
McCarthy enligt svenska kritiker

Receptionsanalys av Cormac McCarthy i svensk press

Kim Kangaslampi

Ämne: Litteraturvetenskap

Nivå: C

Poäng: 15 hp

Ventilerad: VT 2017

Handledare: Svante Lovén

Examinator: Ola Nordenfors

Litteraturvetenskapliga institutionen



Innehållsförteckning

Inledning...................................................................................................................................1

Bakgrund..............................................................................................................................1

Syfte och frågeställningar....................................................................................................3

Avgränsningar och disposition.............................................................................................4

Metod och teori....................................................................................................................5

Tidigare forskning................................................................................................................6

Sammanfattning av romanerna............................................................................................6

Child of God....................................................................................................................6

Blood Meridian...............................................................................................................7

No country for old men...................................................................................................7

The Road.........................................................................................................................7

Våld......................................................................................................................................8

Blood Meridian...............................................................................................................8

No country for old men.................................................................................................13

The Road.......................................................................................................................14

Child of God..................................................................................................................15

Övergripande mönster hos recensenternas respons på våld..........................................17

Stil och språk hos McCarthy..............................................................................................18

Recensenternas syn på översättningarna.......................................................................18

Recensenters syn på USA.............................................................................................20

Jämförelse med amerikanska recensenter.....................................................................22

Avslutande diskussion och sammanfattning...........................................................................25

Litteraturförteckning...............................................................................................................27



Inledning

Bakgrund

Cormac McCarthy räknas som en av USA:s mest kända författare. Han har bland annat 

tilldelats det prestigefyllda National Book Award för sin roman All the Pretty Horses 1992 

och Pulitzerpriset i skönlitteratur 2007 för The Road. Trots den uppmärksamhet som följer 

med utmärkelser och sålda böcker är McCarthy privat av sig.1 Han gör väldigt sällan 

intervjuer och håller ofta sina svar på utmärkelserna korta. Bland annat detta har för många 

fått honom att framstå som en väldigt gammaldags, konservativ eremit. På senare år har han 

blivit mer känd. Mycket tack vare att Oprah Winfrey valde in The Road till sin bokklubb 

som vid den tiden hade ”någon miljon medlemmar”.2 Det var även i samband med detta som

han gjorde sin första tv-sända intervju vid 73 års ålder. Vidare berömmelse fick han i och 

med filmatiseringar av några av hans romaner, bland annat flerfaldigt Oscarsbelönade No 

country for old men från 2007, och The Road från 2009. En sak som särpräglar hans 

författande är ett speciellt, om än inte unikt, sätt att bruka språk. En frånvaro av citattecken, 

dialektalt talspråk i dialoger och längre passager på spanska är exempel på saker som kan 

tänkas vara ett hinder för vissa läsare. 

Samma slags hindrande egenskaper kan man tänka att hans förhållning till våld besitter. Det 

spelar ofta en central roll i hans romaner. Även om våld alltid har funnits inom litteratur kan 

tänkas att läsare i allmänhet har blivit mer avtrubbade eller åtminstone inte blir lika illa 

berörda nuförtiden som när McCarthy började skriva. Så sent som på 1980-talet fördes det 

en stor debatt i Sverige om ”videovåld” och vilken inverkan amerikanska skräckfilmer hade 

på folk. Det råder skilda åsikter om huruvida McCarthys våldsskildringar skiljer sig från den

sortens underhållningsvåld som ofta förknippas med just filmer som Pulp Fiction, diverse 

splatterskräckfilmer och liknande. Vissa säger att det är en annan sak medan andra 

recensenter kallar det ”splatter”.3 Ses det överlag som rent underhållningsvåld eller fyller det

enligt läsare ett annat syfte? Ett sätt att få reda på hur åtminstone en del av svenska läsare 

har reagerat på detta är att göra en receptionsanalys av hans verk. Den mest uppenbara 

1 Styf, E. (2015), ”Utstötthetens nedåtgående spiral”.
2 Aghed, J. (2008), ”Ondskans ansikte”.
3 Gellerfelt, M. (2009), ”Existensiellt splattervåld”.
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utgångspunkten är recensionerna av hans böcker. Denna uppsats har således utgått från 

dessa. Att se hur svenska recensenter har reagerat på McCarthys verk är intressant inte bara 

på grund av hans närmande till våld utan även hans speciella språkstil som nämndes ovan. 

Eftersom McCarthys speciella språkbruk och våldsskildringar särpräglar honom är således 

en receptionsanalys av dessa två saker en bra infallsvinkel. Även om jag i analysen har delat 

upp våld och språk i olika avsnitt finns det tillfällen då de hör tätt ihop, som när 

recensenterna reagerar på McCarthys våldsskildringar. För att få ett alternativt perspektiv på 

hur recensenterna ser på språk och våld har jag även undersökt hur de ser på det som det 

som ofta uppfattas som typiskt amerikanskt. När det gäller det amerikanska i språket blir det

intressant att se hur recensenterna ser på sydstatsdialekter och det emellanåt bibliskt 

klingande partierna. Sydstaterna ser ett par av recensenterna som ”uramerikanska”.4 Ser de 

att detta speglas på något sätt i språket? Samma princip gäller det bibliska i McCarthys 

böcker. Finner recensenterna detta som något typiskt amerikanskt eller är det irrelevant för 

dem? När det gäller kopplingen mellan våld och amerikanskhet ligger fokus för många, 

amerikaner som icke-amerikaner, på idéer om vilda västern, cowboys mot indianer, samt en 

mer frigjord syn på skjutvapen. Dessa, bland andra, föreställningar gör att USA utifrån kan 

uppfattas som ett våldsamt land.5 Speglar recensenternas åsikter dessa föreställningar och 

vad har recensenterna i så fall att säga om dem, hur ser de på det amerikanska samhället i 

allmänhet?  Vad ser de som de största skillnaderna mellan Sverige och det USA som skildras

i böckerna? Kopplat till det är det också av intresse att undersöka hur amerikanska 

recensenter ser på McCarthys verk och om de i sin tur gör skillnad på till exempel nord- och 

sydstatskultur och språkbruk.

Recensioner har flera syften. Dels ska de informera läsare om ett nyutkommet verk, dels 

även värdera verket på ett sätt eller annat. Till skillnad från en vetenskapligt kritisk text om 

en roman är recensioner i mycket större utsträckning mer fria i språkbruk och inte bundna att

hänvisa källor eller styrka påståenden på samma sätt. Därför kan de på ett enklare sätt också 

underhålla läsare. Johan Svedjedal beskriver samspelet mellan kritik och underhållning i sin 

text om litteraturkritik: 

4 van Reis, M. (2010), ”Det vilda västerlandet”; Högström, J. (2009), ”McCarthys ansikte av ondskan”.
5 Dean, P. (2001), ”Deliberate differences”, s. 222.
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Där gäller det inte bara att säga något sant, utan något som är intressant. Att sktiva recensioner är
att öva sig i konsten att väcka uppseeende. Kritikern är [...] den som ruminerar [sic] språkets 
grundvalar, men också den som kommer med sensationella utspel för att locka en publik.6 

En annan skillnad är att de är begränsade av plats i mycket större utsträckning. Det får till 

följd att de måste förmedla information i ett annat tempo. I det utrymme som ges måste 

recensenten förmedla ett flertal saker. Förutom sina egna omdömen ska författarbakgrund, 

sammanfattning av verket och annat få plats. Ett talande exempel för recensenternas 

förmåga att förmedla mycket information på begränsad plats kan man se i Håkan Sandgrens 

recension av Blood Meridian i Kristianstadsbladet: 

Med utgångspunkt i denna verkliga incident i USA:s historia skrev Cormac McCarthy, en av 
landets absolut främste [sic] berättare, romanen ”Blood Meridian”, som publicerades 1985, men 
som först nu kommer ut i balanserad och väl avvägd svensk språkdräkt, signerad Ulf Gyllenhak.7

På knappa tiondelen av recensionen får vi här information om bokens verklighetsförankring,

ett omdöme om McCarthy, när originalet släpptes samt översättarens namn och ett omdöme 

om honom. Finns det något mönster att se i hur recensenterna skriver när de ska ge läsaren 

en uppfattning om bokens innehåll, i synnerhet gällande våld och språk? 

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska recensenter i dags- och kvällspress 

har reagerat på Cormac McCarthys romaner, med fokus på hans språkstil och behandling av 

teman kopplade till våld. Som komplement analyseras recensenternas syn på USA som land 

för att få en uppfattning av hur de ser på landet och hur det speglas i deras recensioner. 

