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1. INTRODUKTION OCH PRESENTATION AV ÄMNET 

1.1 En ung mans väg till litterär förtrollning 

 

Det hela började med att bröderna Coen filmatiserade en roman som hette No Country for Old 

Men. Den svenska titeln på både romanen och filmen var likadan som den engelska, fick jag 

reda på. En cowboy hittar två miljoner dollar ute i öknen, efter att ett knarkavtal misslyckats 

där alla inblandade mördade varandra. Resten av filmen är en katt-och-råtta lek där flera 

intressenter jagar cowboyen och de två miljonerna. Man kan säga att det är en mörk och 

allvarlig thriller, med filosofiskt kärnfulla inslag här och var, och gjort med ett makligt tempo. 

Överlag är det ett väldigt stilistiskt verk, som de flesta Coen-filmerna. No Country for Old 

Men kom att vinna fyra oscarsstatyetter, bland annat för bästa film och bästa regi. Jag har sett 

den ett flertal gånger och kan konstatera att det är i mitt tycke en av det förra årtiondets bästa 

filmer, mycket tack vare filmens antagonist, Anton Chigurh, kusligt spelad av spanjoren 

Javier Bardem.  

     Men själva romanen då? Jo, den är skriven av en författare vid namn Cormac McCarthy. 

Samme författare som ett par år senare skulle få ytterligare en roman filmatiserad. Den här 

gången var det Vägen, The Road. Huvudrollsinnehavaren var Viggo Mortensen, känd från 

Sagan om ringen trilogin. Jag lyckades få tag på ett exemplar av romanen och läste ut den 

innan jag såg filmen. Kanske ville jag ge boken en chans först innan jag såg filmversionen. 

Mitt intryck av den var att det hela var ödsligt, apokalyptiskt. Filmen lyckades förmedla den 

känslan av hopplöshet i den gråa och dystra miljön i ingenmanslandet som jag hade upplevt 

när jag läste romanen.  

     Tiden går, jag läser litteraturvetaren Harold Blooms bok Hur du ska läsa och varför och 

upptäcker att han ägnar ett särskilt kapitel åt en roman av just Cormac McCarthy. Det är inte 

Vägen eller No Country for Old Men, utan det är en tidigare roman av McCarthy publicerad 

1985. Den heter Blodets meridian, Blood Meridian. Bloom skriver hur förfärad han blev av 

våldet i romanen de första gångerna han försökte läsa ut den: 

 Eftersom jag här befattar mig med läsaren och läsandet ska jag redan nu göra 

 veterligt att mina två första försök att läsa ut Blood Meridian slog slint, eftersom 

 jag hade svårt att stå ut med den förkrossande blodsspillan som McCarthy 

 skildrar. Våldet börjar på romanens andra sida, när den femtonåriga ”grabben”, 

 som är bokens protagonist, skjuts först i ryggen och sedan strax under hjärtat, 
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 och fortsätter praktiskt taget utan avbrott till slutet, trettio år senare, då domare 

 Holden, den mest skräckinjagande figuren i hela den amerikanska litteraturen, 

 mördar grabben på ett utedass. Så fruktansvärda är Blood Meridians ständiga 

 massakrer och stympningar att det skulle kunna vara en FN-rapport om fasorna i 

 Kosovo 1999 som man hade framför sig. 
1
 

Trots dessa hemskheter framhåller Bloom dock romanens oerhörda kvalitéer. Han skriver att 

Blood Meridian ”tycks mig vara Amerikas mest äkta apokalyptiska roman” att det är ett 

”framstående exempel på kanonisk diktkonst, ett både amerikansk och universellt 

blodsdrama.”
2
  

Jag vågar påstå att ingen annan nu levande amerikansk romanförfattare, inte ens 

Pynchon, har gett oss en lika stark och minnesvärd bok som Blood Meridian, 

hur mycket jag än uppskattar Don DeLillos Under Jord, Phillip Roths 

Zuckermantrilogi, Sabbath’s Theater och Amerikansk Pastoral, eller Pynchons 

Gravitationens regnbåge och Mason & Dixon.
3
   

Bloom är en författare vars verk jag hade uppskattat tidigare med praktverket Den 

västerländska kanon. Hans lovord till Blodets meridian, att det är något av det största som 

hänt den moderna amerikanska litteraturhistorien, var något som jag skulle komma ihåg.  

      Kort efteråt blir jag varse om att just Blodets Meridian kommer ut för första gången i en 

svensk översättning. Jag beställer den och börjar läsa den hösten 2010. I likhet med Harold 

Bloom ska jag också vara ärlig: att läsa romanen kräver sin tid och energi. Våld och mord och 

blod i massor, kapitel efter kapitel. Efter tag avtrubbas jag som läsare, men varje gång domare 

Holden dyker eller ens omnämns så är det som en elektrisk stöt går genom ryggraden. Här har 

vi något annorlunda, något som jag aldrig tidigare har stött på, vare sig i film eller i litteratur. 

Jag läser ut romanen och blir smått skakad av slutet som är mer eller mindre ett verbalt (och 

fysiskt) uppgörande mellan domaren och ynglingen. 

     Vem är domaren? Vad är han? Jag kan inte sluta tänka på honom, hans rentav mytologiska 

storhet som förtrollar Glantons gäng och alla de människor han stöter på verkar sprida över 

sig till mig.  Det kan inte hjälpas, jag blir fascinerad och fängslad av honom, hans 

oövervinnerlighet, hans mystik. Det är mer eller mindre oundvikligt att mitt uppsatsämne 

kommer att handla om just domare Holden.  

 

                                                      
1
 Harold Bloom, Hur du ska läsa och varför, 2000, (2002), Stockholm, Wahlström & Widstrand, s. 269 

2
 Ibid.  

3
 Ibid. 
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1.2 Vad det hela egentligen handlar om 

 

Harold Bloom har redan i sitt citat i korta ordalag dragit igenom handlingen i Blodets 

meridian, men för enkelhetens skull så kommer här en summering av intrigen. 

     Ynglingen, vår namnlösa huvudkaraktär, hänvisad bara till detta epitet romanen igenom, 

stryker omkring i västern efter att ha flytt hemifrån som fjortonåring. Han blir medlem i 

Glantons skalpjägargäng, en kommersiell folkutrotning där antalet skalpar från indianer ger 

ett motsvarande belopp i pengar. Han stöter på Toadvine, en laglös precis om Ynglingen, och 

Tobin, en före detta präst. Tillsammans i gänget finns domare Holden, som deltar högst aktivt 

i massakrerna och förbryllar gängmedlemmarna flera gånger med sin vältalighet, sitt intellekt 

och kunnande om världen, universum, historien och människans och krigets natur. En del av 

romanens stora behållning är när Holden tar ordet vid de otaliga lägereldarna och pratar om 

diverse existentiella ämnen. Handlingen går ut på att vi får följa detta gäng av våldsamma 

mördare på deras färd i gränslandet mellan den amerikanska och mexikanska västern. 

Allteftersom decimeras antalet medlemmar i gänget. I slutändan, efter att självaste Glanton 

möter sin död hos de indianer han själv har dragit ut för att mörda, är det bara domaren och 

ynglingen kvar. De möts slutligen på en bar där domaren säger att hans (ynglingens) tid är ute 

och att domaren har kommit för att hämta hans själ.
4
 I ensamt majestät står domaren kvar och 

dansar medan han deklarerar att han aldrig dör och kommer att leva för alltid. 

 

1.3 Meningen med ondskan personifierad – uppsatsen syfte 

 

Som jag redan har berättat är jag oerhört fascinerad av karaktären domare Holden. Att ta reda 

på vad eller vem han är är frestande uppslag men kanske inte det som passar bäst för 

litteraturvetenskaplig forskning. För att ankra fast min forskning i något mer gripbart, i 

utomtextliga områden, så har jag valt att försöka ta reda på vad för slags etisk karaktär denne 

litterära figur är.  

     Mitt syfte är att göra en karaktärsanalys av romanens antagonist, domare Holden, för att ta 

reda på vad för slags etisk litterär figur vi har att göra med. 

                                                      
4
 ”I denna natt skall din själ utkrävas av dig.” Cormac McCarthy, Blodets meridian, 1985, Stockholm, Albert 

Bonniers förlag, 2010, s. 406. Ulf Gyllenhaks översättning.   
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     Jag kommer genomföra ett ämnesbestämt analysperspektiv där då etik är utgångspunkten. 

     Misstolka mig inte: mitt uppsatsproblem är inte att ta reda på huruvida domare Holden är 

ond eller god eller om han är bra eller dålig, det vore att förminska honom och att göra 

författaren Cormac McCarthy en otjänst. Jag kommer att med hjälp av västerngenren, 

McCarthys författarskap och själva romanen Blodets meridian försöka få fram ett svar på vad 

för slags etisk karaktär domare Holden är. Utgångspunkten för denna analys kommer såklart 

att vara de ord och handlingar han utför i romanen men också på vilket sätt han omnämns och 

beskrivs, av andra karaktärer och genom berättarperspektivet. Självklart kan jag inte ta med 

alla de tillfällen då domaren figurerar i verket och jag kommer därför att tvingas välja ut några 

av de textavsnitt som i mitt tycke spelar en större roll för mitt uppsatsämnes skull och därmed 

är mer intressanta att analysera. Det kommer med andra ord att ske ett selektivt axplock av 

betydelsefulla episoder och avsnitt ur romanen under analysdelen.  

