
 

 

 

 

Masthuggets asociala 

En postkolonial analys av Zac O´Yeahs Tandooriälgen 
 

 

 

 

David Gottfridson 
 

 

 

 

Ämne: Litteraturvetenskap 

HT 2020 

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Handledare: Otto Fischer 

Examinator: Ann Öhrberg 

Litteraturvetenskapliga institutionen  

Uppsatser inom litteraturvetenskap 

 

 



1 
 

1. INLEDNING .................................................................................................... 2 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING .................................................................... 4 

2. TEORI OCH METOD ................................................................................... 5 

2.1 TIDIGARE FORSKNING ................................................................................. 7 

3. OM TANDOORIÄLGEN ................................................................................ 9 

3.1 SYNOPSIS .................................................................................................... 11 

4. ANALYS ........................................................................................................ 12 

4.1 IDENTITET .................................................................................................. 12 
4.2 MAT ............................................................................................................ 15 
4.3 RELIGION ................................................................................................... 20 
4.4 HISTORIA ................................................................................................... 22 

5. DISKUSSION ................................................................................................ 27 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................... 30 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1. Inledning  

Zac O´Yeahs roman Tandooriälgen (2006) skildrar den hårdkokte folktjänstemannen Herrman 

Barsk i sin jakt på förövarna av de brutala ”tandoorimorden”, där människor har grillats i en 

tandooriugn och sedan serverats i Masthuggets mest ökända restaurang Tandooriälgen.1 

Utredningen leder Barsk till Göteborgs kriminella undre värld där knark, sex och våld fungerar 

som valuta och en alltmera invecklad komplott börjar ta sin form. Handlingen infattar bland 

annat en sekt, terroristattentat, internationellt spioneri och en världspolitisk konspiration.

 Denna beskrivning utesluter dock en viktig detalj som nog egentligen bör nämnas innan 

man börjar skildra romanens handling. Denna detalj anspelar på att Sverige inte längre är ett 

land i romanen, utan tillhör den så kallade Asiatiska Unionen (förkortat AARC), främst styrt 

av nuvarande Indien. Göteborg kallas numera för Gautanpuri, vars befolkning består av drygt 

tjugo miljoner invånare. En ytterligare detalj i romanen är klimatförändringen som har präglat 

större delen av Europa och bland annat har gjort Medelhavet till en del av Saharaöknen, och 

Sverige till en tropisk djungel. Kollar man mer lokalt på Gautanpuri ligger metropolen vid 

utkanten av den koloniserande supermaktens områden, och står därmed som första försvarslinje 

mot den oppositionella stormakten, representerat av kapitalism och individualism i USA. Tack 

vare unionens kolonisering av staden har Gautanpuri blivit en myllrande gryta av mat, 

religioner och folk, som till största mängd härstammar ifrån Indien och dess grannländer. 

Kolonialism är därmed ett centralt tema i verket då dessa kontraster skapar konflikter mellan 

infödingarna i staden (göteborgarna) och kolonisatörerna (indierna).   

 Ofta när man talar om kolonialism, syftar man på den europeiska imperialismen och 

erövringen av utomeuropeiska länder. Kolonialism gick essentiellt ut på att man exploaterade 

ländernas resurser och kuvade dess befolkning, för att gynna den egna nationens ekonomiska 

tillväxt.2 Detta förde med sig en mängd konsekvenser för den inhemska befolkningen. I ett 

försök att civilisera den okultiverade infödingen påtvingade man denne sin religion, kultur och 

sitt språk. Detta märks även i Tandooriälgen, då den indiska kulturen kommit att dominera det 

svenska samhället. En intressant detalj är att AARC inte har erövrat Sverige genom 

konventionell krigsföring, utan genom en folkvald omröstning. Curryfolkomröstningen som 

den kallas, skedde efter de stora klimatförändringarna på kontinenten då den svenska 

befolkningen, som en konsekvens, var nära på att dö ut och därför behövde assistans från 

 
1 Zac O´Yeah, Tandooriälgen, Stockholm; Ordfront, 2006. 
2 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält, övers Oscar Söderlind, 
Stockholm, Tankekraft, 2008, s. 18. 
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unionen.          

 Koloniseringen grundar sig alltså på ett beroendekomplex mellan Sverige och den 

Asiatiska Unionen. Denna bild av svenskar (infödingar), som passiva, indolenta och i behov 

av räddning, stämmer bra överens med imperialismens förklaring till varför man utövade 

kolonialism. Kolonisatörerna förespråkade då ett eurocentriskt perspektiv som gick ut på att 

man ansåg sig själva (européer) som överlägsna andra folkslag. Man hade därmed en 

förpliktelse att hjälpa urfolket ur deras misär och ovetande genom disciplin, bildning och 

civilisering.3 Rudyard Kiplings dikt The White Man´s Burden (1899) kan nämnas som exempel 

för det moraliska rättfärdigandet som ursäktar, eller snarare motiverar, västvärldens erövring 

av andra länder.4 På liknande vis målas AARC som en slags hjälpare i nöden. Europa/Sverige 

var tvunget att välja mellan det miljöförstörande och kapitalistiska USA och det miljövänliga 

och progressiva AARC. Valet var i och med dessa premisser redan självskrivet. Enligt Ania 

Loomba används kolonialism och imperialism ofta som synonymer, men kan skiljas mellan 

genom en ”rumslig” distinktion.  

Imperialismen eller nyimperialismen kan därvid ses som ett fenomen med sitt upphov i metropolen, en 

process som leder till dominans och kontroll. Dess resultat, det som inträffar i kolonierna till följd av den 

imperialistiska dominansen, kan beskrivas som kolonialism eller nykolonialism.5 

Man kan således påstå att den Asiatiska Unionens erövring av Europa inte bör likställas med 

den europeiska kolonialismens expansion och våldsamma tillvägagångsätt. I romanens kontext 

handlar det istället om en sorts kulturell kolonialism, där det har skett en stor bosättning av 

indier i Sverige. Däremot kan man anmärka likheter när det kommer till den systematiska 

dominansstrukturen som karakteriserar imperialismen, vars konsekvens leder till kolonialism 

och förtryck av lydstatens ursprungsbefolkning. AARCs imperialistiska modell kan därför 

likställas med Storbritanniens kolonisering av Indien till exempel, vilket av allt att döma är en 

medveten jämförelse från författarens sida.      

 Anpassningen till den nya maktordningen har alltså inte varit lätt för alla invånare i 

Gautanpuri. Som infödd göteborgare lever Herrman Barsk i minoritet i sin egen hemstad. 

Distrikt som Masthugget har förvandlats till ghetton till följd av motviljan att rätta sig efter den 

nya ordningen som instiftats av den Asiatiska Unionen.  Barsks roll som protagonist är särskild 

intressant i förhållande till kolonialismens gestaltning i denna alternativa fiktionsvärld. 

 
3 Louis Tyson, Critical Theory Today. A user-friendly guide, New York; Routledge, 2015, s. 403. 
4 Rudyard Kipling, ”The White Man's Burden”, 1899, https://ux1.eiu.edu/nekey/syllabi/british/kipling1899.pdf, 
(10/12–2020). 
5 Loomba, 2008, s. 20.  
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Som svensk inföding tvingas Barsk bemöta sin kluvna identitet då han både utsätts för 

diskriminering och utanförskap, samtidigt som han strävar att få passa in i det nya indiska 

systemet. Dessa problem associeras ofta med den postkoloniala kritiken och begrepp såsom 

exempelvis otherness och mimicry. Därför kommer jag att analysera Tandooriälgen utifrån en 

postkolonial tolkning. 

 

1.1  Syfte och frågeställning 
 

Tandooriälgen publicerades 2006 och innehåller en originell och fantasirik föreställning om en 

alternativhistorisk framtid i Sverige. Medan vissa teman i berättelsen har åldrats en aning, anser 

jag att temat om identitet fortfarande känns relevant än idag. Jag är därför angelägen att 

undersöka denna skildring mer ingående i följande analys. Med tanke på romanens skildring 

av kolonialism och imperialism kan det, vid första anblick, antas att innehållet förmedlar ett 

kritiskt budskap mot sådana koncept. Barsks kluvna identitet och utanförskap är exempel på 

detta. Däremot går det att problematisera denna skildring eftersom inverteringen av historia ger 

utrymme till olika tvetydigheter i texten. Den Asiatiska Unionen målas exempelvis upp som 

befriare i romanen medan Sverige och främst USA representerar den destruktiva sidan av 

konflikten.            

 En fråga man kan ställa sig angående skildringen av kolonialism i romanen är, åt vilket 

håll pekar kritiken? Är detta endast en satirisk skrattspegel eller innehåller romanen en djupare 

kritik –av kolonialism, av det samtida Sverige? Genom en postkolonial tolkning, och med hjälp 

av begrepp såsom otherness och mimicry, ämnar jag därför att undersöka Tandooriälgen i 

förhållning till temat identitet då jag uppfattar Barsk som nyckelfigur i svaret på denna fråga. 

Uppsatsens frågeställningar lyder som följer: 

 Hur framställs kolonisatörernas och de koloniserades identiteter i Tandooriälgen och 

med hjälp av vilka centrala motiv gestaltas de? 

 Hur kan man förstå Tandooriälgen i relation till den postkoloniala kritiken? 

 Åt vilket håll pekar kritiken i romanen och hur synliggörs detta genom Barsks identitet?   
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2. Teori och Metod  

Den postkoloniala kritiken undersöker kulturella, sociala, politiska och psykologiska faktorer 

som relaterar till kolonialismens konsekvenser såsom exempelvis identitet, utanförskap, rasism 

och diskriminering. I denna analys kommer identitet diskuteras mer utförligt, vilket föranleder 

en mer grundläggande redogörelse av begreppet utifrån två postkoloniala perspektiv. Både 

Homi K Bhabha och Franz Fanon undersöker psykologiska faktorer som formar människans 

identitet, hur det skapas och kommer till uttryck. I Homi K. Bhabhas The Location of Culture 

(1994) diskuteras begreppet identitet i förhållande till hur olika stereotyper används för att 

distansera kolonisatören från den koloniserade.6 Genom att använda stereotyper, befäster man 

olikheterna mellan de två kulturerna för att på så sätt rättfärdiga erövringen av den andra. 

