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Inledning 
De amerikanska urinvånarna har genom imperialismens felräkning fått namnet ”indianer”,  

som en påminnelse om den västerländska världens jakt efter en västlig passage till Indien. 

Den för väst nyupptäckta kontinenten fick inte namnet ”Indianien”, utan det ironiska namnet 

över misstaget fick bäras av kontinentens urinvånare, vilket till denna dag tjänar som 

beteckning för dessa folk, och signalerar västerlandets normgivande vilja.  

    I sitt förord till den svenska utgåvan av Edward Saids, Orientalism (1978), skriver Sigrid 

Kahle: ”Västerlandets stora kunskapsarkiv om den inbillade Orienten, det är att hålla fast 

imperialismens och kolonialismens andliga järngrepp om människovärlden, det är att ur ett 

överläge behärska en kultur som sedan ett par hundra år befunnit sig i underläge, just genom 

denna orientalism.”
1
 Även om Saids bok behandlar imperialismen på en annan kontinent är 

relationen mellan västerländsk och icke-västerländsk densamma oavsett geografisk 

belägenhet. 

    I korrespondens med Saids term kan den västerländska synen på och representationen av de 

amerikanska urinvånarna betecknas som en indianisering av dessa. Detta innebär kort sagt att 

urinvånarna själva inte har någon makt över den bild som presenteras av dem utan att denna 

är en produkt av det västerländska synsättet. Representationen tjänar alltså till att framställa 

urinvånarna som underordnade och avvikande från ett eurocentriskt normativ, vilket 

konsekvent även påverkar deras självuppfattning. Representationen innefattar allt från 

kulturell sådan till nyhetsrapportering, historieskrivning och allmänt rådande mediala bilder.  

    Slaget vid Wounded Knee år 1890 var en av de sista striderna i de så kallade Indiankrigen, 

vilket redan genom den benämningen visar på det västerländska perspektivets dominans. 

Urinvånarna segrade och på platsen placerades ett minnesmärke som löd, ”Slaget vid 

Wounded Knee”. Detta ändrades emellertid senare till ”Massakern vid Wounded Knee”.
2
  

Urinvånarnas seger benämns alltså i negativa ordalag. 

    Detta utgör den historiska kontexten till ämnet för denna uppsats, vars material är Jack 

Londons (1876−1916) berättelser om guldruschen i Alaska från förra sekelskiftet. Många av 

Londons verk utspelar sig i den amerikanska vildmarken, ännu orörd av civilisationen, där 

mötet med urinvånare och gestaltningen av dessa är ett frekvent återkommande element. 

Dessa verk kan betraktas som en del i den kulturella ”representationen” och en bidragande 

faktor i rådande syn på ur-amerikanerna. Poängteras bör att det inte endast är 

                                                           
1
 Sigrid Kahle, ”Orientalism i Sverige”, i Edward Said, Orientalism (Stockholm, 2008 [1993]), s. 8. 

2
 James Wilson, Jorden Skall Gråta. Historien Om Nordamerikas Indianer, övers. Kerstin Wallin (Stockholm, 

2003 [1998]), s. 9. 
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”representationen” av urinvånarna som är falsifierad utan även den panegyriska gestaltningen 

av det eurocentriska, vilket i de litterära texterna resulterar i att en etnisk-kulturell hierarki 

framträder, där den vite mannen är en ”naturlig” härskare. Detta har av många identifierats 

som varianter av övermänniskor, vilket är ett begrepp som härletts från Friedrich Nietzsches 

(1844−1900) filosofiska skrift, Så Talade Zarathustra (1883−85). Eric Miles Williamson 

skriver i en artikel om en av Londons återkommande protagonister: ”The Malemute Kid […] 

is now, by virtue of his residence in the last frontier, the Northland, a self-governing man. He 

becomes for London a kind of Nietzschean Superman […]”.
3
 Det finns flera exempel på 

denna koppling men dessa behandlas längre fram.  

    Övermänniskan i Londons texter utgörs av västerländska protagonister i en primitiv miljö. 

Från Nietzsche är det endast den nämnda termen som kvarstår helt utan ursprungets kontext. 

Frågan är alltså: hur kan man förstå övermänniskan hos London genom att, utifrån Nietzsches 

text, göra en systematisering av de relationer, begrepp och människotyper som skildras där 

och tillämpa denna på Londons verk? Om övermänniskan hos London är den västerländske 

hegemoniska ledaren, hur ska man då placera urinvånaren i relation till denna? 

    Syftet med denna uppsats är att enligt nämnda frågeställning utvinna en systematisk 

klassificering av Londons karaktärer utifrån Nietzsches text. Detta innebär i en imperialistisk 

kontext, med utgångspunkt i den postkoloniala teori formulerad av Edward Said, en 

problematisering av dikotomin västerländsk och icke-västerländsk samt ett uppdagande av en 

etnisk-kulturell hierarki, där det västerländska, i form av den londonska övermänniskan, 

gestaltas som högst och urinvånaren, det icke-västerländska, som lägst. 

    Den kulturella representationen ska i denna studie undersökas i valda litterära texter av Jack 

London utifrån en nietzscheansk matris. Det är alltså inte en historisk granskning av hur 

imperialismen och kolonialismen i Nordamerika inverkat på dess urinvånare, även om denna 

studie undersöker en problematik som kan inplaceras i den historiska kontexten.  

Material 
Jack London brukar litteraturhistoriskt situeras i den amerikanska naturalismen. Earl J. 

Wilcox beskriver Londons relation till denna: ”In general, the specific naturalistic qualities 

found in much of London’s fiction […] include sociological and biological determinism; the 

survival of the fittest thesis; belief in the materialistic, primitivistic nature of man […]”.
4
  

                                                           
3
 Eric Miles Williamson, ”London’s Fiction: The Conflict And It’s Resolution”, i Oakland, Jack London And Me 

(Huntsville, 2007), s. 177. 
4
 Earl J. Wilcox, ”Overtures Of Literary Naturalism in The Son Of The Wolf and The God Of His Fathers”, i 

Critical Essays On Jack London, red. Jacqueline Tavernier-Courbin (Boston, 1983), s. 107.  
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    I sin avhandling, Jack London i Sverige, delar Mats Rehn kategoriskt in Londons verk i tre 

avdelningar: vildmarksromantik, slumskildring och självbiografisk roman. Rehn framhåller 

dock att en betydligt mer detaljerad schematisering skulle behövas för att inkludera hela 

Londons författarskap men att det är inom dessa tre författaren utövat störst litterärt inflytande 

i Sverige.
5
 I den första av dessa genrer ingår analysmaterialet för denna undersökning, men 

dessa kommer kollektivt att benämnas som Londons Nordlandsalster, då majoriteten av 

handlingarna utspelar sig i Alaska under guldruschen i slutet av 1800-talet.  

The Son Of The Wolf (1900)  

Denna novellsamling var Londons debut i bunden form och består av ett konglomerat av 

noveller tidigare publicerade i diverse tidskrifter. Den består av nio noveller som utgör en löst 

komponerad enhet. Novellerna är, enligt Londons turordning: ”The White Silence”, ”The Son 

Of The Wolf”, ”The Men Of Forty Mile”, ”In A Far Country”, ”To The Man On The Trail”, 

”The Priestly Prerogative”, ”The Wisdom Of The Trail”, ”The Wife Of A King” och ”An 

Odyssey Of The North”. I sju av de nio texterna förekommer karaktären, Malemute Kid, mer 

eller mindre, och blir i samlingen en slags pseudo-protagonist. Kid är, som framgår av det 

tidigare citatet av Williamson, en typisk londonsk övermänniska. Detaljerad deskription av 

handlingarna lämnas därhän och behandlas senare vid behov löpande i analysen.  

The Call Of The Wild (1903)  

Detta är Londons mest berömda roman och en av flera berättelser i hans produktion där 

protagonisten utgörs av en hund. Dessa kallas av Mats Rehn för ”djurbiografier” och skiljer 

sig markant från den klassiska fabeln, där djuren uppträder med mänsklig karakteristik, vilket 

här alltså inte är fallet.
6
 Romanen handlar om en tamhund, Buck, som kidnappas och säljs för 

att användas som slädhund i Nordlandet. Livet i Alaska tvingar Buck att möta sina primitiva 

instinkter och rötter. Det är alltså regressionen från ett domesticerat tillstånd till ett vilt sådant 

som är temat och romanen slutar med Buck som ledare för en flock vargar. Detta verk kan 

även läsas allegoriskt som människans möte med sitt primitiva ursprung. 

White Fang (1906)  

Detta är ytterligare ett exempel på Londons djurbiografier och kan betraktas som antitesen till 

The Call Of The Wild, då den skildrar det omvända skeendet: en vild vargs (som är fjärdedels 

                                                           
5
 Mats Rehn, Jack London i Sverige: Studier i marknadsföring och litterärt inflytande, Avdelningen för 

Litteratursociologi vid den Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala (diss., Stockholm, 1974), s. 126f.  
6
 Ibid., s. 133.  
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hund) domesticering. Här är den successiva civiliseringsprocessen mycket mer utstuderad än 

primitiviseringen i The Call Of The Wild. Förvandlingen som sker domineras av de olika 

miljöernas inverkan på den deterministiskt styrda varghunden. De två absoluta tillstånden, det 

vilda och det tama, skiljs åt av en färdsträcka med miljöer som är successivt, varierat 

graderade av vildhet respektive tamhet. 

”To Build A Fire” (1908) 

Detta är en enskild novell som senare ingick i novellsamlingen, Lost Face (1910).
7
 Kortfattat 

handlar denna text om en namnlös nykomling i Nordlandet som dör på grund av sin okunskap 

om de förhållanden som råder. Nykomlingen negligerar rådet från en erfaren man om att inte 

resa ensam när det är för kallt. Novellen är en naturalistisk skildring av kampen mellan 

människa och natur. Jack London-forskaren, Jacqueline Tavernier-Courbin, menar att 

novellen konstnärligt är ett av författarens mest framstående verk.
8
 

Disposition 
Med inledningen är avsikten att kort historisera och kontextualisera studien i en befintlig 

problematik. Efter inledningen följer en beskrivning av det primära analysmaterialet som är 

del av den kulturella representationen. Denna har i sin tur bidragit till den indianisering som 

kort diskuterades i inledningen.  

    I avsnittet om den tidigare forskningen behandlas varje referens enskilt där den presenteras, 

diskuteras och slutligen värderas, både vetenskapligt i sig själv men även i förhållande till 

denna studie. Vid relevans sker det även att delar av sekundärlitteraturen diskuteras i 

förhållande till varandra.  

    Teori och metod består av två delar, nietzscheansk och kulturimperialistisk analys. I båda 

dessa delar kommer de teoretiska grunderna att diskuteras enskilt och i förhållande till 

undersökningen. Begrepp och terminologi kommer att behandlas i respektive fält och en 

definitiv bruksform kommer att preciseras för dessa.  

    Analysdelen består av tre avsnitt: Övermänniskan, Undermänniskan och Naturmänniskan. 

Dessa poster är i sin tur indelade i underrubriker för att läsaren enkelt ska kunna orientera sig i 

argumentationen. Representationen av de tre människotyperna, eller grupperingarna, utreds i 

analysmaterialet med den nietzscheanska matrisen som grund. Varje avsnitt utreds och 

diskuteras i förhållandet till dikotomierna; västerländsk och icke-västerländsk samt 

                                                           
7
 Charmian London, Jack London II, övers. Ernst Lundquist (Stockholm, 1922), s. 397.  

8
 Jacqueline Tavernier-Courbin, ”The Many Facets Of Jack London’s Humor”, i Critical Essays On Jack 

London, red. Jacqueline Tavernier-Courbin (Boston, 1983 [1979]), s. 92.  
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civilisation och vildmark.  Den etnisk-kulturella hierarkin, som tidigare nämnts, 

problematiseras i varje avsnitt och diskuteras i förhållande till fysiska förutsättningar, vilket 

här benämnas som fysiskt kapital, på grund av dess hierarkiska funktion. Användandet av 

ordet, kompatibilitet, åsyftar individens förmåga att anpassa sig till miljön och aktivera ett 

adekvat fysiskt kapital som är en förutsättning för överlevnad. 