Genom detta kan man få en uppfattning om vad den svenska kritikerkåren har för attityder 

gällande våldsskildringar och den språkstil som är typisk för McCarthy.  Den här analysen 

syftar inte till att utröna vad kritik är eller dra slutsatser om kritikens natur. Den syftar inte 

heller till att dra slutsatser om hur en genomsnittlig svensk läsare ser på våld, språk och 

amerikanskhet överlag, utan förhåller sig till kritikerna och deras syn på McCarthys 

författande. Uppsatsens frågeställningar är:

– Hur reagerar svenska recensenter på våldet i Cormac McCarthys romaner? Är 

reaktionerna någorlunda överensstämmande?

6 Svedjedal, J. (1998), ”Kritiska tankar”, s. 53.
7 Sandgren, H. (2010), ”Stenhårt om milisvåld i Mexiko”.
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– Vad har recensenterna att säga om McCarthys språk? Vad särpräglar språket och 

utgör stilen några hinder?

– Finns det något som recensenterna uppfattar som typiskt amerikanskt i romanerna, 

och i så fall vad?

Avgränsningar och disposition

Avgränsningen har gjorts till alla de dags- och kvällstidningar där jag funnit att Cormac 

McCarthys romaner har recenserats, vilket har resulterat i drygt 40 recensioner totalt. 

Anledningen till att analysen innefattar så många tidningar är för att ge en så heltäckande 

bild som möjligt över vad svenska recensenter anser om hans romaner, samt att antalet 

recensioner i de största tidningarna inte var tillräckligt många för att få en bra helhetsbild. 

Det har inte gjorts någon skillnad på recensioner av romanerna på originalspråk och 

översättningar. Däremot behandlas recensenternas åsikter om översättningarna i ett eget 

avsnitt. Recensionerna jag har valt att analysera behandlar Blood Meridian, No country for 

old men, The Road samt Child of God. Dessa fyra tillhör de mer kända av hans romaner och 

är de som har recenserats mest i svensk press. När det gäller de äldre böckerna, Blood 

Meridian och Child of God, är recensionerna uteslutande av översättningarna från 2010 och 

2015. Detta då jag inte har hittat en enda recension av originalen, vilket beror på att 

McCarthy inte var så pass känd i Sverige vid tiden de skrevs.

Utöver de svenska recensionerna behandlas även ett antal amerikanska recensioner i ett eget 

stycke. Detta görs i jämförelsesyfte. Genom att ta reda på skillnaderna och likheterna mellan

svenska och amerikanska recensenters åsikter om verken kan man förtydliga de åsikter och 

förutfattade meningar som präglar de svenska recensionerna. Precis som med de svenska 

recensionerna fanns det en del begränsningar när det gäller de tidigare romanerna. Jag 

hittade inte en enda amerikansk recension av Child of God i mina efterforskningar. Dock har

det funnits tillräckligt med material som rör de andra romanerna för att jämförelsen skulle 

bli relevant. Eftersom analysen behandlar ett flertal recensenter blir vissa avsnitt 

oundvikligen aningen namntunga. Recensenternas hela namn samt tidning skrivs ut vid 

första omnämnandet, därefter används deras efternamn. Om det mot förmodan skulle uppstå 
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förvirring kring vem recensenten är eller om läsaren känner ett behov att få reda på vilken 

recensent det handlar om finns fotnoter och källhänvisningen att tillgå. 

Av störst intresse är de delar i recensionerna där recensenten tar ställning till avsnitt i boken 

och inte bara räknar upp dem i ett händelseförlopp. Enbart uppräkning kan i och för sig 

också vara ett slags ställningstagande, ett aktivt uteslutande av de inslag och avsnitt i boken 

som recensenten inte tyckte var intressanta. Det kan också handla om tidningsrecensionens 

begränsade möjlighet till utrymme. Fokus har dock lagts på recensenternas åsikter och 

tankar kring avsnitten. Analysen är uppdelad i följande teman: våld, språkstil och 

amerikanskhet. Inledningsvis analyseras dessa teman på detaljnivå för att i slutet 

sammanfattas och diskuteras på en mer övergripande nivå i syfte att återkoppla och urskilja  

eventuella mönster och nämnvärda skillnader.   

Metod och teori

Metoden jag har använt mig av är receptionsanalys och jag har gjort en närläsning av de 

olika recensionerna. Avsikten har inte varit att göra en heltäckande receptionsanalys av 

verken då det inte ryms inom uppsatsens omfång. Svedjedal skriver: ”Att undersöka kritiken

är inte att analysera receptionen, bara att ta upp en del av den. Litteraturkritik ger ingen 

skalenlig bild av mottagandet av en författares verk.” Han hävdar emellertid samtidigt att 

"tryckta recensioner [...] är relativt enkla att få tag på [och] faktiskt är ganska viktiga för 

receptionen av en författare".8 Därför har jag valt att fokusera på recensionerna i tryckt 

press. 

Analysen varken utgår ifrån eller förhåller sig till någon enskild teori. Den utgår inte heller 

ifrån några specifika termer då en analys av det här slaget inte stödjer sig lika mycket på det 

teoretiska som det praktiska arbetet. Det kan ändå vara värt att ta upp begreppet 

receptionsteori, dels för att ytterligare motivera varför analysen inte är bunden till det. 

Professor Robert C. Holub skriver att receptionsteori handlar om ett skifte i fokus från 

förhållandet mellan författare och verk till förhållandet mellan läsare och text. Han skriver 

8 Svedjedal, J. (1998), ”Kritiska tankar”, s. 50.
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också att det inte har en helt klar betydelse och att det används som ett paraplybegrepp för 

diverse olika tankar om receptionsanalys men skiljer sig från det som kallas ”reader-

response criticism”.9 Som sagt är upplägget och syftet med den här analysen inte så 

teoretiskt och därför förhåller sig den inte heller till renodlad receptionsteori. Eventuella 

begrepp tagna från tidigare forskning kommer i de fall de används att förklaras. 

Tidigare forskning

I mina eftersökningar har jag inte hittat någon forskning på mottagandet i Sverige av 

McCarthys verk, eller för den delen någon större svenskspråkig studie av hans verk (förutom

ett antal på C-nivå). Dock finns det otaliga vetenskapliga texter på engelska, och i sin tur 

svar på de texterna.  De är till stor del samlade i The Cormac McCarthy Journal som ges ut 

av Penn State University Press. Utöver dessa finns även boken Cormac McCarthy: New 

directions som består av dryga dussinet texter. I den behandlas hans verk ur ekokritiska, 

feministiska,  postkoloniala och språkkritiska perspektiv. En bok som fokuserar aningen mer

på personen  McCarthy och hans liv är Understanding Cormac McCarthy av Steven Frye. 

Han tar upp McCarthys influenser och gör en närläsning av alla dittills skrivna romaner. 

Fram till för inte så längesedan var McCarthy relativt okänd i USA och därför ännu mer 

okänd i Sverige. Framöver kan det tänkas att det dyker upp mer och mer forskning om 

honom även i Sverige.

Sammanfattning av romanerna

För att få en uppfattning av romanernas huvudsakliga handling och karaktärer följer här en 

kort sammanfattning av dem. 

Child of God

Romanen utspelar sig i Sevian County i Tennessee. Tidsperioden är inte avgörande för 

handlingen men som en recensent kommenterar anger vissa saker som bilmärken och 

9 Holub, R. C. (1989), Reception Theory A critical introduction, s. xii.
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sminkprodukter att den utspelar sig på 60-talet.10 Huvudkaraktären Lester Ballard är en man 

som blir av med sitt hus och allt eftersom fjärmas mer och mer från samhället och bosätter 

sig i en kalkstensgrotta. Han använder även grottan för att samla på liken av de som han 

mördar eller hittar döda. 

Blood Meridian

Boken handlar om ett gäng skalpjägare som verkade kring gränsen mellan USA och Mexico 

i mitten av 1800-talet. De är ledda av John Glanton och domaren Holden. Huvudkaraktären 

utgörs av en, till en början, 14-årig pojke som ansluter sig till gänget. De begår värre och 

värre brott och blir sedemera jagade av både mexikanska och amerikanska myndigheter. 

Boken är inspirerad av Samuel Chamberlains självbiografi  My Confession: The 

Recollections of a Rogue som handlar om hans erfarenheter som skalpjägare. 

No country for old men

Precis som Blood Meridian utspelar sig den här boken i gränsområdet mellan Texas och 

Mexiko. Vi får följa svetsaren Llewellyn Moss som av en slump kommer över en väska med

pengar när han hittar resultatet av en knarkuppgörelse som har gått fel. Det gör att han blir 

jagad av de båda andra huvudkaraktärerna Anton Chigurh och Ed Tom Bell. Chigurh är en 

lönnmördare och Bell är sheriffen i området. En stor del av boken är skriven ur Bells 

perspektiv där han resonerar över våld och hur det påverkar samhället och honom själv. 

The Road

The Road handlar om en man och hans son som i ett postapokalyptiskt östra USA är på väg 

söderut mot kusten för att komma åt det varmare klimatet. De är sjuka och undernärda. De 

nämns aldrig vid namn utan bara som "The Man" och "The Boy". Modern har tagit livet av 

sig för att slippa uthärda det hårda livet som hon visste skulle komma. Förutom de 

prövningar som miljön ställer på dem finns även fara för rövare och kannibaler längs 

vägarna.

