömt”. Detta gör att den 

temporala undermineringen även sker på en stilistisk nivå.  

     Hur förhåller sig då den lyriska diskursen till skrytets ideologem? Detta tycks kluvet. Även 

om temat med hemlängtan till fädernegården (s. 42, 101 f) kan sättas i opposition till bristen 

på autenticitet och förvanskning av det genuina så kan de även tolkas som utslag av patriotism 

och nationalism, som t.ex. i smädesvisan om irländare och scenen med svensken Pettesons 

sjungande Du Gamla, Du fria på en krog (s. 71, 109). Temat med hemlöshet ansluter även till 

den spatiala dominansen (s. 101 f). Även det lyriska kan därmed tolkas som en del av skrytets 

ideologem och tycks inte innebära någon frizon från ”civilisationen”.  

2.5 Berättarjaget och berättarna  

I likhet med bokens talrika paradoxer utgör även berättarjaget en paradox: trots bedyrandet att 

”enbart” hålla sig till sanningen utmärks han narratologiskt främst av opålitlighet. Detta gäller 

även de övriga berättarna, som ofta försäkrar sanning även när det är direkt orimligt. 
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Osäkerhetsmarkörer som i den första bisatsen av ”[t]ysken hette Holman eller något sådant, 

och tänkte ursprungligen stjäla bort hela Kanada” (s. 8) är legio. Dessa kan på sätt och vis ses 

som ärliga, men försänker ändå berättelserna i en atmosfär av osäkerhet och provisorium. 

Detta rimmar väl med den diskurs där identiteter, ord, berättelser och berättarstilar förvanskas. 

Till detta kommer kolossala överdrifter som i den andra bisatsen, vilka nästan närmar sig von-

Münchhausen-stil. Denna osäkerhet ifråga om enkla fakta i kombination med säkerheten 

ifråga om uppenbart absurda påståenden verkar fullständigt förödande på trovärdigheten. 

Förutom att skrytideologemet i sig innebär potentiell fantasi och förvanskning kommer vidare 

även andra situeringar som bidrar till otillförlitligheten. Som i exemplet med Fred och 

Stammering Frank ovan sker berättandet ofta i en kontext av sprit och drickande. Som i fallet 

med Freds frieri kommer därtill en flerspråkig atmosfär som tycks inbjuda till missförstånd 

och osäkerhet. Slutligen betvivlar även berättarjaget pålitligheten hos en del berättare, men i 

det brev som citeras mot slutet blir han själv kallad lögnare (s. 114). I slutändan tycks man 

inte kunna lita på någon. Sammantaget bildar denna opålitlighet ännu en distansering från ett 

reifierat eller populärt paradigm.   

     Ett märkligt drag är vidare att berättarens narrativa position inte är konsekvent. En 

inledningsvis allvetande position i förhållande till Röda Suggan övergår sedan med några 

undantag till en intradiegetisk och externt fokaliserad position, som enbart återger och 

kommenterar vad han själv och andra säger och gör. Även detta kan tolkas som en 

distansering från typiskt reifierad stil. Detta gör dock även den allvetande positionen, t.ex. i 

fallet med indianen, paradoxal. I stället frestas vi att tolka den som en projicering av 

berättarjagets egna fördomsfulla tankar, som en del av det förtryckande ideologemet (se 

vidare avsnitt 2.8).  Den intradiegetiska berättaren är vidare mycket aktiv med att både 

kommentera berättelsernas innehåll och fälla metakommentarer om diskursen, och 

demonstrerar därmed en stor makt och personlig färgning av berättelsen. Detta harmonierar 

även med den kronlogiskt brutna och episodiska stilen, liksom den framträdande erlebte-

Rede-formen. Berättarjaget ger intryck av att välja och vraka efter eget gottfinnande av vad 

som ska berättas, förtigas eller förvanskas, utan hänsyn till krav på objektivitet, trovärdighet 

eller ens logik. På så vis kan CMK ses som ett exempel på en extremt subjektiverad stil som 

kan tolkas som ytterligare en distanseringsstrategi från en reifierat avpersonaliserad form.
57
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2.6 Det tematiska planet: det destruktiva berättandet 

I romanen bildar även skrytets natur ett tema i sig. I citatet där berättarjaget bedyrar att han 

talar sanning på det semantiska planet, men likväl fotsätter inom skrytideologemets parole, 

lyfts skrytet upp som tema i berättelsen. Denna blir här självrefererande och modernistiskt 

metanarrativ. Det finns även inslag i berättelserna som kan tolkas metanarrativt. Ett exempel 

på detta är följande skildring av hur Blackbury lurar folk på pengar genom att utge sig för 

författare/historiker: 