     När man gör en analys av detta slag kan man inte undgå ett begrepp som ondska. En stor 

del av mitt etiska analysarbete kommer att handla om ondska och dess olika nivåer, hur dessa 

framställs i romanen och genom domaren. 

 

1.4 Metod och materialval  

 

Min metod inför analysen kommer att bestå av två slags förberedande steg följt av ett renodlat 

analysmoment och slutligen en resultatdel där jag går igenom resultatet jag har fått från min 

analys.  

     Den första delen av uppsatsen kommer att vara en introducering av ämnet och hur jag 

personligen kom att bli intresserad av det. Här använder jag mig av Harold Blooms Hur du 

ska läsa och varför. Det var mer eller mindra via just Blooms lovordande till Blodets 

meridian som fick mig att först bli intresserad av själva verket.  

     Den andra delen är en förberedande analys där jag via olika perspektiv försöker se 

romanen och främst karaktären ur diverse etiska aspekter. Det kommer att vara följande: 

 Cormac McCarthys författarskap. I vilket sammanhang romanen och karaktären 

domare Holden passar in eller utmärker sig sett ur McCarthys samlade verk, men 

också om man kan få en inblick i vad McCarthy vill uppnå med sina romaner, om man 

har en tydlig avsikt med sina . Till min hjälp har jag det amerikanska Cormac 
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McCarthy sällskapets egen hemsida där en biografi och bibliografi över McCarthy ges 

utförligt samt diverse intervjuer som McCarthy har ställt upp på.       

 Västerngenren. Ett genreperspektiv på romanen öppnar upp för hela tematiken kring 

landskapet, lagen, rättvisan och den miljö som hela romanen utspelar sig i. Här har jag 

använt mig av Jane Tompkins West of Everything: The Inner Life of Westerns
5
 som 

trots att den har några år på nacken ändå gav mig den nödvändiga introduktionen till 

Västerngenren i stort.    

 Ondska i ett etiskt sammanhang. Det var tänkt att jag skulle använda mig av flera olika 

verk inför det här avsnittet men jag har valt att använda mig av Ann Heberleins En 

liten bok om ondska
6
. Anledningen är att hon ger mig precis det som jag behöver för 

min analys skull där de andra tänkta fackböckerna inte gav mig det jag ville ha. Här 

kommer begrepp och uttryck som vad som utgör en ond människa och en ond 

handling att skärskådas. Hur kan man döma domaren som en etisk person utifrån det 

han gör och med åtanke i vilket sällskap han befinner sig i? I vilket uträckning spelar 

hans egen personliga filosofi och etik och moral roll?    

  Friedrich Nietzsches teori om övermänniskan. Detta är en tanke som slog mig under 

läsningen av romanen, nämligen att domare Holden skulle kanske kunna vara en slags 

personifikation på det som Nietzsche skrev om övermänniskan. Till min hjälp har jag 

olika forskares definitioner på vad en övermänniska är för något. Richard Schachts 

kapitel om Nietzsche i The Cambridge Dictionary of Philosophy
7
 och Bernd Magnus 

kapitel ”Nietzsche's Philosophy in 1888: The Will to Power and the Übermensch .” ur 

Nietzsche Critical Assements Vol II.
8
  

 

Dessa fyra olika perspektiv utgör tillsammans de avdelningar som jag kommer att gå in 

djupare på i mitt försök att analysera romanen och karaktären. I den tredje delen kommer 

själva textanalysen då jag använder mig av de ställen i romanen som jag anser vara de mest 

givande att analysera. Utgångspunkterna är citat ur romanen där domaren spelar en aktiv roll i 

handlingen. Här kommer jag också att använda mig av Masters, Joshua J. Masters Witness to 

the uttermost edge of the world': Judge Holden's textual enterprise in Cormac McCarthys 

                                                      
5
 Oxford University Press, New York, 1992 

6
 Ann Heberlein, En liten bok om ondska, Stockholm, Albert Bonniers förlag, 2010 

7 Robert Audi. The Cambridge Dictionary of Philosophy. New York, 1995 
8
 Daniel W. Conway Nietzsche Critical Assements Vol II. New York, 1998 
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Blood Meridian
9
 och Patrick W. Shaws “The Kid's Fate, The Judge's Guilt: Ramifications Of 

Closure In Cormac McCarthys Blood Meridian” ur Southern Literary Journal
10

 då dessa ger 

intressant infallsvinklar på hur man kan se och tolka olika scener i romanen där domaren 

spelar en central roll. Stig Sætterbakkens Litteraturen och det etiska
11

 fungerar som en 

intressant tankeställare angående litteratur och etik där domare Holden som en representant 

för romanens etiska ståndpunkt möjligen besvarar ett halvt om halvt önskat mål från den 

framlidne norska författaren i texten. I den fjärde delen kommer jag att gå igenom mitt 

resultat, vad jag har kommit fram till i min analys och om min frågeställning har blivit 

besvarad eller inte. I den femte delen försöker jag visa hur man möjligen kunde ha gjort 

forskningen annorlunda, vad jag har upptäckt som kanske inte direkt har med syftet eller 

frågeställningen att göra men som kan vara intressant för själva ämnet. Slutligen infinner sig 

en källförteckning absolut sist i uppsatsen.        

 

2.  ANALYSENS BAKGRUND 

2.1 Hantverkaren bakom verket –  

Blodets meridian i Cormac McCarthys författarskap 

 

Cormac McCarthy är en väldigt förtegen författare, sett som privatperson. Han ger sällan om 

ens några intervjuer och ställer hellre upp på det han vill kalla för samtal.
12

 Det 

anmärkningsvärda hände då han satte sig ner för att bli intervjuad av Oprah Winfrey i hennes 

talkshowprogram. Detta var en följd av att Oprah hade valt att lägga till McCarthys senaste 

roman Vägen i sin bokklubb varpå McCarthy blev intervjuad av denne i hennes program.
13

 

Förutom detta spektakulära tillfälle finns det endast några stycken dokumenterade intervjuer 

                                                      
9
 Academic Search Elite, 1998,  s. 26. EBSCOhost, 2013-02-01 01:23 

10
 Patrick W. Shaw, The Kid's Fate, The Judge's Guilt: Ramifications Of Closure In Cormac McCarthys Blood 

Meridian. Southern Literary Journal, 1997. 
11

 Stig Sætterbakken. "Litteraturen och det etiska", Horisont, nr 2, 2004 
12

 Det finns minst ett par dokumenterade tillfällen där journalister har fått sitta tillsammans med McCarthy och 

till exempel John Hillcoat, regissören till Vägen eller bröderna Coen som filmatiserade No Country for Old Men 

och det hela har mer drag av en intressant diskussion eller ett samtal än en ren intervju. Se Wall Street journal: 

“Hollywoods Favourite Cowboy” och Time Magazine “A conversation between author Cormac McCarthy and 

the Coen Brothers, about the new movie No Country for Old Men” på deras respective hemsidor: 

http://europe.wsj.com/home-page och http://www.time.com/time/magazine 
13

 Detta skedde den 5 juni 2007, källa: Wikipedia.org/Cormac McCarthy. Går även att se vissa klipp från 

intervjun på Oprahs hemsida: http://www.oprah.com/index.html  

http://europe.wsj.com/home-page
http://www.time.com/time/magazine
http://www.oprah.com/index.html
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av McCarthy. I likhet (men inte till samma extrema grad) med en annan amerikansk 

sydstatsförfattare, Thomas Pynchon, verkar han vilja låta sina skönlitterära verk tala för sig 

själva.  