10 Styf, E. (2015), ”Utstötthetens nedåtgående spiral”.
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Analys 

Våld

I detta avsnitt redogörs och diskuteras recensenternas syn på våld i romanerna. Blood 

Meridian får stå som en utgångspunkt, vilket gör att romanerna inte följer i kronologisk 

ordning. Detta eftersom ett flertal aspekter som gäller de övriga romanerna synliggörs i 

recensionerna av Blood Meridian, exempelvis hur McCarthy behandlar våld med sin 

språkstil. Därför är dessa avsnitt rubricerade i avsnittet om Blood Meridian men mer 

flytande i de delar som behandlar de andra romanerna. Efter avsnitten direkt kopplade till 

romanerna följer en mer lösgjord diskussion där mönster och skillnader tas upp. För att 

förtydliga min utgångspunkt räknas i denna uppsats även saker som kannibalism, psykiskt 

våld och skadlig naturlig inverkan på kroppen, exempelvis svält och sjukdom, till temat 

våld.

Blood Meridian

Karaktärers olika representationer av våld

En nämnvärd aspekt av recensionerna är hur recensenterna ser på Holdens inställning till 

våld och hur han utövar det, i jämförelse med de övriga i gänget. Holden beskrivs som ”ett 

slags personifikation av den sadistiska ondskan” och ondskan själv.11 Exempel på litterära 

figurer som Holden liknas vid är Kurtz i Joseph Conrads Mörkrets hjärta, Jago i 

Shakespeares Othello,12 Tyler Durden i Chuck Palahniuks Fight Club och Bram Stokers 

Dracula,13 men även Herman Göring som han gestaltas i Jägarna på Karinhall av Carl-

Henning Wijkmark.14 Martina Lowden skriver följande om Holden i Dagens Nyheter: ”[E]n 

övernaturlig djävulsgestalt […] Men den utstuderade grymheten är inte den mest 

skrämmande. Domaren är Dracula-ond, inte konstigt att han våldtar småbarn, men hur ska 

alla de andra männens övervåld förklaras?”15 Även Jenny Högström är inne på samma spår 

när hon, i sin recension i Landskrona Posten, påpekar hur Holden är mest civiliserad och 

11 Sandgren, H. (2010), ”Stenhårt om milisvåld i Mexiko”; van Reis, M. (2010), ”Det vilda västerlandet”.
12 Högström, J. (2010), ”Ondskans mästare”.
13 Lowden, M. (2010), ”Skimrande klassiker om våld”.
14 Raattamaa, L. M. (2010), ”Våldsmannen”.
15 Lowden, M. (2010), ”Skimrande klassiker om våld”.

8



därför också mest galen och perverterad av alla, medan ”de andra männen är brutala sällar, 

förhärdade, förlorade”.16 De andra i gänget uppfattas mer som vanliga människor i kontrast 

till Holden, som uppfattas mer som en gestalt. Han skiljer sig från de andra eftersom de inte 

besitter samma övernaturliga inslag som honom. Glanton däremot beskrivs som ”kriminell 

psykopat”, förryckt och oberäknelig.17 Han är ett slags kaos som styrs av ”Domaren, hjärnan

bakom våldet, ledsagaren i helvetet”.18 Nikanor Teratologen formulerar det som att ”hans 

egentliga kall är att uppmuntra och möjliggöra andras blodtörst och förstörelselusta”.19 

Holden är tydligt den enskilda karaktären som tar mest utrymme i recensionerna och det 

sker delvis genom återgivande av citat.

Citat ur boken

När recensenterna citerar ur boken är det främst två ämnen som berörs. Ett ämne är 

beskrivningar av våldshandlingar och det andra ämnet är citat av Holden kring hans tankar 

om krig och våld. En specifik formulering som två recensenter har valt att inkludera i sina 

recensioner är: ”Endast den man som helt givit sig krigets blod i våld, som har varit nere på 

botten av den gropen och sett fasa överallt omkring sig och till sist lärt sig att det talar till 

hans innersta hjärta, blott den mannen kan dansa.”20 Ett annat citat som också förekommer 

två gånger är: ”Moralisk lag är en uppfinning av mänskligheten för att beröva de mäktiga 

makt till förmån för de svaga.”21 Båda dessa citat är slående och fångar läsarens 

uppmärksamhet samtidigt som man får en uppfattning om Holdens världsåskådning. 

Som sagt är det inte bara Holdens ord som tas upp. Citat som skildrar våldshandlingar är 

också vanliga. När det gäller dessa finns det kanske mest uppseendeväckande exemplet i 

Lars Mikael Raattamaas recension i Aftonbladet: ”'I lägret fanns flera mexikanska slavar och

dessa kom springande och ropade på spanska och fick skallen inslagen eller sköts ihjäl och 

en av delawarerna framträdde ur röken med ett naket spädbarn dinglande i vardera 

handen ...'”22 Raattamaa har i detta citat utelämnat nästkommande mening i boken där 

16 Högström, J. (2010), ”Ondskans mästare”.
17 van Reis, M. (2010), ”Det vilda västerlandet”; Bergqvist, M. (2010), ”Förverkligandet av en helvetisk 

princip”.
18 Olsson, U. (2010), ”Våldets genetik”.
19 [Niclas Lundkvist] Nikanor Teratologen (2011), ”Skoningslöst vacker och fruktansvärt spännande”.
20 Sandgren, H. (2010), ”Stenhårt om milisvåld i Mexiko”; Raattamaa, L. M. (2010), ”Våldsmannen”.
21 Lowden, M. (2010), ”Skimrande klassiker om våld”; [Niclas Lundkvist] Nikanor Teratologen (2011), 

”Skoningslöst vacker och fruktansvärt spännande”.
22 Raattamaa, L. M. (2010), ”Våldsmannen”.
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delawaren (Lenape-indian) slår spädbarnen mot en sten. Finns det kanske en specifik 

anledning till att han inte beskriver de allra våldsammaste delarna i boken? Om det i just 

detta fall beror på platsbrist eller medveten utelämning för att bespara läsaren otäcka bilder 

är oklart. Av recensionerna att döma finns det dock en övergripande tendens att se, nämligen

att recensenterna utelämnar direkta citat från de allra våldsammaste avsnitten i boken. Det är

till exempel ingen recensent som har citerat avsnittet i boken med ruttnande, ögonlösa 

spädbarn som hänger spetsade i en buske.23 Patrik Svensson är den enda som nämner det, 

och då som kortast i samband med ett uppräknande av scener med ”mardrömslik och 

surrealistisk bildlighet”.24 

En anledning till att de våldsammaste delarna inte citeras direkt eller ges större plats skulle 

kunna vara att recensenterna inte vill avskräcka läsaren från att läsa resten av recensionen 

eller känna avsmak efter att ha läst klart den. En anledning kan vara att det skulle kunna 

uppfattas som att recensenten ägnar sig åt sensationalism. Det blir en balansgång där 

recensenterna både ska fånga intresse genom att beskriva våldet i böckerna och samtidigt 

inte gräva sig för djupt ner i de våldsammaste partierna. Lowden beskriver riskerna med 

våldsskildringar i sin recension när hon talar om våld i litteraturen: ”Oavsett författarens 

avsikter, riskerar extrema våldsskildringar att framstå som spekulativa. Jaha, nu vill du få 

mig att säga 'oooh' och 'aaah', säger läsaren och gäspar.”25 Detsamma kan sägas om 

recensionerna som behandlar dessa våldsskildringar. Ett sätt som recensenterna handskas 

med detta är att räkna upp de olika sakerna i snabb följd. Sandgren skriver: 

Få böcker jag läst arbetar sig så intensivt in i våldets estetik som denna, trots allt, mästerliga 
roman. […] Orkar du som läsare igenom slakt, djurplågeri, tortyr, infanticid, pedofili, sodomi, 
nekrofili, och alla  upptänkliga former av mänskligt och icke-mänskligt våld, så får du en 
läsupplevelse du aldrig kommer att glömma.26

Ett kortare exempel står Aghed för: ”incest, barnamord, mord och kannibalism.”27 Ett 

uppräknande av saker som i allmänhet upplevs som avvikande eller fruktansvärda fyller 

också ett syfte i att de är ord som läsaren reagerar på. Har man som Sandgren bara en kortare

tidningsrecension på sig kan en snabb uppräkning vara ett smidigt sätt att förmedla de mest 

våldsamma aspekterna i boken utan att utelämna viktiga delar men samtidigt inte vältra sig i 

det. Han tycks, av citatet ovan att döma, uppfatta våldet som ett nödvändigt ont som ska 

23 McCarthy, C. (1990), Blood Meridian or the evening redness in the west, s. 57.
24 Svensson, P. (2010), ”I vargens landskap”.
25 Lowden, M. (2010), ”Skimrande klassiker om våld”.
26 Sandgren, H. (2010), ”Stenhårt om milisvåld i Mexiko”.
27 Aghed, J. (2006), ”En framtid i mörker”.
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genomlidas för att uppskatta romanen som helhet. Formuleringen ”Om du som läsare orkar” 

tar oss in på nästa punkt: hur våldet i böckerna ibland kan bli ett hinder i läsningen.