Stereotyper såsom ”den exotiska” och ”okulturella” eller ”barbaren” skapar fixerade rasistiska 

identiteter som åtskiljer kolonisatören från den koloniserade. Dessa stereotyper liknar Bhabha 

vid ett maktförhållande där kolonisatören skapar två förutfattade idéer om den koloniserade, 

som paradoxalt motstrider varandra. Bhabha ger exemplet av den ”svartas” stereotyp där den 

uppfattas både som barbar och hängiven tjänare på samma gång. Stereotypen av den svarta 

symboliserar en ohejdad sexuell varelse samtidigt som den uppfattas vara naiv som ett barn.7 

Stereotypen är alltså motsägande till sin natur då kolonialherren både ser ner på den svarte för 

dess underlägsenhet samtidigt som den även fruktar denne för dess egenskaper. Ambivalensen 

i stereotypen, menar Bhabha, fungerar därför som en psykologisk strategi för att befästa 

sexistiska och rasistiska identiteter.8       

 Resultatet av dessa stereotyper kallas för otherness. Konceptet leder till att 

kolonisatörerna uppfattar de koloniserade som mindre värda eller outvecklade. Som 

koloniserad blir man betecknad som ”den Andre” (the Other) och påtvingas en identitet av 

kolonisatören genom exempelvis stereotypiska etiketter som befäster de strukturella och 

kulturella maktförhållandena mellan parterna.9      

 På liknande vis, redogör Franz Fanon i Svart hud vita masker (1952) mer 

fenomenologiskt för hur, i detta fall, vita och svarta definierar varandras identiteter med hjälp 

av fastställandet av olika motsatser. En process av imitation såväl som avståndstagande sker 

mellan den vita och den svarta människan då en falsk identitet skapas mellan dem. Den svarta 

 
6 Homi K. Bhabha, The Location of Culture, London; Routledge, 1994. 
7 Bhabha, 1994, s. 82. 
8 Bhabha, 1994, s. 75. 
9 Bhabha, 1994, s. 81. 
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människan erhåller egenskaper den vita människan vill avstå ifrån. 10 Därmed påtvingas en 

kluven identitet hos den svarta människan, där man både har ett begär att imitera det ”goda” 

som vitheten står för, samt att acceptera den underlägsna rollen som en blivit tilldelad. För 

Fanon fungerar de rasifierade identiteterna, vit-svart, alltid i en dialektisk eller binär relation 

med varandra.11  

Och så kom tillfället då jag mötte den vites blick. En tidigare okänd tyngd pressad ner mig. Den verkliga 

världen ifrågasatte min värld. I den vita världen får den färgade svårigheter att utveckla sitt kroppsschema. 

Medvetenhet om kroppen är en uteslutande negerande aktivitet. Det är en medvetenhet i tredje person. 

Kroppen är omgiven av en atmosfär av oviss visshet. (…) En långsam konstruktion av mitt jag som kropp i 

en värld av tid och rum – så tycks schemat se ut. Det tvingar sig inte på mig; snarare innebär det en definitiv 

strukturering av jaget och världen – definitiv därför att det skapar en verklig dialektik mellan min kropp och 

världen.12 

Detta kan förknippas med termen epidermisation (förhudligande) som syftar på hur den svarte 

tvingas förhålla sig till sitt utseende, baserat på ens kropp och hudfärg i jämförelse med den 

vite som anses vara ”omarkerad” eller ”färglös”.13 Medan den vite anses ha tillgång till en inre 

känsla av identitet, uppfattas den svarta utifrån dess rasidentitet före alla andra aspekter av 

tillvaron.          

 Fanon beskriver ur ett psykoanalytiskt perspektiv hur kolonialismen påverkat den 

svarta människans identitet, och liksom Bhabha, hävdar Fanon att stereotypen har en stor roll 

i detta. Fanon menar att både vita och svarta påverkas av denna falska identitet, och de måste 

därför medvetandegöra och avslöja den för att därefter befrias från den. Man kan säga att Fanon 

beskriver hur det kan upplevas att vara förtryckt av en koloniserande makt, då den påtvingade 

identiteten påverkar ens psyke och självuppfattning.     

 Bhabha och Fanons teorier om identitet och utanförskap ger en insikt i hur man kan 

förstå Barsks bejakande av skam och självförakt i romanen. Som många andra infödingar 

påverkas han av klichéartade stereotyper som associeras med den etniskt svenska befolkningen 

i Gautanpuri. Han är även medskyldig till detta då han känner avsky för många av sina 

landsmän som utövar ”traditionella” svenska seder. Barsk försöker därför att uppta olika 

 
10 Franz Fanon, Svart hud vita masker (1952), övers. Stefan Jordebrandt, Göteborg; Diadalos, 1997, s. 107.  
11 Loomba, 2008, s.145. 
12 Fanon, 1997, s. 108. 
13 Seunghyun Song, ”Bridging Epidermalization of Black Inferiority and the Racial Epidermal Schema: Internalizing 
Oppression to the Level of Possibilities”, DiGeSt. Journal of Diversity and Gender Studies Vol. 4, No. 1, 2017, 
https://www.jstor.org/stable/pdf/10.11116/digest.4.1.3.pdf?refreqid=excelsior%3A6bbd9c922aa6101d195785b601c8d
9d4, (10/12–20). 
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indiska kutymer under handlingens förlopp, vilket teoretiskt kan förknippas till ett ytterligare 

postkolonialt begrepp, nämligen föreställningen om mimicry. Bhabha diskuterar begreppet och 

ifrågasätter bland annat Fanons avgränsning av begreppet som ”the psychic choice is to turn 

white or disappear.”14 Bhabha menar att mimicry kan istället förstås som; en psykologisk 

mekanism, både omedvetet och medvetet, där den koloniserade härmar kolonialmaktens kultur 

för att själv åtnjuta den priviligierade kulturen eller underminera den.15 Med underminera, 

menar Bhabha att mimicry både kan fungera som ett sätt för kolonialmakten att eliminera 

ursprungsbefolkningens kultur, och som ett sätt för infödingen att kamouflera sig bland 

kolonisatörerna. Mimicry fungerar då som en mask, vars imitation gör narr av kolonisatörernas 

anspråk på auktoritet.  Även mimicry kommer därför att diskuteras i analysen eftersom det kan 

ligga bakom Barsks utforskande av den indiska kulturen.    

 Min metod kommer att gå ut på att identifiera specifika teman och motiv som bär upp 

den koloniala diskursen i romanen. Genom närläsning av verket, ska jag i analysen belysa 

tematiska aspekter som skildrar den göteborgska infödingen och den indiska kolonisatören i 

Tandooriälgen, samt peka ut skillnader mellan dem. I diskussionen kommer jag sedan att 

behandla hur dessa aspekter förhåller sig till skildringen av otherness och mimicry och hur de 

på så vis kan tolkas som kritik.  

 

2.1 Tidigare forskning 

Eftersom det inte finns någon forskning på Zac O´Yeah har jag valt istället att uppmärksamma 

två författare som jag anser vara relevanta inom den postkoloniala forskningen, och därmed 

inspirerande exempel för min analys. Den första författaren, Ralph Ellison, representerar ett 

internationellt exempel på den postkoloniala forskningen, medan den andra, Jonas Hassen 

Khemiri, representerar en svensk sådan. Båda författare skildrar den Andre från protagonistens 

synvinkel och detta görs inte minst i Ellisons roman Invisible Man (1952). Sammanfattningsvis 

handlar berättelsen om en onämnd protagonist vars livsupplevelser präglas av en social 

osynlighet. Romanen är en kommentar till det afroamerikanska tillståndet i USA under det 

tidiga 1900-talet, och tar upp diverse strukturella och sociala faktorer som påverkar den svartes 

osynlighet i det amerikanska samhället.16 Osynligheten är därmed något som starkt förknippas 

med konceptet otherness.        

 
14 Bhabha, 1994, s. 120. 
15 Bhabha, 1994, s. 120–121. 
16 Ralph Ellison, Invisible Man, New York; Vintage, 1995. 
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 Lucia Hera Culda behandlar i sin uppsats romanens bildliga uttryck av den Andre och 

menar på att ordet electricity fungerar som en metafor i Ellisons skildring av den vita och 

förtryckande maktstrukturen. Culda bygger sitt resonemang på postkoloniala teoretiker såsom 

Ania Loomba, Edward Said och Homi K. Bhabha och utgår ifrån deras förståelse av otherness. 

Uppsatsen drar även paralleller mellan Invisible Man och Mary Shelleys Frankenstein (1823) 

i relation till den Andre och elektricitetsymboliken. Till skillnad från Frankenstein, där 

elektricitet representerar otherness, fungerar elektricitet i Invisible Man som ett sätt för 

protagonisten att motstå eller uthärda den.17 Detta är en intressant tolkning eftersom det 

synliggör protagonistens trots emot osynligheten och dennes strävan efter en egen röst. 

 Jonas Hassen Khemiri är en författare som har uppmärksammats inom den litterära 

svenska offentligheten i samband med fenomenet ”invandrarförfattare”, eller i hans fall ”andra 

generationens invandrarförfattare”. Bland forskningen inom detta fenomen kan man nämna 

Wolfgang Behschnitt som bland annat uppmärksammar sådana författares inflytande i 

skapandet av den svenska självbilden som ett ”multikulturellt och mångfaldigt samhälle”.18 I 

romanen Ett öga rött (2003) skildrar Khemiri tonårspojken Halims kamp mellan den svenska 

identiteten och hans utländska rötter som han inte vill gå miste om. I Halims skola utförs den 

så kallade integrationsplanen, som enligt Halim vill sudda bort hans identitet och omvandla 

honom till svensk.19 Här kan man finna paralleller till Ellisons roman, där den Andre inte har 

en röst och därför måste kämpa emot det etablerade systemet.     

 Sara Lindberg Jansson undersöker i sin uppsats matens roll i Khemiris roman och hur 

mat rent narratologiskt kan användas för att skildra kulturkrockar och konflikter mellan 

immigranter och inhemska grupper. Mat spelar en viktig roll i den kulturella identiteten och 

kan användas som ett sätt att skapa sociala sammanhang men även skapa klyftor mellan olika 

kulturer. 20 Detta är relevant eftersom matens funktion i Tandooriälgen på många sätt kan liknas 

och jämföras med den i Ett öga rött. Därför kommer identitet och mat behandlas mer utförligt 

i uppsatsens analysdel.           