      Cormac McCarthy är född 1933, på östkusten i USA (Rhode Island närmare bestämt), 

men familjen flyttade till Knoxville i Tennesse. Hans föräldrar har irländsk härkomst och han 

bytte sitt födelsenamn Charles till Cormac, efter den (legendariska) irländska kungen med 

samma namn. Han har bott i Tennesse och i Texas större delen av sitt liv, mestadels under 

enkla förhållanden tillsammans med sin dåvarande fru Anne DeLisle. Han kom att gifta sig tre 

gånger varav den senaste resulterade i en son som föddes 1999 (som även är 

inspirationskällan till pojken i Vägen). 
14

 

     Hans första roman publicerades 1968 och heter The Orchard Keeper. Anmärkningsvärt var 

att romanen publicerades av samma förlag (Random House) och samma förläggare (Albert 

Erskine) som gav ut William Faulkners verk under dennes livstid. Hans hittills författade 

bibliografi innefattar romanerna Child of God (1973), Suttree (1979), Blodets meridian/Blood 

Meridian (1985), Border-trilogin Dessa vackra hästar, Övergången, Städerna på slätten/All 

the Pretty Horses (1992), The Crossing (1994), Cities of the Plain (1998) och de redan 

nämnda romanerna No Country for Old Men (2005) och Vägen/The Road (2006). Utöver detta 

har McCarthy även skrivit två pjäser: The Stonemason (1994) och The Sunset Limited (2006) 

varav den senare filmatiserades av Tommy Lee Jones där han och Samuel L. Jackson spelar 

de två huvudkaraktärerna. 
15

 

     Blodets meridian har inte filmatiserats (än så länge) och en av de troliga orsakerna är det 

oerhörda våldet och dödandet som sker frekvent i hela romanen. Detta är dock ett påstående 

som McCarthy avfärdar:  

 That's all crap. The fact that's it's a bleak and bloody story has nothing to do 

 with whether or not you can put it on the screen. That's not the issue. The issue 

 is it would be very difficult to do and would require someone with a bountiful 

 imagination and a lot of balls. But the payoff could be extraordinary.
16

  

Enligt McCarthy är således våldet inte anledningen till varför man inte har vågat göra en 

filmatisering, utan det är lättja, att det skulle vara tufft och jobbigt att göra om romanen till en 

film. Men han säger att mödan dock skulle vara värt det, att belöningen skulle vara 

”extraordinär”. Skulle en filmatisering genomföras så ställer jag mig frågande hur man 

                                                      
14

 http://www.cormacmccarthy.com/biography/ 2013-02-01 01:23 
15

 Ibid. 
16

 http://online.wsj.com Artikeln Hollywoods Favourite Cowboy , 2012-12-18 15:01 

 

http://www.cormacmccarthy.com/biography/
http://online.wsj.com/
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hanterar karaktären domare Holden. Rent fysiskt blir det möjligen svårt att hitta någon som 

kan göra karaktären rättvisa, efter vad han beskrivs i romanen, men också den mytiska tyngd 

och auktoritet som karaktären innehar i romanen är, skulle jag vilja säga, en oerhört väsentlig 

del i porträtterandet av figuren. Efter våldet, dödandet och det magnifika landskapet som 

utgör ramen för Blodets meridian så står domare Holden för någonting unikt. För att lyckas 

med filmatiseringen så måste man lyckas hitta rätt skådespelare att gestalta karaktären, vilket 

kan vara ännu svårare än när Javier Bardem spelade rollen som Anton Chigurh. Så pass viktig 

är karaktären för berättelsen.    

     Några av de återkommande temana i McCarthys verk är just våld och mord och bedövande 

vackra landskapsskildringar. Nationalencyklopedin skriver på sin hemsida i artikeln om 

Cormac McCarthy att han ”skriver våldsamma, blodiga sagor av nästan biblisk tyngd om 

kamp mellan civilisation och primitivitet, mellan människa och natur”
17

, teman som 

exemplifieras i dels hans senaste roman No Country for Old Men och i mästerverket Blodets 

Meridian.     

     Blodets meridian är alltså ett centralverk i McCarthys författarskap, vilket inte minst 

Harold Bloom framhåller i sina lovord om romanen. Själva karaktären, domare Holden, är en 

av litteraturhistoriens mest formidabla antagonister och en av de mest ambitiösa och mytiska 

karaktärerna i McCarthys litterära produktion. Sett till hans samlade författarskap är Holden 

ett unikum, någonting som inte ens Anton Chigurh i No Country for Old Men kommer i 

närheten av, enligt Harold Bloom
18

.  

     Domare Holden är också en förespråkare för minst sagt subversiva åsikter om världen och 

tillvaron. Åsikter som kanske inte ligger alltför långt borta ifrån Cormac McCarthys egna. En 

av hans första dokumenterade intervjuer skedde 1992 via tidningen The New York Times. 

Han säger i intervjun att han ser våld och död som någonting naturligt för människan: 

   „There's no such thing as life without bloodshed,‟ McCarthy says 

 philosophically. „I think the notion that the species can be improved in some 

 way, that everyone could live in harmony, is a really dangerous idea. Those who 

 are afflicted with this notion are the first ones to give up their souls, their 

                                                      
17

 Cormac McCarthy. http://www.ne.se/lang/cormac-mccarthy, Nationalencyklopedin,  hämtad 2012-12-18. 

15:17 
18

 “The negative protagonist [Anton Chigurh i No Country for Old Men] has none of the legitimacy or grandeur 

that Judge Holden has.” Harold Bloom, skrivet av Leonard Pierce  http://www.avclub.com/ 2013-01-05 18:34 
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 freedom. Your desire that it be that way will enslave you and make your life 

 vacuous.‟
19

 

Huruvida domare Holden är en utsträckning av McCarthys egna personliga åsikter låter jag 

vara osagt. Man kan endast spekulera i sådana saker. Att blodsutgjutelse är en naturlig del i 

tillvaron verkar dock vara självklart för McCarthy, något som jag tror att även domare Holden 

skulle vara överens om.   

 

2.2 Jag var en revolverman som du, ända tills jag blev skjuten i 

ryggen – Blodets meridian som en västernroman 

 

”En ensam cowboy som rider iväg mot solnedgången.” Min filosofilärare på gymnasiet 

använde denna urtypiskt klassiska bild för att illustrera USA:s individualistiska 

självuppfattningsbild under en av våra lektioner. Hans poäng var, vad jag förstod, att USA 

som land är byggt på en populärkulturhistorisk bild där mottot är ensam är stark, men att detta 

också har en legitimitet rent historiemässigt, något djupt rotat i det amerikanska samhället, 

nästan lika mycket som religionen. USA är ett land vars historia mer eller mindre utgörs av 

1800-talets vilda västern miljö, där stater erövrades och erkändes fortlöpande till det som vi 

idag kallar Amerikas förenta stater. Detta var en tid som innefattade alla olika sorters 

människor - nybyggare, boskapsfösare, indianer, slavar, laglösa och kriminella - i ett samhälle 

som närmast liknade en slags oerhörd kulturell smältdegel, där var och en försökte skapa sig 

ett drägligt liv, generation efter generation.  

     Blodets meridian (1985), en västernroman vars handling utspelar sig under just precis 

denna epok av USA:s historia, kommer ut i en tid då västerngenren var mer eller mindre 

utslocknad. Inga större västernfilmer gjordes och västerngenrens storhetstid var förbi. 

McCarthys roman är dock inte så mycket som en västern som den istället är en anti-västern, 

enligt min mening. Borta är några av de traditionella genretypiska dragen som i bästa fall ger 

nostalgiska minnen av stereotypiska klichéer och som i värsta fall gör verket till inget mindre 

än simpel kiosklitteratur. Ett av dessa är den traditionsenliga konflikten mellan hjälten och 

                                                      
19

 The New York Times, “Cormac McCarthy's Venomous Fiction”, 1992, skrivet av Richard B. Woodward. 

http://www.nytimes.com/yr/mo/day/ 2013-01-05 18:30 
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skurken, en oerhört vanlig berättarmodell i de flesta västernhistorier. Blodets meridian frångår 

denna tradition då det nästan inte finns några Good guys i romanen. Persongalleriet består i 

stort sett bara av mördare och illgärningsmän. Det finns ingen hjälte annat än huvud-

karaktären, ”Ynglingen”, som är högst delaktig i de våldsamheter som resten av gänget begår 

och är lika skyldigt till samma brott som dem. Våldet i romanen är inte storslaget eller 

ödesmättat som man skulle tänka sig i en spaghettivästern av Sergio Leone eller en 

äventyrsroman, utan istället är det ett oerhört frekvent och vardagligt våld vi får läsa, kapitel 

efter kapitel. Efter ett tag är döden och dödandet så återkommande att massakrerandet ter sig 

lika kontinuerligt som solens vandring på himlen, något som titeln möjligen inbjuder till som 

tolkning.
20

  

     Den så klassiskt genretypiska uppställningen med cowboys å ena sidan och indianer på den 

andra faller platt i Blodets meridian. Det är inte så mycket som en uppgörelse eller ens ett krig 

mellan dessa två motparter utan snarare ett rent och skärt folkutrotande, ett kommersiellt 

massdödande där Glanton och hans gäng mördar och skalperar indianer undantagslöst. Detta 

görs inte bara av egenintresse utan det är en vinstdrivande verksamhet där man blir betald per 

antal indianskalpar man får tag på.  

     Detta är, i stort sett, den drivande handlingen romanen igenom. Harold Bloom refererar i 

sin analys av romanen till Kosovokriget 1999 som det närmaste man komma vad gäller våld 

och mord i modern nutid.
21

 Och det är just detta folkutrotande som särskiljer Blodets meridian 

ytterligare från västerngenren. Det är inte snabbskjutande cowboys mot pilbågssiktande 

indianer. Det är massmord, ett försök till förintelse av en hel folkstam. Indianerna är inte 

motståndare, de är offer för mänsklig utrotning. Detta är, skulle jag vilja säga, på ett sätt något 

nytt som introduceras i genren. De amerikanska indianerna har blivit våldsamt illa behandlade 

av vita makthavare genom historien. Detta är ingen hemlighet, inget nytt som vi blir varse om. 