Tidigare forskning 
Charmian London, Jack Londons andra fru och änka, utgav en biografi om sin mans liv i två 

volymer, The Book Of Jack London, efter författarens död 1916. Detta är först och främst inte 

en biografi utan en hustrus hyllning till sin döda makes liv och litterära arv. London framställs 

okritiskt som en hjälte och verket är mer eller mindre riktat till författarens beundrare som ett 

komplement till hans litterära produktion. De element i biografin som är av historiskt och 

vetenskapligt intresse är de fakta rörande författarens tidiga utgivningar i diverse tidskrifter, 

vilka redogörs för i detalj, och även en utförlig bibliografi, där utgivningen av Londons verk 

redovisas i en minutiös förteckning. Av intresse är också författarens korrespondenser som 

återges även om dessa tyvärr blivit selektivt redigerade. En hel del sällsynta foton är också 

inkluderade och är av visst historiskt värde. Denna biografi är för denna studie inte relevant, 

men redovisas här eftersom majoriteten av den senare, mer vetenskapligt lagda, forskningen 

på något sätt utgår från denna hyllningstext.  

    I den första svenska biografin, Jack London Och Hans Diktargärning, från 1920 söker 

Osborne Le Moine att förmedla en bild av författaren och dennes livsåskådning genom 

läsningar av hans verk. Precis som Charmian London riktar sig Le Moine explicit till 

beundrare av författaren och man kan på goda grunder ifrågasätta verkets vetenskaplighet. 

Mats Rehn kallar Le Moines biografi för ”reklamprodukt” och påvisar att boken tillkommit på 

beställning av Londons svenska förläggare.
9
 Trots denna välgrundade kritik är Le Moines 

läsningar av London intressanta och analyserna presenterar välgrundade slutsatser även om 

dessas mål att skapa en bild av den faktiske Jack London, utifrån hans fiktiva produktion, för 

denna uppsats inte är av intresse. Referenserna till Le Moines slutsatser innefattar en kritisk 

medvetenhet om det ursprungliga syftet. 

    I sin avhandling, Jack London i Sverige, från 1974, som redan refererats till, undersöker 

Mats Rehn marknadsföringen av Londons verk samt dennes litterära inflytande på den 

                                                           
9
 Rehn, s. 38.  
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svenska författarkåren. Det är alltså en sociologisk studie som behandlar Londons ställning 

som författare och ”impulsgivare” i Sverige.
10

 

    I den genetiska komparationen gör Rehn själv läsningar av Londons texter och accentuerar 

specifika element och temata. Dessa läsningar är intressanta även om dragen som presenteras 

är övergripande och generella. 

    Biografin, En Sjöman Till Häst (1938), av författaren Irving Stone är i det närmaste en 

biografisk roman. Detta verk är signifikant i den bemärkelsen att det utmanade den position 

Charmian Londons biografi tidigare haft som definitiv biografisk källa.
11

 Stone har en tydligt 

mer kritisk hållning till London och hans verk och den största behållning ligger i 

resonemanget kring 1800-talets vetenskapliga strömningars inflytande på London. Stone 

benämner författaren familjärt som ”Jack” och som läsare anar man att vetenskaplig precision 

fått vika för romankonstens krav på enhetlig handling och homogenitet. 

    I antologin, Critical Essays On Jack London (1983), har Jack London-forskaren, Jacqueline 

Tavernier-Courbin, utöver egna artiklar, samlat texter som behandlar Londons biografiska 

person såväl som hans författarskap i helhet. Inkluderas görs även en utförlig bibliografi samt 

sällsynta, historiskt värdefulla dokument och anteckningar av London själv. En del i antologin 

innefattar studier av specifika verk och denna har för föreliggande undersökning visat sig 

mest värdefull. Det är främst två texter: Earl J. Wilcox, ”Overtures Of Literary Naturalism in 

The Son Of The Wolf and The God Of His Fathers”, och Earle Labor, ”Jack London’s Mondo 

Cane: ’Bâtard’, The Call Of The Wild and White Fang”. 

    Wilcox, som tidigare hänvisats till, lokaliserar naturalistiska element i Londons två första 

novellsamlingar. Den första av dessa, The Son Of The Wolf, utgör som bekant del av 

analysmaterialet i denna studie. Genom en lokalisering av naturalismens vetenskapliga källor 

som, menar Wilcox, kan konstateras ha utövat inflytande på London placeras författaren i 

denna litterära kontext.        

    Earle Labor fokuserar sin analys på Londons ”hundberättelser” som, menar han, ignorerats 

av det amerikanska litterära etablissemanget på grund av sin popularitet och 

lättillgänglighet.
12

 

    I inledningen av sin analys, som tidigare citerats här, förklarar Eric Miles Williamson att 

Londons författarskap distinkt kan delas in i tre kategorier: tes, antites och syntes.
13

 Denna 

                                                           
10

 Rehn, s. 131.  
11

 Ibid., s. 70. 
12

 Earle Labor, ”Jack London’s Mondo Cane: ’Bâtard’, The Call Of The Wild and White Fang”, i Critical Essays 

On Jack London, red. Jacqueline Tavernier-Courbin (Boston, 1983 [1967]), s. 114.  
13

 Williamson, s. 173.  
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hegelianska systematisering av Londons verk är ett sätt behandla de motstridiga tendenserna i 

hans författarskap mellan individualism och socialism. Om ”tesen” representeras av de 

individualistiska Nordlandsalstren, representeras ”antitesen” av The Sea Wolf (1904) och 

Martin Eden (1909). Dessa kategoriseras då, enligt Williamsons modell, som 

antiindividualistiska, vilket i praktiken innebär samma typ av individualistisk skildring som i 

Nordlandsalstren, men med ett slut som innebär protagonistens (individualistens) död. I 

”syntesen” finner vi då den socialistiska tendenslitteraturen som socialreportaget, The People 

Of The Abyss (1903), och science fiction-romanen, The Iron Heel (1908). Det är intressant att 

notera att denna indelning inte består av kronologiskt efter varandra följande perioder utan att 

de olika elementen fluktuerande och intermittent avlöser varandra. 

   Charles Walcutt presenterar i antologin, American Writers (1974), Jack Londons biografiska 

person och författarskap i en informativ text som även rymmer genetiska komparationer och 

enskilda textanalyser. Walcutt presenterar Londons stilistiska särdrag och behandlar dennes 

roll inom den amerikanska naturalismen, vilket är en av de vanligaste inriktningarna i 

forskningen kring London. Analyserna täcker en mycket stor del av Londons produktion men 

är något korta. Det hade varit att föredra utförligare analyser av färre verk istället för ett 

kvantitativt omfattande material. 

    I James McClintocks artikel, ”The Malemute Kid”, analyseras Londons novellsamling, The 

Son Of The Wolf, som för denna uppsats är ett relevant material. Här menar McClintock att 

det är i trotsandet av determinismen som Londons protagonister, i det här fallet Malemute 

Kid, når sin överhet. Enligt McClintock utgör determinismen, som tidigare här definierades av 

Earl J. Wilcox i materialavsnittet, Londons ”primära sanning” och i och med avvikandet från 

denna, på grund av kärlek eller godhet, sker införlivandet av en ”sekundär sanning”. 

Kombinationen hos London av denna primära och sekundära sanning, menar McClintock, är 

ett försök från författaren att kombinera element som ”realism och romantik” samt ”faktisk 

och ideal”. 
14

 

    Konflikten mellan individualism och socialism i Londons litterära kanon utgör huvuddelen 

i Jonathan Berliners analys, ”Jack London’s Socialistic Social Darwinism”. Berliner menar att 

man för att uppnå förståelse av London, dennes verk och livshållning, behöver sammanfoga 

och kombinera dessa element på ett sätt som gör den hybrida summan enhetlig.
15

 

Sekundärlitteraturen kommer att behandlas mer utförligt i analysen. 

                                                           
14

 James McClintock, ”The Malemute Kid”, i Jack London’s Strong Truths (East Lansing, 1997 [1975]), s. 57.  
15

 Jonathan Berliner, ”Jack London’s Socialistic Social Darwinism”, i American Literary Realism 2008:41.1, s. 

53f. 
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Teori och metod 
Detta avsnitt består av en presentation av de teoretiska texter som utgör fundamentet för 

uppsatsens analys. Begrepp och terminologi kommer att preciseras och ges sin definitiva 

bruksform. De teoretiska fälten kommer att diskuteras i förhållande till det primära 

analysmaterialet och även den funktion dessa fyller gentemot varandra. 

Nietzscheansk analys 
Friedrich Nietzsches verk, Så Talade Zarathustra, består av fyra delar och utgavs under åren 

1883−85. Detta är ett filosofiskt verk av abstrakt karaktär, vilket lett till att denna text till stor 

del tolkats för att konkretiseras till en analytisk matris för valda London-texter. Det är främst 

kapitlet betitlat, ”Om Den Övre Människan”, som ligger till grund för utvinnandet av 

begreppsapparaten. På grund av verkets komplicerade karaktär kommer viss 

sekundärlitteratur i ämnet att konsulteras.  

    Eric Miles Williamson klassificerar i sin analys Londonprotagonisten, Scruff Mackenzie, 

som ”Nietzsches Übermensch” och Malemute Kid som en ”Nietzschean Superman”.
16

 

Kopplingen till Nietzsche och övermänniskan görs även av Charles Walcutt i en diskussion 

om Londons hjältar.
17

 Även Mats Rehn länkar huvudpersonernas fysiska och psykiska 

egenskaper till Nietzsches övermänniska.
18

 Irving Stone konstaterar att ”[t]eorin om 

övermänniskan [särskilt] tilltalade […] Jacks fantasi”.
19

 

    Detta är ett urval av exempel på denna klassificering av Londons protagonister. Ambitionen 

är inte att göra en filosofisk tolkning av Nietzsche! Syftet är att utifrån den existerande länken 

mellan Londons protagonister och Nietzsches övermänniska problematisera denna genom en 

aktivering av andra människotyper i materialet utifrån Nietzsches ursprungstext. På detta sätt 

framträder en rangordning som blir intressant i den kulturimperialistiska kontexten.  

      
Ni högre människor, lär detta av mig: på marknaden tror ingen på högre människor. Och vill ni tala där, 

nåväl! Men pöbeln blinkar ”vi är alla jämlika”. Ni högre människor, - så blinkar pöbeln – det finns inga 

högre människor, vi är alla jämlika, människa som människa; inför Gud är vi alla jämlika! Inför Gud! – 

Men nu dog denna Gud. Inför pöbeln vill vi emellertid inte vara jämlika. Ni högre människor, gå bort från 

marknaden!
20

 

 

Slutsatsen av denna passage är att det för övermänniskans självförverkligande krävs ett 

fjärmande från ”pöbeln”, alltså kollektivet. Detta kollektiv utgör en mänsklig gemenskap, i 

detta fall ett resultat av religionen. Gud förenar alltså människor och nivellerar de 
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individualistiska särdragen som möjliggör människans förmåga att göra sig själv prominent. 

Anna-Lena Carlson skriver i sin avhandling, ”…Is It Hunger Or Superabundance That Has 

Here Become Creative?” Nietzsche On Creativity In Art & Life (2005): ”[T]he development 

of the ’I’, the individual, within the herd, is considered a beginning of an overcoming of the 

herd.”
21

 Gud representerar alltså en kollektiv vilja och andra verksamheter där individens vilja 

inte är centrerad, till exempel förverkligandet av någon annan vilja, kan även införlivas i 

begreppet. Peter Berkowitz skriver i sin bok, Nietzsche: The Ethics Of An Immoralist (1995): 

”Zarathustra’s conception of the superman severs the connection between the highest life and 

the requirements of political community by its extreme exaltation of the will. The effort to 

extend one’s will forces individuals apart into worlds of their own making.”
22

 

    ”Marknaden” kan förstås som en urban miljö och det är alltså där kollektiviseringen av 

människan sker och nivelleringsprocessen under Gud. Det är bort från denna marknad, och 

därmed också den urbana miljön, övermänniskan måste ”gå” för att förverkliga sitt kall. Detta 

kall sammanfaller, enligt Carl-Göran Ekerwald i Nietzsche – liv och tänkesätt (1993), med 

optimeringen av människosläktet: ”Människan, säger han [Nietzsche] i enlighet med Darwins 

lära, har utvecklats från mask till apa och sedan till människa. Nästa stadium är 

’övermänniskan’.”
23

  

    Ett citat anförs i direkt anslutning för att underbygga argumentationen: ”Övervinn dessa 

dagens herrar, å mina bröder, − detta småfolk: de är övermänniskans största fara! Övervinn, ni 

högre människor, de små dygderna, de små klokheterna, sandkornshänsynstaganden, 

myrstacksbeskaffenheten, den ömkliga tillfredsställelsen, ’de flestas lycka’ […]”.
24

  

    Detta ”småfolk” utgörs alltså av undermänniskan. Bruket av ordet ”myrstacksbeskaffenhet” 

tycks åsyfta den urbana situationen. Peter Berkowitz noterar att Zarathustra uppmanar till att 

omge sig med ”skogens djur” istället för andra människor, vilket insinuerar en flykt till 

vildmarken.
25

 Betonas bör att övermänniskan och undermänniskan är civiliserade varelser 

med samma kulturella tillhörighet. Om vi antar att ”Gud” betecknar den kristna monoteistiska 

guden kan de även betraktas som tillhörande en västerländsk etnicitet. Det är av vikt att för att 

förkunna Guds död och fjärma sig bort ifrån denna måste Gud en gång levat. Detta innebär att 

övermänniskan kan betingas av en kulturell tradition även om denna efter fjärmandet är 

sekulär. 
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    Ett exempel ur Nietzsches text citeras för att illustrera den individualistiska viljan: ”Det är 

inte längre nog för mig att blixten inte längre skadar. Jag vill inte avleda den: den ska lära sig 

att – arbeta för mig […]”.
26

 Här ges bilden av övermänniskan som kontrollör och behärskare 

av naturen. Citatet visar på en utveckling där rädsla och respekt ersätts av en vilja att styra och 

underordna den en individualistisk vilja. Berkowitz skriver: ”From Zarathustra’s perspective, 

the dreams of universal brotherhood and particularist community alike entrap the rare 

individual in stultifying prisons produced and maintained by forces external to his will [min 

kurs.].”
27

 Den individualistiska viljan är alltså central för övermänniskan. 