Våldsskildringar som hinder för läsaren

Mikael Bergqvist skriver i samma anda som Sandgren att McCarthy ”fördjupar sig i våldet 

till den grad att han desarmerar det och gör läsarens blick avtrubbad”.28 Detta får till följd att

Bergqvist fokuserar mer på hur det beskrivs istället för att tänka på hur ofta det sker eller hur

våldsamt det är.29 Omformulerat kan man säga att han övergår från att se våldet i kvantitet 

till att istället se det i kvalitet. Närmare bestämt från att under läsningen mäta kvantiteten till 

att istället lägga fokus på de litterärt kvalitativa aspekterna i våldet. Han avslutar sin 

recension med att säga ”sedd som en serie blodiga tavlor är McCarthys roman på samma 

gång livgivande och förfärande”.30 För Bergqvist fångar det motbjudande i boken intresset 

på grund av det skickliga sätt som McCarthy beskriver det.

I vissa recensioner ses våldet inte lika mycket som ett hinder, utan recensenterna har i dessa 

fall accepterat dess ständiga närvaro. Finns det då något kvar att hämta i romanen om inte 

våldsskildringarna längre väcker uppseende eller verkar ha något syfte? Teratologen skriver 

att ”det mycket bestialiska” våldet inte blir monotont tack vare att boken är så spännande.31 

Den formuleringen antyder ändå att han ser det upprepade våldet som något som skulle 

kunna hindra läsupplevelsen. Som hos flera andra recensenter är det handling och språket 

som får mest beröm: ”Texten är skoningslöst vacker. [---] Det är en sublim 

handlingsspäckad westernroman.”32 Den enda av recensenterna som direkt hävdar att 

våldsskildringarna är en av anledningarna till att man måste läsa boken är Ulf Olsson i sin 

recension i Expressen: ”Det är för skildringarna av våldet mot kroppen, av män vid 

vanvettets rand, av hästar och mulor som stapplar genom öknarnas skiftande landskap, som 

man måste läsa Blodets meridian.”33 Men som man kan utläsa i citatet är det inte det enda 

som krävs. Det är även enligt honom annat som ska till för att läsarupplevelsen ska vara 

komplett. ”Män vid vanvettets rand” får stå för karaktärsbeskrivningar. ”Öknarnas skiftande 

28 Bergqvist, M. (2010), ”Förverkligandet av en helvetisk princip”.
29 Bergqvist, M. (2010), ”Förverkligandet av en helvetisk princip”.
30 Bergqvist, M. (2010), ”Förverkligandet av en helvetisk princip”.
31 [Niclas Lundkvist] Nikanor Teratologen (2011), ”Skoningslöst vacker och fruktansvärt spännande”.
32 [Niclas Lundkvist] Nikanor Teratologen (2011), ”Skoningslöst vacker och fruktansvärt spännande”.
33 Olsson, U. (2010), ”Våldets genetik”.
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landskap” står för naturskildringarna. Det verkar vara dessa tre ingredienser i McCarthys 

romaner som recensenterna i allmänhet reagerar mest positivt på. Men Olsson ger läsaren en

direkt uppmaning att läsa Blood Meridian för våldsbeskrivningarna, medan de andra 

formulerar situationen mer som att våldet är ett nödvändigt ont. 

Den språkliga skildringen av våld

Olsson är emellertid inte den enda som diskuterar betydelsen av våldsskildringarna. De 

flesta ser våldet som huvudtemat. Det råder dock skilda åsikter om hur utförligt det skildras. 

Ett par paralleller dras till bibeln, bland annat av Ulf Eriksson: ”Våldet får stor plats, inte 

sällan i legering med kristna motiv.”34 Olsson skriver: ”McCarthy beskriver våldet och dess 

resultat till synes alldeles oberört, men i en stil som sträcker sig mellan enstavig dialog och 

biblisk lagstiftan.”35  Lowden skriver att ”obarmhärtighet som denna möter man bara i 

dokumentärerna och Gamla testamentet: 'Säll är den som får gripa dina späda barn och 

krossa dem mot klippan.' Här finns inte ens någon sällhet. Späda barn krossas mot klippan, 

punkt.”36 Denna oberördhet i skildringen är också något som nämns av flera recensenter. 

Lowden kommenterar hur detta sätt att ”skriva om terrorn i förbifarten” gör att man som 

läsare undviker att se våldet som spekulativt.37 Den språkliga utsmyckningen, hävdar både 

Lowden och Eriksson, ligger i landskapsskildringarna i första hand. Lowden beskriver 

landskapsskildringarna som ”storslagna” och våldsskildringarna som ”korthuggna”.38 

Eriksson skriver mer kortfattat att landskapsskildringarna är ”viktigare”.39 Uppdelningen 

mellan vackert beskrivna miljöer och äkta/icke-spekulativa våldsskildringar gör att 

recensenterna tar till sig de viktigaste delarna i romanerna på ”rätt” sätt. Språkligt smyckade 

naturskildringar gör läsningen njutbar medan mer avhugget beskrivet våld ger läsaren ett 

intryck av äkthet. Den här uppdelningen görs vid ett flertal tillfällen och fungerar som en röd

tråd i analysen. Om man föreställer sig att det hade varit uppdelat på motsatt sätt blir 

resonemanget tydligare. Estetiserat våld tillsammans med avskalad naturskildring hade med 

stor sannolikhet bemötts på ett annat sätt. Visst hade recensenterna i så fall haft ett annat 

34 Eriksson, U. (2010), ”Vilt existentiell western”.
35 Olsson, U. (2010), ”Våldets genetik”.
36 Lowden, M. (2010), ”Skimrande klassiker om våld”.
37 Lowden, M. (2010), ”Skimrande klassiker om våld”.
38 Lowden, M. (2010), ”Skimrande klassiker om våld”.
39 Eriksson, U. (2010), ”Vilt existentiell western”.
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utgångsläge, men av Lowdens resonemang att döma hade i alla fall hon tolkat våldet mer 

spekulativt och det hade fått mindre genomslagskraft.40 

No country for old men

Även i recensionerna av No country for old men kommenteras att mycket av våldet sker i 

samma stil som i Blood Meridian, nämligen i förbifarten. Angående karaktären Chigurh 

skriver Patrik Svensson i Sydsvenska Dagbladet: ”Han mördar liksom i förbifarten. Offren 

försvinner bara förbi, de ligger där skjutna och uppsprättade och likstela i marginalen. 

McCarthy låter dem aldrig fastna i minnet.”41 Ett annat exempel på en skildring av ett mord 

beskriver Thomas Anderberg i Dagens Nyheter som ”snabbt förbiglidande”.42 Eftersom 

Chigurh är den främsta våldsverkaren i boken blir det oundvikligen hans handlingar som får 

ta störst del i beskrivningarna i recensionerna. Beskrivningarna av honom är, i likhet med  

Holden, överensstämmande mellan recensenterna: ”psykopatmördaren Anton Chigurh”, 

”den mekaniskt jagande mördaren Anton Chigurh”, ”massmördaren Chigurh”, ”den 

kallblodige mördaren Chigurgh”, ”historiens kanske mest vedervärdige mördare, Anton 

Chigurh”, ”en av de mest fasansfulla mördarpsykopater jag har stött på i litteraturen, 

Chigurh”, och så vidare.43

Spår av motvilja till våldsamheten ser vi också i recensionerna av den här boken. Jenny 

Högström jämför boken med filmversionen och skriver ”att våldet och blodet i denna på en 

gång melankoliska och ultravåldsamma amerikanska saga, är lättare att smälta i litteraturens 

form”.44 Ett ännu tydligare exempel hittar vi i Elin Axelssons recension:

Cormac McCarthys bok ”No country for old men” är inget för den blödige. [...] Tre 
inledande blodbad är med andra ord i magstarkaste laget för mig. Med Cormac McCarthy 
ryktbarhet som en erkänt duktig författare i bakhuvudet bestämmer jag mig dock för att 
läsa vidare. Ett knappt dygn senare lägger jag ifrån mig boken; skumögd, utmattad och 
omskakad. Vilken fantastisk bra bok! Och vilken spännande historia sen!45

40 Lowden, M. (2010), ”Skimrande klassiker om våld”.
41 Svensson, P. (2009), ”När ondskan blir nästan parodisk”.
42 Anderberg, T. (2009), ”Med ondskan i hälarna”.
43 Högström, J. (2009), ”McCarthys ansikte av ondskan”; Svensson, P. (2009), ”När ondskan blir nästan 

parodisk”; Karlsson, J. (2009), ”Moralisk urkraft av bibliska dimensioner”; Ekerlid, O. (2009), ”Boken som
borde ha fått en Oscar”; Magnusson, K. (2009), ”Ond skugga i drömmarnas land”; Gellerfelt, M. (2009), 
”Existensiellt splattervåld”.