Fast främst har det då varit en materiell fråga där indianerna förlorade nästan all mark och 

land de en gång strövade fritt omkring på. Det har i det närmaste varit en kolonisering där de 

vita nybyggarna och boskapsdrivarna erövrade indianernas landområden. Det som jag vill 

säga är nytt i Blodets meridian är att detta massakrerande inte är motiverat av en vilja att ha 

makt över större landområden. Glanton och hans kompani är inte intresserade av att ta över 

indianernas land utan här är det indianernas själva liv, deras skalpar, som ska tas ifrån dem. 

Det är, som jag tidigare har sagt, en förintelse av en folkstam. Målet är inte att ta över 

indianernas materiella tillgångar, målet är att utrota indianerna. Det är ett nytt grepp som 

                                                      
20

 ”Blood Meridian or The Evening Redness in the West” 
21

 Harold Bloom, Hur du ska läsa och varför, 2000, (2002), Stockholm, Wahlström & Widstrand, s. 269 
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Cormac McCarthy tar sig an västerngenren på.     

     Mitt i allt detta, eller kanske huvudet högre över allt detta, finns domare Holden. I detta 

laglösa landskap fungerar han som en auktoritet. Han går under epitet ”Domaren”, den som 

dömer och ska skipa rättvisa. Han är utan tvekan den i särklass mest lärda och intellektuella 

kombattanten som rider med bland Glantons gäng. Tillsammans med en före detta präst och 

huvudkaraktären som endast har benämningen ”Ynglingen” så framstår denna titel, ”domare”, 

som en del i en allegorisk trio. Prästen är avdankad, vill inte ge sken av att vara en Guds 

predikant längre. Han är själv helt förtrollad av domaren och ser någonting större än den rent 

fysiska mänskliga skepnaden hos domaren. Ynglingen är märkbart förtegen och gör inga 

större ansatser på att bli mer delaktig än vad som krävs av honom. Han försöker romanen 

igenom vara likgiltig för domaren och vad denne har att säga. Men domaren tolererar inget 

trots mot sin överhet.    

     Domaren är inte ledaren för gänget. Den uppgiften är förbehållen kapten Glanton. Han är 

den som bestämmer riktningen och varthän följet ska rida. Men trots detta; domare Holden är 

den mest livsviktiga medlemmen i sällskapet. Han är den som räddar Glantons gäng ur 

diplomatiska trångmål och assisterar Glanton i mångahanda spörsmål som kräver finess, 

taktkänsla och innehar en språklig förmåga till kommunikation utöver det vanliga. Hans 

kunskaper i geologi visar sig inte bara vara imponerande utan också avgörande, speciellt i en 

situation då skalpjägarna är i akut behov av krut till sina vapen.  Detta hade inte varit så 

prekärt om det inte vore för det faktum att de vid tillfället var mer eller mindre förföljda av 

indianer. Domaren hinner dock skapa ett överflöd med krut av jordens egna tillgångar, vilket 

får Glanton och hans gäng att resa sig från underläge till överläge. Resultatet återberättat av 

den före detta prästen Tobin för Ynglingen, blev ett blodigt massakrerande av indianerna som 

var totalt överraskade av denna nya maktförändring och de hade inte ens möjlighet till flykt.
22

 

Hela detta scenario hade inte varit möjligt utan domarens expertis, vilket ytterligare 

cementerar hans funktion som den kanske mest livsnödvändiga medlemmen i Glantons gäng. 

     Holdens betydelse i romanen växer ju mer handlingen fortskrider och vid slutet är hans 

ställning som den enda sanna överlevaren ohotad. Att sätta honom i perspektiv med 

västerngenren är problematiskt, då det är svårt att finna någon jämbördig like med honom. I 

brist på sheriffer, poliser och andra lagmän som annars brukar spela en central roll i 

västernberättelser, så är domaren nästan den enda med den sortens anknytning till lagen och 

rättvisan som dessa figurer uppbär. Hans etik och moral är dock väsensskild från den gängse 

                                                      
22
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uppfattningen om vad som är rätt och fel och som brukas av sheriffer. Holden är, vilket jag 

kommer att gå in djupare på i ett senare avsnitt, en nietzscheansk karaktär och innehar då en 

egen slags etik och moral som skiljer sig från dessa lagens väktare.      

 

2.3 Ondska som livsstil – Blodets meridian ur ett etisk perspektiv  
 

Hur analyserar man en karaktär etiskt när denna omger sig med mördare och skalperare och 

som i sin tur mördar och skalperar minst lika mycket som dem i sin omgivning? Sett till 

omständigheterna är domare Holden lika moraliskt förkastlig som sina medkombattanter.  

Han begår samma brott som dem, är med i samma verksamhet som egentligen är ett statligt 

finansierat system där man indirekt får betalt för hur många indianer man dödar.  Vad är det 

då som särskiljer honom etisk sett från alla de andra som gör samma förfärliga handlingar? 

Det finns ett uttryck som säger ”Om alla är onda så är ingen ond”.
23

  

     Hur kan jag etisk sett analysera domare Holden? Ann Heberlein skriver i sin bok En liten 

bok om ondska att för en människa ska betraktas som ond så krävs det mer än en ond 

handling. Det krävs en ond avsikt, menar Heberlein: ” jag [menar] att en ond vilja, alltså en 

önskan om att tillfoga lidande och smärta, förstöra mänskligt liv, är en förutsättning för att en 

individ ska betraktas som ond.”
24

 Hon fortsätter på nästa sida: ”Jag definierar en ond 

människa som en människa som medvetet gör ont för det ondas skull, en ond människa är 

således en människa som njuter av att tillfoga andra varelser smärta.”
25

  Jag anser att hennes 

definition stämmer bra. Människor kan begå hemska handlingar utan att för den skull vara 

onda. För att en handling ska klassas som ond så måste den vara medveten och avsiktlig. 

Syftet och målet i en ond handling ska vara att man på ett eller annat sätt utsätter någon för 

onödigt lidande för att det ska räknas som en ond handling.   

     För att exemplifiera med ett tankeexperiment: Man säger till en man att varje gång han 

trycker på en knapp så räddar han livet på en människa. Mannen blir motiverad av syftet att 

rädda så många liv som möjligt och börjar trycka på knappen. Han gör det flera gånger och 

efter att en viss tid har gått säger man till mannen att varje knapptryckning han gjort har i 

själva verket dödat en människa i taget. Mannen slutar omedelbart att trycka på knappen då 

han inser att istället för att rädda så många människor som möjligt så har han dödat massvis 

                                                      
23

 Hörsägen av en matematiklärare på en grundskola i Västerbotten.  
24

 Ann Heberlein, En liten bok om ondska, Stockholm, Albert Bonniers förlag, 2010, s. 119 
25
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med människor. Fråga: Är mannen ond? Svaret är nej. Han har begått en hemsk handling som 

orsakat flera människors död, men etiskt sett kan man inte anklaga mannen för att ha varit 

ond. Hans vilja var ej av ondo, avsikten var tvärtemot god och man kan möjligen ursäkta det 

hela med att hans utsattes för ett oerhört elakt lurendrejeri. Poängen med tankeexperimentet är 

att visa hur pass mycket sinnelaget spelar roll i att avgöra huruvida en människa kan räknas 

som ond, att det verkligen krävs det som Ann Heberlein skrev nämligen en ond vilja, en 

önskan att utsätta andra för lidanden och att ta deras liv innan man kan säga att han eller hon 

är en ond människa.  

     Domare Holdens motiv bakom mördandet verkar inte skilja sig från de andras i Glantons 

gäng. Varje skalp man kommer över ger en större belöning, slutmotiverat. Han uppvisar inga 

klassiska schablonbilder av onda skurkar som skrattar högt och elakt när han begår dessa 

mord, däremot verkar han alltid le och ger överlag ett slugt och listigt intryck när han strövar 

omkring i omgivningen.  

      Det finns dock en sak som han gör som på etiskt sätt särskiljer honom från de andra 

deltagarna i Glantons gäng. Där de andra främst dödar och skalperar vuxna indianer så kan 

domaren döda och skalpera små barn. Det finns även misstankar om pedofili när det gäller 

domare Holdens nära relation till barnen innan de påfinns dödade och skalperade efteråt
26

. 

Detta är bortom det kommersiella folkutrotandet och en rejäl överträdelse mot barns fri- och 

rättigheter. Man kan utgå att det är utifrån domarens lust och intresse att detta sker – han vill 

utnyttja barnen på ett plågsamt vis – vilket då motsvarar Ann Heberleins definition av vad en 

ond människa är.  

     Det är svårt att inte kalla domare Holden för en ond eller en moraliskt förkastlig person. 

Det som ger honom ett etiskt djup är snarare hur han i sina föreläsningar och i sin odödlighet 

försvarar den livsstil han lever. Domare Holden är ju, i romanen, en fiktiv karaktär. Kanske 

ska man inte försöka analysera hur etisk han är till sin person, som om han vore en människa, 

utan kanske vad han själv står för och symboliserar, etisk sett? Mitt syfte med uppsatsen är 

inte att avgöra huruvida domare Holden är ond eller god. Mycket tyder på att han genom sina 

handlingar är en ond karaktär. Han har en ond avsikt när han dödar och skalperar inte bara 

indianerna (vilket alla i sällskapet gör) utan även små barn. Jag tror att Holden fungerar 

nästan mer som en självskriven läromästare för Glanton och hans gäng, där hans egen etiska 

och moraliska filosofi lyser igenom alla de föreläsningar och åsiktsyttranden han gör. Det 

                                                      
26

 Patrick W. Shaw driver en tes att domaren har en sexuell natur som sträcker sig till homosexualitet och 

pedofili i "The Kid's Fate, The Judge's Guilt: Ramifications Of Closure In Cormac Mccarthy's Blood Meridian", 

Southern Literary Journal, 1997. 