    Om fjärmandet från civilisationen är ett kriterium för övermänniskan och vildmarken utgör 

destinationen för dennes självförverkligande, kan relationen till ”blixten” sägas representera 

övermänniskans relation till den icke-civiliserade naturen. 

    Övermänniskan uppmanas att förhålla sig kritiskt till ”de lärda” för att dessa föraktar 

övermänniskan på grund av att de själva är ”ofruktbara”. Dessa ”lärda” utgörs med största 

sannolikhet av prästerskapet, där steriliteten bland annat symboliserar en celibat tillvaro. Det 

finns även en metaforisk dimension som dock behandlas senare. Nietzsche fortsätter med att 

kommentera att ”oförmåga till lögn är ännu inte på långt när kärlek till sanning”.
28

  

    Ytterligare en aspekt som behöver preciseras är den egna fysiska förmågan, vilket här 

benämns som fysiskt kapital, att med egna krafter förverkliga sina mål och därmed sig själv.  

 

Vill ni högt upp så använd de egna benen! Låt er inte bäras upp, sätt er inte på främmande ryggar och 

huvuden! Men du har satt dig till häst? Du rider nu dristigt upp mot ditt mål? Nåväl, min vän! Men din 

lama fot sitter också med till häst! När du är vid ditt mål, när du hoppar från din häst: just på din höjd, du 

högre människa – kommer du att snubbla!
29

 

 

Här visas att den individualistiska viljan även kan innehas av sådana som inte har kapacitet att 

förverkliga den. Dessa uppnår inte status av övermänniska utan degraderas på grund av sina 

tillkortakommanden till undermänniska. Misslyckandet innebär konsekvent att individen är 

skyddad av kollektivismen och inte är kapabel till ett individualistiskt självförverkligande. 

Nietzsche skriver i en tidigare passage: ”Vill inget bortom er förmåga”, vilket ratificerar detta 

resonemang ytterligare.
30

 

    Ur diskussionen kring ”blixten” och naturen tidigare kommer definitionen av 

naturmänniskan. Denna är icke-västerländsk och kan därför inte tillföras kategorierna över- 

och undermänniska. Detta på grund av att det inte är en civiliserad varelse utan en primitiv 
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sådan. ”Gud” är av västerländskt, civiliserat ursprung och kan för naturmänniskan inte dö då 

den inte har levat. 

    Anna-Lena Carlsson skriver: ”Every elevation of man will always be the work of ’a society 

which believes in a long scale of orders of rank and differences of worth between man and 

man and needs slavery in some sense or other’. According to Nietzsche, a hierarchy is 

necessary in a higher culture.”
31

 Denna ”hierarki” kan kopplas till den i uppsatsen som 

bestäms efter etniskt, kulturellt och fysiskt kapital. ”Slaveriet” kan ses som underordnandet av 

naturmänniskan.  

    I detta avsnitt har nu de grupperingar definierats som ska lokaliseras i primärmaterialet. För 

att summera är dessa: övermänniskan, undermänniskan och naturmänniskan. Det bör betonas 

att dessa grupperingar är historiska konstruktioner utan reell empirisk förankring. Dessa typer 

används för att illustrera det eurocentriska perspektivets kulturimperialistiska agenda.  

Kulturimperialistisk analys 
Innan något annat är det för detta teoretiska avsnitt vitalt att först redogöra för begreppen 

imperialism och kolonialism efter Edward Saids definitioner: 

 

[T]he term, ’imperialism’ means the practice, the theory, and the attitudes of a dominating metropolitan 

centre ruling a distant territory; ’colonialism’, which is almost always a consequence of imperialism, is 

the implanting of settlements on distant territory. […] It can be achieved by force, by political 

collaboration, by economic, social or cultural dependence. Imperialism is simply the process or policy of 

establishing or maintaining  an empire. […] In our time, direct colonialism has largely ended; imperialism 

[…] lingers where it has always been, in a kind of general cultural sphere as well as in specific political, 

ideological, economic, and social practices.
32

 

 

Imperialismen är ett infrastrukturellt och ideologiskt verktyg för den praktiskt utförda 

kolonialismen. 

    Som komplement till ekonomiskt, militärt och politiskt herravälde avser termen, 

kulturimperialism, en attityd att västerländsk kultur är överlägsen all annan sådan.
33

 Detta 

innebär konsekvent ett undergrävande av andra kulturella identiteter vid betraktandet av dessa 

som från normen avvikande. Representationen blir alltså ett maktredskap och en 

kontaminering av den icke-västerländska kulturen. James Wilson skriver i sin bok, Jorden 

Skall Gråta (1998), om situationen för Nordamerikas indianer: ”De europeiska antagandena 

om dem [urinvånarna] har i stor utsträckning bestämt deras historia under de senaste fem 

århundradena och det slags värld där de lever i idag. Alltifrån deras dagliga förbindelser med 
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tjänstemän på Indianbyrån i reservaten till de bilder av sig själva som de ser i TV, formas 

deras erfarenheter som människor och som individer till stor del av våra missuppfattningar.”
34

 

    Här blir indianiseringen, som kort diskuterades i inledningen, tydlig. Simultant med den 

kulturella undermineringen sker upphöjandet av den västerländska kulturen och etniciteten. 

Detta blir tydligt i och med gestaltningen av vita män som nietzscheanska övermänniskor i 

Londons texter. En status som är otillgänglig för naturmänniskor.  

    I sitt huvudverk, Orientalism, diskuterar Edward Said det västerländska koloniserandet och 

representationen av Orienten i väst. Said betonar, utifrån att ”människan gör sin egen 

historia”, föränderligheten i de ”geografiska och kulturella enheter” som utgör Orienten (öst) 

och Occidenten (väst).
35

 Begreppet ”orientalism” åsyftar de västerländska fördomar och den 

romantisering av Orienten som figurerar i den västliga representationen av denna. Även om 

Said fokuserar på den västerländska dominansen av en annan kontinent än den som ligger till 

grund för denna uppsats ter sig den västerländska rollen likartad. James Wilsons historiska 

skildring av Nordamerikas urinvånare används dock som kompletterande precisering av 

denna teoretiska grund.  

    Det är Edward Saids senare bok, Culture and Imperialism (1993), som i huvudsak utgör 

avsnittets teoretiska fundament. I denna behandlas imperialismen och kolonialismen i mer 

generella termer. Det är dock viktigt att betona att Orientalism till stor del ligger till grund för 

den senare boken. Said skriver i Orientalism: 

 

Orientalismen ligger aldrig långt borta från [att vara] […] ett kollektivt begrepp som identifierar ‹‹oss›› 

som européer gentemot alla ‹‹dem››, som inte är européer, och det kan faktiskt hävdas att den viktigaste 

komponenten i den europeiska kulturen är just det som gjort denna kultur hegemonistisk både inom och 

utanför Europa, nämligen idén om en europeisk identitet som är överlägsen i förhållande till alla icke-

europeiska folk och kulturer.
36

 

 

I Culture and Imperialism behandlas, i urval, Rudyard Kiplings (1865−1936) roman Kim 

(1901), Jane Austens (1775−1817) Mansfield Park (1814) och Joseph Conrads (1857−1924) 

Heart Of Darkness (1899). Gemensamt för dessa verk är att de bär spår av den brittiska 

kolonialismen och att de enskilda författarna har en specifik historisk och geografisk position 

i det imperialistiska brittiska väldet, vilket Said menar utgör en viktig komponent i deras 

litterära texter. Said skriver: ”Western cultural forms can be taken out of the autonomous 

enclosures in which they have been protected, and placed instead in the dynamic global 
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environment created by imperialism, itself revised as an ongoing contest between north and 

south, metropolis and periphery, white and native.”
37

 

    Denna undersökning är inte, som Saids, intresserad av att analysera författarens biografiska 

historia och sociala situation för att belysa de litterära texterna, men poängterar att den 

amerikanska, intra-koloniala, situationen som under Londons levnad pågick utgör en 

betydande faktor i de representationer som han skapade i sina verk. Said påvisar 

beroendeförhållandet mellan olika kontexter för att påpeka imperialismen och kolonialismens 

inflytande. Det litterära verket ingår i en författarkontext som i sin tur ingår i en historisk 

sådan med specifika förutsättningar. 

    De kriterier som tillskrivs det västerländska och det icke-västerländska, i form av 

civiliserad och primitiv, är av vikt för denna studie. Den civilisatoriska urbaniteten ses som ett 

mer utvecklat stadium än den primitiva, perifera vildmarkstillvaron. Detta legitimerar den 

imperialistiska dominansen av urinvånarna. Rättfärdigandet sker alltså genom de primitiva 

urinvånarnas civilisering.
38

 

    Enligt naturalismens användande av darwinism graderas den civiliserade västerländska 

etniciteten, i materialet, som ett evolutionärt högre tillstånd. Detta återkommer vi dock till i 

analysen.  

    Edward Said återger Gustave Le Bons etniska gradering: ”[P]rimitive, inferior, 

intermediate, and superior […]”.
39

 Detta korresponderar med den etnisk-kulturella hierarki 

som behandlas i denna uppsats: övermänniska, undermänniska och naturmänniska. Efter 

problematiseringen av dessa typer kan representationen i analysmaterialet appliceras på Le 

Bons fyra kategorier. Dessa hierarkiska element kan koppas till det tidigare citatet av Anna-

Lena Carlsson om hierarkiernas nödvändighet i ”en högre kultur”.  

    De teoretiska premisserna utgörs, som behandlats, av nietzscheansk och 

kulturimperialistisk analys. Dessa förväntas att i ett dynamiskt samspel belysa den etnisk-

kulturella hierarki som framträder i materialet. Över- och undermänniskan utgör alltså det 

västerländska elementet och naturmänniskan det icke-västerländska. 
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Analys 

Övermänniskan 
Londons övermänniska är en västerländsk man från en civiliserad urban tillvaro som söker sig 

till vildmarken för att där leva av egna krafter under primitiva förhållanden. Utbrytandet ur 

stadstillvaron innebär ett utbrytande ur den mänskliga kollektivismen som råder i denna miljö. 

Det är först då individen upphör att vara en pöbelmedlem och blir individualiserad. Efter 

individualiseringen sker i testandet av de egna förmågorna mot naturen den urvalsprocess som 

hos London frambringar övermänniskan. Denna primitiva tillvaro innebär en regressiv 

återgång i fråga om levnadsbetingelser och resulterar konsekvent i en, enligt darwinistisk 

teori, annektering av människan till det animaliska ursprunget. Earl J. Wilcox anmärker i sin 

analys: ”As Darwinian ’animals’ the characters in London’s [N]orthland stories learn 

adaptation to environment, or they are subdued by it.”
40

  

    Övermänniskan hos London har alltså ett fysiskt kapital som är kompatibelt med kraven för 

överlevnad. Även erfarenhet är en viktig faktor i sammanhanget, men för att denna erfarenhet 

ska vara möjlig är det fysiska kapitalet en förutsättning. Här länkas den londonska 

övermänniskan till teorin om ”de livsdugligastes överlevnad”.
41

 Detta innebär att den urbana, 

kollektivistiska tillvaron skyddar människan mot kampen mot naturen i vilken de riskerar att 

gå under. Återgången till det ursprungliga illustreras också av, som Osborne Le Moine 

anmärker, att Londons protagonister i guldgrävarkontexten utvinner ”den reella valutan ur 

jorden”.
42

 Detta är en kritik mot civilisatoriska konstruktioner som till exempel monetära 

resurser och fördelningen av dessa. Kritiken kan även vidgas och sägas omfatta illusoriska 

titlar och samhällsställningar. I den primitiva miljön bedöms status efter den fysiska 

kapaciteten. 

