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Abstract 

 

In this essay I’m exploring the novel The Road (2006) by the American author Cormac 

McCarthy. My main subject of interest is the thematic presence of consumption in general and 

meat consumption in particular in the text, and how this theme takes on an extreme form in the 

described and implied acts of cannibalism. Throughout the history of the Western World 

cannibalistic acts have been most commonly condemned and the cannibal has been, in a wide 

range of discourses, a cultural symbol of opposition to the idea of – and identification with – 

the ”civilized (Western) self”. Within the frames of popular culture cannibalism is generally 

portrayed along these lines as an expression of primitivism, animalistic behavior, depravity and 

monstrosity. Cannibalism, understood as a ruthless form of exploitation, has also been used as 

a metaphor to critically describe the capitalist system, by thinkers such as Karl Marx (1818–

1883). There are some exceptions of course, but the traditional Western view of cannibalism as 

a whole remains negative and in conflict with the concept of civilized, morally acceptable 

behavior. As a reader of The Road, one may classify this story as a part of this tradition in its 

depiction of cannibalism. However, my goal is to illustrate how the subject can be viewed in a 

more diverse way, which potentially leads the reader to recognize the cannibal: Not in the form 

of the Other but as a part of the Self; not as a telling agent of evil times but as a critical mirror 

image of our own. I will do this by shedding light on how cannibalism can be said to connect 

with other discourses throughout McCarthy’s text: Meat consumption as mentioned earlier is 

one of them and by following that trail my reasoning also comes to include industrialized meat 

and cultural consumerism. 

 

 

Full English title: In Place of the Animals – A study of the role and thematisation of 

cannibalism in Cormac McCarthy’s The Road 

 

Key Words: McCarthy, The Road, cannibalism, meat consumption, the animal, consumerism. 

  



 
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Jag avser med min undersökning fördjupa mig i den amerikanska författaren Cormac 

McCarthys författarskap, med huvudsakligt fokus på verket The Road som utkom 2006. Det 

som intresserar mig är tematiseringen av köttkonsumtion i detta verk och hur denna företeelse 

i texten ofta förekommer i form av kannibalism. Kannibalism som ämne är väldigt värdeladdat 

och den kannibalistiska handlingen är i regel något som fördöms, inte minst inom den 

västerländska kulturen och ur ett historiskt perspektiv. Inom populärkulturen framställs ämnet 

återkommande som ett uttryck för primitivitet, djuriskhet och monstrositet, samt som ett tecken 

på moralisk regression, samhällelig kollaps och människovärdets ogiltigförklarande. 

Kannibalismen, förstådd som en hänsynslös form av exploatering, har också använts som en 

kritisk metafor för det kapitalistiska systemet, av bland annat Karl Marx (1818–1883). Som 

läsare kan man mycket väl klassa The Roads kannibalskildringar som tillhörande den 

traditionen men målet med min undersökning är att nyansera sättet som kannibalismen i verket 

tidigare har behandlats och visa på tematiseringens inneboende möjligheter att kopplas till andra 

diskurser. I min undersökning av The Road är det företrädesvis kopplingarna till 

köttindustrialism och konsumtionssamhället jag ämnar belysa. 

 Jag menar att människovärdet reduceras till enbart kött i The Road. 

I romanen finns det inte längre några djur eller storskaliga industrier men i min läsning så har 

människorna fått ta djurens plats och samma industriella/avhumaniserande syn som råder inom 

köttindustrin skrivs fram i den postapokalyptiska tillvaron genom det sätt som människor 

betraktar och behandlar varandra. Min läsning uppmuntras av att McCarthy återkommande 

upplöser gränsen mellan människa och djur i sin text, vilket därmed får gränsen att framstå som 

flytande och ideologiskt betingad. Människan som en moraliskt högtstående varelse är en 

självbild som inte nödvändigtvis är den korrekta och i min läsning uppvisar kannibalerna endast 

ett förhållningssätt till kött som redan existerar i vårt samhälle. Ur förekomsten av kannibalism 

i The Road har jag gjort kopplingar till köttindustrin och den förringade roll djuret tilldelats 

inom den. Genom att visa på sambanden vill jag belysa varför ämnet kannibalism, i The Road 

specifikt och i konstnärliga verk generellt, inte bara bör betraktas som ett förstärkande inslag i 

negativa samhällsskildringar, då att det också kan fungera som en kritik riktad gentemot det vi 

uppfattar som – i jämförelse – ett välfungerande samhällstillstånd.  
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Inledning 

 

 

Syfte 

 

Trots de många analyser som gjorts i vilka Cormac McCarthys texter konstaterats vara 

miljöorienterade och kritiska till den mänskliga kulturen så har jag inte funnit något arbete 

angående The Road i vilket kannibalismens potentiella kopplingar till traditionell 

köttkonsumtion och djurets samhällsroll utreds. Min avsikt är att i den här uppsatsen visa på de 

möjligheter som finns att utifrån ämnet lyfta diskussionen kring köttkonsumtion, människans 

exploaterande relation till djuret och dess konsekvenser för natur, miljö och samhälle. Ett 

bredare perspektiv på litterärt skildrad kannibalism kan dels bidra till en ökad förståelse av ett 

specifikt författarskap som i fallet med McCarthy, dels på ett mer allmänt plan också öka 

förståelsen av oss själva som köttätare inom en kultur vi uppfattar som civiliserad. Den centrala 

fråga jag utgår från i min undersökning är: ”Hur skildras kannibalismen i The Road och vad 

kan skildringen tänkas säga oss?” 

 

 

Metod, teori och upplägg 

 

Mitt arbete i den här uppsatsen lutar sig främst mot två teoribildningar, ekokritiken och 

djurstudier. Min egen undersökning har emellertid, med tanke på mitt mål att visa på textens 

tematisering av kulturella tendenser inom vårt samtida samhälle via litterärt gestaltad 

djuriskhet, skett i linje med den analysteknik och målsättning som är central för animality 

studies. Till skillnad från animal studies, det vill säga ’djurstudier’, är inte målsättningen inom 

denna inriktning koncentrerad till att studera djur skildrade i litteraturen för att förstå relationen 

mellan djur och människa eller för att lyfta fram djuret som agent i texten. Verksamma 

teoretiker inom animality studies studerar visserligen även de djuret och skildrad djuriskhet 

men då med målet att utvinna mer antropocentriskt orienterade poänger gällande det mänskliga 

samhället och kulturen. Litteraturprofessorn Michael Lundblad, författare av The Birth of a 

Jungle (2015) och redaktör av Species Matters – Humane Advocacy and Cultural Theory 

(2011), förklarar skillnaden med att ”’animality studies’ can be a term to describe work that 
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does not prioritize advocacy for various nonhuman animals, even though it shares [med animal 

studies] an interest in how we think about ’real’ animals. Animality studies can prioritize 

questions of human cultural politics, then, in relation to how we have thought about human and 

nonhuman animality at various historical and cultural moments”.1 Djurstudier och animality 

studies ligger ändå nära varandra och jag har i mitt arbete haft stor användning av litteratur som 

kategoriseras som tillhörande den första inriktningen. Mitt huvudsakliga mål med den här 

uppsatsen har dock, som tidigare nämnt, inte varit att skriva fram djuret som agent i The Road 

utan snarare se till djurets och djuriskhetens betydelse för den kritikformulering av 

samhällsstrukturer jag uppfattar existerar i verket. 

 När det kommer till ekokritiken är det ett teoretiskt område som innefattar ett brett 

spektrum av studieinriktningar. Det inriktningarna har gemensamt är intresset för hur naturen 

och miljön skildras litterärt. Medan djurstudier kretsar kring att åskådliggöra relationen mellan 

människa och djur strävar den ekokritiska forskningen efter att åskådliggöra relationen mellan 

människa och natur. Cormac McCarthys texter har lockat många till att göra ekokritiska 

läsningar då den mänskliga interaktionen med naturen i dessa är ett återkommande och påtagligt 

inslag. Jag har funnit de ekokritiska läsningarna av McCarthy vara ett stort stöd i mitt arbete, 

dels för att det finns mycket material att tillgå, dels för att relationen mellan människa och natur 

också är en central fråga för min undersökning. 

 Min uppsats är indelad i tre huvuddelar, Del I-III, och som introduktion till dessa 

presenterar jag inledningsvis författaren Cormac McCarthy och The Road (2006), liksom 

Andrew Keller Estes och dennes arbete Cormac McCarthy and the Writing of American Spaces 

(2013). Jag har i många avseenden använt mig av den senare titeln som utgångspunkt i min 

egen undersökning. Centralt för Estes studier i nämnda verk är begreppet spaces, ungefär 

’miljöytor’, men i den djupgående läsningen av The Road som också ingår i hans redogörelse 

tas vidare frågor upp kring teknologi, konsumtion, våld och moral. Hans uppmärksammande 

av dessa ämnen är typisk för många teoretiska texter jag läst om The Road, även i det avseendet 

att närmandet av originaltexten har en ekokritisk inramning. Estes har emellertid inget uttalat 

fokus på just köttkonsumtion eller kannibalism men hans iakttagelser och resultat har ändå 

bidragit till hur mina egna resonemang har tagit form – stundom är vi överens, stundom inte, 

vilket jag funnit vara ett givande bränsle.   

 I Del I redogör jag för gestaltningen av konsumtionssamhällets ruiner och 

överlevnadsmoralen i The Road. I kampen för överlevnad har maten en central roll och detta 

                                                           
1 Michael Lundblad, The Birth of a Jungle, New York: Oxford University Press, 2015, s. 12. 
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leder mig in på det kannibalistiska temat i berättelsen. Jag följer upp detta med att visa exempel 

på hur människokött skrivs samman med mer kulturellt accepterade matformer i texten. I Del 

II uppmärksammar jag frånvaron av traditionella djur i The Road (i bemärkelsen 

ickemänskliga), för att sedan visa på hur människor fördjurligas i deras ställe. Jag använder mig 

av arbeten som behandlar dehumanisering och människans inställning till djuret för att visa på 

hur fördjurligandet understödjer exploateringen av kannibalernas offer. I Del III redogör jag 

också för det motstånd som kan stå i vägen för parallelldragandet mellan kannibalernas offer 

och djuren i vår samtid, för att sedan visa på möjligheterna med ett sådant perspektiv. 

Förekomsten av kannibalism synliggör frågor kring människans relation till djuret, en form av 

kritik i överensstämmelse med McCarthys, av många redan konstaterade, natur- och 

miljöengagemang inom författarskapet. 

 

 

Områdesöversikt 

 

Cormac McCarthy föddes 1933 i Providence, Rhode Island. Hans författarskap har fram till 

dagens datum innefattat tio publicerade romaner, samt manusförfattande för teater, tv och film. 

Att ta sig an att tolka McCarthys texter bjuder på många möjligheter, och svårigheter. Georg 

Guillemin konstaterar följande i The Pastoral Vision of Cormac McCarthy (2004): ”There is 

no way to retell the novels of Cormac McCarthy in a way that would make them more 

accessable, less multifaceted. Like all great works of fiction they are polyglot mosaics that lend 

themselves to discussions of specific themes and aspects but resist comprehensive surveys.”2 

Det är en insikt jag själv har nått fram till när jag har försökt staka ut min egen 

undersökningsriktning med The Road som utgångspunkt. När det kommer till att begränsa sitt 

studieområde låter det sig inte göras med lätthet då många teman i det här verket kan sägas 

sammankopplade med flera olika perspektivområden samtidigt. Jag skulle till exempel vilja 

påstå att moralen inte kan studeras utan att hänsyn tas till verkets teologiska dimension, 

gudstron skulle i sin tur inte kunna skildras utan att samtidigt belysa dess roll och förutsättningar 

i den postapokalyptiska situationen, som i sin tur inte kan frikopplas helt från miljö- och 

samhällskritiska följdfrågor. Teman överlappar och angränsar hela tiden till varandra i The 

Road och mitt huvudsakliga studieämne för det här arbetet, det vill säga kannibalismen, är inget 

                                                           
2 Georg Guillemin, The Pastoral Vision of Cormac McCarthy, Bryan: Texas A&M University Press, 2004, s. 

142. 
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undantag. Vid ett eller flera tillfällen berör min undersökning de olika ämnena nämnda ovan. 

En läsare bör dock vara medveten om att jag i avgränsningens namn bara kommer beträda 

angränsande studieområden i förbigående och i den mån de är relevanta för min egen 

undersökning, men studiet av Cormac McCarthys texter är omfattande och för den intresserade 

finns mycket litteratur att fördjupa sig i, skulle intresset finnas till det. 

 The Road gavs ut första gången 2006 och utgör det senaste av McCarthys publicerade 

verk. Även om teman som våld och extrema former av mänsklig erfarenhet har varit stående 

inslag i hans berättande betraktas The Road ändå som ett trendbrott i det att handlingen är 

förlagd till en postapokalyptisk värld. I The Road är naturen förstörd till följd av en stor katastrof 

och förmår inte verka tillräckligt livsuppehållande för det liv som återstår. Med tanke på mitt 

eget val av undersökningsämne finner jag det därför lämpligt att ta hjälp av texter från den 

ekokritiska teorin. Ett av de främsta bidragen till den ekokritiska tolkningen av McCarthys 

texter står Georg Guillemin för, författaren till The Pastoral Vision of Cormac McCarthy 

(2004). Andra arbeten har också gjorts inom denna teoribildning som redogör för aspekter av 

Cormac McCarthys verk som kan tolkas som ett kritiskt miljöengagemang hos författaren, 

Dianne Luces Reading the World: Cormac McCarthys Tennessee Period (2009) är en titel värd 

att nämna i sammanhanget. Dock har jag inte funnit att något tidigare arbete har tagit upp 

möjligheten att vår tids köttindustri skulle vara ett specifikt mål för McCarthys kritik, en kritik 

jag själv uppfattar existerar i porträtteringen av kannibalism i The Road. 

 Kannibalismen som ämne har sällan huvudrollen när The Roads postapokalyptiska 

situation utreds i de ekokritiska arbetena, även om den ofta används som argumentatoriskt 

material för poänger med annan fokus. Också i teologiskt och etiskt inriktade studier av The 

Road berörs förekomsten av kannibalism i regel som ett inslag i större frågor, rörande 

exempelvis moral och om The Road bör betraktas som en Guds-erkännande text eller inte. Erik 

J. Wielenbergs artikel ”God, Morality and Meaning in Cormac McCarthy’s The Road” från The 

Cormac McCarthy Journal (2010) är en sådan text och Wielenberg kommer i den fram till att 

The Road visserligen är full av ett religiöst bildspråk och religiösa idéer men att moral och 

mening framstår vara av en sekulär natur. Han påstår vidare, efter att ha reflekterat bland annat 

över kannibalerna, att även om det inte existerar någon Gud så skulle det vara uppenbart 

felaktigt att påstå att det därför inte skulle spela någon roll hur vi lever och behandlar varandra. 

 Då jag via kannibalismen kommer in på frågor rörande individens värdereducering till 

kött och djurets degraderade status i förhållandet till människan har jag tagit hjälp av texter med 

de ämnena som fokus för att klargöra mina poänger. I mitt sökande efter litteratur som belyste 

just djurens roll i McCarthys verk fann jag en författare vid namn Wallis R. Sanborn och dennes 
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Animals in the Fiction of Cormac McCarthy (2006). Trots djurens omfattande närvaro i 

McCarthys berättelser är det ett studieområde som länge har lämnats i stort sett outforskat, 

menar Sanborn. Han finner att författaren via djuren skildrar den ständiga kampen för 

överlevnad och att deras närhet till människan resulterar i dålig behandling och död, medan 

avståndet gynnar dem. Han skriver också att McCarthy använder djuren som förebud för 

särskilda händelser. The Road som kom ut samma år som Sanborns arbete är följaktligen inte 

en av de titlar som Sanborn redogör för men några av hans iakttagelser har ändå visat sig vara 

relevanta för min egen undersökning. Som komplement till bland annat Marianne DeKovens 

och Michael Lundblads antologi Species Matters – Humane Advocacy and Cultural Theory 

(2011) kommer jag också luta mig mot feminist- och djurrättsaktivisten Carol J. Adams verk 

The Sexual Politics of Meat (1990). Könsmaktsrelationerna som Adams sammankopplar med 

det kulturella förtrycket av djur, och framför allt då slaktdjur, är relevanta iakttagelser som kan 

bidra till förståelsen av handlingen i The Road och den läsning jag själv gör. 

 Två personers iakttagelser ligger tämligen nära denna läsning. Både Jennifer Martin och 

Laura Wright tolkar kannibalismen i The Road som en spegling av det amerikanska, destruktiva 

konsumtionsbeteendet. Jennifer Martin har tillsammans med Cammie M. Sublette sammanställt 

antologin Devouring Cultures: Perspectives on Food, Power, and Identity from the Zombie 

Apocalypse to Downton Abbey (2015). Hon har också bidragit till detta verk med en egen text, 

”Consuming American Consumerism in The Road”. I den skriver hon att kannibalerna 

”resemble the varacious consumers of contemporary society as they discard old moral codes in 

their incessant search for items to consume”. Hon menar också att av de två huvudpersonerna i 

The Road, fadern och sonen, kan sonens bestämda och negativa inställning till ätande av 

människokött sägas likna ”those of moral vegetarians”.3 Det är dock inte närmare än så Martin 

kommer att dra specifika paralleller mellan kannibalismen och den debatt som omger 

traditionell köttkonsumtion. Både Martin och Wright gör istället mer generella kopplingar till 

samtidens konsumtionskultur. Wright är författaren av The Vegan Studies Project: Food, 

Animals, and Gender in the Age of Terror (2015). Hon konstaterar i kapitlet ”Vegan Zombies 

and the Apocalypse” att det ligger ett värde i att utforska hur samtida apokalyptiska berättelser 

”engage with the politics of eating, food production and ethical consumption” för att belysa hur 

”wanton consumption could presumably lead to a kind of consumer zombification that might 

in turn lead to the end of the world”. Hon menar att The Road ”specifically ask that we act with 

                                                           
3 Jennifer Martin, ”Consuming American Consumerism in The Road”, i Cammie M. Sublette (red.) & Jennifer 

Martin (red.), Devouring Cultures: Perspectives on Food, Power, and Identity from the Zombie Apocalypse to 

Downton Abbey, Fayetteville: University of Arkansas Press, 2015, s. 67. 
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regard to how and what (and who) we eat”.4 Det kan tyckas som Wrights perspektiv 

överensstämmer med mitt eget, men som ett bidragande underlag för mitt eget arbete haltar 

hennes text i två avseenden. Dels är relationen mellan djur och människa inte något som hon 

utreder närmare apropå The Road, dels är zombien en central figur i Wrights redogörelse. 

Zombies, menar Wright, ”are driven by a thoughtless and amoral consumption and have served 

as ideal metaphors for an increasingly consumer-based culture that is often driven by unethical 

production models”.5 Hon menar att The Roads kannibaler ”have indeed left the bounds of their 

species; they have become something inhuman – zombies – insofar as humanity entails 

adhering to a code of behaviour that finds the practice of consuming members of one’s species 

a most abhorrent and immoral taboo”.6 Denna inställning till kannibalerna anser jag är högst 

kontraproduktiv när man liksom jag avser visa på hur kannibalismen särskilt speglar traditionell 

köttkonsumtion och det förhållningssätt till djuret som möjliggör den. Kannibalerna är i min 

läsning i högsta grad mänskliga och deras beteende ytterst välbekant, skillnaden ligger i vilken 

grupp deras beteende drabbar. 

 

 

Estes studie av spaces i Cormac McCarthys skrivande 

 

Andrew Keller Estes ägnar sig i sitt verk Cormac McCarthy and the Writing of American 

Spaces åt att utreda hur spaces, inslaget av ytor i form av miljöer och omgivningar, skildras i 

Cormac McCarthys böcker samt vilken funktion de fyller. Estes tar avstamp i den forskning 

som gjorts inom ekokritiken men är noga med att specificera sitt eget arbete som environmental 

critisism eftersom han fokuserar på naturen i sin egen rätt och inte på vad naturen kan tänkas 

säga om de mänskliga romanfigurerna, ett antropocentriskt drag han uppfattar och inte 

uppskattar i andra ekokritiska McCarthy-studier. 

 Inledningsvis redogör Estes för hur amerikanska miljöer har porträtterats historiskt: Å ena 

sidan finns den dystopiska traditionen där landskapet och framför allt vildmarken förlänas 

väldigt negativa laddningar, ofta med religiösa förtecken. Vildmarken framställs som en 

mörkrets och syndens hemvist, en miljö som förleder och degenerar människan.7 Å andra sidan 

                                                           
4 Laura Wright, ”Vegan Zombies and the Apocalypse”, i The Vegan Studies Project: Food, Animals, and Gender 

in the Age of Terror, Athens: University of Georgia Press, 2015, s. 69–71.  
5 Ibid., s. 69. 
6 Ibid., s. 75. 
7 Andrew Keller Estes, Cormac McCarthy and the Writing of American Spaces, New York: Editions Rodopi 

B.V, 2013, s. 67–69. 
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finns även den mer klassiska och utopiska åskådningen som tvärt om laddar de vidsträckta 

amerikanska vidderna med positiv betydelse: Landskapet danade karaktären hos människorna 

och fick dem att bli sunda, goda och moraliska individer.8 Vad båda dessa traditioner har 

gemensamt är ett binärt tankesätt där den amerikanska naturen ställs i opposition mot 

civilisationen. Naturen betraktas som något bortom det mänskliga men samtidigt i 

mänsklighetens tjänst, något som ska intas, kuvas, bemästras och användas. 

 En alternativ syn på människans förhållande till naturen är det biocentriska, där 

mänskligheten erkänns, inte som en separat enhet, utan som en del av ett invecklat biologiskt 

system där var sak har sin plats och roll att spela. Enligt Estes är det ett sätt att förhålla sig till 

naturen som McCarthy framhåller som eftersträvansvärt i sitt skrivande och det är mot den 

slutsatsen Estes för sina egna resonemang. Han menar dock att McCarthy gör detta genom att 

uppvisa drag från både den dystopiska och utopiska skildringstraditionen: I samma verk är det 

amerikanska landskapet skiftande positivt och negativt laddat. Poängen med detta menar Estes 

är att visa på de båda perspektivens labilitet, att synsätten är ideologiskt präglade och har föga 

med det verkliga landskapet att göra. 

 Relaterat till detta uppmärksammar Estes sin läsare på vad han menar är två sorters kartor 

som förekommer som motsatser till varandra i de senare texterna All the Pretty Horses, Blood 

Meridian och The Road. Den första sorten är de antropocentriska kartorna som romanfigurerna 

försöker navigera efter, med tyngd på ”försöker”. Kartorna markerar mänskliga intressen som 

bensinmackar och bosättningar, leder och ortsnamn men är inte tillräckliga för att leda 

kartläsarna rätt. De utgör mänskliga ansatser att genom systematisering omvandla sin 

omgivning till något hanterbart, men ”nature is seen to be something beyond man, beyond text 

– something possessing the right to exist intrinsically”.9 Som ett alternativ till de antropologiska 

kartorna ringar Estes också in förekomsten av den andra sorten, de biocentriska. Dessa är kartor 

som i texten beskrivs som inetsade mönster på fiskryggar (The Road) och på händer (Cities of 

the Plain) och vars ideologiska förlagor Estes finner i andra uttrycksformer i tidigare verk av 

författaren. De beskrivs med en air av att vara sakrala och av betydelse, inte minst den 

biocentriska karta som avrundar The Road: 

 

 

 

                                                           
8 Estes 2013, s. 72. 
9 Ibid., s. 84. 
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Once there were brook trout in the streams in the mountains. You could see them standing in 

the amber currents where the white edges of their fins wimpled softly in the flow. They smelled 

of moss in your hand. Polished and muscular and torsional. On their backs were vermiculate 

patterns that were maps of the world in its becoming. Maps and mazes. Of a thing which could 

not be put back. Not be made right again. In the deep glens where they lived all things were 

older than man and they hummed of mystery.10 

 

Dessa senare kartor erbjuder oss en väg ut, menar Estes.11 Detta är kartorna över en naturlig 

och balanserad ordning som människan bör försöka leva efter. I flera tolkningar av The Road 

ses den skildrade postapokalyptiska tillvaron som en varning riktad till vår samtid men Estes 

har med sin studie av spaces, ytor, specifikt ringat in dessa kartor som ett sätt på vilket 

författaren formulerar denna varning. Kartorna används som ett medel för att visa på hur 

utopiska och dystopiska föreställningar om landskapet kollapsar till förmån för en verklighet 

där naturen utgör och erkänns vara en självständig ordning. 