Litt.vet. C  2013-02-01 Anders Wik 

 

16 

 

inflytande han har i gruppen och som han i viss mån utövar gör det snarare befogat att ställa 

frågan i vilken mån hans etik och moral påverkar omgivningen snarare än att använda etik och 

moral som sätt att beskriva och analysera honom som person. Heberlein skriver i sin bok att 

”en grogrund för ondska är just lydnad och en stark tilltro till auktoriteter”
27

. Domare Holden 

är en auktoritet. Han är inte ledaren för gänget, vilket gör honom fri från ansvaret för dem. 

Hans makt borde automatiskt ge honom ansvar, då logiken följer att ju mer makt man har 

desto mer ansvar har man.
28

 Och visst är han kapabel till att hjälpa och rädda Glanton och 

hans gäng, men han kan lika gärna lämna följet när han så vill. Han är inte utnämnd som 

kapten utan som domare, men exakt vad han dömer över är oklart. En minnesvärd scen i 

romanen är då den före detta prästen Tobin berättar om sitt intryck och sitt första möte med 

domaren för Ynglingen. Efteråt är Ynglingen fortfarande fundersam över vad domare Holden 

egentligen dömer:  

 Och det var domaren den första gången jag träffade honom. Just det. Han är 

 värd att studera. 

 Ynglingen tittade på domaren. Vad är han domare över? sade han. 

      Vad han är domare över? 

      Vad han är domare över. 

      Tobin sneglade över elden. Ja du, grabben, sade han. Var tyst nu. Han kommer 

 att höra dig. Han har öron som en räv.
29

 

 

2.4 Skåda! Jag ger er övermänniskan – Domare Holden som 

Nietzsches övermänniska 
 

Det finns i Blodets meridian anknytningar till tankegångar som ligger nära Friedrich 

Nietzsches filosofi, kanske främst då personifierade hos karaktären domare Holden. Domaren 

säger till exempel att krig är det enda verkliga syftet för människan (”Det yttersta yrket som 

väntade på sin yttersta utövare”
30

) och samtidigt verkar han förespråka ett synsätt där de 

starka har företräde framför de svaga, någonting som inte är främmande i Nietzsches filosofi. 

Nietzsche är känd för ordspråken ”Gud är död” och ”Det som inte dödar dig, härdar dig”. 

Förutom dessa slagkraftiga aforismer så är hans teori om övermänniskan det kanske mest 

                                                      
27

 Heberlein, s. 85. 
28

 Hon skriver ” ju mer makt vi har, desto större är också vårt ansvar.”  Ann Heberlein, Det var inte mitt fel: om 

konsten att ta ansvar, Ica Bokförlag, Forma Books AB, Ponto pocket, 2008 (2010), s. 16.  
29

 McCarthy, Blodets meridian, s. 171. 
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kända bidraget den tyske filosofen hann ge världshistorien innan han drabbades av 

sinnessjukdom. Övermänniskoteorin skulle fungera som en slags lösning på den nihilism som 

Nietzsche fruktade att mänskligheten skulle sjunka ner i när den kristna religionen tappat sin 

legitimitet i samhället. Utan något att tro på blir tillvaron hemsk, en groggrund för kaos och 

en miljö där inget är heligt. Nietzsche fruktade detta och erbjöd en teori där de dionysiska 

egenskaperna som kreativitet och hänryckning personifieras i en mänsklig gestalt, kallad 

övermänniskan.  

     Begreppet övermänniska har många olika tolkningar, varav den kanske mest kända 

feltolkningen skapades av nazismen som beskrev Nietzsches övermänniska som en arisk 

krigare. Nietzsche må ha använt uttryck som ”den blonda besten” och dylikt, men att göra 

rasbiologiska tolkningar av hans teorier är inte bara felaktigt utan en stor otjänst mot filosofen 

Nietzsche. 

     Mer intressant är att veta vad moderna forskare har att säga om begreppet övermänniska. 

Richard Schacht beskriver det som 

 the emergence of exceptional human beings capable of an independence and 

 creativity elevating them above the level of the general human rule. So 

 [Nietzsche] stressed the difference between „higher men‟ and „the herd‟, and 

 through Zarathustra proclaimed the Übermensch („overman‟ or „superman‟) to 

 be „the meaning of the earth‟, employing this image to convey the ideal of the 

 overcoming of the „all-too-human‟ and the fullest possible creative 

 „enhancement of life‟.
31

   

Här görs en tydlig distinktion mellan det som Nietzsche valde att kalla “de-alltför-många”, 

flockmänniskorna, och de “högre människorna”, övermänniskorna. Det kreativa och det 

självständiga poängteras som viktiga egenskaper för dessa högre utvecklade människor. 

Bernd Magnus säger i sin tur att en övermänniska överlag har karaktärsdrag som liknas vid 

”notions of self-overcoming, sublimation, creativity and self-perfection”. Han fortsätter och 

går igenom flera liknande definitioner på en övermänniska: 

 Nietzsche continues the ancient project of articulating a human ideal, a 

 conception of human perfectibility. For Walter Kaufmann, for example, the 

 Übermensch is a Goethe-like Dionysian who has overcome his animal nature, 

 has sublimated his impulses, has organized the chaos of his passions, and has 

 given style to his character. For Arthur Danto, the Übermensch is a free human 

 being, joyous, without guilt, the master of instinctual drives which do not 

 overpower him. For Nietzsches most recent interpreter, Richard Schacht, the 
                                                      
31
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 Übermensch is the essence of „the higher man‟; he is vital, healthy, self-

 controlled, refined, spiritual, well-mannered, independent, just, honest, 

 undaunted by suffering and disillusionment, and he is creative.
32

               

    

En övermänniska representerar perfektion, är vital, andlig, någon som har övervunnit sin 

djuriska natur, stiliserat sin karaktär och samtidigt är sorglös, utan skuld. Sist men inte minst 

är han kreativ, ett återkommande karaktärsdrag enligt uttolkarna. 

     Ett ytterligare bidrag till definitionen av övermänniskan ger Nationalencyklopedin på deras 

hemsida: ”Nietzsches övermänniska är en heroisk (inte politisk) utopisk metafor för en 

individ av högsta intelligens och själsstyrka, en elitistisk idealgestalt med egen moral som ser 

sig själv som ‟jordens mening‟.
33

 Deras tolkning är annorlunda från de tidigare nämnda 

definitionerna och sammanfattar en slags heroisk gestalt, intelligent och med en egen 

moralfilosofi. 

     Överlag så verkar en övermänniska besitta en oerhörd mental och andlig styrka. Det är de 

inre sidorna som framhävs, att en övermänniska ska vara rent personlighetsmässigt något 

utöver den vanliga människan. Domare Holden är kanske inte definitionsenligt en exakt 

avbild av Nietzsches övermänniska, men det finns utan tvekan nietzscheanska drag hos 

honom. Han säger som Nietzsche att Gud är antingen död eller maktlös, eftersom han inte 

griper in och räddar de oskyldiga från deras hemska öden.
34

 Han dansar som en gud och 

spelar fiol bättre än djävulen själv, enligt den före detta prästen Tobin. Han är en lärd och 

intellektuell man som håller föreläsningar vid lägereldarna och han kan tala främmande språk 

flytande. Han verkar inte åldras och visar upp en hel och oförstörd kropp som inte visar spår 

efter några ärr eller andra skador. Han stämmer möjligen inte exakt in i Nietzsches bild av en 

övermänniska, men domare Holden är helt klart en övermänsklig varelse. Han sticker ut i 

mängden på ett tydligt sätt och visar sin särställning gång på gång under romanens lopp. En 

närmast elitistisk karaktär som ändå väljer att delta i massmördandet av apacheindianer. Han 

bestämmer inriktningen på sitt liv och sin framtid i enlighet med sin egen moraluppfattning. 

Han är självständigheten personifierad, kapabel att överleva de mest svåra situationer.  

 

                                                      
32
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33
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3. ANALYS 

3.1 En skärskådning av en massmördares uppträdelser - Blodets 

meridian bit för bit 
 

Utifrån själva romanen kommer jag att – genom valda textavsnitt – analysera domare Holden 

och försöka sätta hans ord och handlingar i ett etiskt perspektiv. Jag har som sagt inte kunnat 

ta med alla tillfällen då han omnämns eller uppträder i romanen. Ett selektivt val av dessa 

nedan tagna scener och blockcitat ur texten får utgöra analysens huvudsakliga utgångspunkt. 