44 Högström, J. (2009), ”McCarthys ansikte av ondskan”.
45 Axelsson, E. (2009), ”Ingenting för den blödige”.
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Precis som i Blood Meridian är det McCarthys sinne för spänningsskapande som håller fast 

recensenten och gör att våldet inte avfärdas som uttjatat eller för avskräckande. Sen kan man

ta Axelssons formulering med en nypa salt. Men om det var McCarthys ”ryktbarhet som 

erkänt duktig författare” eller faktum att det ingick i hennes jobb att läsa boken är kanske 

egentligen inte så viktigt för den avsedda läsaren att tänka på i den situationen.46

The Road

Den röda tråden gällande våld i samband med skickligt skrivna landskapsbeskrivningar och 

dialog löper även genom recensionerna av The Road. Jan Aghed skriver i sin recension:

Hos en klumpig eller medelmåttig författare skulle behandlingen av materialet i McCarthys 
böcker lätt urarta till vulgär melodram eller pornografi. I hans fall har det av en stilens 
alkemi förvandlats till exempel på en ofta enastående prosa, delvis med tydliga förebilder i 
Faulkners invecklade meningsstruktur och Melvilles retoriska verkningsmedel.47 

Han fortsätter med att förklara hur det i boken finns delar som kan ”skaka om” även de som 

är vana vid McCarthys författande.48 Mot slutet av sin recension frågar sig Aghed vad som 

rättfärdigar läsarintresse för en sån historia. Svaret finner han, liksom recensenter i tidigare 

fall, i själva berättelsen. I detta fall berättelsen om kärleken mellan far och son.49 

Eftersom det i The Road inte skildras lika mycket direkt våld får det följaktligen inte lika 

mycket plats i recensionerna heller. Då det väl skrivs om våld är det i första hand om 

kannibalism. Ragnar Strömberg hävdar att: 

På McCarthys vertikala karta över människosjälen utgör kannibalismen den nedre gränsen […] 
Den människa som äter en annan människa är inte längre människa, det är en grundtes McCarthy
gestaltar i en oförglömlig scen, när de båda vandrarna kommer in i ett hus med ett rum fyllt av 
mänsklig slaktboskap, som stympas och äts upp finger för finger, lem för lem.50 

Utan en ensam antagonist eller våldsverkare läggs fokus dock inte bara på kannibalerna och 

rövarna. Vid flertalet tillfällen kommenterar recensenterna hur våldet inte bara sker mellan 

människor utan att det i The Road till stor del handlar om naturens våld på den mänskliga 

kroppen. Dixie Eriksson beskriver det som ”den nakna existensen i en trotsig dödsdans mot 

46 Axelsson, E. (2009), ”Ingenting för den blödige”.
47 Aghed, J. (2006), ”En framtid i mörker”.
48 Aghed, J. (2006), ”En framtid i mörker”.
49 Aghed, J. (2006), ”En framtid i mörker”.
50 Strömberg, R. (2008), ”Du glömmer den aldrig”.
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och med elementens urkrafter”.51 Tita Nordlund-Hessler skriver i liknande stil att 

”verkligheten är förödande och varje framgång eller snarare uppskjuten smärta en ljusning 

som bara väntar på ett nytt mörker”.52 Ondskan har alltid gått hand i hand med våldsamheter 

i de övriga romanerna. I The Road finns det som sagt inte någon huvudsaklig våldsverkare 

bestående av en enskild karaktär. Torbjörn Flygt beskriver detta i Sydsvenska Dagbladet: ”I 

'Vägen' finns ondskan hela tiden närvarande, men som en förutsättning, ett självklart 

tillstånd, snarare än som en egen karaktär.”53

Child of God

Även om mängden ”svårsmälta” delar är lika vanliga i denna bok som i Blood Meridian 

eller The Road får de två överlag bättre respons av recensenterna. Det motiverar de främst 

med att de andra helt enkelt är bättre skrivna. Även om Child of God har fått sämst respons 

av de fyra romanerna är recensionerna positiva överlag. 

Mönstret är bekant: i recensionerna av Child of God är det i flera avseenden mest tydligt att 

våld och andra motbjudande saker utgör ett hinder. Nekrofili tycks vara den största 

anledningen. De flesta av recensenterna uttrycker på ett sätt eller annat att boken är 

”svårsmält”, och skapar ”en läsning som ofta blir djupt olustig”.54 När det gäller recensioner 

av denna bok verkar det vanligare att våldet är ett hinder snarare än att det fungerar bra i 

samband med resten av bokens innehåll. Formuleringar som: ”rekommenderas trots [min 

kursiv] att den är obehaglig att läsa” är vanligare än ”plågsamt och [min kursiv] mycket 

bra”.55 Precis som i tidigare recensioner av de andra böckerna är det i flera fall 

naturskildringen som gör den läsvärd. Högström och Jens Christian Brandt går så långt som 

att, i två snarlika kommentarer, skriva att det är naturskildringarna som gör romanen 

”uthärdlig”.56 Skillnaden mellan de två är att Högström ser nekrofilin och incesten som 

hinder i sig, medan Brandt tycker att ”problemet är att anhopningen av våld och ond bråd 

död nästan omgående blir monoton”.57 Skillnaden kan tyckas hårfin men det finns ändå en 

51 Eriksson, D. (2008), ”[Rubrik saknas]”.
52 Nordlund-Hessler, T. (2008), ”Drabbande och briljant”.
53 Flygt, T. (2008), ”Mästerligt - hela vägen”.
54 Kohlström, B. (2015), ”Stenhårt om människans natur”; Borneskans, F. (2015), ”McCarthy skapar 

chockeffekter”.
55 Eriksson, M. (2016), ”Motbjudande men läsvärd”; Högström, J. (2015), ”Plågsamt - och mycket bra”.
56 Högström, J. (2015), ”Plågsamt - och mycket bra”; Brandt, J. C. (2016), ”En fallstudie som kräver nerver 

av stål”.
57 Brandt, J. C. (2016), ”En fallstudie som kräver nerver av stål”.
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viktig distinktion mellan att det å ena sidan är svårt att läsa om våld och å andra sidan att 

våld av olika slag blir monotont i för stor mängd. 

Att det känns monotont för Brandt kan nog till viss del bero på McCarthys sakliga sätt att 

närma sig våldet. Det sättet ses både som en för- och en nackdel av recensenterna. Björn 

Kohlström skriver: ”Nu kanske du tänker: blir det inte lyteskomik av det här, eller 

melodramatisk smörja? För det låter bara osmakligt att återge vad som händer. McCarthy 

uppfinner en jagberättare som förmedlar det groteska förloppet med sakligt tonfall, som om 

det kusligt nog finns en verklighetsbakgrund.”58 För Kohlström blir det bättre  av att de torra

beskrivningarna ger sken av något icke-fiktivt (”kusligt” får i det här fallet bedömas som 

positivt med tanke på hur han ställer det som svar på frågan i början av citatet). Förmågan 

att få saker att kännas äkta är något som McCarthy får bra respons på i recensionerna. Patrik 

Svensson för ett resonemang kring McCarthys våldsspråk:

Hans disciplinerade, åtstramade språk har en slags perfekt klarhet. Det är obönhörligt vackert, 
inte för att det estetiserar våldet och det onda – något man med viss rätt kan mena att McCarthy 
gör i till exempel ”Blood meridian” och ”No country for old men” - utan för att det anstränger 
sig så för att vara behärskat mänskligt och uppmärksamt även när det som gestaltas är så långt 
bortom det mänskliga. Det är inte ett språk som livnär sig på det avskyvärda, snarare finns det 
där trots detta.59

Man kan fråga sig om det ”mänskliga” språket som Svensson syftar på överensstämmer med

det som romanen ser som mänskligt. Det blir ett anmärkningsvärt ord i denna formulering 

för att det ställer det avskyvärda i kontrast mot mänsklighet. Han reflekterar dock över 

bokens titel och hur Ballard är en människa som alla andra. Svensson gör ingen uttalad 

skillnad mellan sina egna åsikter och de som boken framför men väljer ändå att använda 

”mänskligt” som ett slags synonym till humant. För att förklara mer ingående: han likställer 

estetisering av våld och ondska med något som livnär sig på avskyvärda saker. Det ställer 

han i kontrast mot mänskligt språk som beskriver omänskliga saker. Men om han går med på

att Ballard är en människa som alla andra och att ”det som finns i Lester Ballard finns i oss 

alla. Dolt och avlägset men igenkännbart” så borde ju också hans agerande vara mänskligt.60 

Rent språkligt kan mänskligt och omänskligt inte likställas men djuriskt å andra sidan ryms 

inom ramen för mänskligt. Kortfattat kan man säga att Svenssons språk och värdegrund 

tyder på hans ovilja att se våld och ondska som mänskligt och även att djuriska egenskaper 

ryms inom de mänskliga.