 Ett ytterligare verk av Khemiri som bör nämnas är Montecore: En unik tiger (2006) 

 
17 Lucia Hera Culda,”Invisible Power: Electricity and Social Visibility in Ralph Ellison's Invisible Man”,C-
uppsats i språk, kultur och kommunikation, Linnéuniversitetet, 2014, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:695324/FULLTEXT01.pdf, (24/11–2020).   
18 Magnus Nilsson, ”Litteratur, etnicitet och föreställningen om det multikulturella samhället”, Samlaren, 2008, 
s. 270–304.   
19 Jonas Hassen Khemiri, Ett öga rött, Stockholm; Norstedts, 2003. 
20 Sara Lindberg Jansson, ”Berätta med mat, En narratologisk analys av Ett öga rött”, C-uppsats i 
litteraturvetenskap, Linköpings universitet, 2014, http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:788410/FULLTEXT01.pdf, (24/11–2020). 
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som fiktivt skildrar Khemiris pappa Abbas liv och hans upplevelser i Sverige.21 Den svenska 

identiteten skapas genom språket, gemenskapen, historien och kulturen vilket även pekar ut 

svårigheterna inom den svenska integrationen. Romanen skildrar på många sätt hur den 

nationella gemenskapen uppfattas och hur svårt det kan vara att uppnå villkoren som ställs för 

att bli accepterad som svensk.         

 Sara Hallonsten skriver i sin uppsats om Montecore: En unik tiger i förhållande till 

Edward Saids teorier om den Andre och skapandet av ”vi och de” i romanen. I uppsatsen 

används dialoger i romanen för att illustrera karaktärernas positioner gentemot den föreställda 

gemenskapen i Sverige. Rasism är ett särskilt uppmärksammat tema i uppsatsen där Hallonsten 

ger exempel på Abbas svårighet att bli accepterad som svensk, både från ”svenskar” och 

”blattar”.22 Upplevelser av alienation och rasism kan även läsas in i Tandooriälgen då Barsk 

saknar samhörighet med någon etnisk grupp. Dessa tidigare verk och uppsatser har inspirerat 

min analys av Tandooriälgen och hur den kan förstås utifrån den postkoloniala forskningen.  

 

3. Om Tandooriälgen 

Här ges en kort introduktion om Tandooriälgens författare och sedan förs en diskussion om 

romanens genre, form och innehåll.        

 Sakari Nuottimäki (1967–), mer känd som Zac O´Yeah, beskriver sig själv (på 

hemsidan www.zacoyeah.com) på detta vis:”Angående Zac O’Yeah kan det påstås att 

han/den/det är en författare och möjligen någon form av konstnärstyp. Född i Finland under 

föregående årtusende, reinkarnerad i Indien i detta årtusende”23 O´Yeah bor även i Bangalore 

Indien numera.24 Biografin Mahatma! Eller konsten att vända världen upp och ner (2008) och 

”Majestic-trilogin” är i sällskap med Tandooriälgen ytterligare exempel på hur Indiens kultur 

har påverkat O´Yeahs karriär och författarskap. Författarens anknytning till Indien är således 

lika explicit i hans privatliv, som i hans publicerade verk.     

 När det kommer till romanens genre, kan det vara lämpligt att först definiera genre i 

dess allmänna beteckning. Genre kan förstås som ”olika gemensamma innehållsliga drag, 

 
21 Jonas Hassen Khemiri, Montecore: En unik tiger, Stockholm; Norstedts, 2006. 
22 Sara Hallonsten, ”Den tigrerade svenskheten: konstruktionen av en ”svensk” identitet i Jonas Hassen 
Khemiris roman Montecore: En unik tiger”, C-uppsats i litteraturvetenskap, Södertörns högskola, 2013, 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:690544/FULLTEXT01.pdf, (24/11–2020).  
23 Zac O´Yeah, http://www.zacoyeah.com/about, (25/11–2020).  
24 Wikipedia.se, “Zac O´Yeah,  https://sv.wikipedia.org/wiki/Zac_O'Yeah, (25/11–2020).  
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språkliga byggelelement, stildrag och verkningsmedel.”25 Trots att genrebeteckningen har sett 

annorlunda ut under olika litteraturhistoriska perioder, utgår en normativ klassificering från 

verkets övergripande struktur, språkliga drag, syfte och målgrupp eller litterära värde.  

 Zac O´Yeah beskriver Tandooriälgen som ”den komiska thrillern”26, vilket är enligt 

mig, en lämplig genreavgränsning av verket. Kriminalroman och deckare är ytterligare 

alternativ men dessa är inte riktigt allomfattande när det kommer till innehållet i romanen. 

Förvisso är handlingen inramad i en kriminalroman där karaktärer och intrig spelar på typiska 

deckarmotiv som är förknippade med genren. Men det finns även en konsekvent satirisk ton i 

verket som underminerar denna uppfattning. Detta framgår tydligast i samhällskritiken som 

genomsyrar romanens narrativ. O´Yeahs egna beteckning av ”komisk thriller” fungerar i fall 

man läser Tandooriälgen som en deckarparodi vars egentliga syfte är samhällskritik. Parodin 

kan förstås som en ”medveten förvrängning i förlöjligande syfte (…) varvid förebildens 

innehåll förändras medan dess form behålles”27. Min uppfattning är att Tandooriälgen 

bibehåller kriminalromanens form som en färdig matris, för att på så sätt propagera för ett 

samhällskritiskt budskap i dess innehåll.      

 Herrman Barsks roll som berättare blir i sådana fall väsentlig. Dels är Barsk en 

konventionell arketyp inom deckargenren vilket gör honom lättillgänglig att förstå i början på 

romanen. Barsks ämbete är särskilt viktig ur denna aspekt, då man förstår mycket av karaktären 

utifrån hans yrkesroll som folktjänsteman (detektiv). Den typiske protagonisten i 

kriminalgenren är vardagens medelklasshjälte som trots sin ensamma persona har en stark 

övertygelse för rättvisa. 28 Som läsare är man medveten om denna konventionella topik vilket 

gör Barsk som berättare identifierbar och lättbegriplig. Genom återblickar och referenser, 

beskriver Barsk förändringen som skett i Göteborg och belyser därmed kolonialismens 

påfallande konsekvenser. Barsk, som berättare, agerar därmed som en guide i romanens okända 

landskap för att synliggöra och problematisera teman om kolonialism, miljö, religion, 

kapitalism etcetera. 

 

 
25 Anna Nordlund, Varför litteraturvetenskap? -En ämnesintroduktion för nya studenter, Lund; Studentlitteratur, 
2013, s. 23. 
26 Zac O´Yeah, http://www.zacoyeah.com/about, (07/12–2020).  
27 Nationalencyklopedin, ”Parodi”, http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/parodi, 
(23/12–2020). 
28 Dennis Porter, ”The Private Eye”, The Cambridge Companion to Crime Fiction, red. Martin Priestman, New 
York; Cambridge University Press, 2003.  
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3.1 Synopsis  
  
Här sammanfattar jag romanen i en synopsis och introducerar kort några identitetsgrupper i 

Gautanpuri, som kommer att vara relevanta i senare analysavsnitt.  

 Folktjänsteman Herrman Barsk snubblar en kväll över fyra lik som blivit grillade i en 

tandooriugn i restaurangen Tandooriälgen. Han förföljer den kvinnliga kocken Inger Hanzon 

som flytt brottsplatsen men förmår inte att gripa henne. Med hjälp av ledtrådar såsom hennes 

bortkastade kockkläder och en upphittad skolkatalog, lyckas Barsk identifiera och spåra henne 

till en kristen fanatisk sekt. Denna sekt (finansierad av den amerikanska underrättelsetjänsten 

CIA) planerar att terrorisera Gautanpuri så att USA sedan kan invadera staden och följaktligen 

förklara krig mot AARC. Tillslut lyckas Barsk arrestera förövarna av tandoorimorden samt 

rädda staden från detta världsomfattande hot. Barsk kommer även i kontakt med ett antal 

grupper som på olika sätt speglar hans egen relation gentemot identitet och etnisk/social 

tillhörighet i romanen.  Den etniska svenska befolkningen kan kategoriseras inom tre 

framträdande grupper.         

 Den första gruppen kallas för de asociala, vars liv spenderas på Masthuggets gator i 

fattigdom, kriminalitet och missbruk. Dessa invånare utgörs mestadels av arbetslösa 

alkoholister och prostituerade som på grund av sin vägran att assimilera sig, lever i osäkerhet 

och utanför det sociala skyddsnätet. De asociala anses därför ligga i botten av det hierarkiska 

systemet i Gautanpuri. Den andra gruppen är de som har anpassat sig tämligen bra till den 

indiska kulturen. Dessa medborgare har assimilerat sig, talar ”common language” (engelska) 

och lever i förhållandevis normala tillstånd i det nya indiska samhället. Den tredje gruppen kan 

inte avgränsas till en tydlig samhällsklass (likt de två första grupperna) utan snarare 

kategoriseras efter ideologiska och religiösa distinktioner. Denna grupp består av 

nationalistiska och kristna extremister som genom våld och terror opponerar sig emot den 

rådande asiatiska makten. De flesta i denna grupp har dock lämnat landet och skapat ett litet 

mini-Sverige i Sydamerika kallat Nueva Suecia. Denna koloni är endast en parentes i 

berättelsen men beskrivs bland annat att vara i ständig finanskris och ha starka förbindelser 

med USA. Det är alltså denna grupp som ligger bakom morden och komplotten i berättelsen. 

  I analysen kommer jag att utgå ifrån att Barsk representerar spektrat av etniska 

svenskar i romanen. På samma sätt kommer Barsks kärleksintresse Kumkum representera den 

indiska befolkningens spektra av identiteter. Som ung fick Kumkum stipendium och drömde 

om karriär efter sin collegeexamen i Patna, men hon blev istället olyckligt bortgift till 

utlandsadministratören Patiparmeshwar av sina föräldrar. Nu i Gautanpuri arbetar hon som 
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brevbärare och blir på så vis bekant med Barsk, som hon anställer som hennes privatdetektiv 

för att skugga sin otrogna man. Barsks bevakning av Patiparmeshwar leder honom till 

upptäckten av tandoorimorden. Kumkum och Barsks relation fungerar som en balansgång 

mellan två olika åskådningar och perspektiv då Barsk stävar efter att vinna Kumkums kärlek 

samtidigt som han kämpar med sin självbild som inrymmer föreställningar av skuld, skam och 

självförakt.   