 

 

Cormac McCarthys The Road 

 

Ramarna för handlingen i The Road är ett Amerika som har drabbats av en omfattande katastrof. 

En allvarligt sjuk far och dennes unge son, aldrig nämnda vid namn, tar sig an en resa mot söder 

och havet med en fruktlös förhoppning om en förbättrad livssituation. Miljöerna som omger 

dem är sönderbrända och i askan växer ingen grönska, djurlivet är nära på obefintligt och solen 

förmår inte lysa igenom molndiset vilket ger upphov till en ständig grådager. Svält, kyla, 

åskstormar, jordbävningar och rasande eldutbrott hotar de överlevande människospillrorna. 

 En iakttagelse som Andrew Keller Estes gör är att i The Road tematiseras inte det utopiska 

och det dystopiska landskapet på samma sätt som i tidigare verk av McCarthy: Det är inte ett 

perspektiv som övergår i det andra eller överlappar. Istället representeras den utopiska och 

positivt laddade naturen av de minnesbilder och drömmar som fadern har. Den negativt laddade 

bilden av det demolerade och postapokalyptiska landskapet är den dominerande och utgör nuet 

för handlingen. Perspektiven skiljs alltså åt, poängterar Estes, genom att de intar olika 

placeringar på tidslinjen, då och nu, innan och efter katastrofen.12 

                                                           
10 Cormac McCarthy, The Road, New York: Vintage Books, 2007, s. 286–287. 
11 Estes 2013, s. 54. 
12 Ibid., s. 189–190. 
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 Katastrofens konsekvenser är väl skildrade i och med beskrivningarna av de sönderbrända 

miljöerna. Själva ursprunget till katastrofen och dess art är dock detaljer höljda i dunkel. Den 

enda konkreta information läsaren får är följande rader: ”The clocks stopped at 1:17. A long 

shear of light and then a series of low concussions.”13 Textens förtegenhet i frågan tvingar en 

läsare att vända sig till ”the larger culture and the tradition of American literature” för svar men 

det faktum att återstoden av världen i The Road beskrivs som skräp leder, enligt Estes, en läsare 

till att automatiskt misstänka någon slags teknologisk/nukleär eller miljömässig katastrof.14 

Estes är av åsikten att världens förstörelse har medfört en upplösning av den gamla dikotomin 

mellan civilisation och det vilda, det naturliga och det mänskliga. En distinktion kan inte längre 

göras och utan den gamla åtskillnaden kollapsar den mänskliga kulturen. Denna kollaps skulle 

vara skälet till det omoraliska beteendet människorna uppvisar i The Road, uttryckt i form av 

blodkulter och kannibalism.15 Rädslan för yttre hot gör att fadern isolerar sin son men snart 

efter att de nått havet och funnit sin resa vara förgäves dör han. Sonen får därmed en första 

chans att på allvar närma sig andra människor, vilka texten antyder har vänliga avsikter, trots 

allt. 

                                                           
13 McCarthy 2007, s. 52. 
14 Estes 2013, s. 198. 
15 Ibid., s. 92, 103.  
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Del I 

 

 

I.1 Konsumtionssamhällets skärvor 

 

I The Road behöver människor kämpa desperat för sin överlevnad. Till följd av katastrofen har 

samhället slagits ut och det mesta är förstört, det som kvarstår präglas av förfall. Butiker och 

förråd har länsats i jakt på mat och andra förnödenheter, allt som kan vara användbart blir högst 

åtråvärt. Vid ett tillfälle i boken minns fadern tillbaka på hur det var en tid närmare katastrofen 

under en period då människor sökte sig ut ur städerna och vidare söderut, samma resa han nu 

gör i sällskap av sin son: 

 

By then all stores of food had given out and murder was everywhere upon the land. The world 

soon to be largely populated by men who would eat your children in front of your eyes and 

the cities themselves held by cores of blackened looters who tunneled among the ruins and 

crawled from the rubble white of tooth and eye carrying charred and anonymous tins of food 

in nylon nets like shoppers in the commissaries of hell.16 

 

Citatet ovan målar upp det desperata tillstånd som har uppkommit. Konceptet ”shoppande 

kunder” tillhör ett konsumtionssamhälle som vid denna tidpunkt har gått förlorat men som här, 

genom liknelsen, får ta plats på nytt i den gruvliga verklighet som sedan dess kommit att bli 

den rådande. Resultatet blir en lika träffande som absurd skildring av kampen för överlevnad. 

Som läsare får man veta vid mer än ett tillfälle att människornas desperation (av förståeliga 

skäl) har ökat med tiden och därmed också våldet. Längs med vägen passerar far och son stora 

reklamskyltar med annonser ”for goods which no longer existed” som har målats över och 

ersatts med varningar om död och fara.17 Vad som håller huvudpersonerna vid liv är de 

matgömmor bestående av konserverad mat de hittar i hus och ruiner längs med vägen, kläderna 

som håller dem varma och presenningarna som skyddar dem mot väder och vind. Med hjälp av 

kundvagnar transporterar far och son sina tillhörigheter längs med vägar som på sina håll kantas 

av förbrända och mumifierade lik och övergivna fordon. Till sin hjälp har de bara en 

bensinsmackkarta att navigera efter och hoppet som driver dem framåt. 

                                                           
16 McCarthy 2007, s. 181. 
17 Ibid., s. 128. 
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 I The Road är varje liten matsmula av vikt och tingen till stor del värderade i den 

utsträckning de kan bidra till och underlätta överlevnad. Fadern söker efter användbara saker 

bland det som under bättre förhållanden skulle ha klassats som skräp. Världen presenteras som 

en ”junk heap”, en ”scavenger yard”, reflekterar Andrew Keller Estes. Samtidigt så ger texten 

oss ett nytt perspektiv att betrakta avfall på genom att visa hur det nu kommit att bli en 

nödvändighet.18 Det som återstår av konsumtionssamhällets produkter får också, i vissa fall, ett 

nytt och förhöjt värde i det att tillgången på dem har begränsats. Det som en gång har varit 

massproducerade föremål har kommit att bli rariteter i det postapokalyptiska sammanhanget. 

Förtäringen av en funnen burk Coca Cola blir till exempel en handling som genomsyras av 

högtidlighet och fadern propsar på att han och sonen ska stanna upp ett ögonblick och att sonen 

ska dricka det mesta själv.19 Mynten som ligger i askan intill den uppbrutna läskautomaten 

lämnas därhän, och just pengars icke-värde är något som understryks flera gånger innan textens 

sista punkt. Deras betydelse har gått om intet tillsammans med betydelsen av andra abstrakta 

begrepp som inte längre är relevanta för människornas upplevelse av, och interaktion med, sin 

omgivning. 

 Även Estes uppmärksammar katastrofens materiella konsekvenser. Han gör en koppling 

mellan detta och språket i The Road: ”As the object world shrinks down to ’a series of parsible 

enteties’ so do the cultural worlds of the man and the boy.” Denna kulturens reduktion och 

upplösning leder till en succesiv inskränkning av språket. ”Words and thoughts are being 

steadily eliminated” skriver Estes, något han ser manifesterat i dialogernas fåordiga och 

repetitiva uppbyggnad, liksom textens avsaknad av angivna namn.20 

 Detta är en av de slutsatser han drar han efter att han i sitt delkapitel ”A Close Reading 

of The Road: Ideas of the Natural and Technology” tittat närmare på vad han ser som faderns 

och sonens ”positive relationship to technology and consumer society”.21 När misstanken 

föreligger att människans förehavanden inom dessa områden faktiskt är vad som kan ha orsakat 

katastrofen och dess följder kan detta förhållningssätt upplevas som konstigt för en läsare menar 

Estes och ägnar några sidor och följande kapitel åt att förklara hur den upplevda motsättningen 

kan (bort)förklaras. ”Three of the most important objects for the man and the boy are not 

choosen randomly” menar han, ”but have have special significance beyond the utilitarian.” De 

                                                           
18 Estes 2013, s. 197–198. The Road skildrar trots allt endast de landområden som innefattats av Amerikas 

gränser men Estes drar här slutsatsen att skildringen av Amerika kan antas vara representativ för resten av 

världen. Något som understödjer detta antagande är raderna i The Road som lyder: ”By day the banished sun 

circles the earth like a grieving mother with a lamp”. Tillståndet framstår i textpassagen som globalt. 
19 McCarthy 2007, s. 23. 
20 Estes 2013, s. 204. 
21 Ibid., s. 199. 
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tre objekten Estes syftar på är utöver Coca Cola-burken den shoppingvagn paret transporterar 

sina saker i och en uppsjö konservburkar de finner i en familjs övergivna skyddsrumsbunker. 

Estes gör bedömningen att det rör sig om ett ”fallout shelter”, det vill säga bombskyddsrum, 

medan originaltexten bara innehåller den neutralare benämningen ”bunker”. De här tre objekten 

står för vår ”culture of hyperabundance”, med den ungefärliga betydelsen ”kultur präglad av 

extremt överflöd”. Coca Cola är världens mest välkända varumärke, kundvagnen symboliserar 

konsumtion och konservburkarna kan kopplas till den ytlighet och värdeförskjutning som 

uppstår i samband med avbildning och (mass)kopiering, ett tankespår Estes lägger fram via 

postmodernisten Andy Warhols välkända målningar föreställande konsumtionsvaror, bland 

annat just konservburkar.22 

 Estes påpekar att man måste ta hänsyn till att dessa objekt, hur symboliska de än må 

framstå för en läsare, är omplacerade i ett nytt sammanhang och får därmed en ny betydelse för 

katastrofens överlevare. Han skriver: ”The Road again and again insists upon the emergence of 

an entirely new culture in which formerly stable cultural signs must now be re-inscribed.”23 

Estes pekar på att det faktum att dessa objekt kommit att bli unika enheter också spelar roll för 

värdet de tilldelas och att teknologin som fält har en tradition av att ställas mot naturen, och just 

i The Road tolkar Estes det som att naturen är hotfull, därför är det inte så konstigt att far och 

son som ser sig som ”the good guys” i en värld av ondska tyr sig till civilisationens rester 

(teknologiska som konsumtionsbundna) utan något kritiskt ifrågasättande angående deras 

ursprungliga kulturella kodning och sammanhang.24 Dessa saker utgör i den nya värld de lever 

i nödvändiga hjälpmedel som de ”goda” behöver för att överleva, vilken kulturell kontext de än 

har haft innan katastrofen. 

 Även om jag håller med Estes på många punkter så tycker jag ändå att han åsidosätter en 

betydelsefull detalj när han utreder och förklarar faderns och sonens positiva relation till 

teknologi och konsumtionssamhället. Jag finner nämligen att hans resonemang är något 

förenklat och generaliserande, då han inte tar någon som helst hänsyn till att far och son faktiskt 

uppvisar påtagliga skillnader i denna fråga. 

                                                           
22 Estes 2013, s. 202. 
23 Ibid., s. 202. 
24 Ibid., s. 200–201. 
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I.2 De skilda perspektiven 

 

I motsats till de objekt och kulturella symboler som Estes nämner, och vars värde han anser 

måste in- och omskrivas i ett nytt kultursammanhang och betraktas därefter i ny dager, så kan 

inte kännande, tänkande och reflekterande människor påstås fungera på samma sätt. Människor 

ställer knappast ifrån sig sin portfölj av erfarenhet vid tröskeln för en katastrof för att tomhänta 

iklä sig den nya identitetsroll som väntar dem på andra sidan. Detta är heller ingenting som 

Estes påstår, men när han utreder faderns och sonens relation till teknologiska och 

konsumentbundna föremål så ignorerar han att tidigare erfarenhet av dessa ting i sin 

ursprungliga kontext kan påverka hur relationen till dessa ting tar sig uttryck efter apokalypsen, 

en poäng jag upplever förekommer i The Road flertalet gånger, just genom de skillnader som 

far och son uppvisar i sin kontakt med dessa representativa föremål. 

 I inledningen av sin redogörelse för The Road lyfter Estes fram något som han sedan inte 

utvecklar vidare, och jag finner det underligt frånvarande därefter, speciellt i de av hans teknik- 

och konsumtionsrelaterade resonemang jag nyss (i stora drag) redogjorde för. The Road 

genomsyras av förlustkänslor tillhörande fadern, skriver nämligen Estes, om vilket jag håller 

med honom.25 Fadern har erfarenhet av den värld som existerade före katastrofen och detta lär 

därmed prägla hur han uppfattar världen efter katastrofen. Sonen saknar det före/efter-

perspektivet. Scenen med Coca Cola-burken finner jag vara ett bra exempel på hur detta yttrar 

sig: Det är fadern som laddar Coca Cola-burken med betydelse utöver sin funktion som dryck. 

Sonen har ingen tidigare relation till denna produkt, han konstaterar överraskat i sitt första möte 

med läsken att den är ”bubbly” och ”really good”, men mer än så är det inte.26 För fadern har 

objektet därtill en referensladdning, kan det i alla fall antas, i och med att Coca Cola-burken för 

honom representerar ett kulturellt sammanhang som han numera bara har tillgång till i minnet. 

Coca-Cola-burken är en symbol för Amerika (den främsta symbolen enligt McCarthys egen 

mening), och det potentiellt sista exemplaret ter sig följaktligen i faderns ögon också som en av 

de sista skärvorna av det amerikanska samhället, vilket ger objektet i fråga ytterligare 

laddning.27 Det är fadern som ingjuter betydelse i händelsen och genom sitt beteende förmedlar 

läskburkens, enligt honom, fulla värde vilket sonen enbart kopplar till dess sällsynthet, utan 

ytterligare emotionella associationer. 

                                                           
25 Estes 2013, s. 190. 
26 McCarthy 2007, s. 23. 
27 John Jurgensen, ”Hollywood’s Favorite Cowboy”, i The Wall Street Journal, 2009, elektronisk källa, hämtad: 
2015-10-27. 
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 Denna skillnad mellan faderns och sonens perspektiv är ett genomgående inslag i The 

Road men är alltså ingenting vars betydelse Estes utreder närmare bortom sitt inledande 

konstaterande av förlustkänslornas närvaro i texten. Utan att för den delen förlora sig i en 

djuplodande tolkning av romanfigurernas inre själsliv så finner jag det ändå vara av vikt att 

lyfta fram de existerande perspektivskillnaderna när man, liksom Estes, utreder den relation de 

två romanfigurerna har till konsumtionssamhällets rester. Jag menar att de skilda perspektiven 

i förlängningen också påverkar hur de två huvudpersonerna uppfattar sin situation, vilket i sin 

tur också påverkar deras handlande och bakomliggande motiv till det handlandet. 

 Fadern inser själv att han måste framstå som en ”alien” i sin sons ögon: ”A being from a 

planet that no longer existed. The tales of which were suspect. He could not construct for the 

child’s pleasure the world he’d lost without constructing the loss as well and he thought perhaps 

the child had known this better than he.”28 Mannen är plågsamt medveten om vad som gått 

förlorat och är lika ofrånkomligt bunden till det förflutna genom sina erfarenheter. Estes är inne 

på att det är genom faderns minnen och drömmar som den utopiska naturskildringen sker, men 

i texten fungerar dessa bilder av den förlorade världen som något hotfullt som leder till fördärv, 

skulle man i tanken hänge sig åt detta alternativ till den verkliga situationen: ”He [mannen] 

mistrusted all of that. He said the right dreams for a man in peril were dreams of peril and all 

else was the call of langour and of death.”29 Även sonen upplever faderns förmåga att minnas 

tillbaka som hotfull. De befinner sig vid ett tillfälle inne i mannens barndomshem och pojken 

ger gång på gång uttryck för att han är rädd och vill gå därifrån. Fadern går runt i rummen och 

minns tillbaka på den tid som varit. Texten får här en mer personlig ton då den går från att vara 

skriven i tredjeperson till första person, i och med att mannens utskrivna tankar skjuts in i texten 

(det sker några enstaka gånger i boken som helhet). 

 

He stood there. He felt with his thumb in the painted wood of the mantle the pinholes from tacks 

that had held stockings forty years ago. This is where we used to have Christmas when I was a 

boy. He turned and looked out at the waste of the yard. […] The boy watched him. Watched 

shapes claiming him he could not see. We should go, Papa, he said. Yes, the man said. But he 

didnt.30 

 

Den plötsliga jag-referensen i texten innebär ett närmande av läsaren, som jag ser det. Detta 

förstärks också genom att det sker i samband med att mannen minns tillbaka på en tidsperiod 

som han och läsaren har gemensam erfarenhet av, läsaren lär åtminstone ha någon slags 

                                                           
28 McCarthy 2007, s. 153–154. 
29 Ibid., s. 18. 
30 Ibid., s. 26. 
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uppfattning om vad det innebär att fira jul. Som högtid är julen delvis en tid av samhörighet och 

givmildhet men det går knappast att sticka under stolen med att det också är Västvärldens mest 

kommersialiserade och konsumtionsbundna högtid. Utseendet på dagens ikoniska tomte 

befästes till exempel i världen genom reklamkampanjer av Coca Cola under 30-talet.31 Den 

röda och runda figuren hade vid det laget redan kulturella förlagor men julens koppling till 

kommersialismen och reklamens betydelse för dagens traditionsbildning träder ändå tydligt 

fram i detta exempel. Även om det är gamla familjeminnen mannen ser tillbaka på är det 

spikhålen efter julstrumporna han tummar på, strumpor som var avsedda att innehålla presenter. 

Det är ett vanskligt företag att utifrån texten försöka avgöra vad mannen upplever har gått 

förlorat, men jag önskar härmed bara påpeka minnets dubbelbottnade natur och saknadens 

förankring inte bara i familjerelationer utan också i en kulturell konsumtionstradition. 

 Samtidigt som händelsen i texten innebär att fadern närmar sig läsaren och den oförstörda 

värld de har gemensam erfarenhet av upplever sonen samma händelse parallellt som att 

minneshandlingen främmandegör mannen i bokens nutid: ”The boy watched him. Watched 

shapes claiming him he could not see. We should go, Papa, he said.” 

 Fadern har på gott och ont ett perspektiv som sonen inte har tillgång till. Man skulle kunna 

se faderns roll i relation till sin son som en typ av orakel, eller rent av en Fader med inledande 

versal, någon som sitter inne med dold kunskap och alla tänkbara svar. Men det fadern 

förmedlar vidare till sin son är inte till hundra procent pålitligt alla gånger. 

 

Sometimes the child would ask him questions about the world that for him was not even a 

memory. He thought hard how to answer. There is no past. What would you like? But he 

stopped making things up because those things were not true either and the telling made him 

feel bad. The child had his own fantasies. How things would be in the south. Other children. 

He tried to keep a rein on this but his heart was not in it. Whose would be?32 

 

Sonen följer sin fader, men tvivlar stundtals (med rätta) på dennes ord och handlingar. Han 

undanber sig med tiden faderns berättelser om det som varit, ”old stories of courage and justice 

as he remembered them”, eftersom han inte tycker att de stämmer överens med hur de själva 

beter sig i moralisk mening.33 Även deras skilda förhållningssätt i moraliska frågor anser jag 

har med de skilda perspektiven att göra. Mannens upplevelse av tillvaron är koncentrerad till 

nuet och det som varit, medan sonens perspektiv utgår från nuet och framåt, vilket textexemplet 

                                                           
31 Heather Whipps, ”Santa Claus: The real man behind the myth”, från NBC News, 2009, elektronisk källa, 

hämtad: 2015-12-10. 
32 McCarthy 2007, s. 53–54. 
33 Ibid., s. 41, 268.  



16 
 

ovan visar. Om man har i åtanke att faderns perspektiv sträcker sig tillbaka så långt som till en 

tillvaro kantad av relativt överflöd så är det naturligtvis så att den rådande situationen i 

jämförelse framstår som bedrövlig, men sonens synsätt begränsas till denna situation som enligt 

hans erfarenhet alltid har varit svår, och några få konservburkar kan då ändå uppfattas som ett 

överflöd i förhållande till dagarna innan då de varit nära att svälta ihjäl. Fadern ser i det lilla 

vad de inte har medan sonen ser vad de har i förhållande till ingenting. 

 Frågan om generositet aktualiseras efter att de med nöd och näppe lyckas undvika 

svältdöden, i och med att paret finner en skyddsrumsbunker på en gårdsplan, fylld med 

förnödenheter. Faderns reaktion när han träder ner i utrymmet och inser vad han funnit är att 

han utbrister i flera chockade ”Oh my God”, vid åsynen av ”[c]rate upon crate of canned 

goods”.34 Upptäckten som han betraktar som ett ”tiny paradise” senare i texten får honom att 

upprepade gånger nämna en Gud som han har ett lika tvivelkantat förhållande till som sonen 

har till honom. Medan fadern upplever detta överflöd av konsumtionsvaror som en räddande 

välsignelse med språkliga kopplingar till det gudomliga, så är sonen den som lever upp till den 

kristna läran i Nya Testamentet i det att han hela tiden ömkar den svage och vill dela med sig 

av vad de har, något fadern inte är positivt inställd till. När de efter några dagar lämnar bunkern 

för att ta sig vidare söderut stöter de på en gammal man som kallar sig Ely. Medan fadern 

bemöter mannen med misstanke insisterar sonen på att de ska dela med sig av den mat de tagit 

med sig från källaren och det är högst ovilligt som fadern ger efter. Han konstaterar senare i ett 

samtal med Ely att hade han fått bestämma så hade han behållit maten själv och att 

vägvandraren har sonen att tacka för den visade generositeten. 

 Fadern befinner sig onekligen i en svårlöst situation då han vill skydda sin son till varje 

pris men samtidigt bevara dennes oskuld, altruistiska kvalitéer och tro på godheten, detta i en 

värld som till synes kräver de motsatta egenskaperna av den som har för mål att överleva. En 

utav de saker han behöver skydda sin son ifrån, utöver de uppenbara hoten, är också sin egen 

negativa livsåskådning.  

                                                           
34 McCarthy 2007, s. 138. 
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I.3 Överlevnadens moraliska dimension 

 

Estes ser till apokalypsbegreppets ursprung och konstaterar att undergångstanken förekommer 

inom två områden, dels miljökritiken som ett uppmålat framtidsscenario, dels som ett inslag i 

religiösa trosföreställningar. Uppdelningen i ”goda” och ”onda” människor i The Road följer 

också den bibliska tanketraditionen kring apokalypsens domedagsutformning.35 Världen efter 

katastrofen framstår, konstaterar Estes, som ett slagfält för en manikeistisk kamp mellan ont 

och gott.36 

 Fadern intalar genomgående sin son att de är ”the good guys” och positionerar sig därmed 

i opposition mot ”the bad guys”, det vill säga alla som kan tänkas vilja göra dem illa på ett eller 

annat sätt, vilket med faderns försiktighet innefattar i stort sett alla andra. Men just begreppet 

”good” och dess moraliska konnotationer appliceras och ”smittar av sig” även på annat i The 

Road, vilket är en iakttagelse Donovan Gwinner gör i texten ”’Everything uncoupled from its 

shoring’: Quandaries of Epistemology and Ethics in The Road”.37 Han finner att godheten 

framträder i tre former där de två första är nära sammanlänkade: huvudpersonernas överlevnad 

och vad helst som bidrar till deras välmående.38 Kampen för att överleva framhålls till exempel 

just som god. ”This is what the good guys do”, säger fadern vid ett tillfälle. ”They keep trying. 