58 Kohlström, B. (2015), ”Stenhårt om människans natur”.
59 Svensson, P. (2015), ”Ett odjur som alla andra”.
60 Svensson, P. (2015), ”Ett odjur som alla andra”.
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Övergripande mönster hos recensenternas respons på våld

Man kan dela upp recensenterna i två läger när det gäller deras inställning till våld och 

obehagliga inslag i böckerna. Det kanske tydligaste exemplet på uppdelningen mellan 

recensenterna ser vi som mest kortfattat när man jämför Dan Sjögrens och Rasmus Lygners 

formuleringar: ”rätt vidrig, men [min kursiv] mästerligt berättad” och ”makabert vacker”.61 

Det ena lägret ställer sig mer skeptiskt till våldet. Här är formuleringar som ”trots allt”, 

”svårt att läsa” och ”i magstarkaste laget” förekommande.62 Flygt skriver till och med att han

mådde ”direkt illa under läsningen”.63 I dessa fall har dock recensenterna varit tydliga med 

vad som gör böckerna värda att läsa. De pekar oftast på berättelsen, naturbeskrivningarna 

och dialog som det viktigaste. Kort summerat tycker de att böckerna är bra trots våld och 

obehagligheter. 

Det andra lägret ser inte våldet i sig som något negativt. Lowden inleder sin recension med 

en utläggning om varför ”litteraturen älskar våld”.64 Hon tycks inte ha några problem med 

skildringar av det förutom när det blir överdrivet och som tidigare nämnts då kan tyckas 

spekulativt. Enligt henne fungerar våldet i McCarthys fall tack vare sättet han beskriver det 

på. Samma kan tillskrivas Aghed och, i större utsträckning, Olsson som menar att Blood 

Meridian ska läsas för våldet. Våldet väcker en fascination hos vissa recensenter och till viss

del använder de sig av det för att överföra samma slags fascination vidare till läsaren. Det 

görs genom att inte nämna för mycket men ändå i korthet förmedla det. Man kan se ett 

exempel på det i Högströms citat som redan har tagits upp men som här används i annat 

syfte och aningen förlängt. Hon skriver tidigt i en av sina recensioner: ”jag måste medge att 

våldet och blodet i denna på en gång melankoliska och ultravåldsamma amerikanska saga, är

lättare att smälta i litteraturens form. Låt oss dock inte gå händelserna i förväg...”65 Det får 

läsaren att tänka att det kommer mer längre fram. Även om hon lovordar 

karaktärsbeskrivningar och språkbruket använder hon våld som en sockerbit för att läsaren 

61 Sjögren, D. (2015), ”En vidrig men mästerlig historia”; Lygner, R. (2015), ”Mörkt och makabert vackert 
utkast”.

62 Sandgren, H. (2010), ”Stenhårt om milisvåld i Mexiko”; Gunnarsson, B. (2008), ”Hårda män i svartbränd 
ödemark”; Axelsson, E. (2009), ”Ingenting för den blödige”.

63 Flygt, T. (2008), ”Mästerligt - hela vägen”.
64 Lowden, M. (2010), ”Skimrande klassiker om våld”.
65 Högström, J. (2009), ”McCarthys ansikte av ondskan”.
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ska fortsätta läsa recensionen. Det beteendet är en del av den balansgång recensenten måste 

gå för att både informera och underhålla läsaren utan att bli för frånstötande.

Kopplat till den balansgången är även de snabba uppräkningar om ungefär tre till åtta ord 

som nämndes tidigare i analysen. De förmedlar både de våldshandlingar och de frånstötande

saker som skildras i böckerna. Vissa har som sagt redan nämnts i avsnittet om Blood 

Meridian men metoden finns även bland recensionerna av de andra böckerna. Uppräkningen

görs för att få plats med mycket information på kort utrymme men samtidigt för att läsaren 

ska reagera på orden i sig. Hade recensenten bara skrivit något i stil med ”i boken 

förekommer flera olika typer av våld” så hade det blivit aningen torrt och odetaljerat, även 

om det i sig innefattar allt i boken. Jämför det med om recensenten hade skrivit en lång, 

detaljerad paragraf som tar upp exempel på varje slags våldshandling som förekommer. Det 

hade inte bara tagit för mycket plats, utan det hade även gett mindre plats åt reflektioner om 

naturskildringar, dialog och annat som vissa recensenter ser som en nödvändighet för att 

boken ska vara läsvärd. 

Stil och språk hos McCarthy

I det här avsnittet redogörs för recensenternas syn på McCarthys användande av språk och 

hans speciella stil. Avsnittet består av en jämförande undersökning av hur recensenterna ser 

på översättningarna av romanerna. Detta syftar till att få klarhet i vad som särskiljer språket 

genom att analysera vad recensenterna anser fattas i översättningen.

Recensenternas syn på översättningarna

När det gäller översättningen av böckerna är recensenterna överlag positiva. Kommentarer 

på Ulf Gyllenhaks översättningar av Blood Meridian och No country for old men sträcker 

sig från lite mer blygsamma ”mycket säker” till ”heroisk”.66 Enligt de som har något 

negativt att säga om översättningen brister den i att den inte lyckas förmedla det korthuggna 

i McCarthys engelskspråkiga version.67 Sandgren går till och med så långt att han skriver: 

”Det går naturligtvis inte att överföra ett sådant språk till vårt eget.” Även om han tidigare i 

66 van Reis, M. (2010), ”Det vilda västerlandet”; Eriksson, U. (2010), ”Vilt existentiell western”.
67 Anderberg, T. (2009), ”Med ondskan i hälarna”.
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sin recension har hävdat att Gyllenhaks svenska språkdräkt är balanserad och väl avvägd, 

blir resultatet, enligt honom, endast att läsaren ”åtminstone [får] en aning om hur denna 

malande, krossande, smärtsamt sköna prosa är i originalformen”.68 Han säger inte rätt ut att 

man ska strunta i den översatta versionen, men om läsaren endast kan få ”en aning” om det 

som är språkmässigt bra i originalet skulle man kunna dra slutsatsen att det är den man ska 

läsa. Det verkar till stor del vara egenskaper i det svenska språket som fattas. Vilka 

egenskaper det kan handla om kommer Flygt in på i sin recension av The Road, som 

Thomas Preis har översatt: 

Tyvärr försvagas den på svenska, och det har inget med Thomas Preis förtjänstfulla översättning 
att göra. Bara ett stort och nyansrikt språk kan reduceras så hårt som av McCarthys prosa och 
ändå vinna på det. Med några få ord lockar han fram en stor berättelse. Tack vare engelskans 
rikedom kan hans karga, avklarnade språk bära nyanser och sinnesintryck som ett ordfattigare 
språk paradoxalt nog måste använda fler ord för att frammana. Därmed försvinner en del av dess 
magi.69

Både Sandgren och Högström hävdar att språket bör kallas ”amerikanskan”.70 Hur 

kommer det sig att de gör den distinktionen mellan engelska och amerikanska? En 

fingervisning ges av Högström när hon skriver (om No country for old men) att det är 

en ”klassisk western […] så uramerikansk i precis allt”.71 Sydstatsdialekten blir för 

henne så tätt förknippad med själva berättelsen att de bildar en symbios som tar skada 

i översättning. Hon nämner dock i samma mening att prosan i Gyllenhaks översättning

besitter samma drag som McCarthys prosa.72

Prisande av översättningarna bakas ofta in i meningarna. De tar sällan upp större plats 

än ett par ord. Som exempel tycker tre av fyra recensenter som kommenterar på 

Kerstin Gustafssons översättning av Child of God att översättningen är ”utmärkt”.73 

Negativ respons tar däremot upp större plats. Detta beror möjligen, åtminstone delvis, 

på att det kan finnas ett behov att rättfärdiga kritik mer än hyllningar. Överlag tycker 

68 Sandgren, H. (2010), ”Stenhårt om milisvåld i Mexiko”.
69 Flygt, T. (2008), ”Mästerligt - hela vägen”.
70 Sandgren, H. (2010), ”Stenhårt om milisvåld i Mexiko”; Högström, J. (2009), ”McCarthys ansikte av 

ondskan”.
71 Högström, J. (2009), ”McCarthys ansikte av ondskan”.
72 Högström, J. (2009), ”McCarthys ansikte av ondskan”.Det kan nämnas att Högström skriver att hon såg 

filmatiseringen av No country for old men innan hon läste Gyllenhaks översättning av boken och, vid det 
tillfälllet, inte hade läst originalet. Det kan tyckas lite missvisande av henne att ställa översättningens prosa 
mot den i originalet. Hennes enda referenspunkt för jämförelse är tidigare böcker av McCarthy eller 
filmversionen.