    I novellen, ”The White Silence”, finner vi tre resenärer, Malemute Kid, Mason och dennes 

urinvånarhustru, Ruth. Malemute Kid är en typisk londonsk övermänniska med tillhörande 

fysiologi. Han beskrivs i novellen på följande sätt: ”Strong man, brute that he was, capable of 

felling an ox at a blow, he could not bear to beat the poor animals, but humored them as a dog 

driver rarely does – nay, almost wept with them in their misery.”
43

 Här använder London 

ordet ”brute” (ung. ”djurisk”) för att beskriva Kid, vilket illustrerar den darwinistiska 

kopplingen. Det betonas också att Kid, om han vill, kan sänka en oxe, vilket accentuerar hans 

fysiska kapital, som hos Nietzsche benämns som den egna ”förmågan”. Den sentimentala 
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hållningen till hundarna visar att han, trots härskarkapaciteten, har en kärleksfull hållning till 

dem. Citatet alluderar på Kids kollega, Mason, som oupphörligt och utan pardon piskar sitt 

hundspann. Det evolutionära släktskapet förenar människan med djuren men det är genom 

kärlek och sympati som övermänniskan hos London reser sig över dessa och blir deras 

rättmätige härskare. Här kan vi påminna oss om James McClintocks primära och sekundära 

sanning. Den primära sanningen aktiveras genom fjärmandet från civilisationen till det 

deterministiskt styrda levernet. Den sekundära sanningen införlivas i och med kärleken som 

höjer människan över djuren. Detta är ett slags invertering av dogmen i härskarteknik 

förkunnad av Niccoló Machiavelli om att ”det är bättre att vara fruktad än älskad”.
44

 I 

relationen mellan människan och hunden resulterar kärlek i en starkare lojalitet. Kärlek till 

djuren är ett elementärt drag hos Londons övermänniska och är en del i behärskandet av 

naturen, som hos Nietzsche representeras av ”blixten”. Hunden kan även ses som representant 

för människans evolutionära ursprung och den kärleksfulla relationen symboliserar ett 

bejakande av detta.  

    I djurbiografierna, The Call Of The Wild och White Fang, accentueras detta drag 

ytterligare. I den första av dessa heter den londonska övermänniskan John Thornton. Denne 

räddar Bucks liv när hunden, utmattad av svält, misshandlas av en sina ägare, Hal, för att han 

inte förmår att dra deras släde. Ägarna är nykomlingar i Nordlandet och Thornton skär 

summariskt loss Buck från selen och tar honom under ägarnas högljudda protester.
45

  

    I White Fang heter plågoanden Beauty Smith. Namnet är ironiskt och en detaljerad 

beskrivning av karaktärens fulhet kulminerar med: ”Beauty Smith was known far and wide as 

the weakest of weak-kneed and snivelling cowards.”
46

 Smith tvingar White Fang att kampera 

mot andra hundar, vilket resulterar i den ena hundens död. Hundprotagonisten är segerrik men 

övervinns tillslut och i besvikelse över den monetära förlust detta innebär misshandlar Smith 

White Fang men avbryts av, romanens övermänniska, Weedon Scott.  

    Mason i ”The White Silence” har många londonska övermänniskodrag, men det är just i 

grymheten mot hundarna han i dessa termer är underordnad Malemute Kid, som för döva öron 

anför hundarna sak.
47

 När ett träd utan förebud rasar över Mason och bryter hans rygg blir 

detta ett slags naturens hämnd för Masons behandling av djuren. Förlusten av förmågan att ta 

sig fram av egna krafter betyder att han blir till last för expeditionen. Malemute Kid och 

Masons hustru, Ruth, gör vad de kan och erbjuder sig att slå läger, vilket dock skulle äventyra 
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deras egna liv. Mason, som väl känner till vildmarkens lag, vägrar detta och ber Kid att skjuta 

honom och rädda hans gravida hustru. Detta gör Kid, om än motvilligt, utan att tveka.  

    En hund, Carmen, skadas och lossas från sin sele för att efter bästa förmåga följa efter 

släden. På grund av matbristen överfalls hon av sina hundkollegor och äts upp: ”Morning 

brought fresh trouble. The animals were turning on each other. Carmen, who still clung to her 

slender thread of life, was drowned by the pack. The lash fell among them unheeded. They 

cringed and cried under the blows, but refused to scatter till the last wretched bit had 

disappeared – bones, hide, hair, everything.”
48

 

    Detta illustrerar en vital skillnad mellan djur och övermänniska hos London i den 

bemärkelsen att det hos människan finns en civiliserad lojalitet. För övermänniskan finns 

alltså en bilateralitet av, det James McClintock kallar, primär och sekundär sanning. Hos Kid, 

i exemplet ovan, blir denna konflikt tydliggjord i form av viljan att rädda Mason och det 

nödvändiga för egen överlevnad. Jämför man med hundarnas summariska avverkning av sin 

skadade hundkollega blir skillnaden framträdande även om resultatet i slutändan är det 

samma. Den svaga går under på grund av sin brist på kompatibilitet och den starke överlever. 

Detta är exempel på den primära sanningen, även om den sekundära, i Kids fall, gör sig 

påmind. Höjandet över djuren sker alltså först efter det att Londons övermänniska anslutit sig 

till dem i form av bejakandet av det evolutionära ursprunget. Ställningen över djuren kan även 

ses som den över människan. Berkowitz skriver att allt mänskligt beteende, innan 

övermänniskan, betraktas som ”djuriskt”.
49

 Slutsatsen kan alltså göras att den londonska 

övermänniskans upphöjelse över djuren simultant innebär en positionering över människan. 

    I ”To Build A Fire”, när den namnlöse protagonisten är på väg att förfrysa och ämnar döda 

sin hund för att i dennes kropp värma sina lemmar, beskrivs situationen som följer:  

 

He would kill the dog and bury his hands in the warm body until the numbness went out of them. Then he 

could build another fire. He spoke to the dog, calling it to him; but in his voice was a strange note of fear 

that frightened the animal, who had never known the man to speak in such a way before. Something was 

the matter, and its suspicious nature sensed danger – it knew not what danger, but somewhere , somehow, 

in its brain arose an apprehension of the man.
50

 

 

Mannens kärleksfulla tilltal är alltså en anomali, vilket resulterar i att hundens misstanke 

väcks. Av flera skäl (som kommer att behandlas mer utförligt senare) är denna man inte en 

londonsk övermänniska och relationen till hunden uppdagar ett av dessa.  
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    En liknande relation uppstår mellan White Fang och dennes ur-amerikanska ägare, Gray 

Beaver. Denna relation präglas av en liknande kärlekslöshet men även av systematisk 

disciplinering. White Fangs lydnad gentemot Gray Beaver är uteslutande grundad i rädslan för 

bestraffning.
51

 Relationen till djuren och införlivandet av sekundär sanning är ett av de 

element som hos London skiljer övermänniskan från under- och naturmänniskan.  

Surdegen – en pionjär 

Övermänniskan kan i Londons texter inte betraktas som en traditionell kolonisatör utan 

snarare som en föregångare till civiliseringen av primitiva trakter. I den koloniala kontexten 

danar Londons övermänniska tveklöst väg för denna, men bör främst betraktas som en pionjär 

som ”upptäcker”, av civilisationen, obebodda landområden. Pionjärens strävan uttrycks för 

uppsatsens tes på ett träffande sätt av Conrad i Heart Of Darkness: 

 

Now when I was a little chap I had a passion for maps. I would look for hours at South America, or 

Africa, or Australia, and lose my self in all the glories of exploration. At that time there were many blank 

spaces on the earth, and when I saw one that looked particularly inviting on a map (but they all look that) 

I would put my finger on it and say, When I grow up I will go there. The North Pole was one of these 

places, I remember. Well, I haven’t been there yet, and shall not try now. The glamour’s off. Other places 

were scattered about the Equator, and in every sort of latitude all over the two hemispheres. I have been in 

some of them, and… well, we won’t talk about that. But there was one yet – the biggest, the most blank, 

so to speak – that I had a hankering after. True, by this time it was not a blank space any more. It had got 

filled since by boyhood with rivers and lakes and names. It had ceased to be a blank space of delightful 

mystery – a white patch for a boy to dream gloriously over.
52

 

 

Dessa ”blanka utrymmen” innebär alltså områden som inte kartlagts av väst. Det är påtagligt 

här att strävan gäller outforskade platser och allteftersom de kartlagts avtar intresset. Detta är 

en allusion på hur de primitiva miljöerna efter upptäckt tvingas in i likartade ramar som 

”västifierar” dem och gör att kulturerna och platserna förlorar sina särartade linjer. 

Romantiseringen av vildmarken, som Conrad här ger uttryck för, stämmer överens med den 

hos Londons protagonister.  

    Den londonska övermänniskan föregår alltså den rudimentära civilisationen och skiljer sig 

från de nykomlingar som följer den stora guldruschen. London beskriver skillnaden på 

följande vis i White Fang: 

 

A small number of white men lived in Fort Yukon. These men had been long in the country. They called 

themselves Sour-doughs, and took great pride in so classifying themselves. For other men, new in the 

land, they felt nothing but disdain. The men who came ashore from the steamers were newcomers. They 

were known as chechaquos, and they always wilted at the application of the name. They made their bread 

with baking-powder. This was the invidious distinction between them and the Sour-doughs, who, 

forsooth, made their bread from sour-dough because they had no baking-powder.
53
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En ”surdeg” är alltså en erfaren närvaro i landet och denna vistelse föregår den prototypiska 

civilisation som på grund av den stora guldruschen uppstått. Pionjärskapet består alltså i att 

vara först. Övermänniskan hos London är en surdeg och det är dennes bedrifter och 

framgångar som leder till expansionen och den ytterligare tillökningen av eurocentriska 

människor i Nordlandet. ”Chechaquo” betyder på Chinook-stammens språk just ”nykomling”.  

    Den långa vistelsen vittnar om erfarenhet och kunskap om landets inhemska invånare och 

om förhållandena som råder. Edward Said skriver om Conrad och Gustave Flauberts (1821-

1880) likheter i gestaltningen av äventyraren, vilken stämmer överens med Londons surdeg 

och övermänniska: ”[B]oth writers similarly emphasize characters whose capacity for 

isolating and surrounding themselves in structures they create takes the same form as the 

colonizer at the centre of an empire he rules.”
54

 Detta stämmer även överens med Berkowitz 

kommentar: ”Nietzsche compares the free spirit to a solitary voyager obliged to set sail upon 

vast, uncharted seas.”
55

 

    I novellen ”The Son Of The Wolf” beskrivs övermänniskan och protagonisten på följande 

vis: ”[T]he trouble of ’Scruff’ Mackenzie, which occurred in the old days, before the country 

was stampeded and staked by a tidal-wave of the che-cha-quas, and when the Klondike’s only 

claim to notice was its salmon fisheries. […] His face was stamped with twenty-five years of 

incessant struggle with Nature in her wildes moods […]”.
56

 

    I citatet betonas faktumet att Mackenzie befann sig i landet under ”de gamla dagarna” som 

föregick guldruschen. Det påvisar den londonska övermänniskans pionjärskap och, som även 

framgår i tidigare citat ur White Fang, differentiering från nykomlingarna. Mats Rehn skriver: 

”Londons hjältar i vildmarksmiljöerna har i allmänhet undandragit sig civilisationens 

förvekligande inverkan och moraliska krav […]”.
57

 I ljuset av Saids citat om äventyraren kan 

detta förstås som ett tillfälle att skapa egna individualistiska ”strukturer” i den primitiva 

miljön. 