 

4. Analys 

I analysen kommer jag först att behandla skildringen av huvudtemat identitet i romanen. Här 

ges en allmän introduktion om förhållandena mellan infödingar och kolonisatörer i Gautanpuri 

och var Barsk placeras i allt detta. Därefter tar jag upp ytterligare centrala motiv som skildrar 

stereotypiska gestaltningar i romanen, och hur de kan förknippas med skapandet av den Andre 

och mimicry. 

 

4.1 Identitet  
 

Beträffande valet av tema anser jag att identitet, eller mer specifikt skapandet av identitet, är 

grundläggande i romanens skildring av Barsk som karaktär. Det finns omfattande teorier kring 

identitetsskapande, i synnerhet när det kommer till den postkoloniala kritiken. Ordet identitet 

kan tolkas utifrån två olika definitioner. ”1. full[komlig] överensstämmelse, absolut likhet, 

likstämmighet, kongruens, enahanda beskaffenhet” 2. Jag, personlighet, styrka sin identitet 

legitimera sig, bevisa vem man är, styrka att man är den man utgör sig för att vara”.29 Identitet 

kan alltså förstås utifrån ett överensstämmande kollektiv eller som en självständig förståelse 

av ens tillvaro. Båda definitionerna kan appliceras i den postkoloniala teorin.   

 Edward Said beskriver i Orientalism (1978) hur den europeiska/västerländska 

självbilden (Jaget) tillkom genom skapandet av en motbild (den Andre) som i kontrast kommer 

ifrån Orienten. Den egna identiteten är därför beroende av en slags antites, motsatt idé, som 

formar den egna självuppfattningen. 30 I Tandooriälgen kan man uttyda ett antal motsatser som 

skiljer de göteborgska infödingarna från de indiska kolonisatörerna. Självklart kan man hänvisa 

 
29 ”Identitet”, Nordstedts Svenska Synonymordbok, red. Hanna Gerhardsen, Stockholm; Norstedts; 2009.  
30 Edward W. Said, Orientalism, övers. Hans O. Sjöström, Stockholm; Ordfront, 2016, s. 64.  
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till uppenbara skillnader såsom gruppernas etnicitet och språk osv, men i detta fall kommer jag 

att främst belysa andra kulturella skillnader/motsatser som tas upp i romanen. Barsks 

identitetskris utgår, för det mesta, ifrån dessa skillnader som tvingar honom att välja mellan två 

olika världsbilder. Dessa val handlar bland annat om vilken mat han bör äta, hur våld påverkat 

hans liv, vilken religion han ska tro på och vilken historia han bör förhålla sig till. Dessa motiv 

kommer att behandlas längre fram i analysen, men först kommer en mer allmän introduktion 

om Herrman Barsks som koloniserad inföding i Gautanpuri.     

 I början på romanen är Barsk en stolt göteborgare med nostalgiska minnen som härleds 

tillbaka till en tid då staden kallades Göteborg. ”Fontänen var ett arv från Göteborgs storhetstid 

som hamn för Ostindiska kompaniet och Barsk var stolt över stadens historia.”31 Barsks stolthet 

över stadens förflutna stämmer överens med den nationalistiska gruppens åsikter om Sveriges 

historiska arv. Den stämmer även överens med de asocialas ovilja att släppa taget om idealet 

av Göteborg som deras hemstad. De asocialas trots bygger alltså på en nostalgisk uppfattning 

av det ”gamla Göteborg” medan nationalisterna erinrar om det ”gamla Sverige”. I Gautanpuri 

är dock ”svenskhet” inte den huvudsakliga skillnaden mellan infödingarna och kolonisatörerna 

i staden. Termen inföding tycks snarare referera till en göteborgsk folkgrupp, som naturligtvis 

har svenska kutym, men hellre förknippar sig med staden Göteborg än med landet Sverige. 

Trots detta är infödingarna en minoritet i Gautanpuri och som protest vägrar de assimilera sig 

till den nya kulturen. Detta exemplifieras genom motviljan att tala Common Language eller 

ändra namnen på stadens gator.  

I allmänhet sket infödingarna i nya gatunamn. De sket också på trottoarerna i någon sorts illa artikulerad 

protest. När middagssolen stekte jäste kloakerna och kvarteren luktade som ett hett utedass, trots varningarna 

som målats på husväggar. Förbuden hade formulerats på det gemensamma språket, ett taktiskt misstag vad 

gällde de äldre göteborgarna som vägrade tala annat än göteborgska.32  

Kvarteret som beskrivs i citatet ligger i Masthugget, den enda stadsdelen som sagt nej till 

curryfolkomröstningen och som ännu hävdar sin frihet från den Asiatiska Unionen. Som 

konsekvens har stadsdelen utarmats och förvandlats till ett ghetto, där arbetslöshet, kriminalitet 

och misär blivit normen. Barsk beskriver det som ett ”levande museum” där klockorna har 

stannat och fyllona svär på ”osande göteborgska”.33      

 Barsk arbetar inom Gautanpuris polisväsende, i en avdelning som kallas för 

folkrättelsetjänsten. Med arbetsuppgifter som kan liknas vid en detektiv eller kriminalare, 

 
31 O´Yeah 2006, s. 12. 
32 O´Yeah 2006, s. 15. 
33 Ibid. 
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uppvaktar Barsk Masthuggets undre värld, med allt som det kan beteckna. Sex -och 

knarkhandeln tycks vara det största problemet i stadsdelen. Barsk beskriver Masthugget som 

en plats där ”utländska sexturister kommer (…) och begår övergrepp på infödingsbarn.”34

 Barsk har i och med sin arbetstjänst lyckats bryta sig loss från den asociala stämpeln 

som tilldelats infödingarna och har istället integrerat sig i samhället. Trots detta kan han inte 

undfly sina rötter. Då Barsk inte längre anses vara asocial, måste han som folktjänsteman 

övervaka dem genom att patrullera Masthuggets gator och torg. Barsk har med andra ord 

tilldelats den mest otacksamma posten inom Gautanpuris polisväsende.   

 Infödda göteborgare verkar dock inte vara de enda som påverkas av segregering och 

fattigdom i Gautanpuri. Den finländska populationen tycks också uppleva liknande förtryck i 

den stora metropolen. 

Finnarna utgjorde tekniskt sett en egen kast även om de generellt buntades ihop med andra göteborgare i 

folkräkningar. Rent statistiskt led majoriteten finnar av en dödlig cocktail av könssjukdomar, tbc och 

alkoholrelaterade hjärnskador, medan en minoritet var tillräckligt bildade för att uttala flerstaviga ord. I och 

för sig hade Barsk, själv infödd, också problem med att sätta ihop satsdelar till meningar.35  

Liksom infödingarna, lider finnarna av den nya maktens samhällsstrukturer som resulterat i allt 

från könssjukdomar till analfabetism. Kastsystemet som nämns i citatet uppmärksammas aldrig 

i detalj i romanen men det är uppenbart att den baseras på det indiska kastsystemet som 

uttrycker en social, ekonomisk och religiös hierarki förknippad med idéer om renhet och 

nedsmutsning.36 Denna idé kan återkopplas till föreställningen om rasism och exempelvis hur 

individer bedöms utifrån etnicitet, klass och kön. Infödingarna och finnarna anses alltså ligga 

i bottnen av de sociala kasten.         

 Det finns dock enstaka undantag. Familjen af Spärrman tillhör exempelvis de ”rika 

samhällskasten”. I jämförelse med de asociala har de alltså en klart högre social ställning. Pehr 

och Medea af Spärrman kan beskrivas som nyrika, wannabe-aristokrater som i sin nya ställning 

försöker ge intrycket av en svenskadlig överklass. Familjens förbindelser med Nueva Suecia 

och USA anmärks av Barsk då han noterar en LP skiva med Astrid Lindgren-visor och 

amerikanska populärporträtt i deras lägenhet.37 Parets dotter Carolina af Spärrman (uttalas 

Caaarolina) är, ovetandes av föräldrarna, även ledare i sekten som begår tandoorimorden. För 

att återgå till kastsystemet i romanen, exemplifieras detta då Barsk först träffar paret af 

 
34 O´Yeah 2006, s. 166. 
35 O´Yeah 2006, s. 27.  
36 Loomba, 2008, s. 127. 
37 O´Yeah 2006, s. 77.  
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Spärrman: ”Barsk tog i hand. Han var pinsamt medveten om kastklyftorna som skilde honom 

från andra, klyftor som placerade honom längst nere i botten på mätbara skalor.”38  

 Trots sin ställning inom polismakten anses Barsk ändå representera den lägsta 

samhällskasten i Gautanpuri. Infödingarna räknas följaktligen som andra klassens medborgare, 

med undantag till vissa enskilda individer som lyckats nyttja systemets kryphål för att själva 

stiga upp i kastsystemet på bekostnaden av andra.  

     

4.2 Mat 
 

Mat har ofta en viktig roll i representationen av kulturella identiteter och historiska arv. I 

Tandooriälgen används maten som ett verktyg i skapandet av stereotyper som på så vis leder 

till större alienation och splittring mellan folkgrupperna i Gautanpuri. Mat i relation till 

otherness är inte ett ovanligt forskningsobjekt då jag har nämnt Sara Lindberg Janssons uppsats 

i tidigare forskning. Där undersöks Halims motstånd och strävan att få integrera sin mat i det 

svenska samhället. Halims kamp för att värna om sitt hemlands mat, räddar honom ifrån att 

tappa sin kulturella identitet.39 Lost in translation: Food, identity and otherness (2016) av 

Simona Stano är ett ytterligare exempel på en artikel som behandlar matens roll i skapandet av 

sociokulturella identiteter. Ofta kan missförstånd och okunnighet vara anledningen till att 

stereotyper skapas, vilket inte minst sker genom gestaltningen av kulturers matvanor och 

seder.40           

 I Tandooriälgen kategoriseras den göteborgska och indiska identiteten efter respektive 

grupps förhållning till ätandet av kött. Herman Barsk inleder berättelsen som erkänd köttätare 

och är mån om att värna om sin rättighet av att få äta djurkött. Detta är något som numera 

associeras med den göteborgska befolkningen eftersom många av dem inte har velat anpassa 

sig till den indiska matkulturen som mestadels består av en vegetarisk kost. ”Liksom de flesta 

infödingar var Barsk en inbiten kaffedrickare. Han hade dessutom svårt för vegetarianism. 