Men då var juden och jag långt nere i landet redan och tog opp order på en krönika i fem stora band som 
skulle handla om alla nybyggarnas öden, när dom kom till landet, på vilket årtal dom byggde om sina 
hönshus […]. Det kostade en dollar i förskott, och en och femtio om någon ville ha sitt porträtt i boken. Jag 
var inte klädd så här då, utan som en riktig cityhobo, så dom trodde på oss ganska bra, en del, och några 
ville ge oss stryk. Men det var ett jädrans arbete för juden att sitta och fråga om allting, som han inte 
brydde sej ett smack om, och låtsa som han skrev opp allt skräp, och såna massor med fotografier vi tog 
emot, av mest bara gamla gubbar och gummor, men ibland av hela familjer och gårdar och kreatur och 
allting. (s. 69) 

 

När berättarjaget frågar vad som hände med boken säger Blackbury: ”Hur skulle vi kunna 

göra en bok […] då skulle vi haft ett par hundra ark papper och en tryckpress, minst. Nej, vi 

delade förtjänsten, och jag föreslog att han skulle ge mej ett hundra mer, om jag överlät 

porträtten åt honom […].” (s. 70) På frågan om vad som hände med portätten säger han 

vidare:  

– Vi gjorde lyckobrev, det vill säga vi beställde kuvert med bilder utanpå, och beskrivning att inuti brevet 

fann köparen en bild av den man eller kvinna han skulle få gifta sej med en gång. Och sedan sålde juden 

hela skräpet för tio cents stycket. (s. 71) 

Kanske har det inte gjorts en tydligare litterär gestaltning av det dialektiska samspelet och 

konflikten mellan författarskap, människan och samhället i den kapitalistiska ideologin än i 

denna skröna. Texten är här en handelsvara och författaren en kapitalist som genom sin 

instrumentella logik förvränger och inkräktar på den mänskliga sfären. Både biografi och 

identiteten förvinner och förvanskas i Blackburys skojarhänder. I denna figur, där skrytet och 

den bedrägliga marknaden bildar en enhet, dras denna marknadslogik till sin yttersta och 

obönhörligt destruktiva konsekvens. Texten är inte bara falsk, den kommer aldrig att skrivas. 

Den finns bara som en illusion och aldrig tillfredställd förväntan hos sina läskunder. 

Konstverket inte bara omsätts i pengar; det upplöses i pengar. Skrönan kan därmed tolkas som 

en berättelse om berättelsens omöjlighet i den vinstinriktade ekonomin.  

2.7 Den demystifierande berättelsen: skrotförmögenheten 

Även om skrytet är bokens dominerande form är dess motsägelsefulla beskrivningar och 

berättelser framträdande. Detta kan tolkas som att den litterära framställningsformen 

misslyckas med att skyla över sina motsägelser och därmed misslyckas i sin 
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universaliseringssträvan. I CMK görs dessa motsägelser tvärtom explicita och därmed 

möjligen expressiva, som distanseringar från sin egen stil. Enligt Jameson beror 

motsägelsefullheten även på att texten misslyckas med att innesluta en real nivå. Frågan är i 

så fall om denna går att komma åt eller bara bildar en antydd subtext. Eller mer konkret: kan 

vi utifrån de paroler vars förvrängning vi får vetskap om deducera vad Jameson kallar en 

”interprative master code,” vilken möjliggör en allegorisk läsning av boken? Eftersom även 

lösningen av de narrativa paradoxerna bildar en metaberättelse och tema i romanen förser oss 

kanske detta även med en möjlig tolkningsram för hur denna ska förstås i sin helhet. 

Skrytnarration som lösning av paradoxer i bemärkelsen att sluta gapet mellan diskurs och 

berättelse leder dock till en generell misstänksamhet mot även denna berättelse. 

     Även om den narrativa formen undergräver berättelsens minetiska trovärdighet så bjuds vi, 

som sagt, i vissa fall in bakom skrönans parole. Detta blir tydligt i berättarens möte med 

gamlingen Sonberg: 

Har du sett min förmögenhet, gosse? Jag har visst inte visat däj min förmögenhet? Jag har den där bakom  

corn-cribben, vänta – så så, behave you, Dolly, shame on you, Queen, nu får ni gå! Kan du tänka däj, 

gosse, att den där gamla stiliga märren, Queen, den har jag fått i present av en svensk luffare! – En som 

luffade till häst? undrade jag. Han smålog stilla och följde mig bakom majsladan, pekande på en hög med 

järnskrot, delar av en arbetsvagn, järn ur selar, rostiga spikar, bitar av förstörda skjutgevär, skruvar, 

brutna rör av stål – allt i en färg som om det haft med eld att göra, fast länge sedan. (s. 43 f) 

 

På samma sätt som vi här får titta bakom ladan leder oss även texten in att titta bakom språket. 