Teknologisk darwinism 

I White Fang använder London hundprotagonisten för att manifestera skillnaden mellan sin 

övermänniska och naturmänniska i form av maktrelationen till djuret. Människan är djurets 

Gud i och med förmågan att göra upp eld och att genom användandet av redskap införliva sin 

makt. Bidragande är också förmågan att bygga ”tipi” (en slags hydda), alltså förmågan att 
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skapa, som gör att White Fang ger sin ur-amerikanske ägare, Gray Beaver, status som Gud.
58

 I 

en rudimentär, prototypisk stad sker White Fangs första möte med vita män. Efter att ha 

skådat deras hus och ångbåtar konkluderar White Fang att dessa tillhör en högre, mäktigare 

ras än urinvånarna.
59

 Det är alltså teknologisk utveckling som manifesterar maktpositionen i 

vildmarksmiljön. Denna utveckling är ett resultat av civilisationen, som Londons 

övermänniska i denna kontext, ironiskt nog, har fjärmat sig ifrån.  

    Den teknologiska utvecklingen visar den västerländska etnicitetens kollektiva förmåga till 

överlägset skapande och genom att den londonska övermänniskan tillhör denna markeras det 

eurocentriska släktets suveränitet över urinvånarna. Den teknologiska utvecklingen blir främst 

en symbol för denna överhet i etniska termer och fungerar som ett tecken på darwinistisk 

hegemoni. Det är dock fortfarande de individualistiska förmågorna som frambringar och 

utmärker Londons övermänniska.  

    Earl Wilcox kommenterar titeln på novellen ”The Son Of The Wolf” på följande vis: ”The 

allusion to ’son’ in ’The Son Of The Wolf’ is probably meant […] to convey that […] the 

protagonist, is descendent of some earlier animal form.”
60

 Den vite mannen är alltså ”vargens 

son” medan urinvånarna i novellen refereras till som ”korpens barn”.
61

 Om dessas respektive 

totem symboliserar deras härstamning accentueras även här en darwinistisk skillnad som 

placerar Londons övermänniska i en fördelaktig position. Vargens jakt är offensivt 

skoningslös medan korpen i försvar endast defensivt kan flyga iväg.  

    För att återvända till diskussionen kring den teknologiska utvecklingen leder denna i den 

civilisatoriska kontexten till frambringandet av redskap som underlättar existensen. Även om 

utvecklingen visar etnicitetens överläge leder den även till ett onaturligt skydd av släktets 

svagare element, den ”myrstacksbeskaffenhet” Nietzsche talar om. Detta innebär att de 

svagare i civilisationen skyddas av den kollektiva ackumulationen. Det är detta som 

övermänniskan, både hos Nietzsche och London, fjärmar sig ifrån för att företa sig sitt 

individualistiska förverkligande.     

    Osborne Le Moine skriver om Londons Nordlandsalster: ”Han beundrar styrkan därför, att 

om alla konstgjorda hjälpmedel [min kurs.] berövas människorna, om de i fara och nöd 

lämnas åt sig själva, hänvisas till sina egna hjälpmedel, reder den starke sig bäst.”
62
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    Den teknologiska darwinismen är ett element som visar de västerländskas överlägsenhet 

över de icke-västerländska. Till detta förs även det som kan benämnas som historiska 

”meriter”, imperialismen och kolonialismen, där det eurocentriska väldet uttrycks i praktisk 

erfarenhet. Den londonska övermänniskan, Scruff Mackenzie, säger i ett försök att underkasta 

urinvånarna hans vilja: 

 

Now will I tell you of my people, who are the mightiest of all the peoples, who rule in all the lands. At 

first we hunt as I hunt, alone. After that we hunt in packs; and at last, like the cariboo-run, we sweep 

across all the land. Those whom we take into our lodges live; those who will not come die. […] Though I 

die […] my brothers are many, and they will follow the scent of my dogs. Listen to the law of the Wolf: 

Whoso taketh the life of one Wolf, the forfeit shall ten of his people pay. In many lands has the price been 

paid; in many lands shall it yet be paid.
63

 

 

Tidigare diskuterade vi Londons övermänniska som surdeg och pionjär, föregångare till 

kolonialismen. Mackenzie hänvisar till sitt pionjärskap i form av att de vita ”först jagar 

ensamma”. Sedan följer en prototypisk civilisation som i sin tur efterföljs av en fullfjädrad 

sådan.  

    Urinvånarna benämns i denna analys som Londons naturmänniskor. Detta innebär att de 

betraktas som del av naturen. Medan Londons övermänniska kämpar mot naturen lever dessa 

med naturen i en naturlig harmoni. Hos Nietzsche gestaltas naturmänniskan, enligt 

uppsatsförfattarens tolkning, som ”blixten”, vilken det är övermänniskans mål att tämja och 

underkasta sin vilja. I en rad som föregår ovanstående citat yttrar Mackenzie: ”Was I stricken 

dead? Did the lightning burn me?”
64

 Detta alluderar på naturmänniskornas försök att besegra 

honom. Hos Nietzsche lyder det: ”Det är inte nog för mig att blixten inte längre skadar. Jag 

vill inte avleda den: den ska lära sig att – arbeta för mig.”
65

 Mackenzie visar att blixten inte 

skadar och det som följer är att den arbetar för honom, gör honom till viljes.  

Civilisationens ekon 

Julfirandet i novellen, ”To The Man On The Trail”, är en manifestation av den västerländska 

kulturen. Även om denna företeelse hos London är av sekulariserad art utgör den i texten ett 

eko av civilisationen. Firandet avbryts då en främling anländer och anhåller om att få vila sig 

ett par timmar innan hans jakt, efter människor som stulit hans hundspann, fortsätter. 

Främlingen, som presenterar sig som Jack Westondale, tas emot med öppna armar. När denne 

sedan givit sig av anländer något senare en polis som avslöjar att den tidigare besökaren rånat 

ett casino på fyrtiotusen dollar. När polisen, Kapten Constantine, anhåller om information 
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tiger samtliga av julfirarna utom Fader Roubeau, ”som inte kan ljuga”.
66

 Denne är jesuitpräst 

och kan på grund av sitt ämbete inte undanhålla sanningen. Roubeau avslöjar att mannen varit 

närvarande och anger även tidpunkten när han gav sig av. Prästen framstår alltså som en av 

”de lärde” som Nietzsche diskuterar. ”Sådana bröstar sig med att de inte ljuger: men oförmåga 

till lögn är ännu inte på långt när kärlek till sanning. […] Den som inte kan ljuga vet inte vad 

sanning är.”
67

 Roubeau är alltså den döde Gudens representant i Nordlandet.  

    Londons övermänniska, Malemute Kid, utgör en moralisk auktoritet i denna miljö. När 

Kapten Constantine hotar med att rekvirera hundar ”i drottningens namn” vägrar Kid.
68

 Efter 

att Constantine givit sig av förkunnar Kid orsaken till Westondales rån. Han hade blivit lurad 

och tog endast exakt den summan som tillhörde honom. På detta sätt visar övermänniskan hos 

London att civilisationens lagar inte gäller i Nordlandet. Eric Williamson skriver: ”[I]n the 

Northland […] the law which is supreme is not the law of ’civilizaition’. […] Justice is not 

decided by distant governing bodies, but by those people who inhabit the land.”
69

 

    Novellen, ”The Men At Forty Mile”, är också ett exempel där den londonska 

övermänniskan är en vildmarkens domare. Efter en trivial dispyt blir två män osams och 

bestämmer sig för att duellera, vilket är deras individualistiska rättighet. Hållningen i landet 

till lag och rätt illustreras av följande citat: 

 

There was no law in the land. The mounted police was […] a thing of the future. Each man measured an 

offense, and meted out the punishment inasmuch as it affected himself. […] Scruff Mackenzie was placed 

as temporary chairman, and a messenger dispatched to solicit Father Roubeau’s good offices. Their 

position was paradoxical, and they knew it. By the right of might could they interfere to prevent the duel; 

yet such action, while in direct line with their wishes, went counter to their opinions. While their rough-

hewn, obsolete ethics recognized the individual prerogative of wiping out blow with blow, they could not 

bear to think of two good comrades […] meeting in a deadly battle.
70

 

 

Malemute Kid anländer och informeras om läget. Kid, som beskrivs som ”van att bli åtlydd”, 

tar befälet och utformar en plan. Han inhandlar ett rep och tar med sig detta till vattenhålet, 

där duellanterna väntar. Där förkunnas att han för att statuera exempel, och undvika framtida 

dueller, kommer att hänga segraren. När duellanterna inte tror honom frågar han dem om han 

någonsin brutit ett löfte. Kommenteras bör att denna bluff används för att duellanterna själva 

ska välja att inte fortskrida med duellen, vilket innebär att Kid och de andra inte direkt 

intervenerat mot individernas vilja.  
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    I ”The Priestly Prerogative” möter vi åter Fader Roubeau, där dennes funktion av präst 

aktualiseras. Grace Bentham är gift med en odugling, Edwin Bentham, men har en affär med 

Clyde Wharton. Kvinnan i triangeldramat ämnar lämna sin man och rymma med älskaren. 

Fader Roubeau kommer dock emellan och övertalar Grace att återvända till sin make och sin 

plikt även om det innebär hennes olycka: ”You did not think of the oath you took, before your 

God, to that man who is your husband. It remains for me to make you realize the sanctity of 

such a pledge.”
71

 Prästens argument vinner och Grace återvänder till sin man, men i novellens 

avslut är Roubeau osäker på om beslutet var det rätta. I en konversation med Malemute Kid 

uppvisar han en viss ambivalens och det är tydligt att han endast följde det resonemang som 

följer med hans ämbete.
72

 

    Fader Roubeau kan sägas vara i maskopi med civilisationen, vilket även visas i ”To The 

Man On The Trail” när han bistår polisen med information gällande Westondale. I ”A Priestly 

Prerogative” uppvisas klart att han med dogmatisk mekanik följer sitt ämbetes plikter utan att 

reflektera över den pragmatiska innebörden. Roubeau representerar religionens meningslöshet 

och i texterna framgår det tydligt att prästen är underordnad Malemute Kid. Övermänniskans 

moraliska disposition står hos London över religionen. Detta illustreras av följande citat: ”But 

one, in all the Northland, knew the man Paul Roubeau, and that man was Malemute Kid. 

Before him alone did the priest cast off the sacerdotal garb and stand naked.”
73

 I ”The Wife 

Of A King” får vi veta att Roubeau, brukar bikta sig för Malemute Kid.
74

 Här visas prästen 

Roubeau som metaforiskt ”ofruktbar”, vilket Nietzsche tillskriver ”de lärde”. Anna-Lena 

Carlssons beskrivning av Zarathustra som Nietzsches kontrapart till Kristendomen kan 

användas här för att betona skillnaden mellan Fader Roubeaus och Malemute Kids 

antagonistiska sanningar.
75

 

    Den londonska övermänniskans här givna epitet, vildmarkens domare, innebär en 

odogmatisk hänsyn till den mänskliga situationen bakom lagöverträdelsen. Detta är också en 

civilisationskritik hos London. I White Fang dömer Domare Scott en oskyldig man till femtio 

års fängelse.
76

 Civilisationens moraliska och juridiska rättvisa präglas, karakteriserad av Fader 

Roubeau, Kapten Constantine och Domare Scott, av paragrafisk dogmatism. Det enda som 

bedöms är lagöverträdelsen i sig utan hänsyn till den mänskliga situationen. 
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    I novellen, ”An Odyssey Of The North”, kidnappas en eskimåprinsessa, Unga, av en 

nordbo dagarna innan hennes bröllop. Prinsen, Naass, tar upp jakten på dem för att hämta hem 

sin trolovade. När Naass slutligen får sin hämnd och dräper kidnapparen, vägrar Unga att följa 

med och stannar med liket för att invänta en säker död i kylan. När prinsen berättat sin 

historia för Malemute Kid och hans lärling, Prince, ter sig situationen på följande vis: ”’But, 

Kid’, protested Prince, ’this is murder!’ ’Hush!’ commanded Malemute Kid. ’There be things 

greater than our wisdom, beyond our justice. The right and the wrong of this we cannot say, 

and it is not for us to judge.’”
77

  

    Här avstår Kid alltså från att döma. Genom att inte endast se den brottsliga handlingen tar 

Kid hänsyn till situationen och den moraliska tvetydigheten tillkännages. Den civiliserade 

domarens uppgift är att bedöma huruvida den anklagade är skyldig eller icke-skyldig, medan 

Kid i detta fall förkunnar domen: att inte döma. Peter Berkowitz skriver om Zarathustra: 

”[H]is scattered remarks on law […] stress the fatal danger that political life poses to the best 

life.”
78

 Denna antipati mot politisering stämmer väl överens med Londons övermänniska. 