Jag kommer att använda mig av främst Joshua J. Masters uppsats och Patrick W. Whites teori 

om domarens pedofili och homosexualitet som sekundärlitteratur då jag anser att detta hjälper 

mig i min egen analys av domaren som etisk person. Stig Sætterbakkens Litteraturen och det 

etiska får avsluta denna tredje analysdel med sin efterlysning av den (o)etiska litteraturen. En 

viss återkoppling till den tidigare förberedande analysens teorier och litteratur kommer också 

att göra vid de textavsnitt då jag finner det lämpligt.      

 

3.2 Skadeglädje är den enda sanna glädjen – Domaren som en 

practical joker 
 

Vi introduceras till karaktären domare Holden redan i första kapitlet, där han våldgästar ett 

väckelsemöte och får församlingen i lynchstämning mot den av domaren svartmålade prästen. 

När tumultet har lugnat ner sig och folk börjar förhöra sig om domarens kunskaper angående 

den bedrövliga prästen, framgår det att domaren helt enkelt hittade på allt han sa om Pastor 

Green, vars liv möjligen svävar i fara då domaren tar sig en drink på baren.
35

  

     Hela episoden sätter färg på romanens första del och läsarens första intryck av domaren är 

den av en lurendrejare, en practical-joker som låter skämtets framgång få spelutrymme över 

offrets liv, något som Joshua J. Masters poängterar:  

 The judge's entrance into the novel in Reverend Green's revival tent 

 immediately establishes him as a trickster--as a figure who turns the world 

 upside-down, who spits at convention and embraces taboos, who essentially 
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 transgresses any and all boundaries that establish order.
36

     

  

Detta skulle kunna vara det som Heberlein beskriver som ond vilja, en önskan att göra andra 

människor illa, vilket är en av grundförutsättningarna för att kunna kalla en människa för ond. 

Men detta som domaren gör i tältet är bara ett väldigt elakt skämt, kan man möjligen säga. 

Det första intrycket är viktigt men kan också vara felaktigt, klart är dock att domarens 

maktposition som en väldig auktoritet är fastställd. Hans rent fysiska skepnad är det första 

som slår en när man läser händelsen. Redan när han går in i tältet hamnar allt fokus på honom:  

 En enorm man klädd i en lång oljerock hade klivit in i tältet och tagit av sig 

 hatten. Han var lika flintskallig som en sten och han hade inga spår efter skägg 

 och han hade inga ögonbryn ovanför ögonen eller ögonfransar på dem. Han var 

 nästan 215 centimeter lång och stod och rökte en cigarr också i detta Guds 

 vandrande hus, och det verkade som om han tagit av sig hatten bara för att slå 

 bort regnet från den för nu satte han på sig den igen.
37

  

I tältet finns också huvudkaraktären Ynglingen och dennes följeslagare Toadvine. Detta är 

åtminstone för Ynglingen första gången har får syn på domaren. Hans och läsarens första 

intryck av domaren är likvärdiga ur den bemärkelsen.  

 

3.3 Att måla fan på väggen – domarens mytiska karaktär sett utifrån 

Tobins perspektiv   
 

Domaren och Ynglingen träffar inte varandra på ett bra tag efter det inledande väckelsemötet 

med Pastor Green. Det är först när Ynglingen blir medlem i Glantons gäng som han blir varse 

domaren igen. Holden har vid det laget gjort ett outplånligt intryck på de som redan har ridit 

med Glanton sen tidigare. En av dessa är den före detta prästen Tobin. Tobin är hänförd över 

domare Holden och försöker i stort sett under hela kapitel tio i romanen berätta för Ynglingen 

vilken unik och extraordinär figur han är: 

 Det är så det är, sade den före detta prästen. Se dig omkring. Tänk på domaren.  

      Jag har tänkt på honom. 

      Du kanske inte uppskattar honom. Det är i sin ordning. Men han är begåvad på 

 allt. Jag har aldrig sett honom ta itu med en syssla utan att sedan visa sig klara 

 av den.  

      … 

                                                      
36

 Masters, Joshua J., “Witness to the uttermost edge of the world': Judge Holden's textual enterprise in Cormac 
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     Den där stora hårlösa varelsen. Om du tittar på honom skulle du väl aldrig tro att 

 han kan dansa bättre än djävulen själv, eller hur? Herregud, den mannen kan 

 dansa, det kan man inte ta ifrån honom. Och spela fiol. Han är den bäste 

 fiolspelare jag någonsin hört och det är bara så det är. Den främste. Han kan 

 hitta i ödemarken, han kan skjuta, han kan rida, han kan spåra hjort. Han har rest 

 över hela världen. Han och guvernören satt uppe till frukost och än pratade de 

 om Paris och än om London och de talade på fem olika språk, och det var en ren 

 fröjd att höra dem. Guvernören är en lärd man, men domaren…
38

 

  

Hela denna berättelse fortsätter med Tobins erinranden om hur domaren i sin snillrikhet 

lyckades rädda gänget från det blodbad de var på väg att utsättas för. Denna historieberättelse 

framställer domare Holden som en nästan mytisk gestalt. Hur han helt plötsligt bara existerar 

framför de jagade indianmördarna, som kommen från i stort sett ingenstans, ger Tobin och 

kompaniet huvudbry. 

 Den dagen träffade vi på domaren på hans sten mitt i vildmarken där han satt 

 mol allena. Och där fanns inga klippor, bara den där stenen. Irving sade att han 

 måste ha haft med sig den. Jag sade att det var en gränssten för att markera 

 honom från allt som var inget. … 

 Och där satt han. Ingen häst. Bara han och hans korsade ben och han log när vi 

 red fram till honom. Som om han hade väntat på oss. … Han hade inte ens en 

 vattenflaska. Det var som ... Det gick inte att säga varifrån han kom. Han sade 

 att han hade färdats med en grupp vagnar och bestämt sig för att klara sig på 

 egen hand istället.
39

      

De allegoriska anspelningarna är viktiga för berättelsen, att huvudkaraktären heter just 

Ynglingen och att domare Holden har epitet domare gör att Tobin som karaktär symboliserar 

en tredje enhet genom att benämnas som den ”före detta prästen”. Han får nämligen 

representera kristendomen, eller den kristna religionen, om ändock i en fallen trosföljare. 

     Förutom i just epitet och genom domarens tilltal finns det dock väldigt lite som talar för att 

Tobin har haft ett förflutet som präst. Han är å andra sidan fullständigt tagen av domare 

Holden, vilket sett ur ett nietzscheanskt perspektiv är intressant. Nietzsche introducerade som 

sagt sin teori om övermänniskan just som ett alternativ för människorna att tro på när 

kristendomen som religion och trosystem hade fallit i spillror. Om man antar att domare 

Holden skulle kunna vara en personifikation av Nietzsches teori om övermänniska så har då 

Ynglingen, som man möjligen kan säga står för den framtida generationen, blivit introducerad 

till denna nya alternativa trosinriktning via just kristendomens representant, den avdankade 
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före detta prästen. Tobin kunde inte fortsätta som präst, därav just epitetet ”före detta”. Varför 

vet vi inte, men hans tro på sin egen religion är därför tvivelaktig. Att han själv är helt 

förbluffad över domare Holden visar hur pass mycket intressantare eller märkvärdigare han 

finner allt det som Holden står för, vilket bara gör domaren ännu mer mystisk och inbjudande. 

     Denna fascination som Tobin visar upp verkar dock inte slå rot hos Ynglingen. För honom 

är domaren inget annat än en människa, precis som alla andra. Denna likgiltighet mot 

domarens suveränitet, detta trots mot underkastelse av domarens inflytande, är kanske det 

som håller Ynglingen vid liv ända till romanens slut. Domaren verkar nästan spara honom, 

lockad av en slags inre bevarad moralisk självständighet som han ser hos Ynglingen. Detta är 

möjligen det som domaren vill kräva av honom vid slutscenen på baren och som sedan 

fortsätter i dasshuset. 

 

3.4 Världsherravälde och de starkas rätt över de svaga – domarens 

etiska filosofi 
 

Det är framförallt vid lägereldarna som Cormac McCarthy låter sin karaktär domare Holden 

få ta ordet. Samtalsämnena brukar mestadels vara en fortsatt diskussion eller en mindre 

föreläsning om domarens egen personliga världsuppfattning. Det som är intressant är att 

domaren har med sig en liten bok som han antecknar och skriver i. Han tecknar av skelettdelar 

och uråldriga föremål han hittar i öknen i sin lilla bok. Efter att ha ägnat en viss tid åt dessa 

empiriska exkursioner så kan han breda ut sig om tingens och alltets ordning. Vid ett sådant 

tillfälle säger domaren något så vågat som att allting som existerar utan hans vetskap existerar 

utan hans godkännande: 

 Dessa anonyma varelser, sade han, kanske inte ser mycket ut eller inget alls ut 

 för världen. Men ändå kan den minsta smula sluka oss. Varje liten sak under 

 klippan där som inte människans art känner till. Endast naturen kan förslava 

 människan och endast när varje väsens tillvaro har letats fram och fått stå naken 

 framför honom kommer han att vara jordens faktiska suzerän. 

 ... 

 Det här är vad jag kräver, sade han. Och ändå finns det fickor av autonomt liv 

 överallt. Autonomt. För att det ska bli mitt får inget lov att inträffa på jorden 

 utan att jag har givit dispens. 