Inget principiellt emot hälsosam mat, brukade han muttra, men slickar hellre hundskit från 

trottoaren.”.41 I och med tandoorimorden sker dock en förändring hos Barsk. När han inser att 

tallriken med grillad lever (som han äter i första kapitlet) är gjord på människor, uppstår en 

 
38 O´Yeah 2006, s. 78. 
39 Sara Lindberg Jansson, 2014, s. 33. 
40 Simona Stano,”Lost in Translation: Food, Identity and Otherness”, Semiotica, vol. 2016/no. 211, 2016, s. 81–
104. 
41 O´Yeah 2006, s. 16.  
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fysisk och psykisk reaktion hos Barsk som inte längre klarar av att äta någon kötträtt efter 

händelsen. Han försöker istället vänja sig vid alltfler vegetariska rätter, som tillslut i berättelsen 

faller honom i smaken. Denna förändring sker succesivt där han först inser att han inte längre 

vill äta något kött. ”Barsk bad att få påtår på kaffet och en vegetarisk risrätt, hans aptit på kött 

hade minskat drastiskt”.42 Och sedan när han äter middag hos Kumkum kan man tolka att 

förändringen är fullbordad då han inser att vegetarisk mat både är välsmakande samt ett bättre 

alternativ till nötkött. Den detaljrika framställningen av maten illustrerar denna förändring. 

Till förrätt serverade hon smörstekta potatisbullar fyllda med ärtor, spenat och chilipeppar. I huvudrätten 

ingick en bytta biryani vars recept enligt Kumkum var familjens hemlighet, det gick i arv från mor till dotter, 

men så pass mycket kunde hon avslöja att det bland annat ingick saffranskryddat långkornsris från Bihar 

och färska fiskfiléer från Babuganjs marknad – rohu, eller karp, sågs som vegetarisk mat inom familjen, 

detta accepterade Barsk villigt eftersom varje cell i hans kropp längtade efter icke-vegetariskt protein. 

Sidorätterna bestod av grönsakskebab så saftig att den smälte när Barsk högg tandställningen i den; kikärtor 

från Kabul i tamarindsmaksatt curry; vattnig pumpa i mild sås; stekta potatisstrimlor på bengaliskt vis. Barsk 

blev förvånad över att vegetarisk mat var så … gott.43 

Gällande framställningen av tillagade kötträtter finns det däremot få beskrivningar där maten 

skildras som aptitretande. Med tanke på hur mycket mat spelar in i Barsks personlighet, dels 

hur man tidigt får veta att han ogillar vegetarisk mat, dels hur han gradvis ändrar sin ställning 

i frågan, är avsaknaden av tilltalande kötträtter i romanen noterbar. Ett enstaka undantag kan 

tolkas i samband med Barsk kommentarer om kryddstark mat, då han beskriver hur älgköttet i 

Tandooriälgen tillagas. 

Från början hade Barsk varit tveksam till kryddstark mat, men gradvis anpassade han sig när han insåg att 

en skopa curry blivit alltmer nödvändigt när växthuseffekten satte charkuteriprodukter i härsken jäsning. 

Skeptiker ansåg att Tandooriälgen vanhelgade skogens konung, andra tyckte att det var på tiden och menade 

att man aldrig mer behövde äta segt älgkött. Hammar, en pensionerad sjökapten av något slag, hade i ett 

hamnbesök i Mumbai kommit på idén att marinera älg i yoghurt tills köttet blev mört och därefter grilla det 

i lerugn.44 

Förutom denna redogörelse, saknar verket positiva exempel på goda kötträtter. Jag är dessutom 

tveksam till att ens kalla denna skildring positiv. Visst, marinerad älg i yoghurt låter tämligen 

smakfullt, men faktumet att Barsk måste ta ”en skopa curry” för att ens kunna äta charkvaror, 

är enligt min uppfattning, ett ytterligare bevis som stärker den motsatta tesen. Barsk njuter 

förvisso av den grillade levern innan han inser att den är från en människa. Insikten bidrar dock 

 
42 O´Yeah 2006, s. 35. 
43 O´Yeah 2006, s. 221. 
44 O´Yeah 2006, s. 17. 
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senare till en alltmer motbjudande skildring där Barsks spyr upp ”leverstycken” och ”enzymer 

sprutande ur näsan”.45 Denna reaktion reflekterar vidare de obehagliga skildringarna av kött i 

berättelsen. En ytterligare scen där kräkning och kött beskrivs tillsammans sker i prologen då 

Barsk träffar en asocial vid namn Freja Persson. ”Hennes spyor hade en blekröd färg och 

köttbitar plumsade i vattnet.”46        

 Kött beskrivs även i förhållande till döda människor och deras kroppar: ”Metallskivan 

var täckt av grillade köttstycken arrangerade så att de tillsammans bildade någonting som var 

avsett att se ut som en människa.”47 Det mördade offret har reducerats till ”grillade köttstycken” 

och saknar identifieringen av någon slags mänsklighet. Ett annat exempel är skildringen av en 

bombexplosion, där efterverkningarna beskrivs på följande vis: ”Med en handduk virad om 

höfterna sprang han hostande upp på vinden, där blod hade stänkt överallt. Kitabwalla låg på 

rygg i trappan, de andra var utspridda som köttfärsklumpar kring det söndertrasade förrådet.”48 

Bomboffrens decimering till ”köttfärsklumpar” är ännu en färgstark beskrivning av den döda 

människans likställande till kött. Parallellen mellan döda människokroppar och köttfärs skapar 

en minst sagt otrevlig association till anrättningen. Detta kan spegla Barsks växande obehag 

gällande kötträtter.         

 Idén om kött som mat blir alltmer onaturlig för Barsk. I och med att han har ätit av de 

mördade offren, blir distinktionen mellan älgkött och människokött diffus för honom. 

Genomgående i romanen återkommer scener där han vämjes över tanken på att äta kött, vilket 

tillslut, med Kumkums hjälp, driver Barsk att bli vegetarian. ”Han var numera helt övertygad 

om sin vegetarianism, så han spottade ut korven och studerade med hopknipna läppar 

rubrikerna.”49           

 En ytterligare dimension i romanen som skildrar kött i en negativ konnotation är 

relationen mellan köttätandet och kannibalismen. Barsk råkar, som tidigare nämnt, äta en 

människas grillade lever vilket i slutändan får honom att ändra på sin kost. Detta skulle man 

kunna kalla för en omedveten handling av kannibalism. Detta är dock inte det främsta exemplet 

på kannibalism i romanen. Inger Hanzon, även kallad kannibalen, är kocken som Barsk råkar 

på då han först upptäcker morden i Tandooriälgen. Hon har tillagat de mänskliga maträtterna 

och har därtill försökt mörda Barsk på kuppen. En beskrivning som allt eftersom återkommer 

gällande Ingers utseende är skildringen av ”köttätartänder” som blottas då hon öppnar 

 
45 O´Yeah 2006, s. 25. 
46 O´Yeah 2006, s. 11. 
47 O´Yeah 2006, s. 143. 
48 O´Yeah 2006, s. 251. 
49 O´Yeah 2006, s. 235. 
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munnen.50 Ord som kannibal och köttätare blir stående epitet för Ingers karaktär, vilket skapar 

en hotfull och manisk bild av en gestalt som besitter barbarliknande egenskaper. Då Inger har 

tillagat de mänskliga tandoorirätterna, bevisas det dock aldrig att hon de facto har ätit av dem. 

Istället motiveras dådet som en symbolisk gärning. ”Men varför tandoori? Sa Barsk. Vi dödar 

fienden, de kremeras, tekniken är fiendens egen sa kockutbildade Inger Hanzon.”51 Inger är, 

som detta citat nämner, kockutbildad och ser detta som ett sätt att vedergälla unionen för deras 

kolonisering av Sverige. Öknamnet ”kannibal” som hon annars blir kallad, är möjligtvis en 

förenkling av hennes faktiska personlighet. Angående kannibaler, uppmärksammar Homi K. 

Bhabha hur detta binamn används i skapandet av stereotypen ”barbaren” som återkopplar 

tillbaka till konstruktionen av den Andre.52        

 En karaktär som kan jämföras med Inger Hanzon är Barsk kärleksintresse Kumkum. 

Som indisk bosättare är hon förstås vegetarian, och som påvisats i tidigare citat är hon en 

skicklig vegetarisk kock. Kumkum representerar även ickevåldet, då Barsk strävar att få vinna 

hennes kärlek delvis genom att ge upp sina våldsamma vanor. Inger representerar alltså den 

köttätande barbaren medan Kumkum representerar den förståndiga vegetarianen. Detta kan 

exemplifieras med då Kumkum förknippar kannibalismen med Sveriges köttätande och 

våldsamma historia.  

När jag läser om infödingar som ägnar sig åt kannibalism blir jag orolig. Det påminner mig om att er 

populäraste sagofigur Pippi Långstrump har en pappa som är kung över kannibaler, och jag frågar mig om 

det kan vara en slump? I min kultur äter vi inte kött. Våld och brutalitet är en grundsten i köttätarkulturer: 

för att ni ska ha mat på bordet måste oskyldiga däggdjur dö. Jag läste på kursen i kulturhistoria att era 

förfäder brände ner bibliotek och lemlästade intellektuella. Ni äter nötkött. För er är ingenting heligt.53 

Kumkums tankegång utgår ifrån att våldet och köttätandet härstammar ifrån den svenska 

kulturen och dess förfäder. Huruvida Efraim Långstrumps fiktiva sjörövartåg är relevanta i 

denna jämförelse är jag oviss om. Vikingaexemplet däremot är ett återkommande motiv i 

verket som kommer att behandlas i senare del av analysen. Hur som helst är våld och köttätande 

synonymt med varandra. Det oskyldiga djuret slaktas, vilket framkallar en våldsam gärning. 

Kumkums resonemang, från vikingar till köttätare och sedan kannibaler, kan även i detta fall 

tolkas som en förenklad slutsats. Men det är även möjligt att det finns någon sorts sanning i 

påståendet då de alla framkallar någon sorts våldshandling i dådet.     