They dont give up”.39 Vid ett annat finner far och son murklor i askan som de äter upp. ”This 

is a good place” kommenterar sonen platsen senare och när fadern finner några skrumpna 

äpplen i en för deras överlevnad avgörande stund berömmer sonen detta med orden: ”You did 

good Papa […].”40 

 Även om ordet good också uppvisar en mer neutral och vardaglig innebörd i texten så 

sätts det alltså påtagligt ofta i relation till saker som har med överlevnad att göra. När även ting 

och platser inkluderas i godhetens fack blir gränsen mellan moralisk godhet och praktisk 

nödvändighet diffus. ”Wherever they can be found, usable commodities are ’good’ because 

they support the good of survival”, menar Donovan Gwinner.41 Den tredje uppenbarelseformen 

av godhet är människorna som gör gott. Enligt Gwinner gör texten i The Road gällande att ”in 

                                                           
35 Estes 2013, s. 193–194. 
36 Ibid., s. 189. 
37 Donovan Gwinner, ”’Everything uncoupled from its shoring’: Quandaries of Epistemology and Ethics in The 

Road”, i Sara L. Spurgeon (red.), Cormac McCarthy – All The Pretty Horses/No Country for Old Men/The Road, 

New York: Continuum Publishing Corporation, 2011. 
38 Ibid., s. 144. 
39 McCarthy 2007, s. 137. 
40 Ibid., s. 124. 
41 Gwinner 2011, s. 144. 
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this new world, goods, those who ’do good,’ and goodness itself are of a piece”.42 Estes är inne 

på samma spår när han säger att epitetet ”good guys” även innefattar nyttjandet av (och 

identifierandet med) resterna från det konsumtions- och teknologipräglade samhället.43 Bland 

de rester han nämner ingår en revolver som fadern har i sin ägo och som vid berättelsen början 

innehåller två patroner. Vapnet är en återkommande detalj i olika scener men det är först mot 

slutet av berättelsen som sonen börjar acceptera den, då pojken börjar inse att hans fader är på 

väg att dö och att han kommer behöva ta hand om sig själv. Innan dess utgör pistolen lika 

mycket ett hot som ett beskydd eftersom fadern är inställd på att hellre ta sin sons liv än låta 

honom hamna i fel händer. Fadern har även instruerat sonen vad han ska göra om ”the bad 

guys” hotar att ta honom: ”If they find you you are going to have to do it. Do you understand? 

Shh. No crying. Do you hear me? You know how to do it. You put it in your mouth and point 

it up. Do it quick and hard. Do you understand? Stop crying. Do you understand?”44 

 Att som Estes påstå att far och son har en samstämmig och positiv inställning till denna 

tingest (genom att han inte lägger vikt vid uppvisade avvikelser) är enligt min mening återigen 

en förenkling som inte tar hänsyn till de två perspektiven som existerar parallellt i handlingen, 

ett präglat av minnen och pessimism, ett annat av framtidsblickande och optimism. Bland det 

sista som fadern säger till sonen innan han dör är: ”Keep the gun with you at all times. You 

need to find the good guys but you cant take any chances. No chances. Do you hear?” Fadern 

påtalar dessförinnan vikten av att pojken måste göra allt som de gjort det tidigare.45 Om sonen 

skulle lyssnat till det senare hade han knappast lyckats finna ”the good guys” då faderns rädsla 

och misstänksamhet trots allt har bidragit till deras isolation fram till denna punkt i handlingen. 

Detta är också något Erik J. Wielenberg uppmärksammar i artikeln ”God, Morality, and 

Meaning in Cormac McCarthy's The Road”. Medan fadern aldrig förmådde lita på någon litar 

sonen på den första främling han möter efter faderns död, en man med ett gevär. Efter ett kort 

förhör där han frågar mannen om han ”bär på elden” (något fadern påstått att ”good guys” gör) 

och om han och hans familj äter människor (vilket mannen nekar till) låter sig pojken övertygas, 

sänker pistolen och erbjuder den till mannen, som låter honom behålla den.46 Texten antyder 

att det verkligen är ”good guys” pojken har hittat, och det framstår också som att faderns död 

var en nödvändighet för att detta skulle ske. Att pojken hellre litar på sin nästas godhet än 

                                                           
42 Gwinner 2011, s. 145. 
43 Estes 2013, s. 199. 
44 McCarthy 2007, s. 113. 
45 Ibid., s. 278.   
46 Ibid., s. 283–285. 
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använder vapnet till att värja sig, vilket ur faderns perspektiv är ett förfaringssätt som skulle 

framstå just som en chansning, är vad som slutligen gör honom framgångsrik.47 

 Ett av skälen till att jag efterfrågar en nyansering i Estes beskrivning av ”de godas” 

relation till teknik- och konsumtionssamhällets rester är för att jag i förekomsten av sonens 

avvikande sätt att se på dessa saker också finner ett ifrågasättande av definitionen ”good guys” 

och benämningens stabilitet i praktiken, det vill säga faderns förmedlade verklighetsbild. Vad 

som är gott och ont framstår inte som lika självklart för sonen som för fadern som har sitt eget 

mål klart för sig: ”My job is to take care of you. I was appointed to do that by God. I will kill 

anyone who touches you. Do you understand?”48 En av Donovan Gwinners poänger angående 

den etiska dimension som kan anas i The Road är att fadern följer devisen ”målet helgar 

medlen”: ”In maintaining their wellbeing, they uphold the fundamental ’good’ of survival. In 

particular, from the father’s perspective, that which is right depends only on the actual survival 

of his son.”49 Denna formulerade mission, att hålla sin son vid liv, rättfärdigar en hel del 

tvivelaktigt beteende och pojken behöver gång på gång söka bekräftelse hos fadern att de 

fortfarande är ”de goda”, då dennes ord och handling inte överensstämmer. 

 Ett exempel på detta är när far och son blir bestulna på sina tillhörigheter. När de finner 

tjuven nöjer sig inte bara mannen med att ta tillbaka det som är deras utan han avkräver också, 

under pistolhot, tjuven på alla hans kläder, vilket under de rådande väderförhållandena med stor 

trolighet kommer leda till döden för denne.50 När sonen övertalat sin fader att återvända för att 

lämna tillbaks kläderna är tjuven borta. Det är bland annat händelser som denna som sår tvivel 

hos sonen, och här kan inte ens faderns tillämpade konsekvensetik sägas försvara handlandet 

till fullo. Sonens behov av bekräftelse på duons godhet, hans yttrade kritik av faderns 

handlande, liksom hans avvikande förhållningssätt till det förlorade konsumtions- och 

tekniksamhällets rester (till exempel i det att han hellre uppvisar generositet än egenintresse 

samt tar avstånd från revolvern hellre än värdesätter dess potential som maktmedel): Samtliga 

företeelser i berättelsen antyder för läsaren att det finns ett alternativt förhållningssätt till 

omvärlden än det fadern presenterar. I detta erbjuds läsaren en möjlighet att betrakta faderns 

handlingar som konsekvenserna av subjektiva ställningstaganden och inte som följderna av en 

självklar nödvändighet inom ramarna för deras situation. 

                                                           
47 Erik J. Wielenberg, ”God, Morality, and Meaning in Cormac McCarthy's The Road”, i The Cormac McCarthy 

Journal 2010: vol. 8, nr. 1, s. 10. 
48 McCarthy 2007, s. 77. 
49 Gwinner 2011, s. 138. 
50 McCarthy 2007, s. 256–257, 259. 



20 
 

 Estes kommer in på meningsskiljaktigheterna som existerar mellan far och son, 

instabiliteten hos begreppen ”good guys” och ”bad guys” samt sonens välgrundade 

ifrågasättande av faderns svartvita världsbild i ett eget delkapitel, ”Good Guys Versus Bad 

Guys”.51 I detta kapitel visar Estes på hur ”the good guys” självassociation med avancerad 

teknologi (främst i form av vapen) tycks ställas mot ”the bad guys” och den senare gruppens 

sammankoppling med primitivare former av teknologi i texten.52 Han åskådliggör förekomsten 

av detta motsatsförhållande för att sedan visa varför uppdelningen inte bör betraktas som en 

given sanning. Att säga att den ena formen av teknologi tillhör den ena gruppen och vice versa 

går inte, menar Estes, eftersom gruppindelningen från första början utgör en opålitlig 

föreställningsbild. Kapitlet innehåller emellertid ingen nyansering av den ursprungliga 

utgångspunkten för Estes resonemang, den att faderns och sonens inställning till teknologi- och 

konsumtionssamhällets rester skulle vara något annat än enhälligt positiv: Fokus ligger istället 

huvudsakligen på att ifrågasätta ”the good guys” exkluderande patenttagande på avancerade 

teknologiformer. 

 Vad Estes gör i kapitlet ”Good Guys Versus Bad Guys” är i alla fall att ringa in olika skäl 

till varför läsaren bör fråga sig om uppdelningen i goda människor (begränsade till far/son-duon 

och eventuellt ett fåtal till) och dåliga människor (i princip alla andra) verkligen är en så pålitlig 

bild av verkligheten som texten ger sken av på ytan. Läsaren befinner sig dock i samma 

utelämnade sits som sonen i det avseendet, konstaterar Estes: Liksom sonens förståelse av 

världen har formats genom faderns inflytande begränsas läsarens förståelse av texten, och det 

är en text i vilken det främst är faderns upplevelser av verkligheten som är de tongivande.53 Det 

skulle kunna vara så att den nyanslösa föreställningen i svart och vitt, godhet och ondska, är en 

överdrift som mannen förmedlar till sin son (och läsaren) till följd av sin egen bistra syn på 

tillvaron. Till faderns försvar kan det dock påpekas att hans misstankar om andras potentiella 

illvilja visar sig stämma mer än en gång. 

 Verkligheten är emellertid mer moraliskt komplex än vad fadern antyder, vilket hans egna 

handlingar visar på då de sätter den formulerade uppdelningen ”good guys” och ”bad guys” i 

gungning. ”In the end, notions of good and bad in The Road seem to be based on nothing more 

than perspective;” slår Estes fast, ”the man and the boy are good only because the narrative is 

told from their point of view”.54 

                                                           
51 Estes 2013, s. 206–209. 
52 Ibid., s. 201. 
53 Ibid., s. 206. 
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 Den tidigare nämnda bunkern med förnödenheter som fadern och sonen hittar utgör 

ytterligare ett exempel på hur uppdelningen i ”good guys” och ”bad guys” används godtyckligt 

av fadern som ett sätt att rättfärdiga beteenden för sin son, liksom hur konceptet ”godhet” 

kopplas till överlevnad. Som jag tidigare var inne på framställs bunkern redan vara av en viss 

gudomlig karaktär, ”ett litet paradis”. Utöver det bemöter även fadern sonens fråga om det är 

okej att de tar av alla de förnödenheter de finner där med att svara att ja, det är okej: ”They 

[ägarna] would want us to. Just like we would want them to.” Sonen frågar om de som lämnat 

förnödenheterna tillhörde ”the good guys”, vilket fadern bekräftar. Eftersom de själva också 

tillhör de goda drar sonen slutsatsen att det därför är okej, en slutsats fadern ännu en gång 

intygar stämmer.55 Det hela kan tyckas oskyldigt, men det är likväl ett exempel på hur fadern 

verklighetskonstruktion i goda och dåliga människor anpassas till situationen för att bemöta de 

moraliska betänkligheterna som sonen presenterar och som står i vägen för deras egen 

individuella överlevnad. Fadern kan såklart inte veta vad bunkerns ägare var för typ av 

människor. Allt han vet är att de var människor som rustat sig för att överleva, en ansträngning 

som i detta läge tryggar faderns och sonens överlevnad istället. Däri skulle deras godhet alltså 

ligga enligt resonemanget, i överensstämmelse med Donovan Gwinners iakttagelser av hur de 

moraliska uppfattningarna tar form i berättelsen. 

 På eget initiativ säger sonen senare tack till ägarna när han tillsammans med fadern har 

satt sig för att äta, en form av spontan bordsbön. Han säger bland annat om maten att ”if you 

were here we wouldnt eat it no matter how hungry we were”.56 Om fadern i ett sådant scenario 

hade kunnat uppvisa samma ståndaktighet som sonen attribuerar dem båda förtäljer inte texten, 

men jag noterar att idén om goda och onda människor används av fadern som ett rättfärdigande 

medel i den här situationen utan att han nödvändigtvis tror på det själv i större utsträckning, det 

är sonen som genom sin tacksägelse ger de rättmätiga ägarna ett erkännande, inte han. 

 Som tidigare konstaterat finns det en skillnad mellan faderns och sonens sätt att se på 

olika saker, situationer och människor i deras omgivning och det är något som sonen under 

berättelsens gång blir allt mer varse, något Estes konstaterar på följande vis: ”The boy is starting 

to suspect that the father’s ordering of the world is not based on universal moral principles but 

entirely on his own limited perspective and self-interest.”57 Med det sagt råder det inget tvivel 

om att duon befinner sig i en ytterst svår situation och att faderns missunnsamhet gentemot 

andra människor beror på att han sätter sin egen och framför allt sonens överlevnad i främsta 
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rummet. Att ta hand om och skydda sin son utgör trots allt hans främsta mission och 

förhållandena de lever under bidrar självklart till en hel del desperation. Att objekts, platsers 

och handlingars nödvändighet för överlevnaden i lång utsträckning definierar vad som betraktas 

som gott av far och son är med andra ord inte så konstigt. Inte heller är det så konstigt att det 

som potentiellt kan hota deras överlevnad utöver svält, kyla och sjukdom, det vill säga andra 

människor, har en tendens att framstå som ondskefullt och hotande. Problemet ligger i att 

faderns rädsla leder till en generalisering, av säkerhetsskäl finns det i hans sätt att se på saken 

inte utrymme för att lita på någon utomstående. Kan hända är det också denna mentala 

polarisering i ”vi, de goda” och ”de Andra, de onda” som gör att han inte känner någon 

skyldighet att visa främlingar någon empati, men som exemplen jag tagit upp antyder kan det 

också handla mer om en egoistiskt orienterad och självgynnande ursäkt för att inte göra det. 

Sonens överlevnad har högsta prioritet för fadern, kosta vad det kosta vill i medmänsklighetsväg 

– eller? 

 Ett ofrånkomligt måste för överlevnaden är tillgången på mat. Det är något som inte går 

att ignorera och som upptar en stor del av faderns tankar.58 Om man ser till vad människor 

konsumerar i matväg under normala förhållanden är det produkter av grödor och djurkött, men 

detta är något den postapokalyptiska världen i The Road inte längre har att erbjuda. Kött finns 

emellertid tillgängligt i det att överlevande människor fortfarande existerar. Att vissa i The Road 

säkrar sin egen överlevnad genom att förvägra andra livet och äta upp dem råder det inga tvivel 

om. ”An ethics with regard to the consumption of food, then, along with a reevaluation of what 

constitutes food, emerges in the wake of the apocalypse”, konstaterar Laura Wright i ”Vegan 

Zombies and the Apocalypse”. Mat blir omdefinierat för de flesta överlevarna, fortsätter hon, 

”as other surviving – or farmed – humans”.59 Där går dock en gräns för far och son: Även om 

godheten i andra sammanhang är starkt kopplad till kampen för överlevnad och kannibalismen 

kan betraktas som en extrem form av överlevnadshandling så förblir frågan om att äta eller inte 

äta människokött den mest påtagliga skiljelinjen mellan ”de goda” och ”de onda” i The Road. 

”It is true” medger Estes till faderns försvar i ett stycke, ”that the father can be said to 

objectively obey some basic moral laws: he educates his son, passing on cultural and 

technological knowledge and refuses to resort to cannibalism”.60 

 Det senare påståendet, att fadern vägrar falla in i ett kannibalistiskt beteende, är dock 

något jag kommer titta närmare på längre fram. Även om han, precis som Estes säger, inte 
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hänger sig åt kannibalism så anser jag att det finns saker som visar på att möjligheten kanske 

inte är så avlägsen som texten ger sken av skulle man lägga märke till antydningarna. I samband 

med att jag tar upp dessa antydningar har jag skäl att återkomma till de skilda perspektivens 

betydelse, men till att börja med avser jag i kommande kapitel att lyfta fram hur McCarthy 

förenar mer traditionellt accepterade matformer (såsom grönsaker, frukt och djurkött) med 

människokött. Vad jag önskar visa på är hur författaren faktiskt låter dessa två födokällor närma 

sig varandra i texten genom att presentera dem sida vid sida, genom kopplingar och speglingar. 

I och med att åtskillnaden krymper framstår den moraliska övertygelsen som det sista och enda 

som ligger till grund för avhållsamheten, och som faderns redan konstaterade svagheter i andra 

avseenden visar på är den moraliska korrektheten en svår balansgång i The Roads skildrade 

efterkatastrofsvärld. 

 

 

I.4 Oroande upptäckter 

 

Fadern och sonen hankar sig fram med hjälp av vad de kan hitta på vägen söderut och mot 

havet. Fabriks- och hemmagjord konservmat är deras främsta födokälla. Från naturen får de 

ingenting utöver några murklor och skrumpna äppelrester och de flesta förråd och varuhus är 

redan länsade av tidigare besökare. De går in i hus och gårdar och söker i skrymslen och vrår 

efter ätbara saker som andra har missat. Det första exemplet på hur mat och människokött skrivs 

samman kommer redan från sida 17 i The Road. Nedan följer två stycken i sin helhet, så som 

de följer på varandra i texten. Vid det här laget har läsaren redan blivit presenterad för faderns 

och sonens utsatthet och i en miljö full av aska och förfall. 

 

In the morning they went on. Desolate country. A boarhide nailed to a barndoor. Ratty. Whisp of 

a tail. Inside the barn three bodies hanging from the rafters, dried and dusty among the wan slats 

of light. There could be something here, the boy said. There could be some corn or something. 

Let’s go, the man said. 

 

Mostly he worried about their shoes. That and food. Always food. In an old batboard smokehouse 

they found a ham gambreled up in a high corner. It looked like something fetched from a tomb, 

so dried and drawn. He cut into it with his knife. Deep red and and salty meat inside. Rich and 

good. They fried it that night over the fire, thick slices of it, and put the slices to simmer with a 

tin of beans. Later he woke in the dark and he thought that he’d heard bulldrums beating 

somewhere in the low dark hills. Then the wind shifted and there was just the silence.61  
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Utifrån texten kan man inte avgöra om både fadern och sonen upptäckt liken som hänger i 

ladutaket i det första stycket. Man skulle kunna tro att den yngres vilja att fortsätta leta efter 

mat är en antydan om att han inte har gjort det. Skulle initiativet följa på hans upptäckt av liken 

skulle det tyda på att närvaron av de tre kropparna inte bekommer honom. Tar man hänsyn till 

andra tillfällen i The Road talar de dock för det senare alternativet. Ett återkommande inslag är 

att fadern vill skydda sonen från dylika syner (i det här fallet ser han till att de lämnar platsen) 

men detta utan att sonen nödvändigtvis visar ett behov av det. Vad som verkligen traumatiserar 

och skrämmer sonen är de levandes manifesterade och potentiella våldsyttringar riktade mot 

andra människor. Det är möjligt att det inte har gått upp för fadern att närvaron av döda kroppar 

är ett normalt och accepterat inslag i den yngres liv. Med sitt längre tidsperspektiv har fadern 

förmodligen en annan uppfattning om vilka erfarenheter ett barns uppväxt bör innehålla. 

Annars tycks inte heller fadern särskilt påverkad av närvaron av döda kroppar, inte i den mån 

att han låter det komma i vägen för hans sökande efter mat och andra förnödenheter i alla fall: 

Vid ett tillfälle tar han till exempel en filt från en bädd där ett lik ligger, han skakar helt sonika 

av den, tar den under armen och lämnar rummet.62 Det undvikande han ändå uppvisar i vissa 

scener menar jag har att göra med den andra laddningen de döda kropparna får i dessa 

sammanhang, nämligen genom sin i texten upprättade relation till mat, och det är delvis den 

kopplingen som fadern skyr, förnekar och flyr ifrån även om det inte erkänns rakt ut i texten 

utan enbart hintas genom antydningar. 

 Skälet till att jag har valt att belysa de två styckena som börjar med scenen i ladan och 

upptäckten av liken är att de visar på ett intressant mönster: I sökandet efter något att äta stöter 

far och son på människor reducerade till kött, antingen genom dödens avsubjektifierande effekt 

(som i ladan) eller omgivningens avhumaniserande behandling (som när far och son hittar 

tillfångatagna människor avsedda att ätas). Sökandet efter mat leder alltså till dess extremaste 

form i den postapokalyptiska världen. Ytterligare ett exempel på detta tema är när paret befinner 

sig i en livsmedelsaffär: 

 

They kicked through the trash in the aisles of a foodmarket. Old packaging and papers and the 

eternal ash. He [fadern] scoured the shelves looking for vitamins. He opened the door of a walk-

in cooler but the sour rank smell of the dead washed out of the darkness and he quickly closed it 

again.63 
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Händelser som dessa utgör oönskade påminnelser om vilken typ av situation som far och son 

befinner sig i, en där människokött har kommit att bli en del av födoutbudet. När de två söker 

mat men istället gör dessa upptäckter sker sammanskrivningen av accepterade matformer och 

människokött på ett sätt som lätt kan uppfattas som bryskt: Upptäckterna har, om inte en chock- 

så åtminstone en överraskningseffekt, både på läsaren och romanfigurerna. Jag kan tänka mig 

att denna bryskhet i kombination med läsarens ovana att betrakta människokött som en matform 

gör att kopplingen jag vill visa på ofta förbises. Människokropparna uppfattas istället bara som 

tongivande skräckinslag bland andra, menade att förstärka den generella känslan av obehag 

inför den värld fadern och sonen lever i. Av den anledningen är det tidiga textexemplet med sin 

början i ladan givande att studera vidare då det bjuder på en mer subtil koppling mellan 

traditionellt accepterad mat och människokött. 

 Textmässigt sett blott sex meningar efter beskrivningen av de tre liken som hängde ”from 

the rafters, dried and dusty” finner far och son en torkad skinka i en rökbod, upphängd högt i 

ett hörn. Den beskrivs som något ”fetched from a tomb, so dried and drawn”. Dessa två bilder 

av upphängt torkat kött uppvisar redan här likheter i sättet de beskrivs i texten. Därtill fogas 

även liknelsen av skinkan som något ”hämtat från en grav”, en plats som är sammankopplad 

med mänskliga kvarlevor. Vad jag ser är en förstärkt koppling i texten mellan människoköttet 

(i ladan) och grisköttet (i rökboden). Den senare köttformen är dock en accepterad matform och 

i texten lyser faderns positiva och oproblematiska upplevelse av skinkan igenom: ”He cut into 

it with his knife. Deep red and and salty meat inside. Rich and good.”  