Till skillnad från skildringen av indianerna tycks vi här få reda på berättelsen bakom berättar-

diskursen. Texten rör sig från diskurs till berättelse och inte tvärt om. Betecknande är 

verkligheten bakom skrytets överdrifter betydligt mindre glamorös – i själva verket den 

konträra. I likhet med vad som antyds bakom Freds kärlekshistorier och Woolrich 

”förmögenhet” tycks den blotta en potentiellt subversiv realism i form av fattigdom och 

misär. Sonbergs skyt är därmed möjligen inte en ren förfalskning, bara en konträr 

förvanskning – den förbrända skrothögen visar sig en gång verkligen ha varit gubbens 

materiella tillgångar. Det vore kanske mer adekvat att karaktärisera den som en skenbar 

paradox vars lösning tarvar en metaberättelse. Även det paradoxala påståendet att luffaren 

som gav bort hästen är sant, om än inte på det sätt som vi och berättarjaget först tänker oss. 

Luffaren ägde inte hästen, sägs det sedan, men ska däremot ha räddat en av Sonbergs hästar 

undan den brand som ödelade han förmögenhet:  

– Jag har skänkt däj en häst, sa han, och det är inte så litet mitt i skogen. Och den andra dagen vart han 

kvitt, det var inte möjligt att få honom till station eller få nån läkare. Och sir du, gosse, hur det kan 

komma säj, att man får en häst till skänks av en tramp! (s. 47) 

På så vis tycks paradoxerna ingå i en diskursiv väv, där lösningen på en paradox ger oss 

nycklarna till lösningen på nästa. Under denna väv tycks ett mimetiskt och potentiellt 
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subversivt plan uppdagas. Men för att nå fram till detta tarvas att texten gör en metatextuell 

kommentar till sig själv. Skrönan får alltså karaktären av en slags mystisk-allegorisk text, vars 

avkodning tarvar en metakommentar. Texten liknar en kinesisk ask med flera inneslutningar. 

Den tycks även bli utopisk i den meningen som Jameson lägger i ordet, nämligen då en social 

grupp kommer till medvetenhet om sig själv bakom en förvanskande ideologisk berättelse.
58

 

Ur detta perspektiv blir textens realism (i detta fall underklassens villkor) mystisk.  

     Men även textens läsning av sig själv sker inom skrönans form och till syvende og sist vet 

vi inte hur stor gubbens förmögenhet egentligen varit. Kanske är även hans förlust en 

överdrift? Men om vi å andra sidan finner Sonberg och berättarjaget trovärdiga i de fall där de 

tycks ge oss inblick i hur ideologemet fungerar kan dessa partier uppfattas som 

demystifierande och kanske erbjuda en tolkningskod för hur de övriga berättelserna kan 

dekrypteras. Kanske Sonbergs strävsamma arbetsvilja kan uppfattas som en garanti för 

trovärdighet (om det inte är skryt) (s. 45-49). Om det alls finns en mimetisk nivå här, dvs. om 

berättelsen alls är sanningslik, tycks den sanninslik på ett sätt som är helt motsatt det sätt på 

vilket den återges. Vidare är alla paradoxer skenbara då en realistisk-referentiell nivå 

förvrängts till sin överdrivna motsats genom parolen. Kan detta då bilda en nyckelkod för att 

helt avtäcka denna nivå? I det följande ska jag undersöka om texten ger några 

tolkningssignaler om att skildringen av urinnevånarna – en annan potentiellt subversiv 

utgångspunkt – kan läsas som en politisk allegori utifrån dessa koder. 

2.8 Urinnevånarna bakom skrönan 

Ingenstans präglas texten i CMK av så många motsägelser som i skildringen av indianerna. 

Till skillnad från konflikten mellan fattigdom och rikedom blir de dock inte demystifierade på 

samma sätt som Sonbergs förmögenhet. Men när vi väl förstår hur det språkliga ideologem 

som manifesterar den sociala konflikten mellan indianer och vita ser ut och dragit ut och 

tydliggjort de ideologiska implikationer som finns latenta i denna, ger detta möjligen utrymme 

för en subversiv mottolkning.  