 
50 O´Yeah 2006, s. 18. 
51 O´Yeah 2006, s. 321.  
52 Bhabha, 1994, s. 82. 
53 O´Yeah 2006, s. 120-121.  
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 Våldet och ickevåldet står alltså som två motsatta ideal för Barsk i romanen. Detta 

representeras genom hans val av kost men även ännu mer praktiskt då han försöker hantera 

alltfler situationer utan tillämpningen av våld. Genom påtvingade Gandhi-inspirerade 

workshops och Kumkums hjälp lyckas Barsk tillslut komma fram till att ickevåld är det rätta 

valet: ”Själv tror jag på ickevåld och på sistone har jag också bestämt mig för att bli 

vegetarian.”54 Både köttätandet kontra vegetarianismen och våld kontra ickevåld visar på två 

motsatser mellan infödingarna och kolonisatörerna. Infödingarna erhåller alltså negativa 

kvalitéer medan kolonisatörerna besitter positiva. Dessa exempel visar på skapandet av den 

Andre genom stereotyper av köttätare och kannibaler men även tendenser av mimicry hos 

Barsk. Dels känner han avsky mot sitt eget folk och sig själv, dels önskar han att efterlikna 

Kumkum. Genom att bli vegetarian och inte bruka våld strävar Barsk efter att imitera 

kolonialmaktens levnadsätt och kultur.       

 En anmärkning som kan göras med tanke på genusmönstret som framhävs mellan 

Kumkum och Barsk, är hur denna relation kan förstås med hjälp av av ytterligare postkolonial 

forskning. Här kan man nämna Gaytari Spivaks teorier om den röstlösa subalternen och dess 

förhållande gentemot etniska och kulturella könsroller. I artikeln ”Can the Subaltern Speak?” 

beskrivs bland annat hur den brittiska diskursen förhöll sig till praktiken av änkebränning, även 

kallat Sati, då indiska kvinnor begick självmord genom att kasta sig på makens likbål. 

Uppfattningen från britterna utgick essentiellt från att ”vita män måste rädda bruna kvinnor 

från bruna män”.55 Spivak menar däremot att denna handling framstod som ett slags motstånd 

mot den förtryckande kolonialmakten, då dessa kvinnor (subalterner) inte hade andra medel att 

göra sina röster hörda.56 I Tandooriälgen framstår denna uppfattning vara omvänd, då den 

bruna kvinnan (Kumkum) måste rädda den vite mannen (Barsk) från den vita kvinnan (Inger 

Hanzon). Visserligen är jämförelsen mellan änkebränning och vegetarianism skapligt långsökt, 

men mönstret mellan kolonisatör och koloniserad förblir den samma. Detta kan även ses som 

ett exempel på inverteringen av kolonialism som alltigenom brukas i berättelsen.  

 Miljöaspekten och dess relation till mat är en parallell som jag kort ska uppmärksamma 

innan jag går vidare till nästa motiv. Jordens och inte minst Sveriges klimat har förändrats 

drastiskt sedan 2000-talets skifte i och med köttets miljöpåverkningar. Detta representeras dels 

genom förklaringen av ozonlagrets förstörelse. 

 
54 O´Yeah 2006, s. 220. 
55 Gayatri Chakravorty Spivak, ”Can the Subaltern Speak?”, The Post-Colonial Studies Reader, Bill Ahscroft, 
Gareth Griffiths & Helen Tiffin red., London; Routledge, 1995, s. 33. 
56 Spivak, 1995, s. 35. 
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Tidningarna tryckte notiser om vindar som bytt riktning, havsströmmar som ändrade karaktär eller bildade 

gigantiska svallvågor och ozonhål som guppade likt såpbubblor över stad och land.(…)Det året när en miljon 

kycklingar dog av värmeslag arrangerade uppfödarna en rikstäckande grillfest för att nedtysta kacklet över 

incidenten, monterade in luftkonditionering i hönshusen – vilket bidrog till ökade utsläpp av freon varpå 

snittemperaturen steg med två grader i Gautanpuri – och folk låtsades som ingenting. Experterna tassade likt 

katter kring en het tandoorikyckling och vågade inte peka på ett direkt samband mellan den inflytelserika 

broilerindustrin och ozonhål.57 

Köttätaren kan på så vis representera klimatets nedgång och förstörelse eftersom köttindustrin 

tillför stora mängder utsläpp och växthusgaser i luften. Vegetarianen lever jämförelsevis i 

harmoni med naturen då man inte bidrar till lika stor förorening och skada på miljön såsom 

köttätaren. Köttätare erhåller därmed för det mesta negativa kvalitéer, medan vegetarianer 

företräder positiva kvalitéer.  

 

4.3 Religion 
 

Då jag just har undersökt mat som motiv i tidigare avsnitt, inleder jag denna del med mat som 

infallsvinkeln i skildringen av religion som motiv i romanen. Inom både hinduismen och 

buddismen förespråkas (i allmänhet) en vegetarisk kost. Dessa religioners syn på mat är relativt 

konkret och jag kommer därför inte göra någon djupare tolkning av detta i kontext med 

romanen. Man kan kort säga att slaktandet av djur (främst nötkreatur) är skändligt enligt deras 

kulturer, vilket betyder att de infödda göteborgarna vanhelgar kolonisatörernas religion varje 

gång de äter nötkött. Kristendom å andra sidan har inte samma regler, men jag vill observera 

en snarare teologisk aspekt gällande kött och kristendom i denna kontext. Inom kristendomen 

har ordet kött en särskild innebörd. Köttet representerar det mänskliga begäret, även kallat 

synd. En del infödingar håller fast vid den kristna tron, trots att buddhismen och hinduismens 

numera är de dominerande religionerna i landet. Med det sagt är Barsks religiösa tro tämligen 

komplicerad i berättelsen. Hans kristna mor har haft en stor påverkan i hans uppväxt och den 

kulturella påverkan som främst buddhismen haft i Gautanpuri skapar en ytterligare dimension 

i denna konflikt. Barsk är kluven gällande de olika uppfattningarna om livet efter döden, då 

himmel och helvete ställs emot karma och reinkarnation. Synden spelar därmed en viktig roll 

i resonemanget, vilket följaktligen kopplas tillbaka till bibelns benämning av kött som synd. I 
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Tandooriälgen citeras olika bibelverser som behandlar synd i bemärkelse av kött. I kapitel 23, 

för övrigt titulerat ”Romarbrevet”, citerar Barsk en vers han kommer ihåg ifrån sin mor. 

Det lagen inte kunde göra eftersom den kommer till korta inför er köttsliga natur, det har nu jag gjort. Min 

far lät sin egen son bli som en syndfull människa och sände honom som ett offer, och samtidigt dömde han 

er alla för era synder. Hör på mig, ni som lever efter er ande och inte efter er köttsliga natur. Ty de som lever 

efter köttet har dess sinnelag. Köttets sinnelag betyder död. Köttets sinnelag innebär fiendskap med mig. De 

som är kvar i sin köttsliga natur kan inte behaga mig.58  

Det köttsliga sinnelaget innebär alltså döden enligt bibelversen. Naturligtvis har kött en annan 

betydelse i det kristna sammanhanget i jämförelse med citaten som har använts i tidigare 

exempel om mat. Men likheter går att hitta i båda fallen när det kommer till Barsks uppfattning 

om kött. Kött har alltså en negativ konnotation, både när det kommer till mat och religion.

 För att gå vidare till en mer allmän diskussion om religion i romanen, lämpar det sig 

först att ta upp Bhabhas utläggning av mimicry i denna kontext. Bhabha skriver hur religionen 

användes av kolonialmakten för att indoktrinera befolkningen och ge dem ”a sense of personal 

identity as we know it”.59 Religion var ett verktyg som användes av kolonialmakten för att 

kontrollera infödingarna genom sociala normer, snarare än genom förtryck. Resultatet blev att 

många infödingar konverterade till kolonisatörernas religion, utan att egentligen nödvändigtvis 

tro på den. Bhabha exemplifierar detta genom att hänvisa till en missionärs anteckningar i 

Bengalen 1817. Missionären gav ut Biblar till infödingarna, som tacksamt använde boken som 

byteshandel eller omslagspapper.60        

 I Gautanpuri verkar de flesta trosläror ha modifierats en aning gentemot vår uppfattning 

av dessa religioner idag. Till exempel har staden ett skyddshelgon som heter Ambedkar, som 

konverterade miljontals invånare i unionen till buddister.61 Det finns även ett slags nudistiskt 

och asketiskt Ashram där Barsk träffar på en munk kallad ”självplågaren”. I samtal med honom 

ställs den kristna moralen emot buddismens cirkulära omlopp. 

Dina frågor är primitiva. Grottmänniska, ställer du dig aldrig relevanta frågor? Som till exempel: Är döden 

slutet på allt? Eller väntar en fest på de tappra krigarna i Valhall? (…) Tror du kanske att världen ska gå 

under under Wagners musik? Kommer vi att ställas inför en kristen domstol? Hjärtat karvat ur bröstet och 

vägt på vågskål? Eller kommer buddistiska nämndemän spekulera i om vi ska skickas med hissen en trappa 

upp eller flera våningar nedåt i karmans karusell?62  

 
58 O´Yeah 2006, s. 200.  
59 Bhabha, 1994, s. 87.  
60 Bhabha, 1994, s. 92. 
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Barsk brottas även med en inre skuld och önskar att få veta hur han bör förhålla sig till livet 

efter detta, huruvida det överhuvudtaget finns något liv efter döden och vilken religion man i 

sådana fall bör tro på. Han är även rädd att hans mor har hamnat i helvetet då hon trots sin 

religiositet varit missbrukare och enligt Barsk mentalt sjuk. Barsks diskuterar detta med en 

alkoholiserad pastor vid namn Gustafsson. 

Kan det ligga något i det där med karma och reinkarnation? Eller vore det bättre att tro på Gud och helvetet? 