 Om man accepterar kopplingen som finns att göra mellan liken i ladan ”hanging from the 

rafters, dried and dusty” och den torkade skinkan ”gambreled up in a high corner […] like 

something fetched from a tomb, so dried and drawn”, är det inte så långsökt att också mannen 

på något medvetandeplan har gjort den kopplingen. Fadern och sonen äter köttet under kvällen 

och: ”Later he [fadern] woke in the dark and he thought that he’d heard bulldrums beating 

somewhere in the low dark hills. Then the wind shifted and there was just the silence.” Mannen 

tycker sig alltså höra trumslag på avstånd, ett ljud med potential att föra tankarna till primitiva 

stampraktiker och rituella sammankomster: I upptäcksresandets och koloniserandets kölvatten 

skildrades kannibalismen som en sådan praktik som urinvånarna ägnade sig åt. Redogörelserna 

var ofta vinklade i enlighet med rådande ideologiska föreställningar och beroende på 

sammanhang och agenda ömsom exotifierades ömsom demoniserades de främmande 

folkslagen i rollen som den Andre, den ”vite civiliserade mannens motpart”.64 I The Roads 
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handling framgår det för läsaren att den Andre i det här fallet inte längre är någon främmande 

urinvånare i en världsdel långt borta, utan före detta amerikanska medborgare som sedan 

katastrofen har kommit samman och bildat ”blodkulter” och andra sammanslutningar som tagit 

”rättvisan” i egna händer. 

 Blodkulterna nämns för första gången på sidan 16, det vill säga i nära anslutning till 

upptäckten av liken, upptäckten av skinkan, förtärandet av den samma och faderns erfarande 

av trumspel senare under natten på sida 17. Följaktningsvis är det bäddat för att läsaren ska 

koppla ljudet av trummorna till dessa grupper. De presenteras i förbigående i samband med en 

miljöbeskrivning: ”Black water running from under the sodden drifts of ash. No more balefires 

on the distant ridges. He thought the bloodcults must have all consumed one another. No one 

traveled this road. No road agents, no marauders.”65 

 Vad jag önskar ta tillvara på i sammanhanget är ljudupplevelsens suggestiva undertoner. 

För det första är ljudet av trummor något mannen tycker sig höra när han vaknar till under 

natten. För det andra är upplevelsen kortvarig, vinden vänder och allt som sedan återstår är 

tystnaden. Det finns här för läsaren utrymme att tvivla på att mannen faktiskt uppfattar några 

egentliga ljud – det kan också röra sig om inbillning. Om det nu rör sig om inbillning, vad kan 

då tänkas vara det bakomliggande skälet till förnimmelsen? Min tolkning är att mannen själv 

har påverkats av den föregående dagens upplevelser. Han har ställts inför döda 

människokroppar när han varit på jakt efter något ätbart. Även om det skett på ett omedvetet 

plan har han sedan själv gjort kopplingen mellan de förtorkade människoliken och den funna 

skinkan. Även om han skyr tanken på att förtära människokött så har han njutit av att äta något 

som påminner honom om det föregående. De två köttformerna glider i tanken samman på ett 

oönskat sätt, vilket hans undermedvetna påtalar genom det förmodligen inbillade trumspelet. 

Redan från början framstår trumspelet som någonting hotfullt men lika väl som det kan vittna 

om närvaron av ett yttre hot kan det också vittna om mannens subjektiva upplevelse av ett inre 

sådant. 

 

Ytterligare en koppling mellan en mer accepterad matform och människokött som föda kan 

göras genom två andra scener i The Road, den här gången genom en tematisk motsatsspegling. 

Den bunker som far och son finner full av konserver och andra förnödenheter utgör ett eko av 

en tidigare upptäckt som duon gjort. Även här ligger de två punkterna jag i min tolkning utgår 

ifrån nära varandra i handlingen. Den första scenen som jag ännu inte redogjort för har, återigen, 
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faderns och sonens sökande efter något ätbart som ingång för det som sedan sker. Paret kommer 

till vad de tror är ett övergivet hus och söker igenom rummen, sonen högst motvilligt. 

 

To the left through the doorway stood a large walnut buffet in what must have been the 

diningroom. The doors and the drawers were gone but the rest of it was too large to burn. They 

stood in the doorway. Piled in a windrow in one corner of the room was a great heap of clothing. 

Clothes and shoes. Belts. Coats. Blankets and old sleeping bags. He [fadern] would have ample 

time later to think about that.66 

 

De fortsätter sitt sökande och finner bäddar framför eldstaden men askan på härden är kall. De 

tar sig vidare till köket och ”into the adjoining small room, perhaps a pantry”.67 I golvet finner 

de en låst dörrlucka. Sonen bönar om att de ska gå därifrån men fadern ger inte med sig. ”Vi 

måste äta”, påpekar han och tar med sonen ut på husets baksida för att hitta något att bända upp 

luckan med. 

 

In the yard was an old iron harrow propped up on piers of stacked brick and someone had wedged 

between the rails of it a forty gallon castiron cauldron of the kind once used for rendering hogs. 

Underneath were the ashes of a fire and blackened billets of wood. Off to one side a small wagon 

with rubber tires. All these thing he saw and did not see. At the far side of the yard was an old 

wooden smokehouse and a toolshed.68 

 

I skjulet finner fadern det verktyg han behöver för att få upp luckan, en spade. När luckan väl 

är öppnad träder han tillsammans med sonen nerför trappan som luckan leder till. Han använder 

en tändare för att lysa upp i det mörka utrymmet och det är när han håller ut lågan som han gör 

sin upptäckt: 

 

 Huddled against the back wall were naked people, male and female, all trying to hide, shielding 

their faces with their hands. On the mattress lay a man with his legs gone to the hip and the stumps 

of them blackened and burnt. The smell was hideous. 

 Jesus, he whispered.69 

 

Han flyr med sonen därifrån, hals över huvud. Det visar sig att de har snubblat över ett hus 

tillhörande kannibaler som förvarar människorna i källaren som matförråd. Det är offrens kläder 

mannen lägger märke till i matrummet och en anordning för tillredning av kött han ”ser men 
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inte ser” på bakgården. Även omnämnandet i texten av inte bara ett verktygsskjul utan också 

ett rökhus får i och med denna insikt en mer lömsk antydning. Själva upptäckten sker inte bara 

som kulmen på ett sökande efter mat, den sker alltså även i anslutning till ett kök, troligen ett 

matskafferi. I texten framträder därmed kopplingen jag vill visa på mellan accepterade 

matformer och människokött än tydligare, genom upptäcktens platsangivelse. 

 Far och son lyckas med nöd och näppe undkomma husets återvändande ockupanter men 

pojken traumatiseras av händelsen. Deras tvungna jakt på föda måste dock fortsätta och det är 

i anslutning till nästa hus de träffar på som de finner bunkerkällaren full med konservmat och 

andra förnödenheter. Pojken är skräckslagen och vill inledningsvis inte att de ska utforska den 

närmare; han är övertygad om att de kommer hitta ännu ett utrymme med liknande innehåll som 

vid det föregående tillfället. En koppling existerar därmed redan i texten, i det att pojken är 

övertygad om de två platsernas överensstämmelse med varandra. Till och med fadern påverkas 

av sonens oro men vad de finner visar sig ju dock vara något helt annat, ”ett litet paradis” av 

konserver och förnödenheter som blir deras räddning. Precis som vid det tidigare fyndet av 

skinkan skildras dessa moraliskt gångbara matformer väldigt positivt i texten, till skillnad från 

de fynd som föregick dem. 

 Vad jag önskar visa här är att de två källarutrymmena svarar mot varandra i texten i och 

med sina likheter rent sceniskt: Sökandet efter mat är utgångspunkten. Men hjälp av en spade 

(i båda fallen hämtade i ett verktygsskjul på gårdsplanen) tar sig mannen ner genom 

källarluckan. Han träder nerför en trappa och håller ut sitt ljus i mörkret. Han finner 

kannibaloffer och blir förfärad i ena fallet; han finner ett överflöd av konserver och blir 

förundrad i det andra. I de två källarnas likheter finner jag en upprättad koppling som ingår i ett 

större mönster. Scenerna representerar de två kategorierna av mat i det födospektra som är det 

etablerade i The Road med traditionellt ”accepterade matformer” å ena sidan och 

”människokött” å den andra. De utgör även ytterligheterna i det moraliska spektrum som 

åtföljer frågan om mat i verket, källaren med kannibaloffer tillhörande ”the bad guys” utgör en 

helvetisk motsatsspegling till ”paradisbunkern” som fadern hävdar tillhör ”the good guys”. Men 

vad jag önskar lägga fokus på är det överskridandet från en ytterlighet till en annan, gråzonen 

mellan det goda och onda.  
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I.5 Ostabila gränser 

 

En till synes oskyldig scen bär vid närmare betraktande på en illavarslande antydan. Fadern och 

sonen sitter och äter mat och fadern räcker sonen en mugg med varm choklad, själv nöjer han 

sig med en mugg varmt vatten. Sonen invänder mot fördelningen. 

 

You promised not to do that, the boy said. 

What? 

You know what, Papa. 

He poured back the hot water back into the pan and took the boy’s cup and poured some of the 

cocoa into his own and then handed it back. 

 

Situationen visar på hur fadern prioriterar sin son framför sig själv och som enskild handling 

framstår det hela som en positiv gest kommen ur självuppoffring. Om man ser till hela verket 

är det dock lika tydligt att fadern prioriterar sin son även före andra människors väl och ve. Det 

är kan hända inte så konstigt, då att beskydda sonen är faderns formulerade mission, men 

samtidigt lägger det i ett större perspektiv också en legitimerande grund för ofördelaktig 

behandling av andra medmänniskor. Erik J. Wielenberg poängterar i sin artikel om den 

moraliska kampen i The Road att risken finns att en liten moralisk överträdelse kan leda till 

större sådana, ett hot som sonen visar sig medveten om.70 Konversationen mellan sonen och 

fadern fortskrider: 

 

I have to watch you all the time, the boy said. 

I know. 

If you break little promises you’ll break big ones. Thats’s what you said. 

I know. But I wont.71 

 

Återigen, att sonen kommenterar en orättvis fördelning av varm choklad framstår som en 

försumbar detalj i sig, vore det inte för det större perspektivet som poängteras i den senare delen 

av konversationen ovan: ”If you break little promises you’ll break big ones.” Sonen 

uppmärksammar fadern (och läsaren) på dennes motsägelsefulla beteende genom att vända hans 

egna ord emot honom. Sonens återkommande behov av att få bekräftelse från fadern i vissa 

frågor, som till exempel ”And we are still the good guys?”, visar redan på att sonen 

uppmärksammar hur deras eget beteende kommer i konflikt med den moraliskt betingade och 
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dikotomiska uppdelningen i ”bad guys” och ”good guys” som fadern presenterar. Vad pojken 

säger i konversationen ovan antyder ytterligare att han är medveten om faderns opålitlighet, 

sonen har självmant axlat uppgiften att ”hålla koll på” fadern för att denna inte ska bryta mot 

sitt eget ord: ”I have to watch you all the time […].” Uppenbarligen upplever han att det finns 

skäl till en sådan vaksamhet. 

 Att fadern är beredd att gå längre än sonen för att trygga pojkens överlevnad blir märkbart 

i en annan scen. Även den, som så mycket i The Road, handlar om mat och den har också, i 

likhet med de scener jag gett exempel på i föregående kapitel, en moralisk dimension där frågan 

om vad som betraktas som accepterad mat och inte i sin tur får frågor om rätt och fel, gott och 

ont, själviskhet och altruism att ställas på sin spets, då gränser som ter sig tämligen stabila i ett 

välfungerande samhälle i The Road har upphävts och blivit flytande. Som upptakt till denna 

scen har fadern och sonen passerat genom en stad och när de kommit till dess utkant hör de 

hundskall därifrån, det enda tecknet på närvaron av ett levande djur i handlingens nutid. Sonen 

frågar var hunden kommit ifrån och fadern svarar att han inte vet. 

 

We’re not going to kill it, are we Papa? 

No. We’re not going to kill it. 

He looked down at the boy. Shivering in his coats. He bent over and kissed him on his gritty brow. 

We wont hurt the dog, he said. I promise.72 

 

Förutom hunden de hör på avstånd skymtar sonen dagen därpå en pojke i hans egen ålder. 

Fadern som är rädd att de ska bli upptäckta tar skyndsamt med sig sin son därifrån. Sonen blir 

bedrövad och försöker förhandla med fadern. 

 

We should go get him, Papa. We could get him and take him with us. We could take him and we 

could take the dog. The dog could catch something to eat. 

We cant. 

And I’d give that little boy half of my food. 

Stop it. We cant. 

He was crying again. What about that little boy? He sobbed. What about the little boy?73 

 

Konversationen visar på sonens förmåga att bry sig om andra i längre utsträckning än fadern, 

även om hans tro på sin förmåga att hjälpa är orealistisk i praktiken – maten skulle med största 

sannolikhet inte räcka att dela på. Argumentet om att hunden kunde hjälpa till att fånga något 
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att äta faller på sin egen orimlighet eftersom det inte lär finnas något för hunden att jaga, men 

det är ändå ett sätt för pojken att försöka rättfärdiga medtagandet av hunden, att framhålla den 

som användbar för överlevnaden, som ju i lång utsträckning definierar det goda för far och son. 

Fadern ger inte med sig. 

 De här incidenterna leder fram till en passage som tydligare än något annat bryter 

perspektivmässigt från resten av texten som är skriven i tredjeperson, jämte det absolut sista 

stycket i berättelsen som innehåller vad Estes kallar en biocentrisk karta (mönstret på 

fiskryggarna). Det är ett fristående stycke, ett återgivande av ett minne som mannen har, som 

rakt igenom presenteras i första person istället för som ett eller få enstaka inslag i den löpande 

texten. Det bör nämnas att pojkens moder omnämns i en mening. Man har som läsare vid det 

här laget i handlingen fått veta att hon aldrig sett vitsen med att kämpa för någon överlevnad 

sedan katastrofen, hon överlät till slut sonen och kampen till fadern, lämnade dem och gick ett 

ovisst öde till mötes. Jag återger här nedan stycket i sin helhet, som alltså är en minnesbild som 

dyker upp till följd av att far och son tidigare har hört hundskallen på avstånd. 

 

The dog that he [pojken] remembers followed us for two days. I tried to coax it to come but it 

would not. I made a noose of wire to catch it. There were three cartridges in the pistol. None to 

spare. She walked away down the road. The boy looked after her and then he looked at me and 

then he looked at the dog and he began to cry and to beg for the dog’s life and I promised I would 

not hurt the dog. A trellis of a dog with the hide stretched over it. The next day it was gone. That 

is the dog he remembers. He doesnt remember any little boys.74 

 

Det framgår, inte minst vid omnämnandet av antalet pistolkulor, att mannen inledningsvis avsett 

att ha ihjäl hunden. Han låter sig övertalas till att låta bli men de avslutande meningarna visar 

ändå på hur splittrade hans känslor är inför det. Att fadern och sonen har skilda perspektiv på 

tillvaron poängteras också, och hur dessa skilda perspektiv i förlängningen påverkar deras 

handlingar i världen som omger dem. ”That is the dog he remembers”, konstaterar fadern. ”He 

doesnt remember any little boys.” Fadern kan tänka sig att dräpa hunden för i hans blickfång 

finns inte bara hunden, utan också hans svälthotade son som han vill hålla vid liv, och det är för 

honom ett högre mål som inte tillåter att några solidaritetskänslor med hunden kommer i vägen. 

Man kan också se Estes iakttagelse om hur vissa föremål tilldelas ett förhöjt värde efter 

katastrofen, till följd av att de kommit att bli unika, inte nödvändigtvis innefattar ett 

värdesättande av liv: För pojken lär hunden te sig unik i det att den är just ett levande djur, men 

fadern värdesätter inte dess levande status utan enbart dess potential som föda. Även om faderns 
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skäl kan tyckas förståeliga är han ändå beredd att dräpa något unikt överlevande, för att 

konsumera detta liv som kött och exploatera det för egen vinning. I ”Consuming American 

Consumption in The Road” uppmärksammar Jennifer Martin sin läsare på denna skillnad i 

sonens och faderns förhållningssätt till de tillgängliga födoalternativen. ”For the boy equipped 

with the notion of moralization, food choice is not about preference or availability, but about 

the moral standing of the consumer”, skriver hon. Sonen kräver att de hellre svälter ihjäl än 

sviker sin moral. Martin bedömer att sonens inställning är en följd av att han föddes efter 

katastrofens inträffande medan fadern fortfarande minns ”the old ways” innan dess då det 

fortfarande fanns en stor gråzon mellan de binära motsatserna gott och ont i fråga om 

matkonsumtion.75 Martin kommer därmed in på betydelsen av vad jag själv har 

uppmärksammat som skilda perspektiv i den här uppsatsen. 

 Möjligheten att ha ihjäl hunden tycks i alla fall inte inbegripa några oöverstigliga etiska 

betänkligheter för faderns del. Det återgivna minnet utgör emellertid ett avbrott i texten genom 

den tillämpade jag-formen, vilket förstärks av att stycket presenteras som ett fristående sådant. 

Som i scenen när fadern minns tillbaka i sitt barndomshem blir effekten ett närmande av läsaren: 

Stycket framstår snarare som ett faderns försvarstal riktat till denne, en slags förklaring till 

varför han stundtals riskerar att gå över vissa gränser – han har hela tiden sin son i blickfånget. 

Desperationen skulle jag säga är den drivande faktorn, den som upphäver den gräns som i 

vanliga fall hade placerat en hund, tillsammans med människokött, i kategorin ”oacceptabel 

matform” i det västerländska samhället före apokalypsen. Gränsen är bevisligen inte stabil, utan 

beroende av de rådande förhållandena. Medvetenheten om gränsdragningens instabilitet i The 

Road kan vara det som ligger bakom att faderns avvisande av människokött är så tydlig i 

situationer relaterade till mat, när döda kroppar inte bekommer honom i andra sammanhang. 

 Även i en annan situationsbeskrivning framstår desperationen som den direkta orsaken 

till våldet som utövas mot andra och i förlängningen den förekommande kannibalismen. Far 

och son tvingas denna gång hålla sig ur synhåll från vägen, då ett sällskap av beväpnade män 

passerar med en diesellastbil. Lastbilen får motorstopp och orsakar en paus i färden vidare. Med 

revolvern i hand och en arm runt sin son ligger fadern och gömmer sig. Det händer sig som så 

att en av männen från det beväpnade sällskapet träffar på dem när han beger sig in bland snåren 

för att uträtta sina behov. Den annalkande mannen beskrivs på följande vis: ”He came forward, 

holding his belt by one hand. The holes in it marked the progress of his emaciation and the 

leather at one side had a lacquered look to it where he was used to stropping the blade of his 
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knife.”76 Bältet visar spår av två saker, som genom denna mening sätts i relation till varandra: 

dels hålens vittnesmål om den gradvisa avmagringen, dels det vanemässiga underhållet av 

kniven. Bältet utgör en fysisk koppling mellan svält och ett hot om våld. Fadern riktar pistolen 

mot mannen när de blir upptäckta, osäker på vad han ska göra. Han börjar förhöra sig om det 

beväpnade sällskapet som ännu inte märkt av vad som försiggår en bit in i skogen. På frågan 

vad de äter får han svaret att sällskapet äter vad än de kan hitta. Fadern upprepar svaret, varpå 

den främmande mannen svarar jakande och låter blicken gå över till sonen.77 

 I det här skedet kan man inte veta om faderns misstankar om sällskapets kannibalistiska 

matvanor är befogade men han är inte inställd på att ta några risker. Han avböjer mannens invit 

att tillsammans med sonen följa med sällskapet och få något att äta, han förkastar möjligheten 

att de har något att bjuda på till att börja med. Den främmande mannen tappar till slut tålamodet 

och gör ett snabbt utfall. Han får tag i sonen och trycker sin kniv mot pojken hals. Fadern agerar 

instinktivt och avfyrar revolvern vars kula träffar mannen i huvudet. Fadern tar sonen och 

springer från platsen innan resten av lastbilssällskapet dyker upp, larmade av skottet. 

 Far och son gömmer sig under natten men tvingas återvända till platsen dagen därpå för 

att hämta sin kundvagn med tillhörigheter. De kommer tillbaka ut på vägen och äter en burk 

vita bönor innan de fortsätter den sista biten där konfrontationen ägde rum dagen innan. De 

finner att kundvagnen blivit länsad, och inte bara det. Också det beväpnade sällskapet har spisat 

en måltid ute på vägen. Fadern finner ben i brasresterna och som en bekräftelse på farhågorna 

finns det inte längre kvar någon kropp på platsen där den skjutne mannen fallit. Strax därpå 

hittar han ytterligare ledtrådar: en hög med sten, skinn och till synes kokade ben samt en pöl 

med inälvor från när kroppen blivit urtagen. Det blir därmed uppenbart att det beväpnade 

sällskapet inte hade några betänkligheter gällande människokött som föda, trots allt. 

 Talesättet ”Den enes död, den andres bröd” har bättre än något annat kommit att beskriva 

villkoren i den postapokalyptiska världen, inte minst för kannibalerna i The Road. Även om 

fadern inte aktivt tar någons liv för det ändamålet så är desperationen något fadern delar med 

kannibalerna och även han har visat prov på att förskjuta gränsen för vad som uppfattas som 

accepterade och icke accepterade matformer under normalare omständigheter. Fadern och 

sonen betackar sig tanken på människokött som föda, men det är just möjligheten som faderns 

och sonens makabra upptäckter i jakt på mat påminner om. I den verklighet de lever är det 

utökade födospektrat redan en konstaterad realitet. 

 

                                                           
76 McCarthy 2007, s. 63. 
77 Ibid., s. 64. 



34 
 

I.6 Sammanfattning: Del I 

 

I The Road har katastrofen lett till flera förändringar. De mest påtagliga är överlevarnas 

levnadsvillkor. Matbristen i det förstörda Nordamerika har lett till en desperat situation som i 

sin tur lett till ökat våld och förekomst av kannibalism. Det har också inneburit att vissa ting 

har tillskrivits ett nytt värde, i det att de kommit att bli unika och avgörande för överlevnaden 

medan andra saker, som pengar och abstrakta språkliga begrepp, har förlorat sitt då de inte 

längre har någon betydelse för hur människorna interagerar med sin omgivning. 

 Vissa föremål framstår nästan som heliga, varför Andrew Keller Estes i sin text har valt 

att kalla dem reliker. Jag har själv visat på hur ting, främst rester från det tidigare konsumtions- 

och tekniksamhället, erkänns som ”goda” i den mån de underlättar överlevnaden. Medan Estes 

i sin redogörelse utgår från att faderns och sonens inställning till dessa ting är samstämmig har 

jag dock valt att understryka existensen av uppvisade skillnader i sammanhanget: Skillnader 

jag menar har att göra med faderns och sonens personliga perspektiv. Fadern har ett perspektiv 

som utöver nuet också innefattar världen så som den var innan katastrofen, något sonen saknar. 

Faderns längre tidsperspektiv åtföljs av förlustkänslor som jag ser som en potentiell orsak till 

att han uppvisar en mörkare syn på tillvaron och bristande solidaritet när det kommer till hur 

han bemöter andra överlevare. Sonen är mer villig att dela med sig och tro gott om andra. 

 Estes säger inledningsvis att handlingen i The Road i mångt och mycket framstår som en 

traditionell kamp mellan ont och gott men poängterar senare det skenbara i den tolkningen. Jag 

stämmer in i Estes iakttagelse att texten är subjektivt präglad av fadern: Hans röst är tongivande 

och texten bör därför betraktas av en läsare som potentiellt partisk. Fadern delar i samtalen med 

sin son upp mänskligheten i ”good guys” och ”bad guys” men agerar stundtals själv på ett sätt 

som visar på uppdelningens instabilitet. Sonens behov av bekräftelse på att de fortfarande är 

”the good guys” framhäver denna instabilitet än tydligare. Min poäng har i denna del av 

uppsatsen också varit att skillnaden som sonen uppvisar i sättet att förhålla sig till konsumtions- 

och tekniksamhällets rester även det utgör en del av ifrågasättandet av faderns förmedlade 

världsbild – förhållningssättet utgör ett alternativ som ger läsaren utrymme att ifrågasätta om 

faderns synsätt och agerande nödvändigtvis är det enda möjliga inom ramarna för den situation 

de befinner sig i. 