     Titeln ger oss en vink om romanens dubbla och delvis subversiva perspektiv. Den 

vertikalitet som präglar skrönans nidbild av indianerna, som en förfallen kultur i exemplen 

ovan, blir genom kunskapen om ideologemet omkastad eller problematiserad. Den ”vänliga” 

våldsamheten i inledningen kan ses som ironiskt, men kan ur ett signifikansperspektiv även 

ses som en naturlig del av den sociala och språkliga interaktionen. Detta kan tolkas på olika 

sätt. Då alla förvanskar sanningen måste denna (om möjligt) framtvingas med våld. Men 
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samtidigt är språket, genom skrävlets ideologem, också en del av den kamp där man ständigt 

försöker skaffa sig fördelar över varandra. När språket felar – som den bristfälliga engelskan 

hos indianen, som dessutom redan är språkligt degraderad och stämplad av de vita (inklusive 

berättaren) – återstår bara våldet för att bli en jämnbördig konkurrent. När den vite, berättar-

jaget, svarar med samma medel retirerar även indianen: 

Well, jag svarade med att visa mekanismen på mitt gevär, som var en fyrtiofyra-Wessen, varpå han drog 

sig tillbaka, leende ännu eftertryckligare, det vill säga, han steg baklänges för att betrakta mig närmare. 

Han frågade mig om jag ville köpa hans kanot, men jag ville inte. Till sist kom det fram, visste jag vem 

gamewarden var? Nej, då, det visste jag inte. Varpå han försvann. (s. 6) 

 

Här märks dessutom närheten mellan den våldsamma och kommersbestämda 

kommunikationen: när inte våldet fungerar vill indianden plötsligt sälja något. När detta i sin 

tur inte fungerar frågar han efter gamewardens identitet, en person som han sägs vara ute efter 

att mörda. När inte heller detta lyckas tycks vidare kommunikation meningslös och han 

retirerar. Här ryms de väsentliga dragen i det språkliga paradigm som behärskar boken. Detta 

språk är uteslutande pragmatiskt och finit bestämt – som ett medel i en maktkamp om att 

förskaffa sig fördelar och profit på bekostnad av andra. Här märks den maktdimension som 

tycks råda mellan sanning och lögn inom ideologemet: en assymmetri där bedragaren alltid 

har övertaget. Trots frågorna lyckas indianen inte avkräva någon sanning, men blir däremot 

själv avkrävd sitt egentliga ärende, vilket därmed får karaktären av en underkastelse.  

     Indianens underläge utifrån en förståelse av hur ideologemet fungerar blir än tydligare vid 

en jämförelse med berättarjagets hotfulla möte med en annan vit europé: irländaren Pat 

Collie.
59

 I denna berättelse lyckas berättarjaget bli vän med denne, ”en ovanligt stor och stark 

karl” (s. 49). Irländaren delar med sig av allt utom sitt krutförråd, som han förvarar under 

sängen och bevakar girigt. När berättaren en dag finner att irländaren tagit av hans eget krut 

för en jakt beslutar han sig för att hämnas genom att fyra av dennes ammunition som 

kanonladdning i ett järnrör. Konfrontationen mellan de två skildras på följande sätt:  

Dagen efter satt jag framför spiseln och rökte, när Collie tog fram blecklådan. Jag tänkte skynda mig att 

kasta ut hans bössa genom den öppna dörren, men så kom jag ihåg att den var oladdad. […] Irländarens 

ansikte uttryckte först en omåttlig förvåning, därefter såg han på mig, och troende att jag bara gömt krutet 

för att reta honom sade han med låg, nästan viskande röst: 

– Ta hit det, genast! 

Aldrig har jag sett något så skälvande av både raseri och förskräckelse, som hans ansikte då. Men trots att 

jag kände mig lyftad alldeles inpå näsan av döden kunde jag ej låta bli att ge honom salvan: 

– Det har jag skjutit bort i kanonen, vi talade på i går. 