Pastorn tvekade. Gud är som en vana som man inte kan göra sig av med, ungefär som alkoholism. I dagens 

samhälle är det farligt att tro fel (…) Så du säger att det fungerar för dem som tror? Jag menar att om en 

person tror på att helvetet finns, och ägnar sin tid att tänka på helvetet, kan det råka sig att den personen 

hamnar där efter döden? Medan om jag istället tror på reinkarnation… så kanske jag återföds och har en 

chans att rätta till fel jag begick i livet?63  

Barsk vill i detta citat ta reda på om hans mor är i helvetet eftersom hon ständigt citerade verser 

från bibeln som handlade om människans synd och dom. Han vill även veta om han själv 

kommer att hamna i helvetet eller om han borde istället tro på reinkarnation, vilket för honom 

låter som en mer attraktiv lösning på dödsfrågan. Dessa dialoger, med självplågaren och 

pastorn, visar på Barsk religiösa dilemma i romanen. Kristendomen representerar hans 

medfödda synd och arv medan buddismen symboliserar en ny chans. Uppenbarligen har 

pastorn svårt att argumentera för sin ståndpunkt då han jämför Gud med alkoholism, men 

oavsett det kommer Barsk själv fram till att han föredrar buddismens svar på frågan. Barsk 

hoppas att hans skuld kan gottgöras om han får en ny chans i nästa liv. Övergången från 

kristendom till buddism kan exemplifiera ett beteende av mimicry hos Barsk. Trots att det inte 

framkommer explicit i romanen att han hängivet konverterar till buddismen, blir det alltmer 

uppenbart att han avsäger sig sin mors tro och övergår till buddismens livsfilosofi. 

 

4.4 Historia  
 

På vilket sätt spelar historia och dess arv in i skildringen av identiteter och etniska grupper i 

romanen? Ania Loomba skriver om kolonialismens arv i vår samtid och hur man kan gå till 

väga för att agera och tänka bortom koloniala gränsdragningar och identiteter.64 Synen på hur 

man bedömer det förflutna är i sådana fall essentiell i förståelsen av sig själv och den värld man 

 
63 O´Yeah 2006, s. 103. 
64 Ania Loomba, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält, övers. Oscar Söderlind, 
Stockholm, Tankekraft 2008. 
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lever i. Nationalism är exempel på hur man kan skapa en gemensam identitet genom att tolka 

historien på ett visst sätt. Skapandet av en nationell identitet kan naturligtvis se annorlunda ut, 

men vissa gemensamma faktorer utpekas i Loombas utläggning kring konstruktionen av 

nationalism och pan-nationalismer. Loomba använder sig av Indien som huvudexempel i sin 

framställning och menar bland annat att nationer, liksom andra gemenskaper, inte är 

transhistoriska utan ständigt måste återuppfinna sig själva. Sammanfattningsvis skapas dessa 

gemenskaper genom att knyta förenande band mellan vissa grupper samt utestänga och splittra 

andra. Detta görs genom att minnas delar av historien samtidigt som man ser till att oönskade 

berättelser glöms bort.65          

 I Tandooriälgen skildras uppenbarligen en alternativ historieskildring i och med att 

romanen är en fiktion och grundar sig på ett väldigt fantasifullt koncept. Indiens framväxt i 

Europa och klimatets förstörelse är exempel på detta. Dessa händelser kan man tolka som fakta 

inom romanens kontext men de är inte lika relevanta när det kommer till hur berättelsen väljer 

att skildra nationella och etniska identiteter genom den alternativa historieskildringen. Med 

andra ord tänker jag inte fokusera lika mycket på orsakerna till klimatförsämringen eller att 

Sverige har koloniserats av AARC, utan snarare kommer jag att analysera hur karaktärerna 

uppfattar sig själva och andra inom denna historiska fiktion.    

 Man kan uppfatta skapandet av en nationell identitet hos den svenska minoriteten då en 

slags förhistorisk tid åberopas medan Sveriges mer moderna historia ignoreras. Denna 

förhistoria, i synnerhet vikingatiden, är ett ämne som berörs av många karaktärer i romanen. 

Vikingarna, även kallade förfäderna, representerar infödingarnas ursprung då kultur, historia, 

beteende och utseende refereras tillbaka till denna urbefolkning som blivit mytologiserad 

genom historiens gång. Som inföding blickar Barsk tillbaka till en ”storhetstid” där vikingarna 

härjade ute på haven.  

Tusen år tidigare hade vikingar seglat uppför älven och likt företagsamma bävrar byggt köpingar utan 

adekvata sanitetsinrättningar, som ingen vågat anfalla för risken att lemlästas under en redig holmgång. Ute 

i världen hade de varit sin tids ufon. Skäggbjässar landsteg ur Nordsjödimman på någon brittisk klosterö, 

lika plötsligt kunde de stå och ragla i utkanterna av Paris eller i Mellanöstern. Kyrkor i Europa ringde på 

bönemöten för att åkalla Guds skydd mot våldsmännen, men tro det hjälpte. Vikingarna brände ner bibliotek, 

våldtog kalifernas harem, koloniserade Grönland och upptäckte Amerika. Förfäderna hade varit ett härdigt 

folk.66 

 
65 Loomba, 2008, s. 195-196. 
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Stoltheten ligger i förfädernas härdighet. Deras företagsamhet låg inte i att bygga civilisationer 

eller kultivera kunskap utan i att riva ner och förstöra sådana högtstående samhällen. Det var 

en kultur som baserades på våld och en obekymrad hållning mot alla andra som for illa av det. 

Detta ses som något positivt av Barsk och många andra infödingar som ännu ihågkommer en 

tid innan Sverige koloniserades av den Asiatiska Unionen. Minnet om det förkoloniala Sverige 

har dock förvrängts och bytts ut med en ideologiserad bild av vikingatiden. Sveriges långa 

historia, alltifrån stormaktstid till folkhem, har glömts bort (förutom ett fåtal referenser tillbaka 

till kolonialtiden) och byts ut. Man kan säga att den svenska historian har delats upp i två 

skeden. Ett förkolonialt eller förhistoriskt skede som representeras av vikingatiden och ett 

kolonialt skede som representeras av tiden under den Asiatiska Unionen. Detta kan liknas med 

Hegels perspektiv på historia och den eurocentriska världsbilden som kännetecknade denna 

uppfattning. Enligt Hegel grundar sig Europa på en gemensam historia, vars värderingar om 

frihet går tillbaka till kristendomen, Romarriket och dessförinnan antikens Grekland.67 

Samtidigt anses den ”Orientaliska” världen sakna ett liknande frihetstänk, vilket enligt Hegel, 

påvisar deras avsaknad av riktig historia.68 På det sättet delar han upp historien i ett förhistoriskt 

och historiskt perspektiv. Frihet och historia kan alltså endast uppnås då man som koloni 

anpassar sig efter Europas egen historieskrivning och världsbild.     

 I Tandooriälgen är historieuppfattningen omvänd, då Öst representerar frihet och 

civilisation medan Väst anses vara ociviliserat. Barsk syn på vikingarna förändras även under 

romanen. Från ett härdigt och grymt folk förvandlas de till ett primitivt och outvecklat folk.  

Vikingatiden är över, sa Barsk. Vi kan inte leva som våra förfäder. Persson riktade sin tandpetare mot Barsk. 

För femtusen år sedan hade de rinnande vatten i sina badrum i Indusdalen, medan vi bodde i grottor och åt 

varandras pälslöss.69 

 Vikingarnas primitiva levnadssätt jämförs med Indiens urfolk som dessutom mycket tidigare 

hade varit civiliserade och så pass välutvecklade att de hade haft badrum och rinnande vatten. 

Renhet och smuts är ännu ett motiv i framställandet av kontrasterna mellan kolonisatörerna och 

infödingarna. Vikingarna var smutsiga och ovårdade medan folket i Indusdalen tvättade sig. 

Barsks kollega Persson drar denna parallell ännu ett steg när han jämför båda folken för 

femtusen år sedan. Kontrasteringen av en högteknologisk civilisation och en slags 

 
67 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lectures on the Philosophy of World History: Volume 1: Manuscripts of the 
introduction and the Lectures of 1822-3, övers. Robert F. Brown, Peter C. Hodgson, Oxford; Clarendon Press, 
2011, s. 87–88. 
68 Hegel, 2011, s. 214. 
69 O´Yeah 2006, s. 69.  
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neandertalare visar på hur dessa grupper kan uppfattas i relation till varandra. Kumkum gör en 

liknande observation i samtal med Barsk. 

Tydligen var vikingarna väldigt primitiva. Även om de seglade hela vägen till Arabien var det för att dräpa 

folk istället för att lära sig någonting. I arabiska historieböcker nämns hur det kom ett gäng orakade barbarer 

i en illaluktande båt. Vad tycker du om att dina förfäder var sexgalningar som våldtog folk hela tiden?70 

Vikingarnas primitivitet låg alltså i att de är våldsamma, orena och sexuellt ohejdade. De antyds 

även att de saknade intellekt då de jämförs med folket vid Indusdalen som var kultiverade och 

araberna som skrev historieböcker. Liksom kannibalen är vikingen ännu en stereotyp för den 

Andre, vars barbariska arvanslag ännu uppfattas finnas kvar hos den infödda befolkningen.

 Denna uppfattning, om vikingarnas arv och eftermäle hos infödingarna, är något som 

även representeras i den fanatiska sekten som blandar kristendom och fornnordisk kultur 

tillsammans.  

De är ultrakonservativa och insåg inte att man måste vara praktisk i sin filosofi, acceptera hur världen 

förändras. Istället vurmade de för vikingarnas arv, fornnordisk kultur, ville lära sig spela nyckelharpa, läste 

om Ansgar och Olof Skötkonung.71  

Carolina af Spärrman drar denna idé till sin spets då sekten aktualiserar sitt arv genom att klä 

ut sig till vikingar och utföra offerblot. Terrorattentatet, som de planerar att utföra under 

cortègen, inkluderar ett vikingaskepp (egentligen en karnevalvagn som rullar på hjul) som ska 

sprängas under karnevalen. I romanens klimax framkommer det även att 

indoktrineringsprocessen av dessa vikingaättlingar, bland annat, har inkluderat inhalering av 

kontaktlim och offrandet av fiskhuvuden till en holografisk avbild av Jesus som sagt att de ska 

utföra terrordåden. Även fast det antyds att CIA finansierar gruppen, nämns det aldrig explicit 

vem det är som bedrar dem bakom hologrammet. Av allt att döma är Carolina endast en kugge 

i ett ännu större maskineri men oavsett vilket bär hon på ansvaret för denna grupp då hon klär 

upp sig till vikingaprinsessa och utser sig själv till deras religiösa ledare. Carolina motiverar 

sin position genom att åberopa Guds vilja:  

Religioner har alltid stått över lagen, svamlade hon. Vi får olika gåvor allt efter den nåd vi har: profetisk 

gåva i förhållande till vår tro, tjänandets gåva hos tjänstemannen, undervisningens gåva hos den som 

undervisar, gåvan att vara nitisk som ledare. Det är Guds beslut.72 

 
70 O´Yeah 2006, s. 223.  
71 O´Yeah 2006, s. 314. 
72 O´Yeah 2006, s. 321. 



26 
 

Carolinas hopkok av religioner (liksom de andra exemplen i tidigare avsnitt) belyser 

historiens alternativa omskrivning i detta samhälle. Man plockar alltså upp aspekter som är 

relevanta för sin sakfråga, samtidigt som man utesluter det som kan motsäga det. 