 En tydlig skiljelinje som fadern framhåller existerar mellan ”the good guys” och ”the bad 

guys” är förtärandet av människokött som födokälla. Jag menar att en förutsättning för att ta 

reda på vad kannibalismen spelar för roll i verket måste man till att börja med vidga perspektivet 
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och nyansera undersökningen till att handla om mer än bara godhet och ondska. Fadern avhåller 

sig från detta födoalternativ men jag har velat lyfta fram hur möjligheten kanske inte är så 

avlägsen som texten på ytan ger sken av trots allt. 

 I avsnittet ”Oroande upptäckter” har jag påbörjat denna uppgift genom att med 

textexempel lyfta fram hur författaren McCarthy förenar mer traditionellt accepterade 

matformer (såsom grönsaker, frukt och djurkött) med människokött. Dessa två matformer 

presenteras sida vid sida i texten, genom kopplingar och speglingar, med resultatet att avståndet 

mellan dessa födokällor krymper. Vad jag visat på hittills är att fadern är medveten om att 

gränsen inte är så självklar: I hans undermedvetna glider matformerna vid ett tillfälle samman 

och yttrar sig i form av inbillat trumspel – en manifestering av ett upplevt (inre) hot. Fadern 

återger också i texten ett minne som främst vänder sig till läsaren genom att rakt igenom 

presenteras i jagform, utanför textens huvudsakliga tredje-personsperspektiv. Minnet handlar 

om en hund som fadern avsett döda för att kunna ge sin son mat, men han ger upp försöken på 

sonens begäran. Faderns och sonens skilda perspektiv på tillvaron (vars betydelse jag tog upp 

inledningsvis) kommenteras i den här passagen.  Sonen ömkar hunden, men fadern har också 

sonens behov att ta hänsyn till: Det gör honom benägen att överträda gränser som han under 

normala förhållanden inte hade övervägt att passera. Stycket framstår som faderns uttryckta 

behov av att förklara och försvara sig. 

 Synen på hunden som möjligt byte visar också på att gränsen för vad som anses vara 

accepterade matformer, och inte, är beroende av sammanhanget. Gränsen är inte statisk utan 

möjlig att förskjuta, vilket sker till följd av ökad desperation i The Road. Fadern är villig att 

under de rådande omständigheterna betrakta en hund som en accepterad matform. Kannibalerna 

har förskjutit gränsen ännu längre. Men återigen, avståndet är kanske inte så långt som man 

först kan, eller vill, tro. Upplösningen mellan matformerna sker också på ett annat plan än 

sammanskrivningen av dem i texten. 

 Att som i denna uppsatsdel jag nu ämnar runda av jämföra och göra kopplingar mellan 

accepterade matformer och människokött kan inledningsvis tyckas som ett långt hopp i tanken, 

även att jämföra djurkött som födokälla med människokött. Jag ska ändå i kommande kapitel 

redogöra för hur det sker i The Road: Genom djuret och fördjurligandet.  
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Del II 

 

 

II.1 De frånvarande djuren 

 

I den tillvaro som skildras i The Road existerar det knappt några levande djur längre (undantaget 

människan). Det enda exemplet som förekommer i handlingen är den hund som fadern och 

sonen hör skälla på avstånd. Även den incidenten är signifikativt för det djurliv som 

förekommer i The Road: De levande formerna är hela tiden frånvarande på ett eller annat sätt. 

När djur förekommer i texten är det som olika typer av avbildningar; minnesbilder, tatueringar, 

leksaker, trädgårdsprydnader, språkliga omnämnanden, uttryck och liknelser. Djuren är aldrig 

närvarande fysiskt annat än i subjektivitetsreducerade former så som benrester, jakttroféer, kött 

och material. Några få spår av aktivitet skvallrar också om deras en gång levande status; 

råttspillning i en påse mjöl, söndergnagda matförpackningar och byggda fågelbon, liksom de 

ting som människan använde sig av i sin interaktion med dem, exempelvis; musfällor, 

gjutjärnsgrytor för framställning av animaliska produkter, rökhus och slaktknivar. 

 Scenen med mannen som knivhotade sonen och sköts till döds av fadern med ett välriktat 

skott innehåller alla tre uppträdandeformerna. Mannen har en tatuering föreställande en fågel 

på halsen, men avbildningen är kommenterad i texten som undermålig, ”done by someone with 

an illinformed notion of their appearance”.78 Bältet som visar spår av både svält och 

knivslipande är gjort av läder och en del av mannens sällskap, gruppen som dröjer kvar vid 

lastbilen som fått motorstopp ute på vägen, står med gevär i det som på engelska kallas för ”the 

stakebed”.79 Det är en term som definierar fordonet som en lastbilstyp som först och främst 

används vid transporter av boskap. Fraktflaket har inneslutande sidor, utförda i plank eller 

metallstänger med luftglipor emellan. Det här är en detalj som försvunnit helt i Preis svenska 

översättning, där fordonet kallas för diesellastbil/lastbil och transportflaket är ett enkelt och 

oidentifierat ”flak”.80 Inte heller i regissören John Hillcoats filmtolkning är det en detalj som 

tagits tillvara. För det här och mina kommande resonemang är det dock värt att uppmärksamma. 

 Djurlivet, förstår man, dog inte ut med en gång när katastrofen inträffade. Försvinnandet 

skedde successivt. Ett av de minnen som återges i boken handlar om att fadern ”once in those 
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79 Ibid., s. 61. 
80 Cormac McCarthy, övers. Thomas Preis, Vägen, Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2008, s. 54–55. 
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early years” ligger vaken i en livsfattig skog och lyssnar till flyttfåglar i mörkret ”miles above 

where they circled the earth as senselessly as insects trooping the rim of a bowl. He wished 

them godspeed till they were gone. He never heard them again”.81 

 Fadern är själv inte säker på hur många djur som fortfarande återstår i världen. Den här 

scenen, när fadern letar efter mat på en gård och för tillfället står i en lada, spelar återigen på 

frånvaron av djuren ifråga. Det är förnimmelsen av kvardröjande kolukt som föder fram hans 

tankar: ”There was yet a lingering odor of cows in the barn and he stood there thinking about 

cows and he realized they were extinct. Was that true? There could be a cow somewhere being 

fed and cared for. Could there? Fed what? Saved for what?”82 Utsikterna för att några kor 

fortfarande skulle leva i världen konstateras vara ytterst dåliga. Dels finns problemet med det 

praktiska, då kor liksom människor behöver äta och det inte längre finns något att ge dem som 

foder. Dels är de mer värda för människorna döda och i köttform, sentimentala skäl är inte 

tillräckliga för ett bevarande. ”Saved for what?” frågar sig fadern, en fråga som avslöjar djurets 

tidigare status i det mänskliga, antropocentriskt danade samhället – djurets existensvärde i sin 

levande form betraktas som bundet till och beroende av dess gynnande funktion för människan. 

 En viss öppning för ett potentiellt djurliv förekommer mot slutet av The Road, då fadern 

och sonen har nått havskusten, en lika grå och livlös miljö som allt annat de passerat på vägen 

dit. Men fadern funderar över havets möjligheter, att det kanske ändå kan finnas liv där nere i 

djupen: ”Great squid propelling themselves over the floor of the sea in the cold darkness. 

Shuttling past like trains, eyes the size of saucers.”83 Bilden är emellertid inte överväldigande 

positiv ur en mänsklig synvinkel – de stora djuren rör sig genom ett kallt mörker i djupen, det 

vill säga inget livsfrodigt alternativ till miljöerna på land. Apropå den mänskliga synvinkeln är 

den närvarande i texten i ett annat avseende: Djuret främmandegörs från sin naturliga form 

genom att liknas vid framrusande tåg och med ögon som ”tefat”. Djuret framställs inte i sin 

egen rätt utan genom exempel från den mänskliga kulturen. 

 Utöver tanken om potentiellt djurliv bjuder mötet med havet inte på några av de 

förbättringar som målet har laddats med. Far och son stannar ändå några dagar och utforskar 

stranden. Tidvattnet har lämnat efter sig en vävd matta av tång och miljoner fiskben ”stretching 

along the shore as far as eye could see like an isocline of death. One vast salt sepulchre”.84 

”Isocline”, isoklinalveck på svenska, är ett geologiskt fenomen där en veckning av jordytan har 
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83 Ibid., s. 219. 
84 Ibid., s. 222. 
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uppstått, uppkommen genom kontinentalplattornas tryckkraft. Här är det havets uppspolade 

rand av rester som beskrivs som en dödens veckning av fadern och han följer upp det med att 

kalla stranden för en vidsträckt saltgrav. Bilden ingjuter föga hopp om liv, annat än det 

mänskliga. Faderns sjukdom, som yttrar sig i blodiga hostattacker, blir allt värre. Han och sonen 

ger sig av på nytt. Den värld som försvann till följd av katastrofen återuppstår i mannens 

drömmar, något han tidigare i verket definierat som ett dåligt tecken. Det medför en fara att 

hänge sig åt den typen av utopiska fantasier, risken finns att man ger upp kampen mot de 

faktiska förhållandena. Även fåglar uppstår som en del av drömscenarierna: ”In the nights 

sometimes now he’d wake in the black and freezing waste out of softly colored worlds of human 

love, the songs of birds, the sun.”85 De påträngande drömmarna är mycket riktigt ett dåligt 

omen: Fadern blir vid anträffandet av en lokalbo skjuten i benet med en pil och även om han 

klarar sig undan just den händelsen med livet i behåll så orkar han inte fortsätta mycket längre 

efter det. Fadern och sonen slår läger en sista gång tillsammans och den äldre dör med sonen 

vid sin sida. Trouts, ’öringar’, har förekommit tidigare i verket genom mannens minnen, men 

får i The Roads avslutande stycke en framträdande roll. De beskrivs som inslag i en gången tid: 

 

Once there were brook trout in the streams in the mountains. You could see them standing in the 

amber current where the white edges of their fins wimpled softly in the flow. […] On their backs 

were vermiculate patterns that were maps of the world in its becoming. Maps and mazes. Of a 

thing which could not be put back. Not be made right again. In the deep glens where they lived 

all things were older than man and they hummed of mystery.86 

 

Detta textparti är en viktig del av Andrew Keller Estes analys av McCarthys skrivande då han 

i dessa rader finner en av sina biocentriska kartor, alternativet till de antropocentriska. De 

biocentriska kartorna erbjuder en väg ut och står för ett sundare förhållningsätt mellan människa 

och natur.87 Om mönstren på fiskryggarna representerar världens ursprungliga ordning, ”maps 

of the world in its becoming”, står det dock tydligt att det är en ordning som inte går att återställa 

när den väl har rubbats. Jag finner att verkets fokus kring frågor om konsumtion, teknik och 

människans förhållningssätt till naturen talar för att öringarna ges rollen av budbärare: Gör vi 

inte något kan vår tids moderna livshållning leda till situationer som inte längre går att ställa till 

rätta. Naturen är inte en motpol till civilisation och utveckling, det är det alltomspännande 

system inom vilket mänskligheten verkar, något som måste inses, erkännas och respekteras. 
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II.2 De närvarande djuren 

 

The boy turned and looked at him. 

I know what the question is, the man said. The answer is no. 

What’s the question? 

Can we keep him. We cant.88 

 

Några rader från ett samtal, tagna ur sitt sammanhang: Vilka slutsatser skulle man dra utifrån 

detta replikskifte? Vad är det far och son pratar om och vad är det för något de inte kan behålla? 

Tanken har för de flesta säkerligen lättare att vandra till bilden av ett upphittat djur, skadat eller 

herrelöst, än till en vuxen människa som sitter och äter inom hörhåll vid de samtalande 

personernas fötter. Men det senare är det scenario som utspelar sig i The Road. 

 Trots de traditionella djurens direkt fysiska frånvaro i verket lider texten inte brist på 

djuriska beskrivningar. Estes berör detta i samband med att han tar upp faderns inflytande på 

texten: ”[T]he boy is left out and other humans flit in and out of the narrative, having almost 

animalistic presences.”89 Att faderns blick påverkar beskrivningarna av utomstående personer 

negativt håller jag med om men jag ser inga skäl till att avsluta påståendet med att människorna 

bara ”nästan” uppvisar djuriska tendenser. Detta sker både genom beskrivningarna av personers 

utseende, handlingar och – som textexemplet ovan visar – hur människorna behandlar och 

relaterar till varandra. 

 Far och son är inte heller befriade från de djuriska liknelserna. I texten står det till exempel 

att läsa att fadern pulsar genom snön ”leaving the boy to sleep under the tree like some 

hibernating animal”; att fadern har lärt sin son ”to lie in the woods like a fawn”; och att fadern 

iakttar sonen när han slickar locket på en konservburk ”like a cat licking its reflection in a 

glass”.90 Liknelserna är relativt oskyldiga, antagligen för att de utgår från faderns varma känslor 

för sin son, och ibland inkluderas alltså även han i djurliknelserna som här, när de samlar bränsle 

vid en bensinmack: ”They’d tied a small length of pipe to the can to sink it and they crouched 

over the tank like apes fishing with sticks in an anthill […].91 Vid ett annat tillfälle står de ute i 

regnet som ”farm animals” och när de väl nått havet trampar de på i sanddynerna ”like parade 

horses against tripping over some piece of driftwood or seawrack”.92 När desperationen tilltar 
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mot bokens sista sidor är de istället: ”Treading the dead world under like rats on a wheel.”93 De 

här liknelserna stärker bilden av fadern som texten huvudsaklige tongivare, endast han har 

erfarenhet av världen innan katastrofen för att göra dessa kopplingar. Berättaren kan också 

tänkas bidra, men det är i så fall en ytterst diskret berättare som först efter faderns död tar plats 

och utvidgar perspektivet, i en mer neutral ton än vad som var den förhärskande så länge fadern 

var i livet. 

 Textexemplet som inledde det här kapitlet sker i anslutning till en beskrivning som också 

är typiskt för hur utomstående människor beskrivs i övrigt, före faderns död. Det är från mötet 

med den gamla vägvandraren Ely efter att far och son har lämnat den med förnödenheter fulla 

bunkerkällaren, förnödenheter av vilka de har tagit med sig en del i packningen. Jag har redan 

nämnt hur sonen insisterar på att de ska dela med sig, och hur fadern till slut ger efter, men hans 

blick förmildras inte för den sakens skull. Så här framställs den gamle mannen i texten när 

sonen erbjuder honom en konservburk att äta: 

 

He looked like someone trying to feed a vulture broken in the road. […]. He [Ely] reached with 

his scrawny claws and took it and held it to his chest.[…] His long and yellowed claws scrabbled 

at the metal. […] The juice ran down his filthy beard. He lowered the can, chewing with difficulty. 

He jerked his head when he swollowed. Look, Papa, the boy whispered. 

I see, the man said.94 

 

Mannen liknas vid en gam, en föga smickrande liknelse vid en av fågelvärldens kanske mest 

notoriska asätare. Hans fingrar är klor, de krafsar över metallen som att han är oförmögen att 

behärska föremålet (i sin angelägenhet kan hända). Hans skägg är smutsigt och han kastar 

huvudet bakåt när han sväljer. ”Look, Papa” viskar sonen som att de bevittnar något 

extraordinärt. Om att äta med bestick kan sägas känneteckna en form av civiliserat beteende så 

är frånvaron av ett sådant bordsskick delvis faderns fel i det att han tydligt förvägrar sonen att 

förse den gamle vägvandraren med en sked.  Meningsutbytet som följer är det som inledde detta 

kapitel, ett samtal som reducerar mannen till något som kan eller inte kan ”behållas”, ett 

ogiltigförklarande av mannens egen bestämmanderätt som fri människa. 

 Fadern går med på att den äldre mannen får dela deras läger under natten. Han gör detta 

för att vara sin son till lags men markerar samtidigt att sonen inte ska fästa sig allt för mycket 

vid främlingen, inte ens genom uttryckt omsorg. Sonen konstaterar inledningsvis att mannen 

                                                           
93 McCarthy 2007, s. 273. 
94 Ibid., s. 163–164. 



41 
 

verkar rädd varpå faderns svarar ”I don’t think you should touch him”.95 Fadern litar inte på 

den äldre mannen och förhör sig om hur han lyckas överleva längs med vägen. Mannen hävdar 

att han får mat av människor han träffar på, vilket fadern ifrågasätter. Mot slutet av deras samtal 

den kvällen erkänner Ely lite detaljer kring sin situation: ”I’ve not seen a fire in a long time, 

that’s all. I live like an animal. You dont want to know the things I’ve eaten.”96 Mannens går 

inte närmare in på sina kostvanor men avslöjandet indikerar att den inledande liknelsen av 

honom med en asätande gam kanske inte är så missvisande trots allt: Människolik finns det när 

allt kommer omkring gott om i The Road och med tanke på den förekommande kannibalismen 

i andra situationer kan en läsare knappast förvänta sig att alla reagerar med samma 

avståndstagande inför människokött som fadern och sonen. 

 Precis som Ely beskrivs även den man som knivhotade sonen i ett av de tidigare 

textexemplen jag tagit upp med djuriska drag: ”Eyes collared in cups of grime and deeply sunk. 

Like an animal inside a skull looking out the eyeholes” och lite senare när fadern minns tillbaka 

på händelsen ser han för sitt inre öga ”the reptilian calculations in those cold and shifting 

eyes”.97 Dessa djurliknelser kan, i likhet med framställningen av sonen, kopplas till faderns 

inflytande på texten. Medan anspelningarna på djuriskhet är relativt oskyldiga när det kommer 

till pojken är anspelningarna desto mer negativt laddade när människor som fadern uppfattar 

som potentiella hot gestaltas. I de senare fallen kan man tala om ett nedskrivande och 

förnekande av mänsklig identitet: Fadern misstänker att dessa personer är kapabla till 

handlingar som inte anstår människor och följden blir att de framställs med djuriska kvalitéer. 

Dessa indirekta (och av subjektet potentiellt färgade) utlåtanden är emellertid bara en aspekt av 

den ”mänskliga djuriskhet” som förekommer i The Road. Redan i Bibeln anges täckandet av 

kroppen som något typiskt mänskligt. När Adam och Eva har ätit frukten av kunskapens träd 

blir de varse sin nakenhet och täcker sig med löv. Den franske filosofen Jacques Derrida som i 

”The Animal That Therefor I Am” utsatte gränsdragningen mellan människa och djur för sitt 

ifrågasättande utgår även han från denna upplevda nakenhet när han gör iakttagelsen att: 

 

In principle, with the exception of man, no animal has ever thought to dress itself. Clothing would 

be proper to man, one of the ’proporties’ of man. ’Dressing oneself’ would be unseparable from 

all the other figures of what is ’proper to man,’ even if one talks of it less than speech or reason, 

the logos, history, laughing, mourning, burial, the gift, etc.98 
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Derrida fortsätter att beröra detta ämne genom att ställa frågor kring subjektivitet, men vad jag 

fokuserar på här är att just påklädandet framstår som performativ form av människoblivande, 

och att förvägra någon möjligheten att använda kläder förhindrar följaktligen personen från att 

upprätta eller bibehålla en identitet ”värdig” en människa.  Två partier i The Road är intressanta 

att belysa lite extra apropå detta: Då fadern hämnas på den tjuv som stulit faderns och sonens 

tillhörigheter och upptäckten av kannibalernas källare med tillfångatagna människor. 

 Incidenten med tjuven är en av de händelser som får sonen att tvivla på den lilla familje-

enhetens påstådda roll som ”good guys”. När detta utspelar sig har far och son nått havet och 

under en av sina upptäcktsfärder inser de vid återkomsten till lägret att de har blivit bestulna. 

De lyckas spåra upp den ensamma tjuven som rullat iväg med deras kundvagn, innehållande 

sakerna som tryggar deras överlevnad. Fadern får tillbaka förnödenheterna genom att hota med 

revolvern men han nöjer sig inte med det, han avkräver också tjuven hans kläder. Fadern lyssnar 

varken till sonens eller tjuvens böner om nåd. Utan kläder lär tjuven inte överleva länge och 

fadern försvarar sin handling med att han tänker lämna honom ”the same way you left us”, 

vilket inte är helt sant: Bortsett från skorna hade fortfarande far och son kläderna kvar på 

kroppen.99 Fadern hävdar att det han gör är att skipa rättvisa, men det kan alltså ifrågasättas, 

och utöver att han dömer tjuven till att frysa ihjäl så innebär avklädandet också ett avklädande 

av värdighet: ”He [tjuven] stepped forward and placed the shoes on top of the blankets and 

stepped back. Standing there raw and naked, filty, starving. Covering himself with his hand. He 

was already shivering.”100 Det är också ett avklädande av mänsklighet. Fadern tar med sig sonen 

från platsen och den senare vänder sig gråtande om och ser tillbaka mot mannen som då inte 

längre benämns som en sådan utan ”[a] nude and slatlike creature standing there in the road 

shivering and hugging himself”.101 När sonen väl lyckas övertyga fadern om att vända och ge 

tillbaka kläderna är tjuven försvunnen. 

 Det andra exemplet där människor avkläds sin mänsklighet handlar om kannibalernas 

behandling av de tillfångatagna offer som de förvarar i den huskällare som fadern och sonen 

stöter på i jakt på mat. I husets matsal finner de högen av kläder och i det mörka utrymmet som 

döljer sig under den låsta källarluckan klädernas ägare. 
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He crouched and stepped down again and held out the light. Huddled against the back wall were 

naked people, male and female, all trying to hide, shielding their faces with their hands. On the 

mattress lay a man with his legs gone to the hip and the stumps of them blackened and burnt. The 

smell was hideous.102 

 

Vad kan tänkas vara syftet med att förvägra fångarna att bära kläder? En möjlighet är att 

kannibalerna själva avser använda plaggen, men det tycks som att de har mer än vad de behöver, 

om kläderna ligger i en hög i matrummet. De hade lika gärna kunnat ta kläderna från ägarna 

allt eftersom de har ihjäl dem. I sin text ”Consequences of Humanism, or, Advocating What?” 

utforskar Cavalieri begreppet ”avhumanisering” och kommer i samband med det in på hur det 

djuriska tillståndet ofta används som en liknelse för att skildra offren för kränkande behandling, 

inte minst i litteratur som berör folkmord och etnisk rensning. Djuret representerar något 

rättslöst och utan status, ett tillstånd man som människa fruktar att hamna i. Litteratur som 

skildrar fångarnas villkor i koncentrationsläger under Förintelsen är ett exempel på när 

djurliknelserna ligger nära till hands för att beskriva den avhumaniserande behandling de 

frihetsberövade utsattes för.103 Som ett led i avhumaniseringen fråntogs människorna sina 

tillhörigheter och egna kläder – i det finns en beröringspunkt mellan lägerfångarna och The 

Roads människor i källaren vars persedlar berövats dem. I detta handlande ligger också ett 

berövande av personlig identitet. Förintelsens lägerfångar tilldelades enhetliga uniformer 

medan källarfångarna lämnades nakna, men effekten är den samma: Att individen blir en del 

av en grupp, ett enhetligt kollektiv, som betraktas utifrån de premisserna istället. Därifrån är 

steget lättare att betrakta den berörda gruppen i volymtermer snarare än som enskilda individer: 

Något som också är vanligt i det industrialiserade hanterandet av boskap. 

 Både exemplet med faderns hämnd på tjuven och det med de tillfångatagna människorna 

har de frånvarande klädernas avhumaniserande effekt som gemensam nämnare. En annan är 

också att offrens avhumaniserade tillstånd, vilket istället för dem närmare ett uppfattat djuriskt 

tillstånd, intas genom hur andra människor behandlar dem. 

 

Ett tredje exempel på avhumaniserande behandling av andra och hur detta leder till att 

människan får inta djurets tidigare plats kommer från en händelse i boken när fadern och sonen 

träffar på en blodkultsgrupp: ”Dressed in clothing of every description, all wearing red scarves 
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at their necks. Red or orange, as close to red as they could find.” Far och son gömmer sig och 

betraktar följet som passerar på vägen. 