Jag ville inte se på hans ansikte nu, jag fortsatte att röka […] Men något susade förbi mitt öra och slog 

sönder en tackjärnspanna vid dörren när det föll ned. Jag behövde inte titta vad det var: det var det lilla 

gjutjärnsstädet, det vägde sex pounds. Jag såg inte upp, jag väntade, men han rörde sig inte. Om jag ser på 

honom, tänkte jag, så dödar han mig. Han skakade så att jag hörde det. Därpå rusade han ut. (s. 55 f) 
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För det första präglas bilden av irländaren inte av så explicita motsägelser som indianen. Hans 

hot framstår inte som konstlat och hans språk inte som dubbeltydigt. Liksom i fallet med 

Röda Suggan rymmer även denna konfrontation ett dödligt hot. Skillnaden här är att berättar-

jaget inte strävar efter att ljuga för irländaren – en akt som i linje med ideologement kan 

tolkas som en underkastelse, men som han skrytfullt likväl paradoxalt försöker presentera som 

en bedrift; ”att ge honom salvan” (s. 56). Att han i motsats till konfrontationen med Röda 

Suggan inte vågar se honom i ögonen kan möjligen också tolkas som en underkastelse – i stil 

med att vika undan blicken. I motsats till fallet med indianden gör han heller inga ansatser att 

bemöta den andres våldsutbrott. Indianden blir vidare genomläst av berättarjaget. På samma 

sätt som han känner till hans verkliga namn ’vet’ han att geväret under hakan inte betyder 

fientlighet men att däremot leendet betyder mordiska avsikter. Detta kan ses som ett sätt att, i 

linje med schablonen, porträttera Röda Suggan som naiv och illiterat i jämförelse med den 

vite. Rent narrativt används här erlebte-Rede-formen för att ta sig in bakom indianens fasad 

eller t.o.m. nästan omärkligt övergå i en allvetande berättande – genom formuleringen ”[m]en 

det sade han inte” (s. 5). Detta gör dock gränsen mellan författarens och indianens inre mer 

diffus. Detta öppnar för möjligheten att den senare projicerar sin egen ironiska läsning, i linje 

med skrytideologemet, på indianen. Även ifråga om irländaren finns en skugga av allvetande 

berättare – genom formuleringen ”troende att jag bara gömt” –, men fyller inte samma 

degraderande och avslöjanade funktion och är inte heller lika framträdande i portätteringen av 

indianen. Irländaren blir med ett ord inte på samma sätt Den Andre. Då den allevetande 

berättarpositionen dock i grund och botten är paradoxal blir bilden av irländaren heller inte 

lika underminerad som en potentiell fantasi/fördom. För faktum är att eftersom bilden av 

Röda Suggan förblir paradoxal tycks berättarjagets bild falla tillbaka på honom själv. Varför 

skulle indianens leende inte vara vänligt om hans gevärshot är det? Bilden blottas därmed 

snarare som en fantasifull maktutövning än som något som har med verkligheten att göra. 

Men vad är då verkligheten? Vad får vi reda på om en mimetisk nivå genom vår kännedom 

om ideologemets omkodning av denna? 

     Skildringen av Röda Suggan följer på ytan den publikinfriade indianboksgenren, där en vit 

med yttersta marginal undgår att falla offer för en vildsint indian. Med förståelse för det 

ideologem som är verksamt här sker dock en omkastning av rollerna. Både i och genom den 

språkliga kamp som gestaltas och utgör ett tema i texten är det indianden som blir offret 

medan den både skrävlande och våldsamma författaren/författarjaget avslöjas som mest 

vildsint. Indianden förvandlas från en hotfull till en tragisk figur som befinner sig i ett 
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hopplöst underläge i förhållande till de vitas skryt. Röda Suggans narrativa roll och ondska 

definieras av hans jakt på skogsvaktaren, som han sägs vilja döda. Detta bildar den främsta 

sammanhängande länken varifrån de andra berättelserna utgör digressioner. Röda Suggan 

uppges vidare ha mördat vita ”för jaktmarkens skull” (s. 5). I ljuset av detta blir Röda 

Suggans extra markanta hat till just skogsvaktaren, som har till uppgift att förhindra 

tjuvskytte, motsägelsefullt. Möjligtvis antyds det verkliga motivet i formuleringen ”den av 

statens landkontor utsedde skogvaktaren” (s. 5 [min kursiv.]), vilket tycks ge Röda Skuggans 

”krigsstig” en biton av politisk kamp.  Detta förstärks då vi även får reda på att indianen inte 

vet vem som innehar befattningen (s. 7), vilket antyder en symbolik av opersonlig revolt. 

Möjligen har även den förträngda kronologi som detta tema utgör i boken en realistisk botten i 

den historiska berättelse
60

 av landkoncessioner som urinnevånarna tvingats till av den 

amerikanska staten; en konflikt som antyds i en anslutande fabulös historia om en tysk som 

erövrat jaktmarker med våld från indianerna (s. 8). 