73 Borneskans, F. (2015), ”McCarthy skapar chockeffekter”; Högström, J. (2015), ”Plågsamt - och mycket 
bra”; Svensson, P. (2015), ”Ett odjur som alla andra”.
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recensenterna att det blir rätt när översättarna har liknat McCarthy och att det blir fel 

när de avviker på något sätt. Ett exempel som visar på motsatsen till denna 

generalisering, det vill säga att avvikelser från McCarthys original snarare gör 

läsupplevelsen bättre, finner man hos Lowden som skriver angående Gyllenhaks 

översättning att: ”Hans val att inte översätta originalets opolerade dialog till en lika 

rått talspråklig svenska ska man nog bara vara tacksam över. Dialektprosa är ett 

vågspel få översättare går i land med.”74 Ofta är det, som sagt, brister i det svenska 

språket som ställer till det. Men det finns också exempel på när recensenten har tyckt 

att översättaren är skälet till att boken inte når upp till originalet. Det kanske tydligaste

exemplet finns i Kohlströms recension av Child of God. Han flikar in kritik av 

Gustafssons översättning i flera olika stycken. När han kommenterar McCarthys stil 

skriver han: ”Tyvärr gör översättningen långt ifrån rättvisa åt den kargt brutala stilen i 

originalet.”75 Han förklarar längre fram i recensionen att det är på grund av att 

översättaren ”mildrar det hårdhänta språket” till den mängd att han inte känner igen 

huvudrollen.76 I sin avslutande dom får boken dock ett positivt omdöme eftersom ”inte

ens en undermålig översättning kan få mig att avstå från att rekommendera den med 

hela mitt hjärta, om du inte vågar ge dig på det engelska originalet”.77 Man kan enbart 

spekulera i hur recensionen hade sett ut om Kohlström inte hade läst originalet först. 

Det står emellertid klart att det han saknar är en hårdhänthet i språket. Boken blir 

enligt honom sämre i sin nya ”mildare” språkdräkt. 

Recensenters syn på USA

I detta avsnitt analyseras åsikter och synpunkter som recensenterna har på det amerikanska 

samhället, både historiskt sett och i nutid. Anledningen till att detta tas upp är för att se om 

deras läsning påverkas av en viss föreställning av USA, och i så fall hur. Som det tidigare 

nämndes ansåg flera recensenter att McCarthys romaner var utpräglat amerikanska i sitt 

språk och att det blev vitalt för läsupplevelsen. 

Jan Karlsson väljer i sin recension att göra distinktionen mellan USA och Europa: 

74 Lowden, M. (2010), ”Skimrande klassiker om våld”.
75 Kohlström, B. (2015), ”Stenhårt om människans natur”.
76 Kohlström, B. (2015), ”Stenhårt om människans natur”.
77 Kohlström, B. (2015), ”Stenhårt om människans natur”.
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Cormac McCarthy är en författare som vore otänkbar i Europa. Hans romankonst är utpräglat 
anti-urban och hans allt annat överskuggande tema (livet och döden och den tunna gränsen 
mellan dem) är inte bara landskapstroget, det bär även på en moralisk urkraft av bibliska  
dimensioner.78

Slutsatsen han drar, eller åtminstone väljer att styrka sitt argument med, är att europeiska 

författare inte skulle kunna vara anti-urbana eller skriva om liv och död på ett bibliskt, 

moraliskt sätt. Citatet är sista meningen i recensionen så det följer ingen vidare 

argumentation som utvecklar påståendet. I en bokrecension ska det heller inte krävas. Syftet 

är inte att nå ett vetenskapligt resultat, utan det är att informera läsaren om vad boken 

handlar om på ett någorlunda underhållande sätt. Meningen fungerar delvis också därför 

som en intresseväckande slutkläm. Det är självklart att Karlsson inte ser sitt påstående som 

en absolut sanning, men det är ändå intressant eftersom han gör en klar och tydlig 

distinktion mellan USA och Europa. USA får ta på sig rollen som det ”anti-urbana”. 

Recensionen behandlar No country for old men som förvisso utspelar sig i mindre samhällen

kring gränsen mellan Texas och Mexiko. Men det säger ändå en del om recensentens 

tankegångar när han ska beskriva utomeuropeisk, och i detta fall amerikansk, romankonst.

Karlsson är inte den enda som ser slätterna i sydvästra USA som arketypen för resten av 

landet. Mikael van Reis till exempel beskriver det som ”uramerikanskt territorium”.79 En 

mer ingående definition av det ”uramerikanska” utformar Högström i sin recension av 

Blood Meridian: 

För det är inget annat än en storartad och våldsam berättelse om Amerika, en berättelse om det 
armod, den grymhet och det blod ur vilket landet också är sprunget. Och om western är en sorts 
amerikansk ursaga, utgör ”Blodets meridian” dess onämnbara, kusliga hjärta.80 

Hon förknippar landets ursprung med våld men syftar inte till frihetskriget i första hand, 

även om man skulle kunna tänkas läsa in även det. Hennes fokus ligger i första hand på 

handlingen i Blood Meridian och våldet mot indianer.

Vietnamkriget nämns flera gånger. Mest i recensionerna av No country for old men, då 

huvudkaraktären Moss är gammal Vietnamveteran. Ett par recensenter nämner även sheriff 

Bell som Vietnamveteran fast det är fel.81 Men Vietnam nämns inte bara i sådana direkta 

78 Karlsson, J. (2009), ”Moralisk urkraft av bibliska dimensioner”.
79 van Reis, M. (2010), ”Det vilda västerlandet”.
80 Högström, J. (2010), ”Ondskans mästare”.
81 Högström, J. (2009), ”McCarthys ansikte av ondskan”; Tunbäck-Hansson, M. (2009), ”Om kampen mellan 

det verkligt onda och försöken till det goda”.
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sammanhang. Även under läsning av Blood Meridian har en del recensenter haft det i 

åtanke. Van Reis skriver: ”Efter hand som jag läser Blodets meridian går mina tankar till 

andra tidsrum - till romarrikets utkanter, koloniala expeditioner i Afrika, Vietnamkriget 

förstås.”82 Hur det skulle vara ”förstås” går van Reis inte in på mer exakt. Han är dock inte 

den enda som gör kopplingen. Ulf Olsson bidrar med ett specifikt exempel: ”Det är omöjligt

att inte se Vietnamkrigets napalmdöd framför sig när man läser hur en man brinner som en 

fackla.”83 Det kan tyckas aningen långsökt att relatera till det kriget på så pass lösa grunder, 

om det inte är en mycket betydelsefull del av recensenternas bild av USA. Han placerar 

publiceringen av Blood Meridian 1985 ”mellan Vietnam- och Irakkrigen”.84 Detta tyder på 

att han ser amerikanska krig som milstolpar i landets historia mer än något annat. Att flika in

ord som ”napalmdöd” känns ur ett analytiskt perspektiv mer som ett sätt för recensenten att 

skapa effekt än något annat. Det finns dock exempel på när recensenter har sin föreställning 

och argumentation om USA mer grundad i vetenskapliga texter. Aghed nämner både i sin 

recension av The Road, och en annan text skriven som en introduktion till McCarthy, om 

”USA:s grundmyt om pånyttfödelse genom våld”.85 Termen har han med största sannolikhet 

fått från boken Regeneration Through Violence, the Mythology of the American Frontier 

1600-1860, av Richard Slotkin. Man kan fråga sig om amerikanska recensenter ser på USA 

ur samma perspektiv. Hur behandlar de liknande innehåll? Ser de också vilda västern och de 

olika krigen genom århundradena som typiskt amerikanskt?

Jämförelse med amerikanska recensenter

Det här stycket syftar till att peka ut de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan de 

svenska och amerikanska recensionerna. Genom att göra det kan man ytterligare förtydliga 

med vilka förutfattade meningar och utifrån vilka värderingar som de svenska recensenterna 

ser romanerna.

Vad gäller reaktioner på våld i de amerikanska recensionerna är det mycket som är sig likt. 

För det första är recensenterna inte sena med att klargöra att böckernas material kan utgöra 

ett hinder för vissa läsare. Det andra draget som känns igen är uppräknande av ord och fraser

som läsaren reagerar på. Det tredje är en motivering varför man ändå ska läsa böckerna. 