 … 

 Den man som tror att jordens hemligheter för alltid är fördolda lever i mystik 
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 och rädsla. Denna vidskepelse kommer att dra honom neråt. Regnet kommer att 

 erodera bort de handlingar han begått i livet. Men den man som föresätter sig att 

 få fatt på ordningens tråd i väven kommer blott genom detta beslut att ha tagit 

 makt över världen och det är endast genom sådan makt som han kommer att 

 kunna ordna en möjlighet att diktera villkoren för sitt eget öde. 
40

               

Det som domaren deklarerar här är den ambitiösa livsuppgiften för varje individ som vill ta 

sitt öde i sina egna händer. Detta är vad domaren strävar efter med en outtröttlig kontinuitet. 

Den fullkomliga makten och självständigheten för en frisinnad varelse. De andra som sitter 

kring lägereldarna protesterar och säger att ingen kan veta allting som går att veta på jorden. 

De tycker att domarens plan är ogenomförbar, en praktiskt sett omöjlig bedrift. ”Ja ... men 

ändå”, svarar domaren med ett leende på kritiken. Kanske vet domaren att det är omöjligt att 

verkligen bli varse allting som är värt att veta överallt på jorden, men just själva ambitionen, 

strävandet efter att ändå försöka genomföra detta grandiosa företag, är möjligen belöning i 

sig. Domaren säger ju att den som endast genom att fattat beslutet att göra detta kommer att 

kunna ta makt över världen i och med det. Det är dessa existentiellt laddade föreläsningar som 

får domaren att bli en väldigare karaktär än alla de andra. Domaren är inte bara med på en 

kommersiell folkutrotning. Han utökar sin kunskap om världen och tillvaron för att i och med 

all den nyförvärvade kunskapen bli mer mäktig och självständig. Hans megalomani är inte 

den vanliga dårens eller den maktfullkomliges tankefixering. Den är grundad i en teoretisk 

övertygelse om att i just själva akten att genomföra detta, åtminstone i tanken, är en del av 

målet redan nått.   

     Vid en annan av dessa lägereldar kommer samtalet in på krig. Domaren anser att krig är 

någonting evigt, något som funnits före människan och som alltid kommer att finnas. Krig är 

det yttersta yrket där alla andra yrken ryms. 

 Domaren log. Män föds för att leka. Ingenting annat. Varje barn vet att lek är 

 ädlare än arbete. Han vet också att värdet eller förtjänsten med en lek inte 

 återfinns i själva leken utan snarare i värdet på det som man riskerar. Hasardspel 

 kräver ett vad för att alls ha någon innebörd. Idrottsliga lekar handlar om 

 motståndarnas skicklighet och styrka och nederlagets förnedring och segerns 

 stolthet är i sig själva tillräckligt pris för de utgör en väsentlig del av de tävlande 

 och definierar dem. Men spel som handlar om tur och skicklighet sammanflyter 

 till det tillstånd som utgör kriget för det som satsas här slukar spelet och 

 utövaren och allt.
41

 

 … 
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 Moralisk lag är en uppfinning av mänskligheten för att beröva de mäktiga makt 

 till förmån för de svaga. Den historiska lagen vederlägger den i varje skifte. Ett

  moraliskt synsätt kan aldrig bevisas vara rätt eller fel av något slutgiltigt prov. 

 En man som faller ner död under en duell anses inte därigenom ha fått sina 

 åsikter gendrivna. Själva hans deltagande i ett sådant prov vittnar om ett nytt 

 och ett mer vittfamnande synsätt. 
42

     

Gud hjälper inte de svaga. Om han kunde, varför har han i så fall inte gjort det vid det här 

laget? Den som är med i leken får leken tåla, anser domaren. Risktagandet höjer utmaningen 

och därigenom triumfen vid en eventuell seger. Det är en djungelns lag där ”störst går först” 

eller att ”äta eller ätas”
43

 som presenteras här. Detta är för domaren en självklarhet, någonting 

mycket mer sannare än så kallade ”moraliska” lagar och uppfattningar.  

 

3.5 Medlidande eller utnyttjande – domarens tillgivenhet mot dåren 
 

En väldigt intressant sak sker när följet träffar på en kringresande idiot och dennes bror. 

Brodern använder idioten som en attraktion och detta fångar domarens intresse.  Idioten hålls 

inlåst i en bur och domaren gör det till sin sak att undersöka och ta hand om idioten. Denna 

plötsliga affektion tar sig sådana uttryck att han vid ett tillfälle, när domaren vandrar naken 

under en av sina midnattspromenader, råkar se idioten som håller på att drunkna och agerar 

ögonblickligen och räddar dåren från döden: 

 … och han klev ner i floden och grep tag i den drunknande varelsen, höll den 

 högt i luften i hälarna likt en väldig barnmorska och dunkade den i ryggen för att 

 få ut vattnet. En scen av en födelse eller ett dop eller någon ritual som ännu inte 

 införts i någon kanon. Han kramade ut vatten ur varelsens hår och han höll den 

 nakna och snyftande dåren i armarna och bar den upp till lägret och återbördade 

 den till dess medmänniskor.
44

 

Denna akt av osjälviskhet förbryllar. Varför är domaren så angelägen att rädda livet på en 

förståndshandikappad, speciellt efter vad han nyss har sagt om livets hårda lag och verklighet 

till alla kring lägerelden? Kanske ser han något värde, någonting användbart som han kan 

utnyttja hos den mentalt efterblivna varelsen längre fram. Domaren ses sedan ofta med dåren 

och vid ett pregnant tillfälle då indianerna överfaller gänget och dödar Glanton påträffas 
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domaren tillsammans med dåren och en flicka på tolv år nakna i domarens rum. Domaren 

lyckas med hjälp av en kanon skrämma bort indianerna och tillsammans med dåren fly ut i 

öknen. Ynglingen, Tobin och Toadvine lyckas också fly från indianerna. De har nått fram till 

en källa ute i öknen och ser hur domaren och dåren ”lufsar” fram mot dem:     

 De lufsade fram, domaren i ljusrött under sin hinna av sand likt något nyfött, 

 dåren mycket mörkare där de hasade fram över den uttorkade flodbädden i 

 landsflyktens yttersta nejder likt någon ovettig kung berövad sin skrud och som 

 tillsammans med sin dåre jagats ut i vildmarken för att dö.
45

       

Varje kung behöver sin gycklare, sin narr vars närvaro bjuder på nöje och underhållning när 

så begärs. Kung Lear av Shakespeare är ett ypperligt exempel på detta och tredje akten, andra 

scenen har stora likheter med citatblocket ovan när kungen tillsammans med sin skräckslagna 

narr utmanar stormen ute på slätten. Dåren kanske fyller här en dekorativ funktion, en 

nödvändig följeslagare som i sitt mindervärde får anföraren – domare Holden – att framstå i 

kunglig dager. 

 

3.6 ”What’s a nice boy like you doing on a place like this?” – 

Domarens sexuella natur 
 

Nära slutet, men fortfarande vid den tidpunkt då Ynglingen fortfarande kunde kallas för 

yngling, träffas han och domaren ytterligare en gång. Ynglingen är inburad i en cell och 

domaren står utanför och är välklädd med ett leende i ansiktet. Domaren och Ynglingen 

samtalar, varpå domaren säger att han har älskat honom som en son och sedan försöker sig på 

att närma sig Ynglingen. ”Kom hit, sade han. Låt mig få röra vid dig”, säger domaren medan 

han sträcker sig genom gallren.
46

 Ynglingen sträcker sig mot väggen, så långt ifrån domaren 

han kan komma. Denna möjligen sexuella anspelning är enligt Patrick W. Shaw en tydlig 

indikation på domarens homoerotiska natur vilket gör att tolkningen av romanslutet skulle 

vara någonting mer än bara ett vanligt dödande. 
47
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3.7 Att dansa är krigarens suveräna rätt – domaren som det eviga 

våldets och krigets princip 

 

I slutet av romanen, i en bar, möts alltså domaren och ynglingen för sista gången. De är de 

enda överlevarna kvar från Glantons gäng. Domaren frågar Ynglingen ifall han tror att det 

verkligen är slut nu. Ynglingen, vid det här laget en medelålders man, försöker att in i det 

sista motsätta sig domarens överhöghet. ”Det finns gott om tid att dansa”, säger domaren; 

Ynglingen svarar ”Jag är inte intresserad av dans”.
48

 Dans får en metaforisk betydelse i 

samtalet där domaren framhärdar att dansen är krigarens rätt. ”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”.
49

  

     Trotsigt säger Ynglingen emot domaren när denne orerar och påstår att han (domaren) inte 

är värd nåt: ”You aint nothing”
50

, säger han. Harold Bloom är särskilt imponerad av 

Ynglingens mod i just denna scen: ”Att ha blivit bekant med domare Holden, att ha sett 

honom i aktion, och sedan tala om för honom att han inte är nåt, det är heroiskt.”
51

 Här slutar 

samtalet och nästa gång domaren och Ynglingen möts igen sker det under makabra 

förhållanden. Ynglingen ska gå på dass och öppnar dörren till dasset och går in: ”Domaren 

satt på toalettstolen. Han var naken och han reste sig leende och drog honom till sig i sina 

armar mot sitt väldiga och fruktansvärda kött och sköt igen träbommen bakom honom”.
52

 Ett 

par män försöker senare gå in till dasset men chockeras av det de får se och deras reaktion är 

det enda som säger något om vad som har hänt under tiden domaren och Ynglingen varit där. 