     När indianerna anpassar sig till den rådande ordningen möts de, enligt skrytets konkurrens-

logik, av verbalt motstånd: ”De röda, sade han nästan viskande, är numera ena riktiga svin, 

som super och tigger snus och rullar säj i lorten allt dom orkar […] och nu har dom lärt sej 

göra äktenskapsbrott lika bra som vita […].” (s. 63 f). Den uppenbara inkonsekvensen i detta 

fördömande ger dock skildringen en ironiskt subversiv udd. I vad som här även blir en kritik 

av den borgerliga familjeinstitutionen berättas här vidare om en indiankvinna som blir bort-

såld och våldtagen av en vit man. Här gör sig skrytets libidinösa underton åter påmind. 

Hennes arrestering (för att hon uppmanat en annan att ta hämnd) skildras på följande sätt: 

– Hon sa heller inte ett ljud, men dom häktade visst henne också sedan. Det var ett as, ett riktigt fullfjädrat 

as. Jag har allt prövat dom, ska ni tro, så jag vet vad dom går för. Nog gick det an att ha dom ett tag, men i 

längden så tröttnar en på dom. Aldrig visar dom vad dom tänker, och aldrig tänker dom nånting heller, för 

resten. Som den jag hadde! När hon tjurade eller inte tjurade, det var lika bra, för hon var ungefär så tyst 

som en hösäck. När dom blir gamla käringar snattrar dom som höns, men bara en vit kommer i närheten 

börjar dom tjura igen, dom med. Nej, det är ingenting att ha. (s. 67) 

 

I ljuset av vad kvinnan sägs ha varit med om, vilket även konstrasterar markant mot romanens 

komiska yta och Anderssons egen genrebestämning (en ”rolig bok”), blir fördömmandet 

motsägelsefullt. Men om ett ord kan ha referens, men ändå förvanskas till sin motsats, så blir 

beskrivningen av indiankvinnan ovan som ”ett fullfjädrat as” potentiellt politiskt subversiv. I 

fallet med Sonbergs förmögenhet finns för det första en motsättning i förhållande till ordets 

pragmatiska mening; dvs. något som är värdefullt i en pragmatisk/social mening genom att 

t.ex. vara omsättbart i pengar eller andra sakar. Men ändå är ordet sant i referentiell mening, 
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då det fysiskt sett faktiskt refererar till Sonbergs förmögenhet. För att applicera samma tänke-

sätt på beskrivningen av indiankvinnan tycks hon bli motsatsen till ett as i en överförd 

mening, dvs. en avskyvärd person, och snarare i en bokstavlig mening, dvs. död. Kanske kan 

detta tolkas som att skrönan skyler vissa saker, t.ex. en tragisk och oskyldig död. På samma 

vis får vi kanske även en vink genom epitetet ”fullfjärdrad” om att som personen som 

beskrivs så snarare är motsatsen till dess överförda mening, dvs. inte alls utstuderad. 

Beträffande en referentiell grund tycks det intressant att notera en specifikt amerikansk 

konnotaton i den koloniala straff- och förnedringsmetod att hälla tjära över någon och rulla in 

dem i fjädrar, s.k. tar and feathering, känd från t.ex. The Boston Tea Party.
61

 I denna 

bemärkelse får epitetet, via en bokstavlig tolkning, snarare en ton av förnedring och plåga 

som även har en revolutionär politisk-historisk biton.  

     Dessa mimetiska tolkningar tycks erbjuda möjliga utvägar ur skrytbeskrivningens 

paradoxer i linje med den demystifierande koden, men går inte att belägga med säkerhet. 

Andra referenser tycks möjliga och i sista hand undermineras tolkningarna även av skryt-

parolens potentiella upplösning av all referens. För även om vi litar på den arbetsamme 

Sonberg, som tycks vara motsatsen till skojaren Blackbury, är det en annan fråga om vi 

dessutom vågar litar på det opålitliga berättarjagets (stundom fritt anförda) återgivning av 

hans ord. Sonbergs nyckelkod i en allegorisk läsning blir därför i sista hand osäker. Här spelar 

Heisenberg-effekten in. Det Reala förblir undflyende och tycks endast visa sig som åter-

verkningar av en fördold subtext som skrytstilen omöjligt kan begreppsliggöra inom sin egen 

diskurs. 