Undermänniskan 
De så kallade undermänniskorna är antingen underordnade en kollektiv vilja, som religionen, 

eller är utförare av någon annan vilja än sin egen. Undermänniskan skyddas av civilisationens 

hjälpmedel, då de är oförmögna att själva hävda sig med egna krafter. Detta innebär inte att de 

inte kan äga en strävan att bli övermänniskor. Det är dock testandet av krafterna mot naturen 

som leder till deras undergång. Om övermänniskan hos London utgörs av pionjären är 

undermänniskan ”följaren” och kan i imperialistiska termer ses som kolonisatören. Edward 

Said skriver om inledningen till Heart Of Darkness: ”That this group of people is drawn 

largely from the business world is Conrad’s way of emphasizing the fact that during the 1890s 

the business of empire, once an adventurous and often individualistic enterprise, had become 

the empire of business [min kurs.].”
79

 Förändringen i detta fall från enskild äventyrslystnad till 

affärsverksamhet, utmärker övergången hos London från övermänniskans pionjärskap till 

undermänniskans förverkligande av en annan aktiv vilja.  

    Nietzsche skriver om den individualistiska viljan: ”Gör som vinden när den störtar ut ur 

sina bergshålor: efter sin egen pipa vill den dansa, havet dansar och hoppar under dess 

fotsteg.”
80

 Detta gör undermänniskan alltså inte, varken i fallet med religionen eller som 
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subordinerad en annan vilja. En uppdelning kan dock hos London göras av begreppet 

undermänniska: Den som har viljan att bli övermänniska, men går under i försöket att bevisa 

det. Den andra kategorin utgörs av de som stannar kvar i den urbana miljön och därför inte 

närvarar i Nordlandet. I den tredje indelningen av denna kategori innefattas de som inte går 

under i kampen mot naturen utan parasiterar på andras förmågor och arbete. Dessa betraktas 

som odugliga.  

Chechaquo 

Chechaquon är surdegens motsats och utgör den första av de tre underkategorierna i den 

londonska undermänniskogrupperingen: den som innehar strävan att bli övermänniska men 

som inte har fysisk, moralisk eller empirisk kapacitet.  

    I novellen, ”To Build A Fire”, reser, trots varningar från en äldre och erfaren surdeg, den 

namnlöse protagonisten över snövidderna med en hund. Bristen på erfarenhet, instinkt och 

kunskap gör att protagonisten inte pragmatiskt inser konsekvenserna med kylan. Detta blir 

tydligt i situationen när han gör upp eld under ett träd, med grenarna fulla av snö, vilket 

resulterar i att snön faller ner och släcker elden. När protagonisten sedan dör, klarar sig 

hunden, vilket för oss till den primära av James McClintocks sanningar, som diskuterades i 

det tidigare avsnittet om övermänniskan. Kärleken till djuret, som innebär den sekundära 

sanningen, saknas och det blir tydligt när resenären med kärleksfullt tilltal försöker locka 

hunden till sig för att döda den och djuret anar oråd. När den namnlöse resenären slutligen i 

desperation börjar springa, i hopp att få upp värme, exponeras även fysiska 

tillkortakommanden och han sjunker utmattad, på grund av bristande kondition, ner i snön och 

dör.
81

 Jacqueline Tavernier-Courbin skriver om ”To Build A Fire”:  

 

The ironical view of life is often exemplified by stories in which man puts himself against nature and 

disregards its basic laws. The punishment then dealt out by nature on the offender may be extreme, but it 

is always ironically suited to the nature of the crime. The classic example of this in London’s work is ”To 

Build a Fire” – the story of the non-survival of a man who disregards the law of the North that says that 

”no man must travel alone in the Klondike after fifty below.” London contrasts the smugness and 

ignorance of the man with the deep instinctive knowledge of the dog and the awsome power of nature 

[…].
82

 

 

Detta kan associeras till slutsatsen i föregående avsnitt där vi konstaterade att Londons 

övermänniskas relation till hunden symboliserar dennes acceptans av sitt darwinistiska 

ursprung. 

    Carter Weatherbee och Percy Cuthfert är i novellen, ”In A Far Country”, typiska 

undermänniskor som uppvisar civilisationens lyten. De parasiterar på det övriga sällskapets 
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ackumulerade arbete och försakar sina egna sysslor. ”They were the first to turn in at night, 

with score of tasks yet undone; the last to turn out in the morning, when the start should be in 

readiness before the breakfast was begun.”
83

 När de sedan kommer till en stuga byggd av 

okända föregångare, vilket vittnar om den londonska undermänniskans position som 

efterföljare, väljer Weatherbee och Cuthfert att stanna kvar. Detta beror på att deras fysiska 

kapacitet inte är adekvat för att fullfölja företaget. Klassificeringen av dem som 

undermänniskor görs också utifrån faktumet att de tar sig fram av andras arbete och inte av 

egna krafter. Detta korresponderar med Nietzsches maxim för övermänniskan: ”Vill ni högt 

upp så använd de egna benen! Låt er inte bäras upp, sätt er inte på främmande ryggar och 

huvuden!”
84

 

    De två lämnas i stugan och den fysiska likheten med människor försvinner och de ser till 

slut ut som ”vilda bestar”. Människans darwinistiska släktskap handlar, i positiv mening, om 

likheten i instinkter och levnadsbetingelser. Inte om fysisk likhet. Genom fysisk försummelse 

innebär en utseendemässig likhet med djuren en degradering. Relationen mellan Weatherbee 

och Cuthfert blir allt mer antagonistisk. En konflikt gällande fördelningen av proviant 

kulminerar i en väpnad konfrontation med pistol och yxa, där kombattanterna tillfogar 

varandra sådana skador att båda avlider.
85

 

    I The Call Of The Wild, köps Buck av nykomlingar till Nordlandet, Charles, Hal och 

Mercedes, som är hustru till den förre och syster till den senare. De tre har planerat resan på 

pappret men har, som mannen i ”To Build A Fire”, inte den praktiska färdigheten som krävs 

för att fullborda företaget. Hundarna får svälta och de inbördes dispyterna är konstanta. Det 

slutar med att Buck, utmattad av svält, misshandlas av Hal för att han inte lyckas dra släden. 

Det är då hunden räddas av berättelsens övermänniska, John Thornton. Efter 

räddningsaktionen faller de tre oduglingarna genom isen och dör.
86

 

Pöbeln och kollektivet 

Detta är en underkategori som inte är representerad i det primära analysmaterialet, men som 

för studien har viss relevans. ”Marknaden” hos Nietzsche representerar civilisationen och det 

är där ”pöbeln” finns. Dessa söker sig, hos London, alltså inte ut i vildmarken utan skyddas av 

den kollektivism och de hjälpredskap som regerar i den urbana tillvaron. Om vi anför den 

koloniala kontexten, är Londons övermänniska pionjären som upptäcker primitiva, 

outforskade platser. Efter övermänniskan följer hos London undermänniskan i form av 
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chechaquon och den oduglige. Pöbelmedlemmen är alltså infödd i den koloniala miljön 

alternativt är del av den helt västerländska civilisationen. 

    Londons sympatiska skildringar av denna grupp i sina andra verk, än de som här behandlas, 

har givit upphov till den diskuterade konflikten i hans produktion gällande individualism och 

socialism. I sin klassificering av Londons slumskildringar skriver Mats Rehn: ”[D]e utstötta 

[ses] […] som en oregerlig pöbel [min kurs.], vilken ej går att politiskt kontrollera eller 

styra.”
87

 Londons kritik mot civilisationen är det onaturliga förtryck som förekommer samt 

människosläktets försvagande i deterministiska termer.
88

 Detta bör noggrant skiljas från att 

betraktas som ett värnande om de svaga. Det är systemet London är kritisk till. Jonathan 

Berliner skriver i sin artikel ”Jack London’s Socialistic Social Darwinism”: ”London saw 

capitalism as a force that created poverty and disastrous living conditions, but he envisioned 

the possibility of humanity’s reconnecting with nature in such a way as to rejuvenate society. 

If the people of the abyss rose up, it was because they had reconnected with their primordial 

abysmal brutishness.”
89

  

    Mitt inlägg i denna diskursiva debatt blir att London representerar en kvasisocialism 

innehållande egna modifikationer, vilka inte är förenliga med Karl Marxs doktriner. 

”Proletärer i alla länder, förena er!”, skulle enligt Londons syn endast innefatta de tillhörande 

en vit etnicitet.
90

 I ett brev till sin vän, Cloudsley John, skriver London om sin modifiering: 

”Socialismen är inte ett idealiskt system, avsett för att alla människor skall bli lyckliga, den är 

avsedd för att vissa besläktade raser skall lyckliggöras. Den är avsedd för att dessa överlägsna 

raser skall bli starkare, så att de skall kunna erövra och styra hela jorden, till de lägre, svagare 

raserna dött ut.”
91

 

    I Londons kvasisocialism blir övermänniskan en förtryckare som har naturens rätt på sin 

sida. Det londonska samhället skulle alltså betingas av etnisk-kulturella faktorer reglerade av 

fysiskt kapital. Den enda skillnaden är egentligen endast att förtrycket inte är av ekonomisk 

karaktär. En stark imperialistisk tendens i Londons resonemang framgår av citatet och det kan 

diskuteras hur förenligt detta är med socialismen. Peter Berkowitz diskuterar skillnaden 

mellan Marx och Nietzsche, och konstaterar att den sistnämnde menar att massan hämmar den 

”naturliga eliten”.
92
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    Om Buck, i The Call Of The Wild, skriver Charles Walcutt: ”The code he learned was to 

obey the strong and oppress the weak.”
93

 Relationen mellan starka och svaga i Londons texter 

är av sådan prominens att det är genom den senare som den förste får sin identitet. 

Den oduglige 

Detta är alltså den tredje underkategorin av undermänniskan. Fader Roubeau har tidigare 

diskuterats och nämns här endast i förbifarten. Jesuitprästen kan betraktas som en av ”de 

lärde”, enligt Nietzsches benämning, som är ”ofruktbara”. Det sistnämnda syftar i 

sammanhanget på det celibat prästämbetet medför men även metaforiskt på det ofruktbara i 

den kristna moralen i Nordlandsmiljön. Även Kapten Constantine, polisen i ”To The Man On 

The Trail”, kan inordnas i denna kategori, då även han är ett eko av civilisationen och 

försöker införliva denna i Nordlandet.  

    Mason, i ”The White Silence”, kan efter olyckan, då hans rygg bryts, finnas i denna 

kategori då han är oförmögen att själv av egna krafter ta sig fram och därför är beroende av 

andra.  

    I novellen, ”The Priestly Prerogative”, finner vi Grace Benthams man, Edwin, som är en 

typisk odugling. Han beskrivs på följande vis:  

 

Edwin Bentham was a boy, thrust by mischance into a man’s body, - a boy who could complacently pluck 

a butterfly, wing from wing, or cower in abject terror before a lean, nervy fellow, not half his size. He was 

a selfish cry-baby, hidden behind a man’s mustache and stature, and glossed over with a skin-deep veneer 

of culture and conventionality. Yes; he was a clubman and a society man, the sort that grace social 

functions and utter inanities with charm and unction which is indescribable; the sort that talk big, and cry 

over a toothache […].
94

 

 

Räddningen för Edwin Bentham är att hans hustru utför allt arbete, vilket han sedan tar äran 

för. Edwins småaktighet framgår i hans vana att skada smådjur, vilket strider mot 

övermänniskans kod. Faktumet att hans fru vill lämna honom och att detta inte sker på grund 

av traditioner, förespråkade av Roubeau, härledda ur civilisationen, accentuerar också hans 

oduglighet och behov av det kollektivistiska skyddet. Carl-Göran Ekerwald skriver: ”[H]ellre 

äktenskapsbrott än äktenskap som en lögn.”
95

 Här understryks att de kristna värderingarna 

strider mot övermänniskans sanning.  

    Till denna kategori hör även Beauty Smith från White Fang. Förutom sina fysiska lyten och 

det djurplågeri han gör sig skyldig till kan vi även se undermänniskan här definieras av det 

sätt han får hunden i sin ägo. Vi har diskuterat hur John Thornton och Weedon Scott räddar 
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djuren undan misshandel, vilket är utmärkande för Londons övermänniska. Beauty Smith 

övertar ägandet av White Fang genom att alkoholisera hundens ur-amerikanske ägare, Gray 

Beaver.
96

 

Naturmänniskan 
Naturmänniskan är alltså ett naturfolk som lever under primitiva omständigheter och som, till 

skillnad från över- och undermänniskan, inte är av västerländsk etnicitet. Genom västerländsk 

besättningen av områden som tidigare tillhört dem, blir naturmänniskan hos London 

underordnad det eurocentriska i den etnisk-kulturella hierarkin. 