82 van Reis, M. (2010), ”Det vilda västerlandet”.
83 Olsson, U. (2010), ”Våldets genetik”.
84 Olsson, U. (2010), ”Våldets genetik”.
85 Aghed, J. (2006), ”En framtid i mörker”; Aghed, J. (2008), ”Ondskans ansikte”.
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Exempel på alla dessa tre inslag ser vi i en recension av Blood Meridian: 

[It] comes at the reader like a slap in the face, an affront that asks us to endure a vision of the Old
West full of charred human skulls, blood-soaked scalps, a tree hung with the bodies of dead 
infants. But while Cormac McCarthy's fifth novel is hard to get through, it is harder to ignore.86

Våldsskildrande och monotoni är de vanligaste inslagen som både amerikanska och svenska 

recensenter ser som hinder i läsningen. En specifik skillnad länderna emellan är hur de ser 

på karaktären Bell från No country for old men. En övervägande majoritet av amerikanerna 

riktar sin huvudsakliga kritik av romanen mot den gamle sheriffen. Bland annat skrivs det att

han ”sounds lika a caricature of a garrulous old man” vars ”tedious long-winded 

monolouges” bidrar negativt till omdömet av boken.87 En går till och med så långt som att 

hävda att ”the reader quickly learns to fast forward through his garrulous monolouges to get 

on with the assassinations”.88 Hur kommer det sig att de är så negativa till det? En anledning 

är att de förknippar Bells åsikter med typiskt sydstatskonservativa tankar kring kristendom 

och hyfs. Medan svenskarna också ser det som ett minus diskuterar de inte temat i samma 

utsträckning som amerikanerna. Det kan tänkas bero på att det för en svensk är lättare att 

godta att en sheriff på landet i Texas ska vara på ett visst sätt. En anledning till det är att det 

finns ett större mått av avlägsenhet mellan en svensk recensent och karaktären än vad det 

finns hos en amerikansk. Amerikanerna har ett annat utgångsläge. En skriver att 

karaktärerna i Blood Meridian är ”our own dead fathers, whom Mr. McCarthy resurrects for 

us to witness” och reflekterar kring det.89 Samma möjlighet har inte de svenska. Det bör 

dock nämnas att en viss vi-och-de-känsla även finns hos amerikanerna. De kan se 

McCarthys verk som ”sydstatslitteratur” medan svenska recensenter i första hand ser det 

som ”amerikansk litteratur”. Ett talande exempel på en fras som sammanfattar denna 

distansering är: ”Crusty red state sentiment” som en  recensent för New York Times använder

för att beskriva karaktären Bells tänkande på ett avfärdande sätt.90 

Samma, till viss del, avfärdande, ickeförlåtande ton använder de amerikaner som tar upp 

genus. Utan vidare förklaringar eller reflektioner skriver de om hur kvinnorna i McCarthys 

böcker är endimensionella, icke aktningsvärda, svaga och att de mest finns till hands för att 

86 James, C. (1985), ”Is everybody dead around here?”.
87 Donahue, D. (2005), ””No Country” The Old West with contemporary brutality”; Kakutani, M. (2005), ”On

the Loose in Badlands: Killer With a Cattle Gun”.
88 Shechner, M. (2005), ”Gunslingers and corpses populate McCarthy’s dark landscape”.
89 James, C. (1985), ”Is everybody dead around here?”.
90 Kim, W. (2005), ”Texas Noir”.
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sörja sina män.91 Ett undantag som åtminstone halvt står i kontrast till detta är en recension 

av No country for old men där recensenten skriver att kvinnor i McCarthys tidigare verk har 

varit bra skrivna. Emellertid kommenteras i samma mening att kvinnan i detta fall är fattigt 

förverkligad.92 De svenska recensenterna skriver ofta i längre, mer utförliga stycken om 

genus. Exempelvis anser Bergqvist att ”[v]arken den som vill tillskriva författaren en 

machomentalitet eller den som menar att han avtäcker den stereotypa manligheten kan sägas

ha fel”.93 Detta är ett mer öppet resonerande som tillsammans med resten av stycket (inte 

citerat här) utgör en femtedel av hela recensionen. Samma slags öppenhet för olika 

tolkningar ser man även i följande citat: 

Samtidigt som detta är en mycket manlig roman, så överraskar McCarthy i skymundan med tre 
fina kvinnoskisser. Två av dem [...] kan väl förvisso också ses som en aning idealiserade, men de 
är det i så fall på ett realistiskt vis som tar hänsyn till landskapets specifika förutsättningar och 
dess betydelser för människornas mentala och materiella villkor.94

Överlag är svenskarna mer analytiska kring ämnet, i synnerhet när det gäller vad som 

betecknas som manligt.

91 Charles, R. (2006), ”Amid fire and torment, a man and his son endure the end of the world as we know it”; 
Barra, A. (2006), ”Delving into post-apocalypse; A bleak novel by Cormac McCarthy has a father and son 
fighting to live in a world turned to ash”; Kim, W. (2005), ”Texas Noir”.

92 Lent, J. (2005), ”Blood Money”.
93 Bergqvist, M. (2010), ”Förverkligandet av en helvetisk princip”.
94 Karlsson, J. (2009), ”Moralisk urkraft av bibliska dimensioner”.
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Avslutande diskussion och sammanfattning
Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur svenska recensenter i tryckt press har reagerat 

på ett urval av Cormac McCarthys böcker. Fokus har legat på hans språkstil och behandling 

av teman kopplade till våld. Även recensenternas syn på USA som land har analyserats.

 

Recensenterna låter ofta citat ur boken tala. Det görs i tillfällen då en karaktär eller 

våldsskildring ska beskrivas. De gör dock medvetna val att inte citera de blodigaste eller 

otäckaste detaljerna. Men eftersom en av recensentens uppgifter är att underhålla och hålla 

kvar läsaren ger de ändå läsaren ett smakprov i form av snabba uppräkningar av ord 

relaterade till antingen våld eller annat avvikande beteende. Precis som recensenten går 

balansgång mellan överdrift och torftighet måste också McCarthy göra det. Han löser detta 

genom att skriva om våldet i förbifart. Angående våldet reagerar recensenterna överlag på 

två olika sätt. Den första gruppen tycker att våldet utgör ett direkt hinder i läsningen. Det är 

antingen på grund av det direkta innehållet eller på grund av den stora mängden som gör 

läsningen monoton. I de fallen uttrycker de behovet av natur- och karaktärsskildringar för att

väga upp och göra läsningen tillfredsställande. I kontrast till detta står den andra gruppen 

som tycker att våldet utgör ett slags nödvändigt ont. De anser att romanerna inte hade fått 

samma genomslag om de var mildare. Undantag från grupperna finns dock i de som tycker 

att böckerna ska läsas för våldet. En sak som recensenterna genomgående är överens om är 

att det fina i läsningen till stor del utgörs av den språkliga utsmyckningen av miljöskildring. 

På liknande sätt gör det mer avhuggna språket att våldet och de mer otäcka inslagen känns 

”äkta”. Det är ett mönster som är genomgående i alla böcker som recenseras. 

De har även reagerat på olika våldstyper kopplat till personligheter och karaktärer. De gör 

skillnad på de mer djuriskt våldsamma karaktärerna och de eftertänksamt onda. Angående 

språket tycker recensenterna att McCarthys språk fungerar bäst när det får vara i 

originalform. Även fast översättarna prisas i nästan alla avseenden tycker de i många fall att 

det är något som saknas. Det har till största del att göra med engelska språkets ordrikedom 

och att McCarthys fåordiga stil gynnas av den rikedomen. En del gör även skillnad på 

engelska och ”amerikanska”. ”Amerikanskan” är för dem så pass tätt förknippad med 

sydstatsdialekten att den svenska översättningen oundvikligen blir bristande. 
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Precis som med ”amerikanskan” kopplar recensenterna samman sydvästra USA och dess 

cowboyförflutna med ”uramerikanskt territorium”. Det får stå i kontrast till ett urbant 

Europa. Förutom sitt förflutna i vilda västern tar recensenter ofta upp amerikanska krig och 

konflikter av olika slag som tidsmarkörer, även när det inte är uppenbart vidkommande. Det 

sker inte i alls lika stor utsträckning hos de amerikanska recensenterna. I övrigt är det 

mycket som är likt. Även för dem utgör våld ett hinder och de använder sig också av 

kortfattade uppräkningar av våldshandlingar och dylikt, samt att de nämner liknande inslag 

som berikar och väger upp läsningen där det behövs. En skillnad ländernas recensenter 

emellan är att de svenska inte kan reflektera på samma sätt över det arv USA lämnar efter 

sig i karaktärerna och berättelserna i övrigt. Däremot finns även en viss tendens för vissa 

amerikanska recensenter att göra skillnad på nord- och sydstatskultur. Det finns en viss 

distansering där som man på sätt och vis också ser hos svenskarna, men i det fallet handlar 

det om skillnad mellan Sverige och USA. Sist men inte minst är skillnaden i hur mycket 

genus analyseras. De svenska recensenterna reflekterar mer kring genus är sina amerikanska 

kollegor. Frågor kring vad manlighet betyder och hur kvinnors beteende i böckerna kan 

tolkas tar mycket mer plats än hos amerikanerna där det mest konstateras att kvinnor inte 

figurerar så mycket.
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