 

An army in tennis shoes, tramping. Carrying three-foot lenghts of pipe with leather wrappings. 

Lanyards at the wrist. Some of the pipes were threaded through with lenghts of chain fitted at 

their ends with every manner of bludgeon. They clanked past, marching with a swaying gait like 

wind-up toys. Bearded, their breath smoking through their masks.104 

 

Den beväpnade förtruppen liknas här vid uppvridningsdrivna leksaker. De i sin tur kan kopplas 

till ett tidigare omnämnande av en uppvridningsdriven pingvinleksak som pojken har en 

mardröm om. Det skrämmande elementet i drömmen utgörs av att leksakspingvinen som 

kommer gående runt ett hörn inte har vridits upp av någon. ”The winder wasn’t turning” 

förklarar sonen vidare när han återger drömmen för fadern.105 Rörelsen framåt utan någon 

bakomliggande orsak kan sägas gälla för alla överlevare som strävar vidare efter katastrofen 

utan något annat mål än överlevnad, men inte minst far och son som tagit sig an resan söderut 

och till havet, utan att egentligen veta om målet verkligen har något att erbjuda eller om de 

kämpar sig framåt med ett falskt hopp. Som Erik J. Wielenberg konstaterar finns det en fruktad 

möjlighet att denna strävan att fortsätta överleva är poänglös.106 Det tycks i alla fall som att den 

här blodkultsgruppen tror sig ha funnit ett syfte i sin dyrkan och det är tydligt att det inte rör sig 

om någon fredlig sådan. 

 

The phalanx following carried spears or lances tasseled with ribbons, the long blades hammered 

out of trucksprings in some crude forge up-country.[…] Behind them came wagons drawn by 

slaves in harness and piled with goods of war and after that the women, perhaps a dozen in 

number, some of them pregnant, and lastly a supplementary consort of catamites illclothed against 

the cold and fitted in dogcollars and yoked each to each. All passed on.107 

 

Kultmedlemmarna liknas vid uppvridningsdrivna leksaker medan de förtryckta människorna i 

sällskapet får de mest djurpräglade rollerna: Slavarna har spänts för vagnarna i de selade 

dragdjurens ställe, de gravida kvinnorna har jag skäl att återkomma till senare, men det kanske 

mest anmärkningsvärda är att utöver kvinnorna tågar en grupp ”katamiter” längst bak i leden. 

Katamiter är ett ord för unga pojkar/unga män som har den passiva rollen i ett sexuellt 

förhållande med äldre män och det faktum att de bär hundhalsband och är fastspända med 
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varandra visar på att deras roll i gruppen inte är självvald. Att de beskrivs som ”supplementary” 

antyder att, om det är i förhållande till kvinnorna de utgör ett tillägg eller komplettering, att inte 

heller kvinnorna har en jämlik status med männen som leder truppen utan främst fyller ett 

sexuellt och reproduktivt syfte med sin närvaro. 

 Vad gäller de gravida kvinnorna finns en iakttagelse som fadern och sonen gör senare i 

handlingen som skänker deras havandeskap en eventuell betydelse bortom det förväntade. Sent 

en natt medan sonen sover ser fadern ett sällskap som passerar på vägen, två män och en 

höggravid kvinna. Dagen därpå finner fadern och sonen sällskapets läger som de har övergett i 

en hast, antagligen i rädsla för det hot som fadern och dennes revolver utgör. Över elden 

upptäcker de så spädbarnet, tillagat på ett spett.108 Med denna erfarenhet i bagaget kan alltså de 

gravida kvinnorna ses tillbaka på i ett annat ljus: Målet med deras reproduktiva roll är inte 

nödvändigtvis att sätta fler blodkultsmedlemmar till världen, utan att producera avkommor för 

gruppen att förtära. Denna funktion, då en kropp reduceras till att producera föda, gör kvinnorna 

närmast till ställföreträdare för avelsdjur inom köttproduktion, som exempelvis grissuggor, 

kossor och tackor. 

 

 

II.3 Fördjurligandets innebörd 

 

Ett av de mest inflytelserika litterära verken när det kommer till den västerländska kulturens 

utveckling är Bibeln. I skapelseberättelsen tilldelas människan, av gudomen Jahve, en 

maktposition över djuren. Gud ska enligt uppgift ha sagt att människorna må ”råda över fiskarna 

i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och över hela jorden och 

över alla kräldjur som röra sig på jorden”.109 

 Dessa ord slår fast en hierarkisk tankemodell genom artmässig åtskillnad som ger 

människan ett priviligierat utgångsläge i förhållande till djuren. Paola Cavalieri tar i sin text 

”Consequences of Humanism, or, Advocating What?” upp vad som sedan skedde när 

kristendomen förlorade mark till följd av upplysningstidens vurm för rationaliteten under 1700-

talet. Via den politiska filosofen Luc Ferrys iakttagelser spårar Cavalieri en tendens inom den 

då framväxande humanismen som vidmakthöll människans hierarkiska position över djuret. Att 

de teologiska övertygelserna var på tillbakagång medförde att det moderna tänkandet istället, 
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enligt Ferry, gjorde gällande att människan stod högst ”in place of the cosmos or of the 

divinity”. För att kunna förklara vad det mänskliga värdet och betydelsen egentligen bestod i 

började dåtidens filosofer fokusera på de unika egenskaper som särskilde människorna från 

djuren och ”Ferry’s view has the merit of shedding light on what one might call the ’disavowed 

underside’ of humanism” menar Cavalieri.110 Medan bilden av vad som var typiskt mänskligt 

definierades främmandegjordes djuret samtidigt som en antites. Den humanistiska tanken att 

alla människor skulle respekteras och behandlas jämlikt (i egenskap av att vara människor) 

byggde därmed också på ett exkluderande av djuret från den typen av hänsyn. ”Every form of 

extensionism regarding equality involves some provisional limits”, skriver Cavalieri och 

fortsätter: 

 

But, if the previous account of its origins is correct, the problem with humanism is that, in its 

context, the limits of equality aren’t merely provisional; they are abiding. In other words, the 

inclusive and the exclusive side are not contingently but structurally tied: they are so intertwined 

that whenever one side is appealed to, the other immediatly presents itself.111 

 

I vår västerländska kultur har det ”mänskliga” och det ”djuriska” kommit att bli etablerade 

värdemotsatser i vårt sätt att tänka och den humanistiska tankemodellen med sin hierarkiska 

struktur präglar fortfarande sättet vi formar vår mänskliga identitet genom att relatera till djuren 

som något underlägset, rättslöst, ett negativ till det mänskliga tillståndet. 

 I världen som skildras i The Road är djurlivet i stort sett utdött och djuren frånvarande. 

Ändå förekommer det djur i berättelsen, men då i form av avbildningar, minnen och språkliga 

symboler. Dessa representationer utgör ett kulturellt arv i ett sammanhang där de levande 

referenterna gått förlorade. I texten sker dock ett fördjurligande av människor, vilka framträder 

i berättelsen som de traditionella, icke-mänskliga, djurens ersättare. Fördjurligandet i The Road 

sker i tre avseenden. Det första avseendet har att göra med att människor beskrivs och 

framträder med djuriska undertoner. Dessa beskrivningar kan kopplas till hur faderns negativa 

perspektiv präglar texten, att det är hans indirekta omdömen vi får ta del av, men jag anser att 

de djuriska beskrivningarnas främsta funktion ändå är att vittna om att det skett en mer allmän 

värdeförskjutning som innebär att människor under efterkatastrofsförhållandena tenderar att 

betrakta varandra som något annat än människor. När det kommer till de negativt laddade 

djurliknelserna följer dessa exempel en tradition som, vare sig liknandet sker medvetet eller 

omedvetet från faderns sida, innebär en nedskrivning av den betraktade personens 
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människostatus. Jag ser med andra ord inte de djuriska anspelningarna i texten som en 

författarens metod att stärka bilden av efterkatastrofvärlden som bestialisk – i brist på bättre 

adjektiv – utan en bidragande förklaring till den situation som möjliggör kannibalismen i verket. 

 Carol J. Adams nämner i The Sexual Politics of Meat att åtskillnaden mellan djur och 

människa användes i början av den moderna perioden som ett sätt att framhålla social åtskillnad. 

”Once percieved as beasts, people were liable to be treated accordingly” skriver hon och 

fortsätter med att citera historikern Keith Thomas. Han belyser situationen som rådde för 

”infants, youth, the poor, blacks, Irish, insane people, and women”, några grupper som ansågs 

vara ”beastlike”: ”The ethic of human domination removed animals from the sphere of human 

concern. But it also legitimized the ill-treatment of those humans who were in a supposedly 

animal condition.”112 Vad som börjar med att människor betraktas som djur leder också till att 

dessa människor behandlas som djur, alltså vad jag menar är fördjurligandets andra 

uppträdandeform i The Road. Ett av de mindre exemplen som är kopplade till fadern är när 

denne förvägrar vägvandraren Ely en sked vilket bidrar till att förstärka den gamle mannens 

djuriska uttryck när han äter, ett annat exempel och ett av de främsta är när fadern förvägrar 

den desperata tjuven att behålla sina kläder. Att förvägra människor att behålla sina kläder är 

en handling han delar med kannibalerna som håller sina offer fångade i huskällaren. 

Kannibalerna har i sin tur frihetsberövandet av andra gemensamt med blodkulten som far och 

son stöter på. De senare utnyttjar sina fångar som arbets- och avelsdjur. Katamiterna som 

utnyttjas sexuellt är försedda med hundhalsband och bundna till varandra. Apropå 

frihetsberövande som i grund och botten handlar om att frånta någon den egna 

bestämmanderätten över sitt öde är fadern själv inne på det spåret när han tillsammans med sin 

son talar över huvudet på Ely, som något man kan eller inte kan behålla. Människor i The Road 

framträder som djur i olika situationer på grund av den behandling de utsätts för, en behandling 

som till skillnad från det subjektiva betraktandet är desto mer medveten även om den 

fördjurligande effekten inte nödvändigtvis är det. 

 I The Road stannar det dock inte vid att människor behandlas som djur, som den 

extremaste formen av fördjurligande förekommer också konsumtionen av människor som djur. 

Sammanskrivningen av traditionellt accepterade matformer och människokött kan som jag 

tidigare poängterat uppfattas som något brysk om man inte uppmärksammar det övriga 

fördjurligandet av människor som sker i handlingen och hur det verkar som en länk däremellan. 

Fördjurligandet möjliggör kannibalismen i det att de tre avseendena i vilka fördjurligandet sker 
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– betraktandet, behandlandet och konsumerandet – hör samman som delar i en 

värdereduceringsprocess: Det ena leder till det andra som leder till det tredje. Det mänskliga 

offret för kannibalismen går från att vara en individ till att förnekas sin självbestämmanderätt, 

sitt egetvärde och sin identitet och blir i det sista ledet betraktad som en objektifierad matresurs 

att konsumera. I detta avseende kan offren för kannibalerna sägas inta samma plats som köttdjur 

innehaft före apokalypsen. 

 

I en berättelse där fördjurligandet av människor är så pass påtagligt får faderns erkännande 

gällande hunden en vidare betydelse. Faderns beredskap att döda och äta hunden är inte så 

avlägsen möjligheten att också döda och äta en annan människa, inte lika avlägsen som den 

skulle ha varit före apokalypsen när kategorierna ”djur” och ”människa” fortfarande 

uppfattades som två åtskilda och stabila enheter. Fadern tar visserligen avstånd från ätandet av 

människokött men som jag tidigare har visat är möjligheten ändå obekvämt närvarande i dennes 

medvetande och verklighet: Hans undermedvetna påtalar det inre hotet i form av inbillade 

trumspel och det ständiga letandet efter mat leder till människokroppar reducerade till kött. 

Även han själv visar prov på hur han betraktar människor han möter med en fördömande blick 

som tar sig uttryck i fördjurligande. 

 Kannibalismen framstår också som en potentiell risk i det att faderns moraliska 

balansgång är påvisat svajig i berättelsen till följd av den desperation han känner inför uppgiften 

att hålla sin son vid liv. Situationen med hunden utgör ett exempel på det moraliska dilemma 

mannen ställs inför i jakten på mat och det framgår med tydlighet att det är sonens vädjan som 

står i vägen för faderns gränsöverskridande som dödandet en hund, kulturellt etablerad som 

”mannens bäste vän” i Väst, skulle inneburit. Det kan tas som en antydan om hur sonens närvaro 

förhindrar att mannen kapitulerar från sin självutnämnda roll som ”good guy” också i andra 

avseenden. Påståendet att duon är ”the good guys” tillsammans med sonens ställda krav att de 

också lever upp till epitetet är något som sätter gränser för faderns handlande, även om han i 

vissa fall ändå bryter mot sina egna bud. 

 Att gränsen för accepterade och oaccepterade matformer har kommit att bli rörlig efter 

katastrofen kan kopplas direkt till den instabiliserade gränsen mellan människa och djur. Vad 

som betraktas som acceptabla matformer, inte minst ifråga om köttkonsumtion, är beroende av 

i vilken omfattning föremålet för konsumtionen värderas i sin levande form. 

Djurköttskonsumtion rättfärdigas i det civiliserade samhället genom att det drabbar en grupp 

som uppfattas som underlägsen människan. Åtskillnaden mellan djur och människa är dock 
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ideologiskt betingad framhåller Cavalieri, då hon spårar splittringens ursprung i humanismen. 

Den är vidare vad som står i vägen för erkännandet av djurens rättigheter i modern tid eftersom: 

 

”[H]umanism was born, among other things, out of the determination to distance and debase 

animals. Since the determination is fundamental to the doctrine, to depart from it means to betray 

the doctrine as seriously as it would happen in case of the demotion of some human beings. In 

other words, any yielding to the very idea of animal equality is seen as a disavowal of the common 

ties of humanity. […] Seen in this light, humanism has all the characteristics of an ideology. For, 

as it has aptly been epitomized, an ideology is a belief system that legitimates and inspires 

prejudice and discrimination; it is a set of widely held, socially shared beliefs that results from 

and supports oppressive social arrangements.113 

 

Att åtskillnaden mellan människa och djur skulle vara ideologiskt betingad antyder att 

åtskillnaden inte är självklar eller stabil (vilket framträder i The Road). I västvärlden, före 

apokalypsen och i läsarens samtid, är det ändå djuren som fortfarande drar det kortare strået 

och faller offer för dessa ”oppressive social arrangements” som avslutar citatet ovan. Djuren 

innefattas inte av humanismens krav på rättvis behandling och den hänsyn som människor 

förväntas visa varandra till följd av att de fötts inom ”rätt” och samma art. Bara dålig behandling 

av den definierat mänskliga gruppen erkänns som ett brott, medan samma behandling av den 

exkluderade gruppen – djuren – knappt uppmärksammas överhuvudtaget. Att ta ett liv för att 

konsumera kroppen i form av kött är ett exempel: Kannibalism klassas i regel som förkastligt 

ur moralisk synvinkel medan masslakt av djur pågår dagligen utan majoritetens fördömanden. 

 Ett exempel från The Road på denna uppfattade värdeskillnad kommer sig av att fadern, 

i den mån han förmår, försöker upprätthålla vissa moraliska grundvärden för sin son och skydda 

denne från traumatiserande upplevelser. Detta sker bland annat när de befinner sig i en länsad 

butik. Fadern upptäcker då att någon har tagit sig tid att arrangera ett avhugget människohuvud 

för beskådning. Mannen tar sin sons hand och leder honom därifrån, ”but the boy had already 

seen it. A human head beneath a cakebell at the end of the counter. Dessicated. Wearing a 

ballcap. Dried eyes turned sadly inward”. Denna scen kan jämföras med en annan situation: 

”They stood in a grocery store in a small town where a mounted deerhead hung from the wall. 

The boy stood looking at it a long time.”114 Fadern finner i det senare fallet inga skäl att 

skyndsamt föra sin son därifrån, för fadern har en djurtrofé inte samma laddning och orsakar 

inte samma känsla att behöva skydda sonen från synen. Jag pekar återigen tillbaka på faderns 

och sonens skilda perspektiv på tillvaron för att förklara betydelsen av dessa händelser: Faderns 
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erfarenhet att världen innan katastrofen innefattar också ett invant förhållningssätt till djur som 

underlägsna människan, vilket rättfärdigar exploaterandet av deras kroppar och uppvisandet av 

ett avhugget djurhuvud väcker därför inte samma aversion som ett mänskligt. För sonen som i 

handlingen visar prov på att han sympatiserar med alla levande varelser utan åtskillnad mellan 

människa och djur torde även den senare trofén te sig som ett uttryck för ett makabert övervåld. 

 Detta möjliga empatiska förhållningssätt till djur tycks inte fadern ens reflektera över 

annat än i episoden då han återkallar i minnet den hund som han skonade på sin sons begäran, 

och då han med ett personligt tilltal förklarar hur hungersnöden kräver av honom att göra avkall 

på den typen av erkännande av djurets värde. Medan den otydliga linjen mellan djur och 

människa i The Road leder till att sonen visar sympati för båda parter leder samtidigt denna 

otydlighet omvänt till att fadern (och andra personer i handlingen) brister i sin visade hänsyn 

gentemot sina medmänniskor. De bär med sig den kulturella erfarenheten av en 

förtryckarmodell som de efter katastrofen applicerar på människor omkring sig: Effekten blir 

fördjurligadet av människor som jag visade exempel på i avsnittet Det närvarande djuret. 

 

 

II.4 Sammanfattning: Del II 

 

I The Road är människans två ursprungliga födokällor, grödor och djurkött, inte längre 

tillgängliga. Djurens utdöda status bidrar till en stor del av matbristen och därför den 

desperation som drabbat de mänskliga överlevarna efter katastrofen. Kött finns emellertid 

fortfarande tillgängligt eftersom människor fortfarande existerar. Genom vad som uppenbarar 

sig i verket som ett fördjurligande av människor möjliggörs kannibalismen, då fördjurligandet 

åtföljs av en värdereducering av den drabbade. Detta möjliggör i sin tur en ofördelaktig 

behandling av den som inte längre betraktas som en like utan mindre värd.  

 Djuret är i det västerländska samhället kulturellt etablerat som underlägset människan, 

och det djuriska utgör en motpol till det som uppfattas och uppskattas som mänskliga 

egenskaper. Cavalieri menar att humanismen ligger till grund för denna splittring: Medan 

människor förses med rättigheter och skyldigheter gentemot varandra legitimerar samtidigt 

tankesättet ett ofördelaktigt behandlande av exkluderade grupper. Djuret exploateras 

systematiskt i enlighet med de ideologiska föreställningar som rättfärdigar behandlandet och 

vidmakthåller ordningen. 
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 Gränsen mellan accepterade matformer och oaccepterade sådana är inte stabil i The Road 

eftersom gränsen mellan djur och människa inte är det till att börja med. Den är, som Cavalieri 

framhåller, formulerad och fixerad av ett ideologiskt präglat samhällssystem uppbyggt kring 

tanken på mänsklig särställning och överhet. Det faktum att det trots allt är en ideologisk 

inställning som ligger bakom var gränsen dras innebär att gränsen inte på något sätt är given 

eller permanent fixerad, ett sakförhållande som åskådliggörs genom upplösningen av 

kategorierna djur och människa i The Road. Människorna fördjurligas i verket på tre punkter: 

Genom betraktandet, hur de behandlas och som extremaste form konsumeras. Fördjurligandet 

innebär alltså en värdereducering, och de tre punkterna via vilken den sker leder slutligen till 

att individen objektifieras till ett föremål för konsumtion, som kropp och kött i stället för en 

individ med ett egenvärde. Förtrycket som drabbar kannibalernas offer är sammanfattningsvis 

inte något nytt, det är en ärvd förtryckarmodell från samhället som existerade före apokalypsen, 

skillnaden utgörs av vilken grupp den drabbar. För att denna exploaterande praktik ska bli 

synliggjord krävs en annan offergrupp än djuren, för så länge djuret är föremål för förtrycket 

sker ingenting uppseendeväckande enligt de rådande (humanistiska) samhällsnormerna. För att 

djurens situation i det samhälle som existerade före apokalypsen ska synliggöras krävs alltså 

deras frånvaro, och att människor istället tvingas axla deras roll i deras ställe, vilket är vad som 

sker i The Road. 
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Del III 

 

 

III.1 I konflikt med ett traditionellt perspektiv 

 

Att det djuriska tillståndet i regel är kulturellt etablerat som understående det mänskliga, vilket 

är en av de saker Cavalieri resonerar kring i sin text, gör att jämförelsen av människor med djur 

därför är kopplad till en uppfattning om negativ regression, en reducering av status och ett (för 

människan) antytt ovärdigt och/eller kränkande tillstånd. 

 I enlighet med den traditionen gör Andrew Keller Estes vissa omdömen. Vid ett tillfälle 

när han talar om huvudpersonernas moraliska svårigheter beskriver han de människospillror 

som återstår i The Road med en viss bibehållen öppenhet vad gäller den mänskliga definitionen: 

”Humans themselves have morphed into some other category” skriver han.115 På andra håll i 

sin undersökning faller han emellertid in i nyttjandet av mer traditionella liknelser: Amerika 

har återgått till ett tillstånd av vildmark, ”for the post-apocalyptic world is a wilderness in that 

almost all marks of civilization have been removed or altered”. Återvändandet åtföljs av 

människokulturens och den moraliska lagens död och ”[h]umans become marked as beasts – 

the frighteningly animalistic inhabitants of a jungle – as they steal, kill and cannibalize one 

another.”116 Estes replierar här på användandet av djuret som en symbol för mänsklig 

regression. Han tycks acceptera att de djuriska beskrivningarna i texten är där för att förstärka 

intrycken av moraliskt (mänskligt) förfall men utan att fråga sig närmare hur fördjurligandet av 

människorna egentligen sker i texten och vilken betydelse det kan tänkas ha för handlingen och 

det som förekommer i den, exempelvis kannibalismen. 

 Till skillnad från Estes är det inte kannibalerna och de andra våldsverkarna som jag 

klassar som handlingens fördjurligade individer (genom att de utför vad som uppfattas som 

bestialiska handlingar): Studerar man hur offren för deras våld och förtryck behandlas så 

framträder det tydligt att det snarare är den senare gruppen som verkligen är den fördjurligade 

i verket. Det finns litteraturforskare som har uppfattat likheterna mellan den situation som 

våldsoffren i The Road tvingas genomleva och djurs villkor. En av dem är den tidigare nämnda 

Donovan Gwinner. När han skriver om begreppet godhet och dess olika uppträdandeformer i 

                                                           
115 Estes 2013, s. 205. 
116 Ibid., s. 48. 
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The Road menar han att det finns ”at least a modicum of tension between the good of the heroes 

[far och son] and an act such as running away from the trapped people kept as livestock”.117 

Den typen av liknelse är dock en typisk sådan i många sammanhang: Ett samband erkänns men 

utvecklas inte närmare. Djurliknelsens funktion blir att understryka det opassande i att 

människor utsätts för en behandling som annars är tillämpad på djur, och med det konstaterat 

har djuret och dess situation spelat ut sin roll i sammanhanget och glöms bort.118 

 Jag menar att genom kannibalismen i The Road väcks frågan om djuret; i kannibalismen 

som skildras i verket finns en ingång till att lyfta fram och betrakta relationen som existerade 

mellan människa och djur i det samhälle som fanns innan apokalypsen och som fortfarande 

finns i läsarens samtid. Detta låter sig emellertid inte göras så länge kannibalerna förnekas sin 

mänsklighet bara för att de uppvisar, ett för definitionen ”människa”, osmickrande beteende. 