    Edward Said skriver: ”[…] Western societies that shape and set limits on the representation 

of what are considered essentially subordinate beings; thus representation itself has been 

characterized as keeping the subordinate subordinate, the inferior inferior.”
97

 Den kulturella 

representationens kulturimperialistiska funktion påvisas i detta citat och, med risk för att bli 

tautologisk, summerar koncist den externa kontexten för denna undersökning. 

    Efter försättsbladet i sin bok, Culture and Imperialism, citerar Said en passage ur Joseph 

Conrads, Heart Of Darkness. Denna passage återges här: ”The conquest of the earth, which 

mostly means the taking it away from those who have a different complexion or slightly 

flatter noses than ourselves, is not a pretty thing when you look into it too much. What 

redeems it is the idea only. An idea at the back of it; not a sentimental pretence but an idea; 

and an unselfish belief in the idea – something you can set up, and bow down before, and 

offer a sacrifice to.”
98

 Av detta citat framgår det att det är en vit, eurocentrisk man som talar 

till en grupp med samma etniska tillhörighet. Det talas om ”annorlunda hudfärg” och ”något 

plattare näsor än oss själva”. Detta är alltså ett eurocentriskt perspektiv. ”Idén” kan, vid 

tillämpning på Londons verk, utgöras av tron på den västerländska etnicitetens överhet och 

naturliga härskarroll. Om en icke-västerländsk, afrikansk, indisk eller ur-amerikansk, läsare 

skulle ta del av denna text skulle denne tvingas att se på sig själv som annorlunda. Detta är, i 

något förenklade drag, ett exempel på den kulturella undermineringen som tidigare 

diskuterats. 

    Nietzsches diskussion om övermänniskan och blixten, som tidigare citerats, behöver nu 

aktiveras. Blixten är ett naturelement, ett objekt, som subjektet strävar efter att underordna sin 

vilja. Objektet framställs som något som tidigare utgjort ett hot, men nu neutraliserats. 

Subjektet vill inte längre undvika den potentiella faran utan uttrycker en önskan att kontrollera 
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objektet. Betraktar vi urinvånarna som primitiva, icke-civiliserade och levandes med naturen 

kan även dessa betraktas som ett naturelement. Generaliserar vi och låter ”blixten” 

representera naturen i sin helhet kan även urinvånarna betraktas som det objekt, subjektet 

strävar efter att kontrollera. I den koloniala kontexten aktualiseras situationen i form av det 

västerländskas strävan att kontrollera det icke-västerländska: arbeta för sig. Urinvånaren som 

del av naturen betonas med uppsatsens benämning av denna gruppering som naturmänniskan.  

Vildmarkens gud 

Naturmänniskan kan i Londons definition betraktas som en högre form av djur alternativt en 

lägre form av människa. I White Fang beskrivs hundens syn på urinvånarna och 

underkastelsen inför dessa på följande vis: 

 

He watched the man-animals coming and going and moving about the camp. In fashion distantly 

resembling the way men look upon the gods they create, so looked White Fang upon the man-animals 

before him. They were superior creatures, of a verity, gods. To his dim comprehension they were as much 

wonder-workers as gods are to men. They were creatures of mastery, possessing all manner of unknown 

and impossible potencies, overlords of the alive and the not alive, - making obey that which moved, 

imparting movement to that which did not move, and making life, sun-colored and biting life, to grow out 

of dead moss and wood. They were fire-makers! They were gods!
99

 

 

Referensen till människorna som gudar korresponderar väl med Nietzsches text. Gud dör så 

att människan kan bli Gud. ”[…] [M]änniska som människa; inför Gud är vi alla jämlika! 

Inför Gud! – Men nu dog denna Gud.”
100

 Enligt den kristna religionen är Gud skaparen och så 

länge Gud är skaparen är alla jämlika. Evolutionsteorierna innebär ett subtraherande av Gud i 

rollen som människans skapare och ursprunget som en successiv metamorfos aktiveras. 

Utveckling kan graderas och utgörs av olika stadier. Detta innebär konsekvent att det som är 

mest utvecklat automatiskt är högst. Genom att accentuera människans ursprung i naturen kan 

maktrelationer mellan olika djur samt näringskedjor motiverat appliceras även på 

människosläktet. Här kan vi påminna oss om avsnittet, ”teknologisk darwinism”, där detta i 

materialet innebär en manifestation av högre evolutionär utveckling.  

    White Fangs underkastelse är ett resultat av att redskap används för att disciplinera 

honom.
101

 I The Call Of The Wild får Buck lära sig underkastelse genom ”påkens lag”.
102

 

Bruket av redskap som reglage i maktrelationen mellan urinvånare och djur är även en faktor i 

relationen mellan västerländsk och icke-västerländsk gruppering. Maktrelationen mellan 

urinvånare och västerlänningar styrs av en hypotetisk krigssituation: om det skulle ske har 

västerlänningarna mer avancerade vapen och därmed en fördelaktig position. 

                                                           
99

 London, 1981, s. 257. 
100

 Nietzsche, s. 355. 
101

 London, 1981, s. 253. 
102

 Ibid., s. 51. 



32 
 

    I analysens första avsnitt om övermänniskan diskuterades förhållandet till djuren som en 

särskiljande faktor mellan över- och naturmänniskan hos London. Charles Walcutt skriver: 

”White Fang’s first covenant, with a harsh Indian, is based on instinct, fear and respect, but 

there is no love or affection.”
103

 Även Osborne Le Moine observerar denna aspekt: ”Vad 

hundens gudar beträffar så äro de ej alla lika. […] Indianen med sin kalla disciplin utan ett 

uns välvilja för hunden blott och bart en ganska vanlig gud, under det att den vite mannen, 

som jämte föda även giver smekning eller ett godt ord till belöning för en bragd, blir en 

hundens övergud.” Senare konstaterar Le Moine: ”[…][J]u mera kultur dess större gud, ju 

mindre kultur dess mindre gud […]”.
104

 För att tydliggöra ska det påpekas att civilisationen 

innebär en kollektivisering av den västerländska etniciteten där individernas ackumulerade 

bedrifter resulterar i den etniska ”överheten”. Vildmarken, den primitiva miljön, innebär en 

individualisering där individens fysiska kapital utmärker den enskilde. Det är alltså skillnad 

på kollektiv och individuell progressivitet.  

    I ”The Son Of The Wolf” refererar Scruff Mackenzie till urinvånarna som: ”[R]uler[s] of 

the salmon and the bear, the moose and the cariboo!”: till de vita männen som: ”[T]he 

mightiest of all the peoples, who rule in all the lands.”
105

 Naturmänniskan gestaltas alltså som 

en slags vice-härskare i naturen. Överordnad alla djur, men underordnad den västerländska 

etniciteten. Problematiserar vi Gustave Le Bons etniska rangordning och infogar faktorer som 

fysiskt kapital kan övermänniskan betraktas som ”överlägsen” och naturmänniskan som 

”primitiv”. Den franske pro-kolonialisten, Jules Harmand, uttryckte sig på följande vis: 

 

It is necessary, then, to accept as a principle and point of departure the fact that there is a hierarchy of 

races and civilizations, and that we belong to the superior race and civilization, still recognizing that, 

while superiority confers rights, it imposes strict obligations in return. The basic legitimation of conquest 

over native peoples is the conviction of our superiority, not merely our mechanical, economic and 

military superiority, but our moral superiority. Our dignity rests on that quality, and it underlies our right 

to direct the rest of humanity.
106

 

 

Här rättfärdigas underkuvandet av icke-västerländska folk i och med ”moralisk 

överlägsenhet”. Denna illustreras, hos London, i relationen till djuren. Här diskuteras även 

”mekanisk överlägsenhet” och detta kan direkt härledas till diskussionen om teknologisk 

darwinism. Den hypotetiska krigssituation som här nämndes har också sitt eko i detta citat.  
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De underkuvade 

Underkuvandet som här kommer att behandlas är det som sker hos London genom 

övermänniskan i det pre-koloniala skedet. Underkuvandet är alltså en konsekvens av 

individualistiska intressen.  

    Surdegarna i den pre-civiliserade Nordlandsmiljön tar sig hustrur från urinvånarnas läger på 

grund av den bristande närvaron av vita kvinnor. I ”The Wife Of A King” åsyftas att 

civiliseringen närmar sig då vita kvinnor ankommer till Nordlandet: ”But the Northland began 

to mature and social amenities to make their appearance. Hitherto, the Southland had sent 

forth its sons; but it now belched forth a new exodus – this time its daughters.”
107

 

    Det är tiden innan denna ankomst av Sydlandets döttrar som här avses. Scruff Mackenzie 

besöker ett urinvånarläger för att skaffa sig en ur-amerikansk hustru. För att få urinvånarna att 

göra honom till viljes förkunnas att ”en djup kunskap om det barbariska sinnet” är nödvändig. 

Det berättas även att Mackenzie behärskar deras språk, som består av mindre än hundra ord, 

och är en mästare i att efterlikna de ”gutturala” ljud som kännetecknar dialekten.
108

 Scruff 

köpslår och erbjuder hövdingen, Thling-Tinneh, te, gevär, whiskey och tobak för hans dotter. 

Urinvånarna vägrar och motiverar detta med att vita män kommer och tar alla deras kvinnor. 

”My people are greater than thy people. It is destiny. Grant, and all this wealth is thine. […] 

Mackenzie threw his rifle to cock, and loosened the twin Colts in his belt.”
109

 Om vi erinrar 

oss tidigare diskussion om redskap som maktreglage finner vi även här exempel på hur 

civilisationens vapen överträffar naturmänniskans och därigenom innebär en fördelaktig 

position.  

    Kvinnorna i lägret framställs som att föredra de vita männen framför de ur-amerikanska i 

frågan om äktenskap. Det är alltså genom passiva karaktärer som kvinnorna och hundarna, 

som den etnisk-kulturella hierarkin uppdagas. I ”The Wife Of A King” beskrivs denna 

situation på följande sätt:  

 

When the burden of domestic duties grew grievous […] the adventurers from the Southland, in lieu of 

better, paid the stipulated prices and took unto themselves native wives. It was a foretaste of Paradise to 

the women, for it must be confessed that the white rovers gave far better care and treatment of them than 

did their Indian copartners. Of course, the white men themselves were satisfied with such deals, as were 

also the Indian men for that matter. Having sold their daughters and sisters for cotton blankets and 

obsolete rifles and traded their warm furs for flimsy calico and bad whisky, the sons of the soil promptly 

and cheerfully succumbed to quick consumption and other swift diseases correlated with the blessings of 

a superior civilization.
110
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Civilisationens gift i form av alkohol refereras till som något de vita har förmågan att 

behärska medan dryckens inverkan på urinvånarna är av betydligt mer dekadent karaktär. 

Detta gift är den vite, civiliserade mannen immun emot. I ”The Son Of The Wolf” får en av 

urinvånarna under kampen mot Mackenzie tag på ett gevär, men har inte förmågan att 

använda vapnet.
111

 

    I ”An Odyssey Of The North” kidnappas, som vi tidigare såg, Unga, av en vit man. När 

sedan hennes ur-amerikanske trolovade, Naass, finner henne och dödar hennes kidnappare 

vägrar hon att lämna denne och dör vid hans sida.
112

 Även i ”The White Silence” ser man hur 

den vita mannen framställs som överlägsen i relationen till en urinvånarkvinna. Den döende 

Mason vädjar till Malemute Kid: ”Don’t send her back to her people, Kid. It’s beastly hard for 

a woman to go back. Think of it – nearly four years on our bacon and beans and flour and 

dried fruit, and then go back to her fish and caribou. It’s not good for her to have tried our 

ways, to come to know they’re better’n her people’s, and then return to them.”
113

 

    I White Fang lurar Beauty Smith till sig hunden genom att berusa ägaren, Gray Beaver.
114

 

Earl J. Wilcox skriver: ”The most original aspect of the struggle between the white man and 

the indian as introduced in these first stories is London’s assertion of the superiority of the 

Anglo-Saxon.”
115

 

    De icke-västerländskas oförmåga att kontrollera vapen eller sättet alkoholen i slutändan 

kontrollerar dem, är manifesta element i underkuvandet. Till detta ska även framställningen 

av de eurocentriskas överlägsna intelligens, vilken visas i den kognitiva förmågan att anamma 

urinvånarnas seder och språk, och den fysiska överlägsenheten i form av kraftmätningar. Eric 

Williamson skriver: ”Scruff […] whips the […] lesser-developed Eskimos, gets the girl, and 

shows the ’primitives’ who’s the boss, Anglo-Saxon-style. Scruff Mackenzie is not only more 

civilized, but he can out-savage the savage.”
116

 

    I slutet av The Call Of The Wild mördas övermänniskan och Bucks ägare, John Thornton, 

av urinvånare. När Buck efter en sejour i skogen återvänder hämnas han och mördar hela 

stammen.
117

 Detta är ett exempel på den lojalitet djuret känner till övermänniskan och blir, 

trots den vite mannens egen död, en manifestation av etnicitetens överlägsenhet.  
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Halvblod 

I ytterligheterna, västerländsk och icke-västerländsk, som behandlats hos London i form av 

över-, under- och naturmänniskan, har etniskt och fysiskt kapital varit de hierarkiskt 

bestämmande faktorerna. Det första av dessa element kan betraktas som synonymt med 

kulturell tillhörighet och i det nästa kommer vi behandla graderingar i den etnisk-kulturella 

hierarkin. 