Efteråt dansar domaren naken inne på baren och de sista 15 textraderna är ett lyriskt 

upprepande av domarens virtuosa dansande och fiolspelande, där han deklarerar att han aldrig 

sover och aldrig kommer att dö.  

     Denna triumfartade slutpunkt, denna hänryckningens oförvanskade glädje och rus 

fastställer att allt det som domaren står för, allt det som han har sagt och levt efter under 

romanens gång är det enda sanna. Ingen annan än han har överlevt från Glantons gäng. Han är 

den som har varit sina föresatser trogna och genom att leva efter dem har han också överlevt 

varje tänkbar motståndare. När romanen är slut står han oslagbar och triumferande, utan något 

eller någon som kan stoppa honom eller hindra honom.    
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     Stig Sætterbakken skriver att han (nästan) önskar att det fanns ond litteratur, att det 

någonstans finns ett verk där inte bara handlingen, tematiken i berättelsen, tar upp ondska 

utan där själva texten, det skönlitterära verket, var ont.
53

 Möjligen kan Cormac McCarthys 

Blodets meridian med domare Holden i spetsen stå för denna ondska, sett till hans (Holdens) 

glorifiering av våldet och kriget och hur detta får stå oemotsagt och rentav segrande vid 

romanens slut.    

 

4. RESULTAT 

 

Domare Holden är mer än en antagonist i McCarthys roman. Han är den eviga principen om 

våldets och krigets och de mäktigas suveräna rätt i samhället. Han legitimerar det hela genom 

sina föreläsningar, vars innehåll aldrig motbevisas och som han själv personifierar. I och med 

att han (troligen) aldrig dör och fortsätter att dansa vidare genom historien så blir det aldrig 

något riktigt slut för den filosofi och ideologi som han lever i enlighet med. Domare Holden 

är den sanning som romanen visar oss. Domaren är sin egen etik och moral som hjälper 

honom att överleva och övervinna varje hot som tornar upp sig i hans rikting.  

     Är han en etisk karaktär? Ja, men vad för slags etisk karaktär är han? Det finns tydliga drag 

av Nietzsche i hans åskådning, mer sådana än kristna. Men hans omhändertagande av dåren 

tyder på en socialisering, en slags medmänsklighet som motsäger Nietzsche (om domaren nu 

ens såg dåren som mänsklig). Han presenterar sin egen åskådning över rätt och fel i sina 

monologliknande samtalsstunder vid lägereldarna, vilket gör det enkelt att applicera hans 

egna handlingar i överensstämmande med det han säger. Utifrån ett sådant perspektiv handlar 

domaren helt i enlighet med sina egna etiska och moraliska principer. Han lever som han lär, 

hur kan man då döma honom som oetisk? 

     Det finns dock några universella etiska riktlinjer, och utifrån dessa kan man enkelt 

klassificera domare Holden som en ond figur. Han begår onda handlingar och gör detta med 

det som Heberlein beskriver som en ond vilja. Men denna moraliska bedömning kan man lika 

gärna göra av alla de andra i Glantons gäng. Ett sådant synsätt gör honom faktiskt bara till en i 

mängden, ytterligare en indianmördare som skalperar för pengar. Att fokusera på hans ondska 

är att förminska hans betydelse i romanen. Det som ger domare Holden ett etiskt djup är att 
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han rättfärdigar dessa brutala handlingar genom en livsåskådning där de starka och mäktiga 

har rätten på sin sida.  

     Alla kan dö, närsomhelst. Gud är inte med och hjälper de rättfärdiga eller de svaga. Det är 

de starkaste som överlever, varför skulle då de svaga få någon slags moralisk rätt över de 

starka i just den egenskapen att de svaga är svaga och de starka är starka? Nej, låt livet vara en 

tvekamp, ett spel eller en lek där segraren får stå ärofull och förloraren sitta i sitt nederlag. 

Detta verkar domaren stå för och därigenom är våldets och krigets princip bekräftade, i och 

med att domaren just är den som står kvar som segrare vid slutet av romanen. Ynglingen 

försökte hålla sig undan domaren, men han kunde inte döda denne när han hade chansen. Om 

domaren står för våld och våldets självklarhet i mänskligheten så skulle Ynglingen bara 

bekräfta denna tes genom att döda domaren. Det blir ett moment 22 där Ynglingen blir 

maktlös och domaren maktfullkomlig. 

     Sett ur västerngenrens synvinkel är domaren ett unikum. Som karaktär finns det ingen 

jämbördig like att jämföra med. Jag tror att Holden som en symbol eller ett exempel på en 

princip kommer man närmare det som är kännetecknande för västern: laglöshet, 

självständighet, ”kunskap är makt” och ”ensam är stark”, för att nämna några exempel. 

Begreppsmässigt är han inte den vanlige domaren, epitetet har en mer metafysisk kontext än 

sedvanliga ”domare” som dömer rättegångar. Det är en benämning som i romanen har en 

allegorisk betydelse, och tillsammans med Ynglingen och den före detta prästen utgör dessa i 

allra högsta grad en allegorisk treenighet. Prästen försöker övertala Ynglingen att ta chansen 

och döda domaren när tillfälle ges, men Ynglingen kan inte förmå sig att göra det. Domaren 

vet detta och utnyttjar det till sin fördel, vilket leder till prästens död och Ynglingens öde i 

dasshuset. 

     På ett sätt anser jag ha fått min frågeställning besvarad. Domare Holden är en etisk 

karaktär vars handlingar i och för sig utesluter någon annan förklaring än den att han är ond. I 

McCarthys universum, förkroppsligat i romanen, så står dock Holden helt klart för någonting 

etiskt sett mer komplicerat och mångfacetterat än beteckningar som gott och ont. Domare 

Holden är en personifikation av de existentiella sentenser han själv förespråkar. I och med 

detta övergår han i en annan etisk värld – nämligen hans egen – där han står som slutsegrare 

över alla andra. 

     Det problematiska blir att försöka definiera Holden som någonting enskilt, att ens pröva på 

att avgränsa honom i ett begrepp eller en slags term. Jag tror att ett sådant företag är dömt att 

misslyckas. Det närmaste jag kan komma är att förklara honom som själva principen för 

våldets självklarhet i tillvaron. Hans etiska karaktär utgörs av principen att den som har 
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makten att utföra en handling har därmed rätten på sin sida. Det är den slags etiska karaktär 

som domare Holden är.       

 

5. INFÖR FRAMTIDA FORSKNING 

 

Domare Holden är kanske mer en symbol och en personifiering av idéer än en karaktär, vilket 

möjligen kräver en mer symbolinriktad tolkning och analys än en karaktärsstudie. En 

kompletterande biografi av den riktige historiske Holden skulle kunna vara intressant, men 

fokus bör alltid vara på den fiktive romangestalten domare Holden.  

     Återkommande karaktärstyper liksom tematik i McCarthys övriga romaner bör tas i 

beaktande om man går vidare och analyserar Blodets meridian och domare Holden. 

Ynglingens relation till domaren är väldigt speciell och laddad med undertexter. Där kan man 

fördjupa sig mera och försöka exempelvis likt Patrick W. Shaw hitta mönster eller ledtrådar 

som gör det möjligt att tolka slutet på andra sätt.  

     Jag anser att Nietzsches filosofi gett ett intressant perspektiv på romanen och karaktären, 

men att det också är nödvändigt att använda sig av en idéhistoriskt bredare infallsvinkel där 

andra filosofer och etiska och moraliska tankesätt tillåts prövas och skärskådas.      

     Någonting som inte har tagits upp av mig är domarens vithet, hans oerhört bleka hudfärg 

som tillsammans med den väldiga storleken och hårlösheten omedelbart särskiljer honom från 

alla andra i hans omgivning. Jag har medvetet försökt att tona ner betydelsen av domare 

Holdens utseende då jag har svårt att se hur någons yttre ska kunna betyda något 

representativt för personens inre, i det här fallet vad för slags etik domare Holden kan 

förknippas med. En intressant koppling skulle kunna vara likheterna mellan Moby Dick, den 

vita valen i Herman Melvilles roman med samma namn, och Holden. Vithet som tecken för 

något främmande, onaturligt och samtidigt den färg som representerar renhet och oskuld, är 

saker Melville själv går igenom i sin roman. Detta drag kan man absolut forska vidare i. 

     En jämförande analys av den engelska originaltexten och Ulf Gyllenhaks svenska 

översättning skulle också kunna ge en inblick i vilka skillnader den språkliga innebörden har i 

texten. För själva karaktären domare Holden tror jag dock att sådan forskning inte är särskilt 

relevant. Han framträder med all tydlighet i båda språkdräkterna.  
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