 I Cormac McCarthy and the Writing of American Spaces studerar Andrew Keller Estes 

miljön och interaktionen mellan människa och natur i fler titlar av författaren än The Road: 

Däribland No Country for Old Men (2005). Apropå denna bok och hur vapen alltid figurerar 

med en innebörd i McCarthys skrivande uppmärksammar Estes hur en av huvudpersonerna, 

Anton Chigurh, ”murders his victims at point blank range with a cattle gun”. Estes drar 

slutsatsen att: ”To execute people in this way is to reduce them to the status of animals.” Här 

uppmärksammar Estes med andra ord en av de effekter som jag själv visat på angående 

händelserna i The Road: Människornas behandling av varandra medför ett fördjurligande. Estes 

fortsätter sitt resonemang med att ur en ekokritisk synvinkel kan slaktpistolen och dess koppling 

till boskapsskötsel också peka på en ”ethical breach in our contract with the biotic world. 

Industrialized meat robs animals of the right to an independent existence, turning them instead 

to mere inventory to be stored in warehouses, denied access to fresh air and sunlight.” Detta 

stycke följs dock upp med en fotnot där Estes gör följande gällande: 

 

No Country for Old Men is not Upton Sinclair’s The Jungle and the problems of industrial meat 

are obviously not a concern of Cormac McCarthy as an author (at least not what I gather from 

reading his fiction).119 

 

Jag anser att Estes gör rätt i att med sin parentes armera påståendet med en viss försiktighet. 

Här, i frågan om slaktpistolens betydelse i No Country for Old Men, visar Estes att han 

uppmärksammat att ett fördjurligande av människor är möjligt genom den behandling de utsätts 

                                                           
117 Gwinner 2011, s. 150. 
118 Cavalieri 2011, s. 58. 
119 Estes 2013, s. 184–185. 
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för. Detta är dock ingen läsning han applicerar på The Road. Skulle han ha gjort det så skulle 

han säkerligen också kunnat se hur frågan om industrialiserat kött visst är en fråga för Cormac 

McCarthy som författare, även i ett verk där de traditionella köttdjuren är påtagligt frånvarande, 

och just därför. Om vi jämför Estes definition av det industrialiserade köttets konsekvenser för 

djuren med den scen i The Road där far och son finner kannibalernas källare med mänskliga 

offer så framstår Estes förnekande av McCarthys intresse för frågan om industrialiserat kött 

nästan komisk. Kannibalernas fångar har på samma sätt som köttdjur förnekats sin fria existens 

och självbestämmanderätt. De har värdereducerats från individer till matresurser. I väntan på 

att bli förtärda förvaras de i en matkällare, i mörker och stinkande luft. Som för att skriva fram 

offren som djur ytterligare hintar texten om att deras kött tillagas i en gjutjärnsgryta ”of the kind 

once used for rendering hogs”.120 

 Estes nämner också Upton Sinclairs The Jungle (1906) vars handling kretsar kring en 

grupp lettiska emigranters svåra arbets- och livsvillkor i ett av Chicagos slaktområden i början 

av 1900-talet. De hårt drivna arbetarna och de dödsdömda djurens öden sammanfaller på olika 

sätt inom fabrikernas väggar. Avlivningen av djuren och bearbetningen av deras kroppar sker 

via en rad olika arbetsstationer och liknande hur djuren styckas upp är även själva 

produktionsprocessen sönderdelad. I What Animals Mean in the Fiction of Modernity 

konstaterar Philip Armstrong att detta också leder till att arbetaren blir reducerad till en bråkdel 

av sina förmågor.121 Var arbetare har sin station och sin specifika enformiga uppgift – så som 

djurets olika delar är ämnade för skilda och specifika ändamål – och båda parter förnekas sitt 

värde som kroppsliga helheter och individer. Den uppstyckning som drabbar kropparna kan i 

detta ljus, vare sig man talar om kroppar nyttjade för föda eller arbetskraft, sägas innefatta ett 

åsidosättande av individens värde i det att kroppen, individens fysiska boning, inte helgas som 

helhet utan enbart betraktas som sönderdelbara, anonyma komponenter ämnade för 

exploatering vilka i sin tur värdesätts i den mån de förmår uppfylla sin funktion. Estes har rätt 

i att McCarthy inte behandlar den storskaliga industrialiserade köttproduktionen i sina verk i 

direkt mening men samma inskränkning av individens värde som Armstrong uppmärksammar 

sker i The Jungle, genom sönderdelandet av kroppen som en exploateringsvara, finner sin 

representation i en av källarfångarnas öde i The Road: En man har fått sina ben kapade vid 

höfterna och de återstående stumparna är ”blackened and burnt”.122 Kannibalerna tycks inte 

heller dra sig för att förtära sina fångar bit för bit, stycke för stycke, utan respekt för helheten. 

                                                           
120 McCarthy 2007, s. 109. 
121 Philip Armstrong, What Animals Mean in the Fiction of Modernity, London: Routledge, 2007, s. 136. 
122 McCarthy 2007, s. 110. 
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 I The Road sker det alltså inte i någon storskalig omfattning eller i en traditionell 

fabriksmiljö men den ideologiska värdereducering som rättfärdigar köttkonsumtion (i det att 

den drabbar en underlägsen grupp som därtill inte erkänns som individer utan enbart kroppar) 

är något den förekommande kannibalismen i verket delar med det köttkonsumerande samhälle 

som existerade före apokalypsen. Ett av skälen till att Estes inte uppfattar att industrialiserat 

kött är ett ämne som Cormac McCarthy behandlar tror jag beror just på att ämnet inte tas upp i 

direkt mening. Ett annat troligt skäl är att ett verk som The Road, där de traditionella djuren är 

påtagligt frånvarande, inte heller är det första stället man skulle komma sig för att söka efter 

spår. Utgår man från de recensioner som skrivits om The Road framstår den övervägande 

uppfattningen vara den att verket uteslutande är en berättelse om det mänskliga och miljöfrågor. 

Det är kanske förståeligt, men jag vill mena att det är ett begränsat perspektiv. 

 Det är möjligt att närvaron av detta överlevande systematiska förtryck jag själv velat visa 

på som närvarande i verket också går obemärkt förbi hos många eftersom det är just människor 

som främst drabbas av det i den postapokalyptiska världen. När jag har sökt litteratur och samlat 

material för detta arbete har det blivit tydligt att när kannibalismen i The Road tas upp är ämnet 

på förhand så moraliskt laddat i vår kultur att det också är inom de ramarna som diskussionen 

oftast hamnar. Kannibalismen nämns framför allt i samband med att godhet och ondska 

behandlas eller för att ge exempel på hur demoraliserad världen kommit att bli i katastrofens 

kölvatten: Kannibalismen presenteras som en uteslutande mänsklig angelägenhet, som kulmen 

och yttersta beviset på ett civilisationsförfall. Perspektivet vidgas inte till att innefatta också de 

bidragande tendenser och mekanismer som leder fram till den kannibalistiska handlingen – 

samma förtryck som drabbat (och drabbar) djur inom exempelvis köttindustrin. Jennifer Martin 

och Laura Wright som båda läser kannibalismen i verket som en metafor för det moderna 

konsumtionsbeteendet kommer nära men de analytiska parallelldragningarna som kan göras till 

djurens situation uteblir även i deras texter. Det faktum att det är människor som äts upp i The 

Road tycks ha en ihållande förmåga att stjäla strålkastarljuset.  
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III.2 Oviljan till identifikation 

 

Att kannibalismen i The Road synliggör förtrycket av djur, före apokalypsen och i läsarens 

samtid, är en iakttagelse som möter motstånd, vilket kan delas upp i två huvudsakliga punkter: 

Oviljan till identifikation med det traditionella offret (djuret) och oviljan till identifikation med 

förövaren (kannibalen). Att paralleller mellan grupperna människor och djur inte dras kan bero 

på att den uppfattade värdeskillnaden mellan de konceptuella grupperna genererar en viss 

motvilja till jämförelser. Att betrakta offergrupperna djur (innan apokalypsen och i läsarens 

samtid) och människor (efter apokalypsen) som jämförbara i frågan om köttkonsumtion 

undergräver den etablerade idén om en mänsklig särställning och överhet. Jag har tidigare tagit 

upp att djuret i västvärlden är kulturellt etablerat som underlägset människan och en behandling 

som skulle klassas som ett brott, skulle det drabba människor, går obemärkt förbi eftersom den 

inte går stick i stäv med uppfattningen om att leva i ett civiliserat samhälle. Så länge förtrycket 

drabbar djur så är det inte ens säkert att förtrycket uppfattas som ett sådant. 

 Carol J. Adams är inne på det spåret i The Sexual Politics of Meat när hon skriver om 

köttätande och människans behandling av köttdjur. Hon menar att processen som leder fram till 

att någon annan betraktas som konsumerbar, som något, vanligtvis är osynlig för oss: ”Its 

invisibility occurs because it corresponds to the view of the dominant culture. The process is 

also invisible to us because the end product of the process – the object of consumption – is 

available everywhere.”123 Även detta kan vara en del av förklaringen till varför ingen text jag 

läst gör en utförlig koppling mellan förtrycket av människor och djur generellt och 

kannibaloffren i The Road och förtrycket av mer traditionella slaktdjur specifikt: Upplevelsen 

av att det finns två förtryck att sammankoppla är inte ens given, inte förrän behandlingen av 

djur före apokalypsen (och i läsarens samtid) upplevs som ett sådant. 

 Att erkänna människooffren i The Road som jämförbara med djur skulle parallellt också 

innebära en jämförelse av kannibalerna med mer konventionella köttätare och potentiellt det 

egna läsar-jaget. Även detta kan säkerligen upplevas som en avlägsen koppling med tanke på 

vilken roll kannibalen historiskt har spelat i Västs historiska självbiografi. Kannibalen har först 

och främst varit associerad till ”vilden”, den formulerade motparten till den civiliserade vite 

mannen. Kannibalismpraktiker var ett av de exempel på omoraliskt beteende som tillskrevs de 

urinvånare som europeiska sjöfarare kom i kontakt med under sina expeditioner från 1400-talets 

senare hälft och framåt. Ordet kannibal avsåg från början de människor som levde i Karibien 

                                                           
123 Adams 2014, s. 15. 
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men kom allteftersom att fungera som en benämning också för andra folkslag, liksom 

handlingen kom att sammankopplas med mörk hudfärg. Genom att urinvånarna klassades som 

utvecklingsmässigt understående den vite europén, både vad gällde teknik och moral, 

rättfärdigades intagandet av landområden och förslavandet av människorna som levde där.124 

Rapporterna som kom in gällande dessa folkslags påstådda kannibalistiska läggningar har i 

efterhand ifrågasatts av forskare i modern tid (William Arens bland andra) som ideologiskt 

styrda antaganden och hörsägen. De faktiska bevisen har konstaterats vara få i förhållande till 

anklagelsernas omfattning men det hindrade inte bilden av den mörka blodtörstiga, primitiva 

kannibalen från att befästas i det västerländska medvetandet. 

 Just frågan om hudfärg är inget som framträder som en faktor i The Road men det finns 

aspekter av verkets kannibalskildringar som uppmuntrar till den här typen av klassisk läsning 

av kannibalen som en primitiv antagonist till handlingens två civiliserade huvudpersoner, 

fadern och sonen. Det framkommer att de bildat kulter med inriktning på blodsutgjutelse, ägnar 

sig åt rituellt mässande och båleldande (balefires).125 De visar på sin grupptillhörighet med 

färgade klädesplagg och bär egentillverkade, enkla vapen. Även sällskapet som äter upp (den 

av fadern) skjutna gruppmedlemmen har försett sig med klubbor och metallstänger. 

Människoätarnas våldsbejakande ideologi, uttryck för en egen kultur, ockulta aktiviteter och 

användande av enkla redskap får dem att framstå som stammar hämtade från de gamla 

europeiska sjöfararnas redogörelser. 

 Vad Estes vill visa på är att McCarthy i sina verk använder sig av både den utopiska och 

dystopiska skildringstraditionen av det amerikanska landskapet för att sedan avslöja de 

ideologiskt färgade perspektivens instabilitet.126 Mot bakgrund av detta tolkar Estes 

kannibalismen i The Road som en del av författarens framskrivande av det dystopiska 

landskapet, eftersom det är ett av de inslag som är väl befästa i den dystopiska 

skildringstraditionen: Tortyr och kannibalscenerna i The Road, skriver Estes till exempel, ”can 

be read as a reference to Vespuccis’ sensational descriptions of New World depravity”.127 I 

Estes läsning blir alltså de förekommande kannibalerna i verket en referens till den traditionella, 

historiska kannibalen, men nu placerade i den vildmark som uppstått som en av katastrofens 

effekter.128 

                                                           
124 Adams 2014, s. 54–55. 
125 McCarthy 2007, s. 32. 
126 Estes 2013, s. 84. 
127 Ibid., s. 190. 
128 Ibid., s. 48. 
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 En viktig poäng som går om intet i samband med detta sätt att se på saken är att de 

kannibaler som förekommer i The Road inte stämmer in på den sedan tidigare etablerade bilden 

av kannibalen som primitiv vilde, någon som befinner sig långt bortom den civiliserade sfären 

och erfarenheten. De är inte bara utrustade med primitiva tillhyggen utan också eldvapen, 

fordon, gasmasker och i ett fall en skyddsoverall, en ”bio-hazard suit”. Som Estes skriver på ett 

annat håll i sin text pekar originaltexten på att det som tidigare har uppfattats som stabila 

kulturella symboler måste skrivas in med ny betydelse i sitt nya sammanhang.129 Med det sagt 

går det inte att bortse från att de som ägnar sig åt kannibalism i The Road innan katastrofen var 

en del av det samhälle som attiraljerna vittnar om, ett samhälle som uppfattades som just 

civiliserat. Kannibalerna är inga primitiva vildar i traditionell mening, de är moderna aktörer 

som anpassat sig till de nya förhållandena. Vad man kan ta med sig av detta är att potentialen 

till den kannibalistiska handlingen av McCarthy antyds existera latent inom 

samhällsmedborgarna i det moderna samhället, åtminstone inom en del utav dem. Det är inte 

människan som först och främst har ”morphed into some other category”, utan det är hennes 

förutsättningar för överlevnad som radikalt har förändrats. Detta har till följd att människorna i 

The Road uppvisar andra sidor av sitt mänskliga register än vad det gamla samhället har 

efterfrågat och uppmuntrat. 

 Den sammantagna bilden av mänskligheten som presenteras i The Road ter sig inte helt 

smickrande och att betrakta kannibalen som en potentiell representant för det egna jaget är en 

möjlighet till samröre som de flesta läsare nog spontant slår ifrån sig. Så också fadern i The 

Road. I Europas historia kom vilden/kannibalen i många sammanhang att spela rollen som den 

Andre, motsatsen till den vita européns självbild.130 De goda egenskaperna tillskrevs den egna 

gruppen medan bilden av den Andre konstruerades som ett negativ. Faderns uppdelning i ”the 

good guys” och ”the bad guys” i The Road motsvarar detta binära förhållande mellan Jaget och 

den Andre. Fadern upplever ständigt ”de onda” som ett hot, men som läsare kan man inte alltid 

vara säker på i vilken utsträckning försiktigheten är befogad. Att faderns föreställningar om den 

Andre påverkar hans bild av verkligheten framträder i en situation då han i tanken återupplever 

mötet med den man han skjutit till döds för att rädda sin son. Bilden av mannen framstår som 

överdriven och monstruöst förvrängd: ”My brother at last. The reptilian calculations in those 

cold and shifting eyes. The gray and rotting teeth. Claggy with human flesh.”131 Den inledande 

frasen i citatet erkänner visserligen ett släktskap, men den främsta skillnaden fadern framhåller 

                                                           
129 Estes 2013, s. 202. 
130 Lindenbaum 2004, s. 477. 
131 McCarthy 2007, s. 75. 
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mellan sig själv och kannibalerna är ändå moralen, vilket antyds med de använda 

separationsbegreppen ”good” och ”bad”. 

 Uppdelningen i ”vi” och ”dem”, ”god” och ”ond”, blir ett sätt att skjuta undan skulden 

från det egna jaget, det är ett sätt att tänka som ställer sig i vägen för en klar och ärlig iakttagelse 

av verklighetens komplexitet. Att äta eller inte äta människokött blir för far och son exempelvis 

en konsekvent skiljelinje som inte inbegriper några gråzoner. Så länge det negativa beteendet 

kan sammankopplas med en utomstående grupp, i detta fall ”the bad guys” hävdas parallellt det 

egna jagets oskuld. Donovan Gwinner gör denna iakttagelse om hur ”the bad guys” används 

som ett negativ för att definiera den egna rollen: 

 

[I]nsofar as they seem to reflect on their being, their image of themselves is largely based on what 

they are not, so their goodness is seen most easily in negative propositions. For example, they 

introduce themselves to Ely by declaring they are ”not robbers”. Most crucial to their ethics is a 

staunch rejection of cannibalism. To the question of surving by eating other people, they say no, 

not us. In contrast, the characterization of the predatory roadrat helps establish the horror of 

cannibalism: a key detail about him is that his ”…teeth…[are]…[c]laggy with human flesh”.132 

 

Att uppdelningen i ”good guys” och ”bad guys” inte är stabil har redan blivit påtalat tidigare i 

den här uppsatsen, liksom att fadern uppvisar tendenser till moraliska överträdelser som får 

honom att närma sig kannibalerna. Att hålla fast vid en svart-vit världsbild, uppdelbar i gott och 

ont, blir ett sätt för fadern att hålla den sanningen ifrån sig. Varken närmanden eller tendenser 

spelar då så stor roll, det enda som erkänns som definierande är det formulerade brottet, att äta 

människokött. 

 På samma sätt avfärdar antagligen de flesta läsare sin potentiella koppling till kannibalen 

i berättelsen: Genom att inte se konsumtionen av djurkött som relaterat till konsumtionen av 

människokött finns det ingen naturlig utgångspunkt i tänkandet där närmandet av kannibalens 

handlingar uppfattas som en möjlig risk. Det enda som spelar roll är att äta eller inte äta 

människokött, och i det avseendet faller det sig rimligen naturligare att relatera till faderns och 

sonens motståndskamp, eftersom den kannibalistiska handlingen uppfattas som så avlägsen. 
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III.3 Den frånvarande referenten 

 

Det torde stå klart vid det här laget att min mening är att avståndet inte är så stort som det till 

en början kan framstå: Det systematiska förtryck som leder fram till konsumtionen av 

människokött i The Road är redan en etablerad del av det vi uppfattar som ett civiliserat 

samhälle. Förtrycket uppfattas först som ett förtryck i den postapokalyptiska världen när den 

drabbade gruppen är den mänskliga, vilket får konsekvensen att framgå som ett brott istället för 

något normalt. Att se detta samband är en väg för att förstå kannibalismen i The Road som en 

synliggjord del av en konsumtionskultur som existerade innan katastrofen, grundad på ett 

strukturellt förtryck. Det leder också till att se de kannibalistiska likheterna, inte som innehavda 

av någon främmande och avlägsen Andre, utan som en del av det egna jaget i konsumerandet 

av kött. Inte minst är det ett sätt att uppmärksamma djurets närvaro i en berättelse som på ytan 

bara tycks kretsa kring människan och miljön. Här erbjuder Carol J. Adams tankegångar i The 

Sexual Politics of Meat ett perspektivmässigt vidgande som erkänner det traditionella djuret 

som närvarande i The Road. 

 Centralt för den uppfattning Carol J. Adams presenterar i The Sexual Politics of Meat är 

att förtrycket av djur och förtrycket av kvinnor hör samman på så sätt att de har en och samma 

ursprungskälla, nämligen en patriarkal maktordning. I introduktionen till sin bok skriver Adams 

att ”[m]anhood is constructed in our culture, in part, by access to meat eating and control of 

other bodies”.133 Denna kontroll yttrar sig i att båda grupperna, djur och kvinnor, reduceras till 

objektifierade kroppar att konsumera inom den dominanta (mans-)kulturen. Objektifieringen 

möjliggör för en förtryckare att betrakta en annan varelse som ett objekt, förklarar Adams: ”The 

oppressor then violates this being by object-like treatment […]. This process allows 

fragmentation, or brutal dismemberment, and finally consumption. […] Consumption is the 

fulfillment of oppression, the annihilation of will, of separate identity.”134 

 Detta är den procedur som drabbar köttdjur med rent fysiska konsekvenser, den brutala 

lemlästningen sker när de döda djurkropparna styckas upp i mindre delar. Adams poäng är dock 

att denna process också sker via språket: Djurdelarna tilldelas andra benämningar som för 

tankarna bort från det djur som en gång levt, bort från subjektet. Bland annat på detta sätt görs 

djuret frånvarande menar Adams och använder sig av begreppet absent referent, ’frånvarande 

referent’, för att beskriva deras osynliggjorda tillstånd. Även kvinnor går detta öde till mötes 
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menar hon, även om mannen sällan verkligen konsumerar kvinnan som föda, så sker en ständig 

visuell konsumtion av oss alla som betraktare.135 Kvinnor representeras inom den dominerande 

kulturen på ett sätt som gör att deras ursprungliga subjektivitet fragmenteras i betraktandet. 

Representationerna erbjuder en objektifierad symbol istället, som saknar subjektivitet och 

erkännande av individen. Även i dessa fall utgör kvinnan en ”absent referent”. 

 Att förtrycket av kvinnor och förtrycket av djur är så pass nära besläktat, både i sitt 

gemensamma ursprung, uttryck och effekt, orsakar ibland en överlappning av kategorierna. 

Adams lyfter fram exempel på hur grupperna representeras visuellt, bland annat inom 

reklambranschen. Hon finner ett återkommande fördjurligande av kvinnor medan djuren 

omvänt feminiseras: Kroppar som konsumeras sexuellt framställs på ett sätt som för tankarna 

till kroppar som konsumeras i form av kött, och vice versa. Adams förklarar sammanfallandet 

med att: ”The structure of the absent referent in patriarchal culture strengthens individual 

oppressions by always recalling other oppressed groups.”136 

 Det finns också exempel att hämta från Cormac McCarthys gestaltade katastrofvärld som 

porträtterar Adams iakttagelse av ett släktskap mellan förtrycket av djur och kvinnor, i det att 

en patriarkal ordning reducerar dem till sina kroppar. Carol J. Adams konstaterande, att det är 

fåtalet män som faktiskt konsumerar kvinnor som kött i verkliga livet (även om de 

förekommer), kan inom ramarna för The Road inte längre sägas överensstämma med de nya 

spelreglerna. Nu finns möjligheten för förtrycken att överlappa totalt, även i fysisk mening. Vad 

jag syftar på är emellertid inte när konsumtionen av den kvinnliga kroppen faktiskt sker i form 

av köttförtäring, åtminstone inte i ett första led. Jag har tidigare varit inne på hur texten antyder 

att kvinnor görs gravida med målet att sedan konsumera avkomman. För att understryka den 

feministiska tankens relevans i betraktandet av djurexploatering, och för att kunna se industrin 

som konsekvensen av ett patriarkalt förtryck, påtalar Adams det faktum att majoriteten av de 

djur som äts upp är honor och deras ungar. Hondjur blir dubbelt exploaterade, ”oppressed by 

their femaleness”.137 Återigen kan en parallell dras mellan den mänskliga gruppen och den 

djuriska i The Road: I det att kvinnokropparnas reproduktiva förmåga utnyttjas för 

framställande av föda åkallas djuret som den frånvarande referenten. 