        I ”The Wisdom Of The Trail” möter vi Sitka Charley, en urinvånare som tagit avstånd 

från sitt ursprung och eftersträvar att leva som en vit man. Genom att ha lärt sig ”den vite 

mannens visdom” har han börjat förakta urinvånarna och deras levnadssätt.
118

  

    Sitka Charleys etnicitet är del av urinvånarnas men genom samvaron med vita män har han 

kulturellt slutit sig till det västerländska levnadssättet och den västerländska synen. Under 

resan som skildras i ”The Wisdom Of The Trail” visas Sitka Charley överlägsen urinvånarna 

och även, om än fysiskt, de chechaquos som figurerar i berättelsen. I novellens slut antar han 

rollen som domare och arkebuserar två naturmänniskor som brutit mot koden och stulit ur 

matförrådet.
119

 Att Charley avrättar två urinvånare visar att han på grund av sin kulturella 

vithet har denna rätt på sin sida. Det är dock inte troligt att denna rätt skulle gälla om brottet 

begåtts av män tillhörande eurocentrisk etnicitet. 

    Jean Baptiste i ”In A Far Country” refereras till som halvblod. Han är son till en 

urinvånarkvinna och en vit man. Baptiste är ledare för en expedition, anställd av två 

chechaquos, Weatherbee och Cuthfert. I fallet Sitka Charley är det otänkbart att denne skulle 

kunna utöva auktoritet på vita män, då han själv till etniciteten är urinvånare. Baptiste 

däremot, som är till hälften vit, disciplinerar Weatherbee och Cuthfert då de inte utför sina 

uppgifter.
120

 I fallen Sitka Charley och Jean Baptiste accentueras en gradering av kulturellt 

och etniskt kapital. Enligt Gustave Le Bons etniska rangordning kan Jean Baptiste betraktas 

som tillhörande den ”mellanliggande” och Sitka Charley den ”underlägsna” kategorin. 

    När vita kvinnor anländer i Nordlandet markerar detta en prototypisk civilisation. Detta 

innebär att de som tidigare ingått äktenskap med urinvånarkvinnor skiljer sig från dessa och 

börjar förakta sina halvblodsbarn.
121

 Vi kan i Londons kontext dela in civilisationen i tre 

stadier: pre-, prototypisk och hög civilisation. Anländandet av vita kvinnor innebär ett 

avancemang från pre- till prototypisk. Tidigare diskuterades scenariot i ”The Son Of The 
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Wolf” där Scruff Mackenzie i brist på vita kvinnor tar sig en inhemsk hustru. Detta utmärker 

det pre-civiliserade stadiet.      

    I ”The Wife Of A King” skildras övergången från pre- till prototypisk civilisation och Cal 

Galbraith lämnar sin halvblodshustru, Madeline, för att umgås med vita kvinnor i en av 

tältstäderna. Madeline uppsöker då Malemute Kids hjälp för att återvinna sin man: ”To 

Madeline, he could do no wrong, make no mistake. She had known him from the time she 

first cast her lot among the people of her father’s race; and her half-barbaric mind it seemed 

that in him was centered the wisdom of ages […]”.
122

 Upphöjandet av Kid och den vita 

etniciteten är här tydlig. Malemute Kid och två män, Prince och Harrington, bestämmer sig 

för att hjälpa Madeline, vilket innebär dansträning inför en Nordlandsbal och maskerad. På 

denna ska hon återvinna sin man genom den raffinering hon genomgått; hon lär sig gå, dansa 

och röra sig mer elegant. Malemute Kid uppvisar här återigen en form av domarroll av 

exekutiv moralisk rätt.  

    I ”The White Silence” har Masons hustru fått namnet Ruth, för att kulturellt ”vitifieras”. I 

”The Son Of The Wolf” när Scruff Mackenzie får syn på hövdingens dotter, Zarinska, tänker 

han: ”He would possess her, make her his wife, and name her – ah, he would name her 

Gertrude!”
123

 Namnet representerar här den kulturella identitet som dessa kvinnor måste 

avsäga sig då de äktar de vita männen.  

    Madeline har dock ett västerländskt namn och eftersom hennes far var av eurocentrisk 

härkomst framställs det som att hon har anlag till raffinering; ”vitifiering”. Madeline glömmer 

aldrig att hennes etniska tillhörighet är avvikande i förhållande till hennes man och den 

tillvaro i vilken de lever. Detta beror på den eurocentriska synen på urinvånarna, vilken via 

äktenskapet till en vit man, utgör hennes kulturella tillhörighet. Efter dansträningen och 

”vitifieringen” av hennes uppträdande låter det på följande vis: ”She judged herself by their 

standards till the divinity of her white sisters was shattered. After all, they were only women 

[…]”.
124

 Efter att ha lärt sig deras beteende och sätt upphör de vita kvinnorna att vara 

gudinnor. I White Fang är det främst hunden som betraktar människorna som gudar men hos 

Madeline är det på samma sätt: hon betraktar sin man och de eurocentriska som gudar. 

Rådande syn på urinvånarna har alltså inverkat på hennes självuppfattning och identitet vilket 

visar kulturimperialism på en metanivå i materialet. Det är alltså hundar och kvinnor som 

betraktar sina ”ägare” som gudar. Edward Said skriver: ”We Westerners will decide who is a 
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good native or a bad, because all natives have sufficient existence by virtue of our 

recognition.”
125

 

    Detta innebär att det västerländska utgör normen och att detta är klart för Madeline och 

hennes självuppfattning som avvikande blir aktiverad. James McClintock skriver: ”The Kid 

[…] teaches Madeline the social graces – proper carriage, the art of dancing […] in the 

manner of the sophisticated white women.”
126

 

    Madeline tvingas alltså för att återvinna intresset från sin man att lära sig konsten att föra 

sig som en kvinna av eurocentrisk härkomst. Precis som i fallet Sitka Charley och Jean 

Baptiste är det tveksamt om en kvinna med full härkomst från urinvånarna skulle gestaltas 

med förmågan att genomgå denna förändring. 

Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den tidigare påvisade länken mellan Jack Londons 

protagonister och Nietzsches övermänniska, som har framgått av analysen. Detta innebär även 

i en imperialistisk kontext en expansion av begreppen västerländsk och icke-västerländsk, där 

Londons övermänniska sammanfaller med den förra och dennes naturmänniska med den 

senare. Genom systematisering av karaktärerna i Londons texter enligt den nietzscheanska 

matrisen: övermänniska, undermänniska och naturmänniska, framträder en etnisk-kulturell 

hierarki, som i materialet även regleras av fysiskt kapital. Denna hierarki kan jämföras med 

Gustave Le Bons etniska rangordning; överlägsen, mellanliggande, underlägsen och primitiv. 

Denna representation, i den historiska kontexten, är ett kulturimperialistiskt verktyg som 

framställer det västerländska som överlägset, normativt och det icke-västerländska som 

subordinerat, avvikande.  

    Londons övermänniska, som är av västerländsk etnicitet, flyr civilisationen för att 

förverkliga sin individualistiska vilja med det fysiska kapitalet i en primitiv, ociviliserad 

miljö. Denna miljö innebär en förening med människans darwinistiska ursprung i fråga om 

levnadsbetingelser, det James McClintock kallar ”primär sanning”. Genom sympati och 

kärlek sker införlivandet av McClintocks ”sekundär sanning”, som höjer människan över 

djuren. Civiliseringen av den primitiva miljön kan delas in i tre stadier: pre-, prototypisk och 

hög civilisation. Övermänniskan är en så kallad surdeg, en pionjär, som befinner sig i 

Nordlandet i det pre-civiliserade stadiet. Dennes närvaro föregår alltså den civilisering som 

senare medför koloniseringen. Den västerländska etnicitetens maktposition manifesteras av så 
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kallad teknologisk darwinism, vilket innebär att teknologisk utveckling används för att 

beteckna en högre evolutionär position än urinvånarna. Den londonska övermänniskan tillhör 

en sekulariserad västerländsk kultur och utgör en moralisk auktoritet som, i den primitiva 

miljön, står över civilisationens lagar och moral. Detta innebär att själva lagöverträdelsen 

underordnas den mänskliga, bakomliggande situationen. Enligt Le Bons etniska rangordning 

tillhör övermänniskan den ”överlägsna” kategorin.  

    Undermänniskan hos London kan delas in i tre underkategorier: chechaquo, pöbel och den 

oduglige. Chechaquo betyder ”nykomling” och utgör ett motsatsbegrepp till surdegen. Denne 

har ambitionen att bli övermänniska men inte det fysiska kapitalet för att fullborda denna. 

Chechaquon hyser inte kärlek och sympati för djuren som övermänniskan och tillskansar sig 

inte det evolutionära ursprunget. Förutom fysiska förutsättningar saknas även adekvat 

kunskap och erfarenhet. Chechaquon är inte en pionjär utan kommer till Nordlandet i det 

prototypiskt civiliserade stadiet. I uppsatsen utgörs denna kategori specifikt av de som går 

under i kampen mot naturen. Pöbeln består av de som inte har ambitionen att bli 

övermänniskor utan stannar i den urbana, kollektiviserande tillvaron och inte representeras i 

Londons Nordlandsalster. Ett alternativ är att de föds in i det högciviliserade stadiet. 

Benämningen på dessa som kollektivister hänvisar till en gemenskap under andra viljor än 

deras egna, till exempel religionen, som nivellerar de individualistiska dragen. Dessa behöver 

inte testa sitt fysiska kapital mot naturen på grund av att de skyddas av den teknologiska 

darwinismen, vilken på människosläktet anses ha en försvagande effekt. Den tredje 

underkategorin hos London, den oduglige, utgörs av de som överlever i Nordlandet på grund 

av andras förmågor eller de som, i den primitiva miljön, förespråkar civilisationens lagar och 

moral. I vildmarken är övermänniskan domare och moralisk auktoritet och de som eftersträvar 

civilisation betraktas som meningslösa. Enligt Le Bon skulle undermänniskan hamna i den 

”överlägsna” kategorin på grund av sin etnicitet. Om denna dock problematiseras i och med 

tillfogandet av fysiskt kapital skulle undermänniskan hamna antingen i kategorin 

”mellanliggande” eller ”underlägsen”.  

    Naturmänniskan utgörs hos London av de icke-västerländska urinvånarna vars identitet 

undermineras av den representation kulturimperialismen innebär. Denna kategori betraktas 

antingen som en högre form av djur alternativt en lägre form av människa. Naturmänniskan 

står över djuren men underordnas den västerländska människan. Den teknologiska 

darwinismen, som påvisar den västerländska överlägsenheten, resulterar simultant i 

urinvånarnas subordinerande. Naturmänniskan saknar, precis som undermänniskan, hos 

London sympati och kärlek till djuren. Härskarrollen över djuren beror på systematisk 
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disciplinering. I och med det teknologiska överläge den västerländska etniciteten har är 

underkuvandet även ett resultat av en hypotetisk krigssituation. Naturmänniskan som etniskt 

och kulturellt är urinvånare tillhör Le Bons ”primitiva” kategori. De naturmänniskor som 

etniskt tillhör urinvånarna men kulturellt eftersträvar västerlandet hamnar enligt Le Bons 

skala i den ”underlägsna” kategorin. Här hamnar de urinvånarkvinnor som äktar vita män. 

Dessa kvinnor döps om och får ett västerländskt namn som ”vitifiering”. De som är, så 

kallade, halvblod med en vit far och icke-vit mor och har ett västerländskt namn inordnas i 

kategorin ”mellanliggande” enligt Le Bons skala. De i denna kategori har bättre anlag för 

”vitifiering” än de som helt och hållet tillhör den icke-västerländska etniciteten. 
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