     Allt detta förtar dock inte, utan snarare understödjer, att CMK utgör en social symbol-

handling i bemärkelsen att tydligt signalera en dold politisk och historisk subtext och 

semantiskt öppna upp texten mot denna. En subtext kan enligt Jameson, Lacan och Althusser i 

sista hand ändå inte fastställas referentiellt, då alla tolkningskoder är beroende av andra 

läsningar och tolkningar, vilka i sin tur är tidsbundna, o.s.v.
62

 I denna bemärkelse blir skrytets 

potentiella Heisenberg-effekt talande och indianen tystnad i citatet ovan expressiv – som 

skrytets misslyckande att tränga tillbaka ”the non-dit, or impensé”.
63
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3 CMK som social symbolhandling: sammanfattning och slutsatser 

CMK – av Andersson avsedd som en ”lätt bok” – ansluter sig i flera bemärkelser till populära 

drag. Här finns exotiska vildmarksskildringar och stereotyper från indianböcker – båda 

populära genrer vid denna tid. Här framträder även reifierade markörer – scenisk 

dialogframställning och allvetande berättare – allt inom ramen för en folkligt muntlig form. 

Men här finns också drag som kan ses som antitetiska i förhållande till dessa. Den muntliga 

diskursen möjliggör en kollision av två olika typer av meningsskapande: en konventionellt 

semantisk och en omstörtande pragmatisk. I denna uppsats har jag använt Jamesons 

ideologemteori för att analysera de narrativa egenheter som ansetts prägla boken, bl.a. dess 

slumpdrivna berättande och opålitliga berättarjag. Ideologem ses här som den minsta enhet 

där mottsatta klassdiskurser gör sitt intrång i texten. Detta kan gestalta sig som kollektiva 

(ofta libidinösa) fantasier, fördomar, primitiva berättelser och embryon till ideologiska 

tankestrukturer. Jag har betraktat det skryt eller skrävel, som präglar både form och innehåll i 

CMK, ur detta perspektiv och analyserat hur detta påverkar berättelsen. Vidare har jag 

undersökt om de textuella paradoxer som blir följden kan tolkas som signaler om ett under-

medvetet skikt. För att fastställa om detta verkligen är undermedvetet har jag även undersökt 

om ideologemet indirekt kan användas som tolkningsverktyg för att komma åt en dold politisk 

realism i en allegorisk läsning. De narrativa avvikelser och egenheter som man velat se i 

CMK kan därmed tolkas som den dialektisk distansering från sin egen produktionskontext i 

syfte att lösa verkliga sociala motsättningar som enligt Jameson präglar den s.k. sociala 

symbolhandlingen i estetiska verk. Från Anderssons tidigare produktion kommer ett vänster-

orienterat, subversivt drag att inta de subalternas position, vilket i denna roman kommer i 

konflikt med de genrer och den miljö han vill kapitalisera på. Genom den skytfulle, opålitlige, 

nyckfulle och starkt subjektifierade berättaren, som i mångt och mycket återger andra lika 

skrävlande berättare, kan CMK samtidigt distansera sig från både sina egna populära och/eller 

reifierade stildrag, liksom de stereotyper som förekommer här och den ideologi som de 

tangerar. Därmed demaskeras och exponeras detta skrävel som en del av en förtryckande, 

våldsam, potentiellt imaginär, paradoxal konkurrensideologi, som även har kopplingar till en 

kolonial och borgerligt nationalistisk och sexistisk diskurs. Skrävlet rymmer även en explicit 

och spänningsfylld spatial tillslutning på bekostnad av ett temporalt och historiskt indian-

perspektiv. Detta gör att Anderssons bok, förutom att vara en exponent för ideologiska 

motsägelser till följd av sociala kontradiktioner, även kan betraktas som en symbolisk, 

textuell handling i syfte att lösa upp dessa motsägelser. Detta är genom att blottlägga 
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ideologin så dess kraft som verklighetsbesrivning blir symboliskt underminerad och avslöjad 

som ett förfalskande eller förvanskande maktverktyg i de sociala motsägelserna. Genom att, i 

stället för att dölja, tvärtom framhålla ideologemets motsägelser görs de expressiva: som ett 

uttryck för bristen och falskheten i den ideologi de kopplas till.  