 Att det är en patriarkal maktordning som råder efter katastrofen uppfattar jag som antytt 

i det att det är männen som bär vapen, en vink om var makten ligger i en tillvaro där våld och 

hot om våld är hårdvaluta i kampen för överlevnad. Att definiera källan till förtrycket som 
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patriarkal är emellertid inte avgörande för mitt eget arbete och i ett avseende finner jag Adams 

text bristfällig som förklaringsmodell för det som sker i The Road just eftersom hennes 

fokusområde är begränsat till förhållandet hon ser mellan det patriarkala förtrycket av djur och 

kvinnor. Att faktorer som klass- och rastillhörighet leder till att den ”patriarkala eliten” utsätter 

andra män för en ofördelaktig kategorisering konstateras visserligen av Adams men utöver detta 

erkännande blir ämnet om inbördes förtryck män emellan inte undersökt närmare. Jag vill mena 

att objektifiering, sexualisering och negativt fördjurligande inte är former av diskriminering 

som enbart drabbar kvinnor och djur, även om förtrycket av män av andra män inte är lika 

införlivat och reproducerat i den ”offentliga” kulturen. Det är ett vidgat offerperspektiv, som 

också innefattar män som potentiella offer för ett patriarkalt förtryck, som jag behöver foga till 

Carol J. Adams tankemodell för att kunna förklara vad som sker i The Road. I verket 

förekommer också objektifierande och fördjurligande förtryck av män och därtill sker också ett 

sexuellt objektifierande av pojkarna (katamiterna) i blodkultsföljet. 

 Vad jag önskar belysa genom att i min text lyfta fram Adams iakttagelser är ändå 

framförallt detta: Att två till synes skilda grupper kan sammanlänkas och förklaras som 

drabbade av samma förtrycksstruktur. Adams sammankopplar djur och kvinnor medan mitt 

arbete utgår från möjligheten att sammankoppla djur och människor mer generellt, detta genom 

att också erkänna män som potentiella offer. Redan den första gången jag läste The Road så 

uppfattade jag en djurisk närvaro, trots deras ringa antal i berättelsen. Adams bruk av begreppet 

”absent referent” är en gångbar metod för att förstå hur det kunde komma sig. Djuren träder 

fram som frånvarande referenter vid omnämnandet av bland annat konserverat kött, jakttroféer 

och material, och deras plats inom den mänskliga kulturen som exploaterbara tydliggörs genom 

förekomsten av föremål i texten som är relaterade till, och definierande för, människans 

interaktion med djur före apokalypsen. Lastbilen med flak för boskapstransportering, tjuvens 

till försvar höjda slaktkniv och gjutjärnsgrytan ”for rendering hogs” kan ges som exempel. Inte 

minst är djuren närvarande som ”absent referents” i den gestaltade behandlingen av 

kannibalernas och andra våldsverkares offer: Att samma förtrycksmodell drabbar två skilda 

grupper får som resultat att en grupps öde ändå förmår framkalla perceptionen av den andras.138 
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III.4 Möjligheterna med ett vidgat perspektiv 

 

Problemet med Adams tillämpning av termen absent referent konstaterar hon själv i The Sexual 

Politics of Meat: ”[T]he absent referent, because of its absence, prevents our experiencing 

connections between oppressed groups.” Det är först när man blivit medveten om den 

frånvarande referentens funktion som ”the use of metaphors relying on animals’ oppression can 

simuntaneosusly criticize both that which the metaphor points to and that from which it is 

derived”.139 Fram tills att det sker utgör en iakttagelse som exempelvis Donovan Gwinners, att 

kannibalernas källarfångar hölls ”som boskap”, inget djupare ifrågasättande av den 

bakomliggande maktstruktur som ligger bakom de två gruppernas utsatthet. Tvärtom 

understöds strukturen eftersom liknelsen hänvisar till djurets situation som ett vedertaget 

statiskt förhållande, vilket indirekt stärker uppfattningen om den som ett sådant. 

 Att se sambandet mellan behandlingen av människor i The Road med djurens situation 

före apokalypsen och i vår egen samtid (i synnerhet de samband man kan se mellan 

kannibalernas offer och köttdjur) öppnar upp för ett erkännande av McCarthys miljö- och 

naturengagemang som mer omfattande än det som redan blivit konstaterat av Estes och andra 

före honom. Jag har återkommande i det här arbetet återvänt till hans tankar kring McCarthys 

miljöskildringar: Det dystopiskt färgade landskapet varieras med det utopiska, föreställningarna 

faller samman och författaren erbjuder en väg ut via de biocentriska kartorna, en bättre väg, en 

väg framåt. De biocentriska kartorna visar på en ordning motsatt den människobundna, 

antropocentriska. ”[B]iocentrism implies an egalitarian view of nature in which all members of 

the ecosphere have intristic rights”, skriver Estes, medan ”anthropocentrism sees nature as only 

a tool in man’s service”.140 Apropå den biocentriska karta Estes ser presenterad i slutet av The 

Road, i form av mönstren på fiskryggarna, så menar han att den förkroppsligar ett möjligt och 

bättre förhållningssätt till miljön. Den har inte bara formen av en karta utan också av en labyrint, 

vilket antyder att den ”does not represent nature as something only to be mined and exploited 

but rather as something with its own rights, its own complex existence”. De biocentriska 

kartorna erbjuder en alternativ och mer ansvarfull inställning till hur människan uppfattar den 

värld de formar, men av vilken de bara utgör en del: ”Here humans are integrated into a web of 

biota and are not […] at the top of some evolutionary ladder that peaks with ’man’ and entitles 

’him’ to be suzerain over all of nature.”141 Estes redogör för hur olika binära begreppsområden 
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sammanfallit till följd av katastrofen i The Road, till den grad att distinktioner inte längre kan 

göras mellan civilisation/vildmark, människa/natur eller naturligt/tillverkat. ”However”, 

avrundar Estes: 

 

…the most important dialectic of The Road, I would argue, is that of the dead world of post-

apocalypse contrasted to the world outside of the text. The nightmare vision of a possible future 

in The Road shows readers all that stands to be lost in a catastrophe – natural, technological or 

otherwise.142 

 

Trots att Estes hos McCarthy uppfattar en efterfrågad kursändring gällande hur människan 

förhåller sig till naturen så väcks inte frågan om människans exploatering av djuret som en 

naturresurs i någon större utsträckning, och ämnet är helt frånvarande i hans närläsning av The 

Road. Wallis R. Sanborns konstaterar i inledningen av sin bok Animals in The Fiction of 

Cormac McCarthy (2006) att få arbeten existerar som behandlar just djurens närvaro och 

presentationer i McCarthys texter. Hans bok kom ut samma år som The Road vilket är skälet 

till att titeln inte behandlas men med de tidigare verken i McCarthys meritlista som grund gör 

Sanborn bland annat iakttagelsen att: ”The motif that man kills animals – wild, feral, domestic 

and stock – is reccurrent within each novel and is genre-wide. In McCarthys fiction, it is clearly 

dangerous to be an animal around man.”143 Sanborn formulerar slutsatsen att McCarthy i sitt 

författarskap betonar människans ändlösa önskan att kontrollera naturvärlden och ”[man] will 

capture, domisticate, attempt to kill, or kill those animals which he cannot control”.144 Genom 

McCarthys verk ser Sanborn en viss utveckling: Från att ha varit närvarande i de tidigare verken 

försvinner djuren allt mer ur texterna, allt eftersom verken flyttar sig framåt i tiden. Närheten 

till människan är vad som leder till djurens död, på ett eller annat sätt. ”As the chronology goes 

from the middle nineteenth century to the late twentieth century, wild animals cease to be 

omnipresent in the text, because they cease to be omnipresent in the wild” skriver Sanborn och 

observerar att i No Country for Old Men till exempel, som utspelar sig under 1980-talet, 

fortsätter McCarthy med ”the theme of animal death at the hand of man, but he does so without 

animal omnipresence”.145 Medan djurens direkt fysiska närvaro allteftersom har minskat så har 

användandet av djurbilder inte gjort det konstaterar Sanborn. 
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Thus, McCarthy negates the animal, while he keeps the animal imagery. This negation of the 

living, breathing, dying animal in favor of the image of the animal – in boot skin (often an 

endangered animal) or vehicle name (Barracuda or Bronco or Ram) or charachter thought or 

narration – is significant because it is McCarthy’s argument that man has killed of the fauna, of 

the Border South-west.146 

 

Sanborn ser här en utveckling och förutspår, utan att veta om det vid det laget, kulmen som The 

Road-texten utgör. Jag har under rubriken ”De frånvarande djuren” visat på deras fysiska 

frånvaro i verket men förekomst i andra uppträdandeformer av vilka Sanborn ger några exempel 

i citatet ovan. Skälet till djurens försvinnande spårar Sanborn till människans påverkan och 

exploatering av naturvärlden. Genom att följa djuret i McCarthys texter så uppfattar Sanborn 

alltså samma uppmaning från författarens sida som Estes, den att mänskligheten måste förändra 

sitt sätt att förhålla sig den omgivande biotan i sin omvärld. Sanborns iakttagelse understöder 

dessutom min egen drivna tes i det här arbetet, nämligen att The Road innehåller kritik av 

människans exploaterande förhållande till djuren, trots deras fysiska frånvaro i verket. Jag är 

av den uppfattningen att förhållandet, som genomsyras av förtryck, synliggörs just genom att 

det efter apokalypsen drabbar människor istället vilket med största sannolikhet inte skulle skett 

om tillgången på djur hade bestått efter katastrofen. Den yttersta konsekvensen av förtrycket är 

konsumtionen av en individ reducerad till kött och som den extremaste formen av 

synliggörande fungerar kannibalismen. Detta synliggörande av djurets situation är 

motsägelsefullt nog beroende av dess frånvaro. 

 Kannibalismen blir ur detta perspektiv inte ett ämne begränsat till att bara handla om 

människor som äter människor eller en företeelse reducerad till ett sensationellt genre-drag 

inom den dystopiska skildringstraditionen. Som skildrad i The Road och tolkad i den här 

uppsatsen kan kannibalismen istället betraktas som ett medel för att föra fram ett vidare och 

kritiskt ifrågasättande av den samhällskultur inom vilken exploateringen av djur har kommit att 

normaliseras och industrialiseras. Detta är en poäng som Estes avfärdar, då han påstår att ”the 

problems of industrial meat are obviously not a concern of Cormac McCarthy as author”.147 

Trots att Estes själv menar att McCarthy i sina verk förespråkar en biocentrisk världsåskådning 

finner jag här att han i sin egen tolkning av The Road faller för det antropocentriska synsätt han 

menar att författaren strävar bort ifrån, när han helt utelämnar frågan om djuret i sin närläsning 

och fokuserar på verkets mänskliga aktörer. Den förekommande kannibalismen begränsas 

därmed till sin roll som kulturellt tabu i relationen mellan människor och ett tecken på 
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civilisationsförfall.148 Hade förekomsten av kannibalism i texten istället erkänts ingå i den 

vidare frågan om köttkonsumtion hade nog även Estes funnit att människans relation till djuret 

i högsta grad genomsyrar texten trots (och tack vare) de traditionella djurens fysiska frånvaro. 

 Inte på något sätt finner jag att mina slutsatser rörande kannibalismens koppling till frågan 

om köttkonsumtion och djurets situation går stick i stäv med den kritik av 

konsumtionssamhället och människans övergrepp på naturen som Estes finner hos McCarthy, 

tvärtom: Om McCarthy efterfrågar ett mer balanserat förhållande mellan djur, människa och 

natur som helhet, är det inte orimligt att tänka sig att kritiken av modern djurhållning också 

skulle vara en av författarens poänger. Köttindustrin och debatten som omger den är i dagsläget 

starkt bunden till frågor om klimat- och miljöförstöring, effekter komna av bland annat utsläpp 

och råvaruförbrukning. Därtill kommer den etiska aspekten av debatten: Hur människan har 

valt och väljer att behandla andra livsformer som ingår i det ekologiska systemet. Med tanke på 

detta skulle det snarare framstå som underligt ifall McCarthy inte berörde detta ämne, på ett 

eller annat sätt. 

 

 

III.5 Sammanfattning: Del III 

 

Estes är i The Writing of American Spaces tydlig med att han inte uppfattar industrialiserat kött 

som ett ämne Cormac McCarthy behandlar. Han gör visserligen en koppling mellan människor 

och djur i The Road men då är det för att beskriva katastrofens överlevare som ”animalistic 

inhabitants of a jungle”, ett traditionellt sätt att klassa omoraliskt mänskligt beteende som 

djuriskt. Jag finner fler skäl att se offren för våldet i The Road som de verkligt fördjurligade i 

texten. Den behandling som människorna utsätts för, inte minst i det att de äts upp, framkallar 

i enlighet med Adams resonemang djuret som en ”absent referent”, frånvarande referent: En 

förtryckt grupps öde vittnar om en annans. Att referenterna är just frånvarande gör det dock 

svårt att uppfatta de kopplingar som finns att göra mellan de förtryckta grupperna ifråga. 

 Det finns också andra möjliga orsaker till att kannibalismen i The Road inte omedelbart 

sammankopplas med köttkonsumtion (av djur). Till att börja med måste det upplevas som att 

det finns två förtryck att sammankoppla. Eftersom exploateringen av djuret är så strukturellt 

införlivat i vår västerländska kultur är det möjligt att det inte uppfattas som ett förtryck utan ett 

normalt och oproblematiskt inslag i samhällsordningen. Dessutom kan djurens fysiska frånvaro 
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i The Road leda till antagandet att djuret inte är ett berört ämne överhuvudtaget i verket. Att 

några paralleller mellan grupperna inte dras kan också bero på att den uppfattade 

värdeskillnaden mellan djur och människa genererar en viss ovilja till jämförelser i frågan om 

köttkonsumtion, de undergräver den etablerade idén om en mänsklig särställning och 

överhöghet. Jämförelsen av den mänskliga gruppen och den djuriska innebär också parallellt 

en antydd koppling mellan kannibalerna i The Road och traditionella köttätare i samhället som 

existerade före apokalypsen och i läsarens samtid, vilket också kan vara en tanke som en läsare 

spontant slår ifrån sig eftersom kannibalen historiskt har förknippats med den primitiva vilden 

– en motbild till den vita européns självbild som civiliserad. En viktig poäng är dock att 

kannibalerna i The Road inte stämmer in på den här traditionella vildebilden. De är människor 

från modern tid som har erfarenhet av det samhälle som existerade innan katastrofen. 

Kannibalismen i verket bör därför ses som en kommentar av den moderna människan snarare 

än en hänvisning till den traditionella vilden. Människorna har inte heller förvandlats till ett nytt 

släkte, det är först och främst människornas förutsättningar som har förändrats. 

 Utifrån de texter jag läst som berör ämnet kannibalism i The Road och andra titlar framstår 

ämnet som så kulturellt laddat på förhand att det begränsar perspektivet. Att betrakta 

kannibalismen som en del av diskursen ”köttkonsumtion” utforskas inte i någon text om The 

Road som jag har stött på. Fördelen med att vidga perspektivet och se kannibalismen som mer 

än ett människobundet tabu är att det öppnar för ett lyftande av diskussionen kring 

köttkonsumtion, människans relation till djuret och exploateringens etiska och miljörelaterade 

konsekvenser. Att ämnet kannibalism kan användas som ett verktyg av författaren för att göra 

just dessa kopplingar är en möjlighet värd att ta i beaktande. Med den gamla antropocentriskt 

slutna synen på ämnet kannibalism riskerar samhällskritiska sidor av ett visst författarskap 

annars att förbises. När det kommer till Cormac McCarthys författarskap har hans texter redan 

klassats av många som innehållande kritiska poänger vad gäller människans relation till sin 

omvärld. Wallis R. Sanborn framhåller till exempel att man i McCarthys verk kan urskilja en 

successiv utveckling där djurens direkta närvaro i texten avtar allt mer, allt eftersom de 

skildrade tidsåldrarna passerar, detta som en konsekvens av människans närvaro och ökande 

exploatering. Detta är en utveckling jag ser når sin kulmen i The Road. Att verket i fråga skulle 

handla om människans exploaterande av djur, trots att djuren inte är fysiskt närvarande, är en 

tanke som understöds av Sanborns tidigare iakttagelse. Den ligger dessutom helt i linje med 

Andrew Keller Estes slutsats att McCarthy efterfrågar ett mer biocentriskt förhållningssätt till 

naturen och miljön, en alternativ inställning där även djurets värde erkänns.  
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Sammanfattning: I djurens ställe 

 

Jag har i det här arbetet fördjupat mig i tematiseringen av kannibalism i Cormac McCarthys 

The Road och utrett vilken roll förekomsten av kannibalism i verket kan tänkas spela. Jag har 

uppmärksammat det faktum att bokens två centrala huvudpersoner, en fader och hans son, 

uppvisar skillnader i sättet att se på saker och situationer, vilket jag ser som orsakat av att fadern 

har erfarenheter av konsumtionssamhället som existerade före apokalypsen, erfarenheter som 

sonen saknar. Sonen uppvisar en mer positiv och altruistisk inställning medan fadern, tyngd av 

förlustkänslor och hämmad av sin oro för sonens möjligheter att överleva, är mer benägen att 

betrakta både den rådande situationen och andra människor negativt. Fadern presenterar en 

svartvit verklighetsbild för sin son där människor är uppdelbara i kategorierna ”good guys” och 

”bad guys”. Faderns version av verkligheten framstår dock som subjektiv, onyanserad och 

instabil. Skillnaderna i perspektiv som sonen uppvisar ger läsaren utrymme att ifrågasätta om 

faderns synsätt och agerande nödvändigtvis är det enda möjliga inom ramarna för den situation 

de befinner sig i. Fadern visar dessutom själv prov på moraliska överträdelser som ytterligare 

hintar om att verkligheten inte låter sig kategoriseras så lätt. 

 En tydlig skiljelinje som fadern framhåller existerar mellan ”good guys” och ”bad guys” 

utgörs av den kannibalistiska handlingen, att äta eller inte äta människokött. Med textexempel 

har jag lyft fram hur mer traditionellt accepterade matformer (såsom grönsaker, frukt och 

djurkött) skrivs samman med människor reducerade till kött i The Road: För fadern är det 

oönskade påminnelser om vilken situation som råder i den postapokalyptiska världen. Jag vill 

mena att fadern är medveten om att gränsen mellan ”good guys” och ”bad guys” inte går att dra 

så enkelt som han själv framhåller, samt att avståndet mellan tidigare accepterade matformer 

och oaccepterade matformer inte är så stort efter apokalypsen som den skulle vara under 

normalare förhållanden – därmed är inte heller den kannibalistiska handlingen så avlägsen. 

 Skälet till de minskade avstånden beror på det fördjurligande av människor som sker inom 

ramarna för The Road. Människorna fördjurligas i verket på tre punkter: genom betraktandet, 

hur de behandlas och som extremaste form konsumeras av andra. Fördjurligandet innebär en 

värdereducering, och de tre punkterna via vilken den sker leder slutligen till att individen 

objektifieras till ett föremål för konsumtion, som kropp och kött i stället för en individ med ett 

erkänt egenvärde. Även om fadern inte går så långt som att konsumera andra människor 

uppvisar även han tendenser på att fördjurliga människorna han möter i sitt sätt att betrakta och 

till viss del också behandla dem. 
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 Medan den otydliga linjen mellan djur och människa i The Road leder till att fadern (och 

andra personer i handlingen) brister i sin visade hänsyn gentemot sina medmänniskor visar 

sonen omvänt sympati för båda parter. Skälet till de olika inställningarna spårar jag till de i 

inledningen nämnda perspektivskillnaderna. Sonen är för ung för att ha någon erfarenhet av det 

samhälle som fanns före katastrofen men fadern och hans likar har däremot den kulturella 

erfarenheten av djuret som något underlägset och därför rättslöst och exploaterbart. De bär med 

sig erfarenheten av en förtryckarmodell som de efter katastrofen applicerar på andra människor. 

 Att det i The Road är just människor som faller offer för den behandling som vanligtvis 

drabbar djur (och i den specifika frågan om konsumtion, köttdjur) är vad som synliggör 

förtrycket som ett sådant. Genom att synliggöra förtrycket – med förekomsten av kannibalism 

som dess extremaste yttring – menar jag att författaren McCarthy väcker frågan om djuret: Det 

fungerar som en ingång till att lyfta fram och betrakta relationen som existerade mellan 

människa och djur i samhället före apokalypsen och som fortfarande existerar i läsarens samtid. 

 Det som kan stå i vägen för den typ av läsning jag själv förespråkar av ämnet kannibalism 

i The Road är den uppfattade värdeskillnaden som existerar mellan djur och människa, en 

kulturellt etablerad föreställning som ogiltigförklarar grupperna som jämförbara. Djur och 

människor ses som binära motsatser där människor erkänns ett visst värde i egenskap av att 

vara människor, medan djuren förnekas motsvarande erkännande i egenskap av djur. Denna 

värdeskillnad vilar dock på en ideologiskt betingad gränsdragning som delvis kan spåras till 

humanismen. Gränsen är därmed inte stabil eller given till att börja med, ett faktum som 

uppenbaras genom fördjurligandet i The Road: Det handlar mer om perspektiv och inställning. 

I och med att de tidigare kategorierna människa och djur sammanfaller efter apokalypsen 

instabiliseras följaktligen också gränsen mellan tidigare accepterade och oaccepterade 

matformer, där djur accepterats som tillhörande den första och människor den andra. Avståndet 

till den kannibalistiska handlingen är därmed inte så avlägsen som det skulle framstå under 

andra omständigheter då kategorierna djur och människa fortfarande uppfattades som stabila 

och åtskilda enheter, något som texten gång på gång talar mot i The Road.  

 Att betrakta kannibalernas mänskliga offer som jämförbara med köttdjur (eller djur 

överhuvudtaget) kan som tidigare nämnt bjuda på motstånd, och så även den indirekta 

antydningen att kannibalen skulle ha något gemensamt i sin gärningsmannaroll med den 

traditionella köttätaren innan apokalypsen och i läsarens samtid (och potentiellt läsaren själv, 

beroende på kostvanor). Kannibalen är via ”vilden” etablerad sedan tidigare i den västerländska 

historien som en symbol för primitivitet och immoralitet – en uppfattad antites till Västvärldens 

civiliserade självbild. Medan de flesta läsare av The Road antagligen uppfattar sig själva som 
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åtminstone någorlunda civiliserade består bilden av kannibalen som en uppträdandeform av den 

Andre, något bortom det egna jaget, främmande och avlägset – inte som en frände i frågan om 

köttkonsumtion och förtryckarstrukturerna som upprätthåller och möjliggör den. 

 Fördelen med att släppa den traditionella bilden av kannibalen är att kannibalismen som 

ämne kan läsas som en form av samhällskritik: Djurets situation i skuggan av människans 

exploatering synliggörs genom att människor skrivs in som deras ställföreträdare i berättelsen. 

Jag har i den här uppsatsen visat på hur kannibalismens tematisering i The Road kan tolkas som 

ett använt verktyg av författaren för att göra just detta. Med den gamla antropocentriskt slutna 

synen på ämnet kannibalism riskerar samhällskritiska sidor av ett visst författarskap annars att 

förbises. När det kommer till Cormac McCarthys författarskap har hans texter redan klassats av 

många som innehållande kritiska poänger vad gäller människans relation till sin omvärld, 

naturen och miljön, så som den kommit att utvecklas. Min slutsats om den skildrade 

kannibalismen som ett medel för kritikyttrande överensstämmer med denna bild av McCarthys 

författarskap som efterfrågande ett mer biocentriskt förhållningssätt till naturen, en alternativ 

inställning där även djurets värde erkänns. Med detta vidgade perspektiv på tematiseringen av 

kannibalism ges samtidigt läsaren en chans att nyansera sin egen syn på vår samtida 

köttätarkultur och de strukturer som rättfärdigar den i ett samhälle vi upplever som civiliserat. 

Det kan i sammanhanget vara värt att ha Carol J. Adams ord i åtanke: ”Privilege resists self-

examination, but exclusion does not.”149  

                                                           
149 Adams 2014, s. 22. 
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