Uppenbarligen verkar sekten koppla ihop kristendomen med asatron och fornnordisk kultur, 

vilket är ironiskt eftersom vikingarna dödade kristna runtom Europa under vikingatiden.  

 Vem är det då som har skapat denna uppfattning mellan vikingarna och infödingarna 

i berättelsen? Är det infödingarna själva som valt att blicka tillbaka till vikingarna eller är 

det AARC och kolonisatörerna som projicerat denna uppfattning på dem? Den svenska 

nationalismen har förvisso grundat sin uppfattning på härstamningen från 1000-talets 

fornnordiska sjökrigare. Men vad jag har förstått har dessa rötter inte ansetts påverka dagens 

”svenska” beteende i samma utsträckning som det tycks uppfattas i romanen. Båda grupper 

är naturligtvis delaktiga i denna projicering, men man kan uttyda vissa ledtrådar i texten som 

anmärker unionens inblandning i konstruktionen av den. Ett exempel är hur cortègen 

uppfattas av Barsk. 

Han drömde om cortègen. Den var en händelse som göteborgare ägnat sig åt sedan 1909 då ett tåg av 

hästdroskor släpat berusade studenter genom centrum. Tendensen till fylleri och våld hade rötter längre bak 

i historien, i vikingatiden, och var en integrerad del i lokala festligheter. Cortègedagen var en kollektiv 

psykoterapeutisk utlösning för Gautampuri. Ja, man kan, liksom Pärsson ofta gjorde, citera vad Omar Fanon 

skrev i den tredje världens bibel om de koloniserade befolkningarnas kollektiva katarsis genom våldsamma 

demonstrationer.73 

Det tycks således som att AARC är delaktiga i skapandet av föreställningen av infödingar 

som direkta arvtagare till vikingarna. Trots att karnevalen uppkom under 1900-talet länkas 

den ihop med deras forna traditioner och seder som på något vis finns kvar hos infödingarna. 

En intressant not i detta citat är referensen till Frantz Fanon (vars mellannamn var Omar) 

och ”tredje världens bibel” som skulle kunna vara Jordens fördömda (1961). I romanen 

undersöker Fanon bland annat de psykologiska effekterna av kolonialismen och 

uppmärksammar även Algerietrevolutionen, då Fanon uppmanar de koloniserade till våld 

mot den förtyckande kolonialmakten.74 I citatet verkar dock denna bok på något sätt 

representera en antropologisk beskrivning av koloniserade befolkningars beteenden. Vilket, 

om så är fallet, betyder att Fanons antikoloniala verk används som ett verktyg av AARC för 

att upprätthålla och förstärka sin maktrelation mellan dem och infödingarna i Gautanpuri.

 Infödingarna uppfattas även ha en slags gemensam nationell/etnisk skuld för deras 

 
73 O´Yeah 2006, s. 255.  
74 Frantz Fanon, Jordens fördömda (1961), övers. Per-Olof Zennström, Stockholm; Leopard, 2007.  
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föregående historiska förbrytelser gentemot andra folkgrupper. Detta kan för övrigt liknas 

med begreppet white guilt som är en skuldkänsla av skam som antirasistiskt sinnade vita 

människor kan känna för deras privilegium i samhället.75 I romanen illustreras infödingarnas 

skam genom Kumkums förklararing till varför AARC har koloniserat Europa. Hon hävdar 

att det är på grund av karmans lag, då Europa måste stå till svars för sina brott genom 

historien. Kumkum gör en parallell mellan Barsk och Europa.  

Herman. Jag känner instinktivt att du är en godhjärtad person, jag tror att du paradoxalt nog därför låter din 

yrkesroll ta över och dominera ditt sanna jag. Naturligtvis har ni européer betett er illa och karmans lag säger 

att ni måste sona för det. Men jag ser inte alla era brott mot mänskligheten som dina personliga synder.76 

Kumkum ser unionens kolonisering av Europa som en konsekvens av deras tidigare historia. 

Här antar jag att resonemanget inkluderar allt från vikingatiden till imperialismen. Utifrån detta 

perspektiv bär Barsk liksom Europa på en gemensam skuld. Kumkum är däremot inte lika 

dömande mot Barsk. Hon drar inte alla över en kam i den meningen. Frågan är om unionen är 

lika förlåtande? Karmans lag rättfärdigar trots allt AARCs kolonisering av Europa. Dels är det 

moraliskt berättigat av unionen att kolonisera dem, dels är det en legitim bestraffning för 

européerna. Det förklarar även varför kolonisatörerna ser ner på infödingarna som underlägsna 

och ämnar civilisera dem genom kulturella och religiösa medel.    

 Denna känsla av självförakt och skam kan även vara en drivande kraft i Barsks 

utförande av mimicry. I början på romanen kan man läsa in en animositet från Barsks sida mot 

unionen, då han ännu är stolt över sitt göteborgska arv. Detta förändras dock med tiden och 

Barsk blir alltmer medveten om sitt folks destruktiva natur, vilket leder honom till att vilja 

förändra sitt beteende. Den sista pusselbiten blir Kumkums accepterande av Barsk, som nu 

tillåts inkluderas i kolonisatörens värld och tillvaro.   

 

5. Diskussion  

Syftet med denna uppsats var att undersöka gestaltningen av kolonisatör och koloniserade i 

Tandooriälgen för att på så sätt ta reda på vilket håll kritiken i romanen pekar mot. Jag har 

därför undersökt tematiseringen av identitet samt diskuterat ytterligare motiv såsom mat, 

religion och historia inom denna kontext. Det framkommer huvudsakligen i gestaltningen av 

 
75 Aarti Iyer, Colin Wayne Leach, Faye J. Crosby, ”White Guilt and Racial Compensation: The Benefits and 
Limits of Self-Focus”, Personality & Social Psychology Bulletin, vol. 29/no. 1, 2016;2003, s. 117-129.  

76 O´Yeah 2006, s. 223. 
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Barsk att verket bottnar i en postkolonial kritik då han liksom andra infödingar utsätts för 

otherness av kolonisatörerna i Gautanpuri. Som den Andre besitter Barsk egenskaper som 

representerar alla tre grupper av infödingar i Gautanpuri, vilket gör honom till en symbolisk 

företrädare för de koloniserade i romanen. Förmodligen är det mest konkreta exemplet på 

otherness hur infödingarna ligger i botten av kastsystemet i Gautanpuri (med undantag för 

familjen af Spärrman). Denna hierarki är inte särskilt utarbetad men visar på ett tydligt 

strukturellt maktförhållande mellan kolonisatörerna och de koloniserade. Systematiken av 

kastsystemet skapar en föreställning av ”vi” och ”dem” mellan grupperna samt ett flertal olika 

stereotyper. Den göteborgska infödingen exotifieras genom etiketter såsom kannibal, köttätare 

och viking exempelvis. Dessa stereotyper representerar infödingens tanklösa belägenhet till 

våld, hejdlösa sexualitet och primitiva föreställning som därtill är ett medfött karaktärsdrag hos 

dem.            

 Upplevelsen av andrafiering är det som tillslut driver Barsk att förändras, vilket kan 

uppfattas som ett uttryck för mimicry. Barsks vilja att efterlikna och imitera den koloniala 

identiteten kan avgränsas till två huvudsakliga anledningar. Dels vill han vinna Kumkums 

kärlek, dels vill han hantera ambivalensen i sin egen identitet. Kumkum besitter alltså ideal 

som Barsk vill ha, såsom Gandhiinspirerat ickevåld, buddism och vegetariska matvanor. Man 

kan däremot inte påstå att Barsk försöker underminera kolonialmaktens auktoritet genom sin 

imitation utan det handlar snarare om en önskan att efterlikna övermaktens dominerande kultur.

 Hur bör man i sådana fall förhålla sig till samhällskritiken i romanen? Är det en allmän 

kritik mot kolonialism eller riktar sig kritiken mot Sverige, USA, västvärlden? Uppfattar man 

romanen som en allmän kritik mot kolonialism, kan man påstå att detta exemplifieras främst 

genom inverteringen av kolonialism. Romanens absurda koncept är på så vis ett förlöjligande 

av synen på kolonialism och imperialism som ett sätt för kolonialherren att kultivera den 

ociviliserade infödingen. I sådana fall är skildringen av Barsk som den Andre en parodi på 

kolonialismens förkastliga historia.         

 Då detta mycket väl kan vara en aspekt i romanens kritiska budskap, anser jag inte att 

denna tolkning är heltäckande med hänsyn till skildringen av AARC och därtill Barsks 

karaktärsutveckling under romanen. För det första målas AARC upp som en positiv stormakt i 

jämförelse med USA, som representerar den ultimata antagonisten i berättelsen. Det finns 

såklart problem i Gautanpuri såsom exempelvis fattigdom och segregering, men dessa problem 

verkar inte relatera till unionens imperialistiska hantering av staden. Problemen grundar sig 

snarare på motvilliga infödingar som inte vill assimilera sig till systemet. Det framkommer 

tidigt i Barsks identitetsdilemma att hans göteborgska arv grundar sig på negativa kvalitéer 
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medan hans indiska ideal grundas på positiva.      

 Alla infödingar målas dock inte upp som onda, med Barsk som främsta huvudexempel. 

Däremot kan man se en tendens att fler negativa kvalitéer tillskrivs infödingar som vägrar 

assimilera sig. Antagonisterna framhåller nationalistiska och ”kristna” värderingar som 

motiverar dem till motstånd och våld. Dessa värderingar kopplas även ihop med den 

amerikanska kapitalismen och individualismen som i bakgrunden driver romanens centrala 

konflikt. Detta leder till en mer övergripande kritik mot västvärlden i stort, där kontrasterna 

mellan Öst och Väst uppstår genom illustreringen av motsatta ideal. Romanen kan på så vis 

tolkas som en kommentar till vår samtids likheter med västvärldens koloniala förflutna och arv 

som än idag kan uppfattas finnas kvar i samhället. 
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