    Skytetideologemet verkar på två sätt på berättelserna: för det första upprättas en 

signifikansmening där ord och egenskaper förvanskas till raka motsatsen av deras 

konventionella betydelse; för det andra tycks den helt upplösa ords referenser. Omvänt gör 

dock det senare draget att vi inte säkert kan använda vår kunskap om detta som indirekt 

tolkningskod i läsningen av berättelsen som en politisk allegori. I likhet med Heisenbergs 

experiment har vi ingen objektiv metod för att fastställa de ”verkliga” förhållandena. Den 

Andres perspektiv – både de subalterna fattigas och indianernas – bildar därför i sista hand ett 

politiskt undermedvetet skikt. Den demystifierande läsningen bildar bara en tolkningssignal 

om en oåtkomlig subtext, men kan inte rekonstruera denna i detalj. Därmed bekräftas 

hypotesen att texten ytterst är ambivalent. Skrävlets opålitlighet gör, i likhet med en 

modernistisk text, en subversiv mimetisk nivå osäker och därmed blir den populära läsningen 

heller inte helt obefogad. Men om ideologemet gör textens universaliserngssträvan omöjlig så 

gör detta samtidigt att den öppnas upp semantiskt mot den historiskt frånvarande, möjliga 

politiska orsaken till de paradoxer, motsägelser och narrativa avvikelser från högrealism och 

politiska undertoner som präglar romanen – i form av asymmetrin mellan tids- och rums-

bestämningar, den upplösta kronologin, ologiska och heterogena berättarpositioner, 

upplösning av berättelse och digression, undertoner av politisk kamp och berättelsediskursens 

fjärmande från berättelsen. Detta kan tolkas som verkningarna av en frånvarande, potentiellt 

subversiv historisk-politisk verklighet som vi enligt Jameson ändå inte kan komma åt med 

språket. Allt detta präglar i synnerhet bilden och berättelserna om indianerna, vars perspektiv 

skrytet aldrig kan inta, men vars stereotypa porträttering indirekt blir undergrävd som en del 

av ideologemets textuella följder.   

     I vad som kan ses som en dialektisk textuell rörselse distanseras CMK därmed från den 

ideologi och kontext som den samtidigt är en del av. Denna textuella aktion tycks peka ut en 

mystisk riktning, som därmed får en intim koppling till politisk subversivitet och textens 

sociala dimension. Det mystiska temat i Anderssons sena prosa har även berörts i tidigare 

forskning och bildar även ett separat fält inom Andersson-forskningen som jag inte kunnat 

beröra närmare i denna uppsats.
64

 I relation till annan relevant forskning tycks perspektivet för 
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det första försvåra en strikt biografisk tolkning av CMK. Skrytideologemets element av 

förvrängning och potentiell fantastik komplicerar och kanske t.o.m. omöjliggör en 

identifiering av Andersson med berättarjaget. Även om Andersson låtit sig inspireras av sin 

vistelse har det estetiska verket i denna tolkning omgestaltat den reala nivån på ett sådant sätt 

att den snarare bildar en subtext. 

     I förhållande till Granlids bild av Anderssons sena prosa, där dock CMK inte ingår, präglas 

även detta verk av motsättningar och vad som kan tolkas som språklig harmonissträvan. 

Andersson har emellertid själv karaktäriserat denna bok som ”ett nytt prosa”.
65

 Genom att 

undersöka skrytet som ideologem i Jamesons bemärkelse blir de språkliga bristerna och ordet 

som ett potentiellt destruktivt medel för förtryck, våld och förfrämligande här som mest 

framträdande. Inte ens det poetiska språket tycks ha den inneboende, harmonierande verkan 

som enligt Granlid präglar litterärt skapande.  Inom mystik talas vidare ofta om en verklighet 

bortom och oåtkomlig för ordens och språkens binära struktur, vilket även tycks komplicera 

det samband mellan meditation och litteraritet som Granlid vill se. Ur Jamesons dialektiska 

perspektiv är den strukturalistiska bipolariteten ingen avspegling av verkligheten utan bara ett 

språkligt symtom på underliggande sociala motsättningar.
66

 Här harmonierar därmed 

socialpolitisk radikalism med mystik, men bara som en (kanske omöjlig) bortomspråklig 

strävan. Den klasskamp, som utifrån Granlids inte tydliggjorda marxism, sägs känneteckna 

Anderssons övriga sena prosa kan vidare inte döljas av spänningar och motsättningar i texten. 

Ur vårt perspektiv är det tvärtom just så den manifesteras textuellt. Teckenproduktion och 

konsumtion är en del av den materiella dito och utsatt för samma konfliker. Att pröva 

Jamesons perspektiv på Anderssons övriga prosa tycks därmed relevant. En angelägen fråga 

är även vad den sociala symboliken i det mystiska draget i Anderssons författarskap – liksom 

hos flera svenska modernister från mellankrigstiden – kan tillföra i diskussionen om svensk 

modernism.  
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       Appendix: Omslagsbild till originalutgåvan av CMK 

 

 


